
Kolejna grupa czynników wp³ywaj¹cych na pozarybie-

niow¹ prze¿ywalnoœæ jest integralnie zwi¹zana z biolo-

giczn¹ wartoœci¹ wprowadzanych do wód ryb i technik¹

dokonywanych zarybieñ. Podstawowym czynnikiem jest tu

zagêszczenie obsad zarybieniowych bezpoœrednio

wp³ywaj¹cych na sumaryczne zagêszczenie populacji

pstr¹gów potokowych w rzece. Nie bez znaczenia jest te¿

rodzaj asortymentu zarybieniowego oraz termin i miejsce

dokonywanych zarybieñ. Rozmiar ryby wpuszczanej do

wody jest g³ównym czynnikiem okreœlaj¹cym prawdopodo-

bieñstwo jej prze¿ycia (Brown i Day 2002, Augustyn i in.

2006b). Zarybienia wylêgami czy narybkami charakteryzuje

bardzo wysoka pocz¹tkowa œmiertelnoœæ (Berg i Jorgensen

1991). Z kolei zarybianie doros³ymi rybami ma bardzo nega-

tywny wp³yw na dzikie populacje pstr¹gów (Barnard 2002).

Wiele wspó³czesnych prac wskazuje, ¿e zarybienia pod-

chowanymi w stawach rybami maj¹ bardzo ma³¹ efektyw-

noœæ (Ford i Hard 2003, Flagg i in. 2003). Wobec tego, aby

zwiêkszyæ efektywnoœæ zarybieñ nale¿y rybom przeznaczo-

nym do tych celów stworzyæ wczeœniej takie warunki, aby

mog³y nauczyæ siê pobierania i odnajdywania naturalnego

pokarmu oraz unikania drapie¿ników (Brown i Laland 2001).

Czynniki te w dyskutowanym tu modelu okreœlane s¹ jako

aklimatyzacja, czyli przystosowanie fizjologiczne do

oddzia³ywania niektórych czynników naturalnego œrodowi-

ska.
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Opublikowane zasady odbioru materia³u zarybienio-

wego do zarybiania polskich obszarów morskich z powodu

wprowadzonych zmian w latach 2016-2018 musia³y ulec

poprawkom i uzupe³nieniom. Przedstawiona obecnie wer-

sja powtarza zawarte w poprzednich tekstach nadal aktu-

alne ju¿ zalecenia i wprowadza nowe obowi¹zuj¹ce w 2019

roku.

Od wielu lat prowadzone s¹ zarybiania materia³em

zarybieniowym wychowanym w obiektach hodowlanych.

W zwi¹zku z ograniczonymi mo¿liwoœciami odbywania tar³a

naturalnego w wyniku niekorzystnych zmian w œrodowisku

i zmniejszeniu b¹dŸ zniszczeniu mo¿liwoœci tar³a natural-

nego oraz nadmiernej presji eksploatacyjnej rybactwa

rekreacyjnego i komercyjnego konieczne s¹ dzia³ania

rekompensacyjne. Koniecznoœæ uzupe³niania niedosta-

tecznego tar³a naturalnego podnoszono doœæ wczeœnie.

Pocz¹tkowo w zarybieniach dominowa³y wylêg i narybek

jesienny. Obecnie preferuje siê smolty i narybek letni. Nie

zarybia siê narybkiem jesiennym i presmoltami oraz ograni-

cza siê zarybianie wylêgiem.

Corocznie z przyznanych œrodków finansowych na

materia³ zarybieniowy, na troæ przeznacza siê od 48 do

62%, w tym na smolty troci oko³o 50%, na materia³ zarybie-

niowy ³ososia od 25 do 30% i na siejê Zatoki Puckiej od 30

do 70 tys. z³. Materia³ zarybieniowy wypuszczany jest do

dop³ywów górnej i dolnej Wis³y, do dop³ywów œrodkowej

Odry oraz do rzek pomorskich. Przy zarybianiu przestrze-

gana jest zasada ochrony genetycznej populacji ryb.

Wychowane ryby musz¹ byæ wypuszczone do rzeki, w któ-

rej z³owiono tarlaki i pozyskano od nich ikrê do chowu mate-

ria³u zarybieniowego.

1. Zasady odbioru materia³u zarybieniowego na potrzeby

zarybiania polskich obszarów morskich reguluj¹ sprawy

formalne:

a) Warunki i kryteria odbioru poszczególnych gatunków

materia³u zarybieniowego corocznie ustala Minister

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej na wniosek

Zespo³u do Spraw Zarybiania,

b) Corocznie przewodnicz¹cy Zespo³u przygotowuje plan

zarybiania, który jest opiniowany przez Zespó³ do Spraw

Zarybiania,

c) Podstaw¹ do odbioru materia³u zarybieniowego od

hodowcy/sprzedawcy i przeprowadzenia zarybienia jest

plan zarybiania,

d) Plan zarybiania jest podstaw¹ do negocjacji miêdzy

hodowc¹ a realizatorem zarybiania – Instytutem Rybac-

twa Œródl¹dowego dla okreœlenia liczby zakupionych ryb

oraz uzgodnienia cen materia³u zarybieniowego,

e) Smolty ³ososia i troci odbierane s¹ w jednej klasie

d³ugoœci ca³kowitej (od koñca pyska do koñca
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najd³u¿szych promieni w p³etwie ogono-

wej), indywidualne d³ugoœci smoltów ³oso-

sia mieszcz¹ siê w granicach od 12,5 do

28,0 cm, a indywidualne d³ugoœci smoltów

troci w granicach od 14,5 do 28,0 cm,

f) Oferowanie przez hodowcê wiêkszej liczby

materia³u zarybieniowego ni¿ wielkoœci

podane w planie zarybiania musz¹ byæ

uzgodnione z realizatorem zarybiania - Insty-

tutem Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

reprezentowanym przez dr. Tomasza Czer-

wiñskiego, tel. 571 293 848, e-mail: tczer-

winski@infish.com.pl, który zdecyduje

o warunkach zakupu,

g) Upowa¿nione przez Instytut Rybactwa Œród-

l¹dowego osoby zwane wykonawcami zary-

biania ustalaj¹ z hodowc¹ termin odbioru

materia³u zarybieniowego i miejsce wypusz-

czenia ryb. Informacje te s¹ konsultowane z przewod-

nicz¹cym Zespo³u, Ryszardem Bartlem, tel.

605 250 597, e-mail: ryszard.bartel@wp.pl oraz Pani¹

Janin¹ Kardel¹, tel. 605 275 524, e-mail: j.karde-

la@infish.com.pl,

h) Informacje o zarybieniu przekazywane s¹ e-mailem

do OIRM, Urzêdu Marsza³kowskiego, Pañstwowego

Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie RZGW,

Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, rybackiego u¿ytkow-

nika wody, Departamentu Rybo³ówstwa Minister-

stwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej

oraz do s³u¿b weterynaryjnych,

i) W przesy³anych zawiadomieniach zawarte s¹ infor-

macje:

– nazwa gospodarstwa, z którego bêd¹ odbierane

ryby,

– dzieñ i godzina odbioru ryb (pomiary ryb powinny

byæ zrobione przed przyjazdem samochodu

transportuj¹cego),

– przypuszczalna godzina za³adunku ryb,

– miejsce wypuszczenia ryb,

– przypuszczalna godzina dojazdu do miejsca

wypuszczenia ryb,

– œrodek transportu, do kogo nale¿y,

1/2019 KOMUNIKATY RYBACKIE 37



– imiê i nazwisko oraz nr telefonu wykonawcy zary-

bienia,

– hodowca/sprzedawca zobowi¹zany jest do posia-

dania wa¿nego w dniu odbioru/za³adunku ryb

dokumentu stwierdzaj¹cego, ¿e ryby nie wykazuj¹

klinicznych objawów chorobowych,

j) Sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest do odsortowania ryb

poni¿ej d³ugoœci minimalnej ca³kowitej 14,5 cm dla

smoltów troci i 12,5 cm dla smoltów ³ososia oraz

odsortowania smoltów obu gatunków powy¿ej d³ugo-

œci 28,0 cm. Je¿eli w dniu odbioru smoltów, ryby

o d³ugoœci poni¿ej minimalnego i powy¿ej maksymal-

nego rozmiaru bêd¹ znajdowa³y siê w odbieranej par-

tii ryb, Instytut Rybactwa nie bêdzie za nie p³aci³,

k) Ryby przeznaczone do sprzeda¿y musz¹ byæ odpite,

niekarmione przez 2 dni przed umówion¹ dat¹

odbioru,

l) Znaczny udzia³ ryb ma³ych poni¿ej wymiaru 14,5 cm –

troæ i 12,5 cm – ³osoœ oraz ryby z juwenilnymi plama-

mi, bez oznak srebrzenia mo¿e byæ podstaw¹ do

wstrzymania odbioru smoltów,

m) Hodowca/sprzedawca organizuje specjalistyczny

samochód do przewozu ryb bior¹c pod uwagê wiel-

koœæ ³adunku (masa ryb), lokalne warunki dojazdu

do miejsca odbioru i wypuszczenia ryb oraz warunki

atmosferyczne,

n) Je¿eli w dniu odbioru smoltów jakoœæ deklarowanego

do sprzeda¿y materia³u zarybieniowego nie odpowia-

da podpisanej umowie b¹dŸ wytycznym ustalonym

przez przewodnicz¹cego Zespo³u (np. ryby nie s¹

odpite, niedostatecznie wysrebrzone, wœród smoltów

troci znajduj¹ siê ryby innego gatunku, np. pstr¹gi

têczowe) realizator zarybiania mo¿e nie odebraæ

takiego materia³u zarybieniowego. Hodowca mo¿e

z³o¿yæ pisemn¹ deklaracjê, ¿e prosi o odebranie ryb

poni¿ej b¹dŸ powy¿ej wymiaru i zgadza siê, ¿e nie

otrzyma za nie zap³aty. Je¿eli ryb nie odebrano,

ewentualny nowy termin odbioru mo¿e byæ ustalony

po wyeliminowaniu powy¿szych nieprawid³owoœci,

o) Je¿eli hodowca chce oddaæ wiêksz¹ liczbê smoltów

ni¿ przewidziana w planie zarybieniowym, (je¿eli ist-

niej¹ dodatkowe œrodki finansowe), hodowca musi

uzgodniæ z Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego

administracyjne warunki rozwi¹zania tego problemu,

np. aneks,

p) W przypadku zarybiania wylêgiem wykonawca zary-

biania ustala z hodowc¹/sprzedawc¹ termin odbioru

ryb uwzglêdniaj¹c stopieñ resorpcji woreczka

¿ó³tkowego, który nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 2/3

wielkoœci. W przypadku zarybiania narybkiem let-

nim, termin odbioru ryb i miejsce zarybiania wyko-

nawca zarybiania ustala z przewodnicz¹cym

Zespo³u i u¿ytkownikiem rybackim wody,

q) Integraln¹ czêœci¹ protoko³u odbioru smoltów s¹

za³¹czniki:

– wykaz pomiarów d³ugoœci ca³kowitych 3 prób po

100 smoltów (tab. 1),

– zestawienie d³ugoœci ca³kowitych zmierzonych

smoltów (tab. 2) oraz okreœlenie udzia³u procen-

towego masy ryb o d³ugoœciach odpowia-

daj¹cych d³ugoœci smoltów troci 14,5- 28,0 cm

i ³ososia 12,5-28 cm oraz procentu masy ryb

w klasie poni¿ej minimalnej i powy¿ej maksymal-

nej d³ugoœci.

2. Czynnoœci przed odbiorem ryb

2.1. Sprzêt pomocniczy posiadany przez hodowcê:

– waga elektroniczna b¹dŸ dziesiêtna (dok³adnoœæ

0,1 kg), odwa¿niki (wa¿na legalizacja),

– waga z dok³adnoœci¹ do 10 g,

– linijka lub korytko do pomiaru d³ugoœci ca³kowitej

ryb,

– œrodek do usypiania ryb (ewentualnie),

– kasarki,

– sitko lub ma³y kasarek,

– pojemnik do przetrzymywania smoltów do pomia-

rów, trzy du¿e pojemniki do przetrzymywania

oddzielnie pomierzonych ryb o wymiarach zgod-

nych z norm¹ 12,5-28,0 cm ³ososie i 14,5-28,0 cm

trocie, w pozosta³ych dwu pojemnikach nale¿y trzy-

maæ oddzielnie ryby poni¿ej d³ugoœci 12,5 cm (³oso-

sie) lub 14,5 cm (trocie) oraz w trzecim pojemniku

ryby powy¿ej górnego wymiaru 28,0 cm.

2.2. Przed odbiorem ryb nale¿y sprawdziæ:

a) wa¿noœæ dokumentu stwierdzaj¹cego, ¿e ryby nie

wykazuj¹ klinicznych objawów chorób,

b) temperaturê wody w zbiorniku, w którym przebywaj¹

ryby przeznaczone do odbioru, temperatura wody

nie mo¿e przekraczaæ 15°C,

c) stopieñ odpicia ryb – w tym celu u 10-15 ryb nale¿y

nacisn¹æ pow³oki brzuszne, aby sprawdziæ, czy prze-

wody pokarmowe s¹ wolne od treœci pokarmowej,

d) ryby przeznaczone do sprzeda¿y musz¹ byæ trzy-

mane w stawie bez osadu, którego obecnoœæ w cza-

sie od³awiania ryb zanieczyszcza wodê odbijaj¹c siê

na jakoœci ryb przeznaczonych do transportu. Ustaliæ

przydatnoœæ ryb do zarybienia zgodnie z obowi¹zu-

j¹cymi wytycznymi i ewentualnymi dodatkowymi kry-

teriami wprowadzonymi w danym roku,

e) pobraæ 3 próby po oko³o 100 ryb pobranych z ró¿nych

miejsc basenu/stawu, zmierzyæ d³ugoœci ryb 3 repre-

zentatywnych prób. Zmierzyæ d³ugoœæ ca³kowit¹ ryb

od koñca pyska do koñca najd³u¿szych promieni

w p³etwie ogonowej. W ka¿dej próbie powinno byæ

minimum 100 ryb. Je¿eli w próbie jest wiêcej ni¿ 100

ryb, wszystkie ryby musz¹ byæ zmierzone
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z dok³adnoœci¹ do 0,5 cm, nie mo¿na

wypuœciæ tych dodatkowych ryb powy¿ej

100 szt.,

f) w trakcie pomiarów d³ugoœci ryb nale¿y

okreœliæ stopieñ wysrebrzenia oraz

sprawdziæ obecnoœæ p³etwy t³uszczowej,

uszkodzenia innych p³etw oraz inne

uszkodzenia, np. pokryw skrzelowych. Te

informacje nale¿y zaznaczyæ w tabeli

pomiarów ryb (tab. 1 i 2).

2.3. Wa¿enie ryb

Ryby musz¹ byæ wa¿one w wodzie. Niedo-

puszczalne jest wa¿enie ryb „na sucho”. Ka¿do-

razowo przed wa¿eniem kolejnej partii ryb,

naczynie z wod¹ musi byæ wytarowane.

3. Odbiór ryb

3.1.Okreœlenie œredniej masy przeznaczonych

do sprzeda¿y ryb. Od³owione 300 ryb (3 pró-

by po 100 ryb) do pomiarów d³ugoœci wa¿y-

my i dzielimy przez liczbê zmierzonych ryb,

otrzymujemy œredni¹ masê jednego smolta.

3.2. Metoda pobrania prób ryb.

a) z ka¿dej przygotowanej do odbioru partii

ryb przetrzymywanych w basenie, sta-

wie lub p³uczce nale¿y pobraæ 3 próby

ryb. Kasarek u¿yty do pobierania prób

powinien pomieœciæ oko³o 100 ryb. Ca³a

próba ryb pobrana kasarkiem powinna

byæ policzona. W przypadku odbierania

ryb ze stawu lub wiêkszego zbiornika dla

u³atwienia pobrania prób nale¿y zagê-

œciæ ryby za pomoc¹ w³oczka. Z tak zgromadzo-

nych ryb nale¿y pobraæ 3 próby kasarkiem. Ponie-

wa¿ ryby zagêszczone nie rozk³adaj¹ siê równo-

miernie, próby nale¿y pobraæ z górnej i dolnej partii

zgromadzonych ryb. Ka¿dorazowo nale¿y pobraæ

oko³o 100 ryb. Z³owione ryby w kasarku powinny

byæ policzone i zmierzone wszystkie, nawet jeœli

liczba z³owionych ryb przekracza 100 osobników.

Wielkoœæ oczka w kasarku nie powinna byæ zbyt

du¿a, aby ryby nie mog³y przez nie przejœæ. W trak-

cie mierzenia d³ugoœci ca³kowitej smoltów nale¿y

notowaæ obecnoœæ lub brak p³etwy t³uszczowej

oraz uszkodzenia innych p³etw b¹dŸ uszkodzenia

pokryw skrzelowych, stopieñ wysrebrzenia. Zmie-

rzone ryby musz¹ byæ posortowane na 3 klasy (tab.

1 i 2),

A. ryby o d³ugoœciach 14,5-28,0 cm (trocie)

i o d³ugoœciach 12,5-28,0 cm (³ososie) mieszcz¹

siê w klasie smoltów,

B. Ryby o d³ugoœciach powy¿ej 28 cm nie mieszcz¹

siê w klasie smoltów,

C. Ryby o d³ugoœciach poni¿ej 12,5 cm (³ososie)

i poni¿ej14,5 cm (trocie) nie mieszcz¹ siê w klasie

smolt, a jest to narybek wiosenny 1+.

b) przeprowadzone pomiary d³ugoœci ryb 3 prób zapi-

sane na kartkach pomiaru (tab. 1) s¹ sumowane

i przedstawione jako zbiorcze zestawienie liczby ryb

i udzia³u procentowego smoltów w odpowiednich

d³ugoœciach, smolty troci 14,5-28,0 cm, smolty ³oso-

sia 12,5-28,0 cm oraz ryby o d³ugoœci poni¿ej 14,5

cm (troæ) i 12,5 cm (³osoœ) oraz ryby powy¿ej d³ugo-

œci 28,0 dla obu gatunków (tab. 2),

c) zmierzone ryby z 3 prób s¹ wa¿one oddzielnie,

– smolty wymiarowe,

– ryby poni¿ej wymiaru 12,5 cm (³ososie) i poni¿ej

14,5 cm (trocie),

– ryby obu gatunków powy¿ej d³ugoœci 28,0 cm

dla okreœlenia ich udzia³u procentowego. Na

zbiorczym arkuszu pomiarowym podana jest

³¹czna masa 3 prób z rozdzieleniem udzia³u pro-

centowego smoltów, udzia³u procentowego ryb

poni¿ej i powy¿ej wymiarów. Jest ona dzielona

przez liczbê zmierzonych ryb w 3 próbach

(³¹cznie z rybami o d³ugoœciach poni¿ej i powy-
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¿ej wymiarów). Œredni¹ masê (ciê¿ar) smolta, który

jest podstaw¹ do obliczania liczby smoltów w odbie-

ranej partii ryb, uzyskujemy z podzielenia masy zwa-

¿onych ryb w 3 próbach i podzielenie tej masy przez

liczbê smoltów zmierzonych (oko³o 300) smoltów.

Pomiary i masy znakowanych smoltów nie mog¹

byæ wykorzystane do obliczenia œredniej masy

smoltów.

Otrzymana ³¹czna liczba ryb w odebranej partii jest dzielona

na klasy wielkoœci smoltów o d³ugoœciach 12,5-28,0 cm

(³osoœ) i 14,5-28,0 cm (troæ) i ryb o d³ugoœciach poni¿ej mini-

malnej d³ugoœci (12,5 cm ³osoœ, 14,5 cm troæ) oraz powy¿ej

28,0 cm wg uprzednio wyliczonego na arkuszu zbiorczym

udzia³u procentowego sztuk i masy w klasach d³ugoœci,

g) przeprowadzone pomiary s¹ wpisywane do protoko³ów

pomiarowych z zaznaczeniem gatunku i wieku mierzo-

nych ryb oraz daty i nazwy gospodarstwa, w którym ryby

s¹ odbierane.

Integraln¹ czêœci¹ protoko³u odbioru jest za³¹cznik–

zbiorcze zestawienie wg klas d³ugoœci na podstawie pomia-

rów ryb z pobranych prób (tab. 2). Obliczone dane s¹ wpisy-

wane do protokó³u odbioru ryb (tab. 3).

Przyk³ad

W 3 próbach zmierzono 330 troci o ³¹cznej

masie 18 kg, wœród nich by³o 20 troci

o d³ugoœciach poni¿ej 14,5 cm o ³¹cznej masie

400 g, œrednia masa 20 g oraz 5 troci o d³ugo-

œciach powy¿ej 28 cm o ³¹cznej masie 500 g,

œrednia masa 100 g.

£¹czna masa 25 ryb, które nie mieœci³y siê

w klasie smoltów 14,5-28,0 cm wynosi³a 900 g, co

stanowi³o 5% masy ogólnej 330 troci. Ryby te nie

s¹ smoltami i za nie Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego nie bêdzie p³aci³.

Pozosta³e 305 troci mieszcz¹cych siê w kla-

sie o d³ugoœciach 14,5-28,0 cm o ³¹cznej masie

17,1 kg, stanowi¹ce 95% masy próby nale¿y

podzieliæ przez 305 (330 troci w próbie – 25 ryb

o d³ugoœciach poni¿ej 14,5 cm i powy¿ej 28 cm)

otrzymamy œredni¹ masê smolta 56,1 g.

Dla obliczenia liczby smoltów w odbieranej

partii ryb np. o masie 600 kg, nale¿y 600 kg

pomno¿yæ przez 0,95 (95%) i otrzymamy 570 kg

smoltów. Tê masê smoltów nale¿y podzieliæ przez

œredni¹ masê smolta 56,1 g i otrzymamy liczbê

10160 smoltów troci w odbieranej partii ryb. Za te

smolty Instytut Rybactwa Œródl¹dowego zap³aci

hodowcy.

Narybek jednoroczny 1+. Ryby jednoroczne

po przezimowaniu wiosn¹, brak cech smolta.

Próby kontrolne.

Do pomiaru d³ugoœci ryb – pobraæ próbê kon-

troln¹ oko³o 50 ryb i zmierzyæ ich d³ugoœæ

ca³kowit¹ z dok³adnoœci¹ do 1 mm i wpisaæ do zestawienia

pomiaru wylêgu, narybku letniego, narybku jednorocznego

1+ (tab. 4).

Okreœlenie œredniej masy – pobraæ 3 próby po oko³o

100 szt. ryb, policzyæ i zwa¿yæ. Sumê mas 3 prób ryb

podzieliæ przez liczbê ryb w 3 próbach i otrzymamy œredni¹

masê, która jest podstaw¹ do obliczenia liczby narybku

odbieranego od hodowcy. Dla otrzymania liczby odbiera-

nych ryb masê odbieranych ryb podzieliæ przez œredni¹

masê narybku. Zestawienia pomiaru d³ugoœci i masy ryb s¹

integraln¹ czêœci¹ protokó³u zarybieniowego (tab. 5).

Narybek letni 0+. Ryby podchowane z wylêgu do masy 0,4 g.

Próby kontrolne.

– pomierzyæ d³ugoœæ 50 osobników z dok³adnoœci¹ do

1 mm,

– pobraæ 3 próby po oko³o 200 ryb,

– zwa¿yæ ³¹cznie ryby z 3 prób i obliczyæ œredni¹

masê, która pos³u¿y do obliczenia liczby odbierane-

go narybku. Wpisywane liczby odbieranego mate-

ria³u zarybieniowego zaokr¹gliæ do pe³nych dzie-

si¹tek.

Integraln¹ czêœci¹ protokó³u zarybieniowego (tab. 3)

jest zestawienie pomiaru d³ugoœci i masy ryb (tab. 4).
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Wylêg 0+

Próby kontrolne: okreœlenie œredniej masy 1 szt. wylêgu.

– Odliczyæ 300 szt. wylêgu i po ods¹czeniu na sitku

zwa¿yæ na wadze elektronicznej. Obliczona œred-

nia masa 1 szt. wylêgu mo¿e byæ podstaw¹ do obli-

czania liczby wylêgu w odbieranej partii wylêgu.

Odbierany wylêg powinien byæ wa¿ony po

ods¹czeniu na sitku, podobnie jak wa¿enie próby

wylêgu. Wylêgu nie mierzymy. Uzyskane wyniki

pomiarów wpisaæ do zestawienia pomiarów wylê-

gu / narybku letniego/ narybku jednorocznego 1+

(tab. 4) i do³¹czyæ do protokó³u odbioru ryb (tab. 3).

4. Wa¿enie i za³adunek ryb.

Przed przyjazdem samochodu transportuj¹cego ryby,

wszelkie prace zwi¹zane ze sprawdzeniem jakoœci ryb i ich

pomiary powinny byæ zakoñczone. Samochód do trans-

portu ryb przed ka¿dym za³adunkiem/transportem musi

byæ dezynfekowany. Transportuj¹cy sprawdza jakoœæ ryb

do transportu i stopieñ ich odpicia. Sprzedaj¹cy powinien

zapewniæ za³adunek ryb i warunki sprawnego nape³nienia

zbiorników transportowych wod¹ z ujêcia zasilaj¹cego

oœrodek hodowlany. Przed nape³nieniem baseny transpor-

towe nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ. Wszystkie baseny

nape³niamy wod¹ do oko³o 3/4 objêtoœci. Niedopusz-

czalne jest korzystanie z wody z odp³ywu, w którym znaj-

duj¹ siê ryby. Smolty do transportu nie mog¹ byæ przetrzy-

mywane na trzeciej wodzie.

Sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest zapewniæ mo¿liwoœæ

dojazdu samochodu jak najbli¿ej basenu z rybami.

Ryby musz¹ byæ wa¿one w wodzie. W czasie wa¿e-

nia w pojemniku z wod¹ mog¹ byæ jedynie ryby. Niedo-

puszczalna jest obecnoœæ patyków, kamieni itp.

Wykonawca powinien mieæ sta³¹ kontrolê wzrokow¹

wa¿enia ryb i ich za³adunku na samochód. W czasie

wa¿enia wykonawca zarybienia powinien znajdowaæ siê

przy wadze i stale kontrolowaæ prawid³owoœæ tarowania

oraz nasypywania ryb do pojemnika.

Woda z kasarka z rybami powinna œciekaæ poza

pojemnik z rybami. W czasie wa¿enia (dosypywania ryb)

kasarek nie mo¿e siê opieraæ o pojemnik, w którym znaj-

duj¹ siê wa¿one (odbierane) ryby. Iloœæ jednorazowo

wa¿onych ryb powinna byæ w zasadzie sta³a (np. 15 kg).

Wykonawca notuje ka¿d¹ wagê i kieruje za³adunkiem wg

w³asnego planu i w konsultacji z kierowc¹. Zaleca siê suk-

cesywne do³adowywanie wszystkich zbiorników trans-

portowych, tak ¿eby transportowanym rybom zapewniæ

podobne warunki. Samochód musi posiadaæ rury/rêkawy

umo¿liwiaj¹ce bezkolizyjne wypuszczenie ryb bez-

poœrednio do wody. Niedopuszczalne jest wypuszczenie

ryb na brzeg/trawê. Samochód powinien byæ wyposa-

¿ony w pompê do ewentualnego wyrównania temperatur

wody w basenach na samochodzie z temperatur¹ wody
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w rzece. Ryby powinny byæ znakowane 2 dni przed zapla-

nowanym transportem.

Ryby znakowane musz¹ byæ przetrzymywane w osob-

nym ma³ym basenie, nigdy w sadzu wykonanym z tkaniny

sieciowej. Ryby znakowane nale¿y jedynie zwa¿yæ i ich

masê doliczyæ do ³¹cznej masy odbieranych ryb, a liczbê

poznakowanych smoltów doliczyæ do ³¹cznej liczby

wypuszczanych smoltów. Ryby znakowane nale¿y ³ado-

waæ na koñcu, rozdzielaj¹c je równomiernie do wszystkich

basenów transportowych.

Wykonawca ustala wielkoœæ ³adunku z kierowc¹,

bior¹c po uwagê praktyczne mo¿liwoœci transportowe

danego samochodu (pojemnoœæ basenów, ciœnienie robo-

cze i ciœnienie maksymalne tlenu) oraz warunki atmosfe-

ryczne. Na przyk³ad w czasie spadku ciœnienia atmosfe-

rycznego ³adunek powinien byæ mniejszy.

Sprzedaj¹cy/hodowca sporz¹dza wg danych wyko-

nawcy, kwit „magazyn wyda“ (WZ) zawieraj¹cy dane

dotycz¹ce ³¹cznej masy (kg) i liczby (szt.) transportowanych

ryb wraz z rozbiciem na poszczególne sortymenty (smolty

troci 14,5-28 cm, smolty ³ososia 12,5-28 cm, ryby poni¿ej

wymiaru minimalnego i powy¿ej maksymalnego) i wiek smol-

tów. Orygina³ dokumentu otrzymuje wykonawca. Liczby

odebranych ryb nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych dziesi¹tek, np.

11-15 zaokr¹gliæ do 10, a miêdzy 16-20 zaokr¹gliæ do 20.

W trakcie za³adunku wykonawca kontroluje zacho-

wanie siê ryb w basenach. Po za³adunku wszystkie

baseny powinny byæ przep³ukane œwie¿¹ wod¹, tak¹

sam¹, jaka by³a u¿yta w trakcie ³adowania ryb. P³ukanie

ma na celu usuniêcie z powierzchni wody w zbiornikach

transportowych piany, œluzu i innych zanieczyszczeñ,

które mog³y siê dostaæ do zbiorników w czasie za³adunku

ryb. Czas p³ukania powinien byæ zbli¿ony do czasu

nape³niania wszystkich zbiorników transportowych

w celu ca³kowitej wymiany wody w basenach. Po tym

zabiegu samochód powinien niezw³ocznie wyruszyæ do

miejsca zarybienia.

5. Przewóz

Wykonawca powinien konwojowaæ transportowan¹

rybê sprawdzaj¹c, co oko³o 1-2 godz. zachowanie siê ryb

i prawid³owoœæ systemu natleniaj¹cego wodê w zbiorni-

kach transportowych.

6. Zarybianie

Wykonawca zobowi¹zany jest:

a) uzgodniæ z przewodnicz¹cym Zespo³u lub upowa¿nion¹

osob¹ miejsce zarybienia,

b) uzgodniæ miejsce i termin zarybienia z prawnym rybac-

kim u¿ytkownikiem zarybianej wody,

c) dopilnowaæ, ¿eby specjalistyczny samochód do trans-

portu ryb by³ dodatkowo wyposa¿ony w pompê umo¿li-

wiaj¹c¹ w miejscu zarybienia wyrównanie temperatury

wody w celu unikniêcia szoku termicznego wypuszcza-

nych ryb,

d) zorganizowaæ sprawny i prawid³owy przebieg za³adun-

ku, transportu, roz³adunku i zarybienia,

e) zarybiany narybek letni oraz wylêg nie mog¹ byæ wypusz-

czone w jedno miejsce, a musz¹ byæ wypuszczone w kilka

lub kilkanaœcie miejsc zale¿nie od liczby wypuszczanego

materia³u zarybieniowego. Zagêszczenie wypuszczane-

go narybku letniego i wylêgu nie powinno przekraczaæ 2

szt/m2. Znakomicie u³atwia realizacjê tego zadania prze-

wo¿enie takiego materia³u zarybieniowego w workach

foliowych,

f) wykonawca zarybienia wype³nia czytelnie protokó³

odbioru ryb (tab. 3 ³ososiowate) i protokó³ zarybienia

(tab. 5) i wraz z odpowiednimi za³¹cznikami niezw³ocznie

przesy³a orygina³y do Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kor-

towo, a wersjê elektroniczn¹ tych¿e dokumentów prze-

sy³a do p. Janiny Kardeli (j.kardela@infish.com.pl).

7. Znakowanie ryb.

– je¿eli jest planowane znakowanie ryb, musi byæ

zakoñczone 1-2 dni przed transportem,

– znakuj¹cy posiadaj¹ w³asny sprzêt do znakowania,

– sprzêt do znakowania musi byæ zdezynfekowany,

– przy znakowaniu nale¿y zwróciæ uwagê, czy wœród

znakowanych smoltów nie wystêpuj¹ inne gatunki,
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– pomiary d³ugoœci ryb notowaæ z dok³adnoœci¹ do

1 mm,

– ryby nale¿y znakowaæ dok³adnie bez specjalnego

poœpiechu,

– w protokóle ze znakowania nale¿y podaæ gatunek

i wiek ryb, miejsce znakowania i hodowcê, nazwiska

osób znakuj¹cych, datê znakowania oraz datê

i miejsce wypuszczenia ryb, rodzaj i kolor znaczka

oraz seriê numerów, zaznaczyæ uszkodzenia p³etw

oraz zaznaczyæ czy by³a obciêta p³etwa t³uszczowa.

Wype³nione tabele nale¿y przes³aæ do Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

8. Sieja

Wylêg.

Odbierany wylêg siei z czêœciowo zresorbowanym

woreczkiem ¿ó³tkowym nale¿y liczyæ metod¹ „na mokro”.

Wylêg ze s³oja czy basenu nale¿y spuœciæ do naczynia o zna-

nej objêtoœci, np. 10 l. Dla obliczenia liczby wylêgu w naczy-

niu trzeba pobraæ próbê. W tym celu nale¿y zamieszaæ wodê

w naczyniu dla równomiernego zagêszczenia wylêgu

i pobraæ próbkê garnuszkiem lub szklank¹ o okreœlonej objê-

toœci, np. 0,25 l, a wylêg liczyæ na bia³ym talerzyku. Czynnoœæ

tê powtórzyæ trzykrotnie. Pomiary wpisaæ do tab. 6. Z otrzy-

manych 3 pomiarów obliczyæ œredni¹, która bêdzie pod-

staw¹ do obliczenia liczby siei w naczyniu 10 l. W przypadku

u¿ywania kilkakrotnie naczynia 10 l, operacjê liczenia wylêgu

ka¿dorazowo nale¿y powtórzyæ. Procedurê tê powtarzaæ do

zakoñczenia odbioru wylêgu. Po zakoñczeniu wype³niæ pro-

tokó³ odbioru ryb (tab. 7).

Narybek siei.

– narybek letni siei 0+ – ryby o masie powy¿ej 0,4 g,

– narybek jesienny siei 0+ – ryby w jesieni w pierw-

szym roku ¿ycia,

– narybek jednoroczny siei 1+ – ryby po przezimowa-

niu w drugim roku ¿ycia.

Odbiór materia³u zarybieniowego.

Nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ ca³kowit¹ z dok³adnoœci¹ do

1 mm, 50 szt. narybku siei 0+, narybku jesiennego 0+ oraz

jednorocznego 1+ (tab. 6). W celu obliczenia liczby odbiera-

nego narybku letniego siei z odbieranej partii narybku

nale¿y losowo pobraæ 3 próby, ka¿da o liczbie oko³o 100

ryb. Wszystkie ryby w próbie musz¹ byæ policzone nawet,

jeœli ich liczba przekracza 100 szt. Z 3 prób nale¿y obliczyæ

œredni¹ masê, która bêdzie podstaw¹ do obliczenia liczby

ryb w odbieranej partii siei. Zestawienie pomiarów ryb

do³¹czyæ do protoko³u odbioru ryb (tab.7).

Certa – Zasady odbioru materia³u zarybieniowego s¹

takie jak siei.
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Konferencja rybacka w Berlinie 2019 „Szanse

i zagro¿enia dla wzrostu spo¿ycia polskich ryb”

Konferencja

Konferencja odby³a siê w dniach 18-19 stycznia 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich latach by³a ona po³¹czona

z uczestnictwem polskich organizacji rybackich w Miêdzy-

narodowych Targach Rolno-Spo¿ywczych – Grüne Woche,

które odbywa³y siê w dniach 18-27.01.2019 r. Ta cykliczna

impreza, zwana tak¿e „Zielonym Tygodniem”, to jedno

z najwa¿niejszych wydarzeñ bran¿y spo¿ywczej na œwiecie,

na co wskazuje m.in. fakt, i¿ w ubieg³ym roku targi odwie-

dzi³o oko³o czterystu tysiêcy osób. Ide¹ targów od samego

pocz¹tku istnienia tej imprezy jest promowanie produktów

rolnych prawie wszystkich regionów œwiata.

G³ównym organizatorem konferencji by³a Organizacja

Producentów Ryb Jesiotrowatych, a Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie wspólnie z Morskim Instytutem

Rybackim – Pañstwowym Instytutem Badawczym ponow-

nie aktywnie uczestniczy³ w jej przygotowaniu i prowadze-

niu z naukowego punktu widzenia. Has³o tegorocznej kon-

ferencji, czyli „Szanse i zagro¿enia dla wzrostu spo¿ycia

polskich ryb”, skoncentrowa³o uwagê organizatorów na

problematyce ¿ywieniowej oraz promocji polskich produk-

tów rybnych. Konferencja zosta³a dofinansowana przez

Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Mor-

skiego i Rybackiego w ramach operacji „Innowacje szans¹

na wzrost spo¿ycia zdrowych ryb z polskich wód”. Tak
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