
i wystêpuje do marsza³ka województwa o wydanie nowej
decyzji o ustanowieniu obrêbu hodowlanego.

Inaczej oceni³bym wariant drugi. Tu bowiem nic siê nie
zmieni³o w odniesieniu do decyzji administracyjnej, zmieni³ siê
jedynie podmiot, z którym adresat decyzji administracyjnej
zawar³ umowê. Mo¿na utrzymywaæ, ¿e „nowy” u¿ytkownik
obwodu rybackiego jako uprawniony do rybactwa w obwodzie
nie z mocy decyzji administracyjnej, lecz na podstawie umowy
zawartej z dyrektorem regionalnego zarz¹du gospodarki wod-
nej, automatycznie staje siê stron¹ umowy, któr¹ poprzedni
u¿ytkownik obwodu rybackiego zawar³ z uprawnionym do

rybactwa w obrêbie hodowlanym. Umowa ta mo¿e byæ, rzecz
jasna, zmieniona, ale do tego potrzebna jest zgodna wola obu
stron. W ka¿dym razie, moim zdaniem, zmiana osoby u¿ytkow-
nika rzecznego obwodu rybackiego nie jest podstaw¹ zniesie-
nia obrêbu hodowlanego i powtórzenia procedury: najpierw
umowa rybaka „stawowego” z „rzecznym”, potem nowa decy-
zja administracyjna o ustanowieniu obrêbu hodowlanego. Nie
jest dlatego, ¿e taka umowa jest warunkiem ustanowienia
obrêbu hodowlanego, a przecie¿ obrêb ten istnieje i podmiot,
dla którego ów obrêb zosta³ ustanowiony, nie zmieni³ siê.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria � Targi � Wystawy � Spotkania � Zjazdy

Wspó³praca polskich bibliotek i oœrodków informacji

z zakresu rybactwa i nauk o wodzie

W dniach 17-18 wrzeœnia 2008 r. w Instytucie Rybactwa
Œródl¹dowego w Olsztynie odby³a siê konferencja pod
tytu³em: „Wspó³praca informacyjno-biblioteczna polskich
oœrodków naukowych z zakresu rybactwa i nauk dotycz¹cych
œrodowiska wodnego”, zorganizowana przez Dzia³ Informacji
Naukowej IRS (fot. 1). Spotkanie odby³o siê z okazji 20-lecia
EURASLIC-u (European Association of Aquatic Sciences
Libraries and Information Centres) – europejskiego stowarzy-
szenia bibliotek i oœrodków informacji z zakresu nauk
o wodzie. W imieniu dyrekcji IRS goœci powita³ z-ca dyrektora
ds. naukowych, pan doc. Andrzej Hutorowicz, a w imieniu
Rady Naukowej IRS – jej sekretarz naukowy, pan dr Andrzej
Kapusta.

Uczestnicy konferencji (fot. 2) reprezentowali nastêpuj¹ce
instytucje: Morski Instytut Rybacki w Gdyni (MIR), Instytut Oce-
anologii PAN w Sopocie, Akademiê Rolnicz¹ w Szczecinie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski (UWM) w Olsztynie, Akademiê Pomorsk¹
w S³upsku oraz Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.
Konferencja mia³a na celu zintegrowanie œrodowiska zawodo-
wego polskich bibliotek i oœrodków informacji naukowej zainte-
resowanych dalsz¹ wspó³prac¹, udzia³em w tworzeniu baz
danych z zakresu rybactwa i nauk o wodzie oraz przynale¿no-
œci¹ do EURASLIC-u. Uczestniczyli w niej równie¿: by³y szef
oœrodka informacji Morskiego Instytutu Rybackiego – pan Hen-
ryk Ganowiak (fot. 3), który jest od 1998 r. honorowym

cz³onkiem EURASLIC-u oraz pan Jerzy Waluga – by³y szef
Zak³adu Upowszechniania Postêpu IRS oraz za³o¿yciel
Wydawnictwa IRS. Goœciem specjalnym by³a te¿ wiceprze-
wodnicz¹ca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olszty-
nie, pani Wies³awa Borkowska-Nichthauser, która podczas
konferencji omówi³a ró¿ne formy aktywnoœci SBP – stowarzy-
szenia bêd¹cego p³aszczyzn¹ integracji bibliotekarzy.

Podczas konferencji przedstawiono unikatowe zasoby
polskich bibliotek rybackich, do których zalicza siê 85-letnia
biblioteka MIR i ponad 50-letnia biblioteka IRS. Referat zaty-
tu³owany: „Biblioteka naukowa Morskiego Instytutu Rybackie-
go w Gdyni – rys historyczny i wybrane przyk³ady cennych
kolekcji” – wyg³osi³a Ma³gorzata Grabowska-Popow. Wys-
t¹pienie pt.: "Zasoby informacyjno-biblioteczne Instytutu
Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie; udzia³ w tworzeniu pol-
skich i zagranicznych baz danych" przygotowa³y – J. Cupia³, B.
Samulowska-Dramiñska, J. Zdanowska. Bibliotekê IRS zapre-
zentowa³a Barbara Samulowska-Dramiñska, omawiaj¹c tak¿e
uczestnictwo Instytutu w konsorcjum EBSCO oraz osi¹gniêcia
Wydawnictwa IRS. O tworzeniu w DIN baz danych bibliogra-
ficznych – mówi³a Jagoda Cupia³. Wykorzystanie baz pe³notek-
stowych przez pracowników Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w ramach kilku konsorcjów – przedstawi³a Jolanta
Osiecka-Murawa.
Wyst¹pieniu temu
towarzyszy³a burzliwa
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dyskusja, poniewa¿ wzrasta zainteresowanie mo¿liwoœciami,
jakie daje udzia³ w konsorcjach i korzystanie z baz za poœred-
nictwem Internetu. Jest to coraz popularniejsza forma us³ug
informacyjno-bibliotecznych. Dyskutowano te¿ na temat zaga-
dnieñ wydawniczych, w czym wzi¹³ udzia³ kierownik Dzia³u
Wydawnictw IRS, pan Henryk Chmielewski.

Uczestnictwo Polski w Miêdzynarodowym Systemie
Informacyjnym ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Infor-
mation System) w latach 1996-2008 – zaprezentowa³a Zofia
Brzeska z MIR (fot. 4). Zakres tematyczny bazy ASFA przed-
stawia siê nastêpuj¹co: biologiczne i ekologiczne aspekty œro-
dowisk wodnych: morskiego, s³odkowodnego i mieszanego
z zakresu rybo³ówstwa, ¿ywych zasobów, akwakultury, praw-
nych i socjoekonomicznych badañ, oceanografia chemiczna
i fizyczna oraz limnologia, geofizyka i technologia œrodowiska
morskiego, geochemia, geologia, zagadnienia dotycz¹ce pra-
wa w zarz¹dzaniu œrodowiskiem mórz i oceanów; ca³oœæ
zagadnieñ dotycz¹cych zanieczyszczenia œrodowisk wod-
nych. Baza ta obrazuje w szerokim zakresie ogólnoœwiatow¹
literaturê z wymienionego zakresu tematycznego. Udzia³ w jej
tworzeniu ze strony Polski ma wielu uczestników olsztyñskie-
go spotkania: Z. Brzeska, I. Fey, E. Jankowska, A. Kubacka,
M. Romanowska-Szczepanik, J. Zdanowska.

Wyst¹pienie koñcowe dotyczy³o EURASLIC-u, po-
cz¹tków organizacyjnych tego stowarzyszenia oraz jego 20-l-
etniej historii. Przedstawi³a je Iga Zdanowska. Stowarzysze-
nie zosta³o zorganizowane z inicjatywy dwóch angielskich
bibliotekarzy, Allena Varley’a i Davida Mouldera. Pierwsze
spotkanie za³o¿ycielskie odby³o siê w kwietniu 1988 r. w Ply-
mouth (Wielka Brytania). Kolejne spotkania i konferencje
EURASLIC-u odbywa³y siê w ró¿nych miastach europejskich
(Pary¿, Lelystadt, Bremerhaven, Gdynia, Malta, Ateny, Aber-
deen, Brest, Kiel, Split, Sevastopol). W sk³ad stowarzyszenia
wchodz¹ biblioteki i oœrodki informacji instytucji, których
badania obejmuj¹ ró¿norodne aspekty œrodowiska wodnego,
w tym w du¿ej mierze instytuty rybackie, placówki badaj¹ce

morza, oceany i wody œródl¹dowe. Swoimi wspomnieniami
dotycz¹cymi udzia³u w pracach EURASLIC-u podzieli³ siê pan
Henryk Ganowiak, uczestnik wielu spotkañ i organizator V
konferencji, która odby³a siê w 1994 r. w Gdyni.

Nastêpnym punktem programu by³o zwiedzanie olszty-
ñskiej starówki. Do uczestników konferencji do³¹czy³ pan
Andrzej Dramiñski, który opowiedzia³ nam o historii Warmii
i Mazur oraz pokaza³ kilka ciekawych miejsc w obrêbie Stare-
go Miasta. Olsztyn, posiadaj¹cy wielowiekow¹ historiê, mo¿e
zainteresowaæ najwytrawniejszych turystów. Wieczór zako-
ñczyliœmy wizyt¹ „U artystów” (fot. 5), gdzie zaprosi³ nas nasz
by³y szef, pan Jurek Waluga.

W drugim dniu konferencji przewidziano zwiedzanie
Biblioteki Uniwersyteckiej, oddanej do u¿ytku w 2007 r. Uni-
wersytet Warmiñsko-Mazurski (a w³aœciwie ca³y region) mo¿e
siê obecnie poszczyciæ bibliotek¹ posiadaj¹c¹ najnowocze-
œniejsze rozwi¹zania techniczne. Zbiory biblioteki licz¹ oko³o
900000 woluminów ksi¹¿ek i 155000 woluminów czasopism
oraz 61000 woluminów zbiorów specjalnych. W gmachu
biblioteki znajduje siê te¿ Centrum Dokumentacji Europej-
skiej, Punkt Informacji Normalizacyjnej i Oœrodek Informacji
Patentowej. Budynek jest wyposa¿ony w zintegrowany sys-
tem zarz¹dzania posiadanymi instalacjami i urz¹dzeniami,
jest klimatyzowany i monitorowany. Oprócz tradycyjnych czy-
telni, mieœci te¿ czytelniê internetow¹ wyposa¿on¹ w 70 sta-
nowisk. O powstawaniu biblioteki i jej systemie organizacyj-
nym opowiedzia³a pani dyrektor Danuta Konieczna, a po
gmachu oprowadzi³a nas kole¿anka Jolanta Osiecka-Mura-
wa. Obejrzeliœmy dwa ciekawe filmy, w których udokumento-
wano historiê uczelni, jej rozbudowê i przekszta³cenia oraz
przebieg prac towarzysz¹cych budowie biblioteki oraz przed-
stawiono jej funkcjonowanie w obecnym kszta³cie. Wszystkim
uczestnikom konferencji i osobom wspó³tworz¹cym jej zrêby
organizacyjne, serdecznie dziêkujê.

Jadwiga Zdanowska

Dzia³ Informacji Naukowej IRS

O znakowaniu ryb wœród dzieci na powa¿nie...

28 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Jastarni odby³o siê spotkanie zorganizowane
przez Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS w Gdañsku dla dzieci
z klas IV-VI, poœwiêcone zagadnieniom znakowania ryb.

Wizyta w szkole by³a poprzedzona og³oszeniem konkursu
wœród najm³odszych na najlepiej opisany znaczek
pochodz¹cy od znakowanej ryby. Konkurs zosta³ objê³y
patronem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu
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z uczniami szko³y wziêli udzia³ z ramienia Instytutu autorzy
artyku³u oraz mgr Igor Wawrzyniak reprezentuj¹cy MRiRW.
Frekwencja dopisa³a, przysz³o ponad 120 uczniów.

Od wielu lat zauwa¿alny jest spadek zwrotu znaczków
pochodz¹cych od znakowanych ryb. Problem ten dotyczy nie
tylko naszej instytucji, ale jest obserwowany przez odpowied-
nie instytuty badawcze wszystkich pañstw nadba³tyckich.
Jest to o tyle istotne zagadnienie z punktu widzenia chocia¿by
zarz¹dzania zasobami ³ososia w Morzu Ba³tyckim, i¿ modele
skandynawskie prognozuj¹ce zmiany jego wielkoœci przed-
stawiane na spotkaniach grupy roboczej (Baltic Salmon and
Trout Working Group) ICES nie s¹ ju¿ podpierane danymi
pochodz¹cymi od powracaj¹cych znaczków.

W naszych kraju, od ubieg³ego roku sytuacja uleg³a
pogorszeniu, poniewa¿ Instytut zosta³ zobligowany, po raz
pierwszy w historii, przez Urz¹d Skarbowy, do wystawiania
PIT-ów ka¿demu, kto dotychczas otrzymywa³ premiê za
przys³ane znaczki. St¹d niektórzy rybacy albo w ogóle zerwali
kontakt z Instytutem, albo wrêcz odmówili listownie b¹dŸ tele-
fonicznie dalszego odsy³ania znaczków. Przyczyni³a siê do
tego tak¿e tegoroczna zmiana adresu naszego Zak³adu.

Kilka miesiêcy temu zrodzi³ siê pomys³ rozpropagowania
wœród dzieci idei wa¿noœci zwracania znaczków ze znakowa-
nych ryb, tak aby przez nie dotrzeæ do znaczków zbieranych
przez rybaków. PóŸniej wytypowano szko³ê po³o¿on¹ w miej-
scowoœci nadmorskiej, która skupia dzieci rybaków po³awia-
j¹cych ryby w morzu. Szko³a w Jastarni integruje dzieci zarówno
mieszkaj¹ce w Cha³upach, jak i KuŸnicy, st¹d te¿ zdecydowano,
¿e pierwsze zajêcia z dzieæmi zostan¹ zainicjowane w³aœnie tam.

Dzieci o konkursie i spotkaniu zosta³y uprzednio poinfor-
mowane przez nauczycieli oraz poprzez rozwieszone na tere-
nie szko³y plakaty. Pomimo informacji o przygotowanych
przez Ministerstwo nagrodach dla uczestników, dzieci nie
przynios³y ¿adnego znaczka. T³umaczy³y brak znaczków tym,
¿e s¹ one drogie. Zatem rybacy œwiadomi s¹ ich „wartoœci” i
choæ nie odsy³aj¹ do Instytutu, nie pozbywaj¹ siê ich.

Spotkanie z dzieæmi rozpoczêto od przedstawienia przez
Micha³a Skórê prezentacji multimedialnej o tematyce
zwi¹zanej ze znakowaniem ryb. Prezentacja ukazywa³a
uczniom przyk³adowo: gdzie i jakie znaczki umieszcza siê na

ciele ryb, na co powinni zwracaæ uwagê, gdy chc¹ odró¿niæ
rybê dzik¹ od pochodz¹cej z hodowli, jak poznaæ rybê ze
znaczkiem telemetrycznym oraz odtworzono nagrania dŸwiê-
ków zarejestrowanych przez odbiorniki radiotelemetryczne
obrazuj¹ce ró¿ne zachowanie ryb pod wod¹. Poproszono rów-
nie¿ dzieci, aby przekaza³y rybacz¹cym ojcom i wujkom, ¿e
znaczki nale¿y odsy³aæ, poniewa¿ te informacje pozwalaj¹
okreœliæ zachowanie siê ryb po zarybieniu oraz ustaliæ efekty
prowadzonych zarybieñ. Po prezentacji nast¹pi³a dyskusja.
Dzieci zadawa³y pytania dotycz¹ce nie tylko znakowania ryb,
pozyskiwania ikry i jej rozwoju, chowu narybku; pyta³y równie¿
o limity po³owowe na dorsza czy zarybiania. Pan Igor Wawrzy-
niak przedstawi³ powody, dla których prowadzi siê zarybienia
rzek troci¹ wêdrown¹ i ³ososiem. Prof. Bartel opowiada³ o sytu-
acji ryb ³ososiowatych w Polsce i zarybieniach. Pod koniec
spotkania dzieci otrzyma³y ma³e, pluszowe upominki. Spotka-
nie siê przed³u¿y³o, a 9 uczniów, którzy jako ostatni nadal zada-
wali pytania przy prawie pustej ju¿ sali, za ich zaanga¿owanie
wyró¿niono dodatkowo ca³ym zestawem pluszaków.

Szkolny konkurs na najlepiej opisany znaczek zorganizo-
wany w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastar-
ni ostatecznie zakoñczono 19 grudnia 2008 r. Wy³onienie
zwyciêzców nie by³o trudne. Okaza³o siê, ¿e jedynie troje
z dzieci przynios³o znaczki, które z kolei pochodzi³y od dwóch
rybaków (z Jastarni i KuŸnicy). Z przekazanych 9 znaczków
z ich opisem, tylko 2 zawiera³y realne dane.

Micha³ Skóra, Rafa³ Bernaœ, Ryszard Bartel

Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS w Gdañsku
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Sprostowanie

Autorem zdjêcia zamieszczonego w artykule Justyny Sikorskiej i Jacka Wolnickiego -

Vth International Workshop on Biology and Culture of the Tench Tinca tinca (L.)

(29.09-3.10.2008 r., Ceresole d’Alba, W³ochy) - Komun. Ryb. 6/2008 jest p. Lorenzo Fraca-

storo.
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M. Kottelat, J. Freyhof, 2007 – Handbook of European Freshwater Fishes – Kot-

telat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 646 p., ISBN:

978-2-8399-0298-4

Europa uwa¿ana jest
za kolebkê ichtiologii.
Pocz¹wszy od Arystotelesa
przez okres 2350 lat s³odko-
wodn¹ ichtiofaun¹ zajmo-
wa³y siê niezliczone rzesze
przyrodników i ichtiologów.
Chocia¿by z tego powodu
panuje przekonanie, ¿e ich-
tiofauna w Europie jest
dobrze poznana. Jak mylne
jest to wra¿enie udowadniaj¹
autorzy podrêcznika
o rybach s³odkowodnych
Europy. Maurice Kottelat jest
Szwajcarem specjalizuj¹cym

siê w taksonomii ryb. Prowadz¹c liczne badania w Europie i Azji odkry³ i opisa³
ponad 350 nowych gatunków ryb. Jörg Freyhof jest pracownikiem naukowym
Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Instytut Ekologii
Wód Œródl¹dowych i Rybactwa) w Berlinie. Specjalizuje siê w ekologii ryb,
biogeografii i taksonomii.

Od czasu wydania ksi¹¿ki niebawem min¹ 2 lata, jednak¿e ze wzglêdu
na treœæ i znikome rozpowszechnienie w Polsce (brak w oficjalnej ofercie kra-
jowych dystrybutorów) warto przybli¿yæ jej zawartoœæ. Ksi¹¿kê rozpoczyna
wstêp definiuj¹cy area³, który autorzy analizowali oraz metody wg których
wyró¿niali i opisywali gatunki. W kolejnej czêœci autorzy przedstawili bardzo
interesuj¹c¹ analizê bogactwa gatunkowego i zagro¿enia s³odkowodnych ryb
Europy. Charakterystyka gatunków poprzedzona jest krótkim opisem rodzin
i kluczem do oznaczania gatunków nale¿¹cych do poszczególnych rodzin
i rodzajów. Opisy gatunków w skondensowanej formie przedstawiaj¹ morfo-
logiê, rozsiedlenie, œrodowisko, biologiê oraz status zagro¿enia europejskich
ryb s³odkowodnych oraz czêsto spotykanych w wodach s³odkich gatunków
uwa¿anych za morskie. Uzupe³nieniem s¹ schematyczne mapy rozsiedlenia
oraz dobrej jakoœci kolorowe zdjêcia. Na koñcu ksi¹¿ki znalaz³a siê lista
gatunków prezentowana zgodnie z zasadami nomenklatury zoologicznej,
krótki s³owniczek stosowanych terminów oraz indeks rzeczowy. Wiêkszoœæ
prezentowanych gatunków w tej ksi¹¿ce mia³em okazjê zobaczyæ pierwszy
raz. Opisy przeplatane s¹ krótkimi esejami, a czasem dowcipnymi informacja-
mi wyjaœniaj¹cymi zawi³¹ naturê badañ ichtiologicznych i historii europejskich
ryb.

Iloœæ opisanych gatunków jest najwiêkszym zaskoczeniem. Na
pocz¹tku lat 90. lista s³odkowodnej ichtiofauny Europy (bez Zwi¹zku Radziec-
kiego) liczy³a 170 gatunków, w 1997 roku wyró¿niono 358, a w recenzowanej

ksi¹¿ce opisano 546 rodzimych i 33 obce gatunki ryb i minogów oraz 13
wymar³ych. Wzrost liczby gatunków czêœciowo jest efektem powiêkszenia area³u
analizowanego w ksi¹¿ce. Czêœæ zosta³a opisana niedawno lub zmieniono status
niektórych populacji wczeœniej niewyró¿nianych jako odrêbny gatunek. Autorzy
przyjêli koncepcjê gatunku ewolucyjnego i stosuj¹ j¹ bardzo odwa¿nie. W wyniku
czego mamy bardzo d³ug¹ listê europejskiej ichtiofauny, chocia¿ czasem pozo-
staje w¹tpliwoœæ czy zmiennoœæ cech biometrycznych i merystycznych, na pod-
stawie których wyró¿niono gatunki nie jest zmiennoœci¹ geograficzn¹ ró¿nych
populacji.

Porównuj¹c gatunki opisane w ksi¹¿ce Ryby s³odkowodne Polski (Bryliñska
2000) natrafimy na wiele, których status taksonomiczny uleg³ zmianie. Np. sapa
i rozpiór tradycyjnie zaliczane do
rodzaju Abramis nale¿¹ do
rodzaju Ballerus, a kleñ do
rodzaju Squalius. Zamiast kozy,
Cobitis taenia i kozy z³otawej,
Sabanejewia aurata odnajduje-
my C. taenia, C. elongatoides

oraz S. baltica. Zmianie syste-
matycznej uleg³ status g³owacza
bia³op³etwego, Cottus gobio,
którego area³ nie obejmuje obec-
nie Polski, natomiast jego pozy-
cjê zaj¹³ C. microstomus.
Uwzglêdniaj¹c area³ wystêpo-
wania (niemiecka czêœæ zlewni
Odry) nale¿y oczekiwaæ opisania
niebawem w Polsce ciernika,
Gasterosteus gymnurus. Najbar-
dziej skomplikowana sytuacja
systematyczna wœród krajowych
gatunków ryb dotyczy siei, Coregonus lavaretus. Area³ wystêpowania gatunku C.

lavaretus zosta³ ograniczony do jezior Bourget i Genewskiego, natomiast na
obszarze naszego kraju wymienione s¹ jako autochtoniczne: C. maraena, C. nils-

soni oraz C. widegreni.
Autorzy recenzowanej ksi¹¿ki zebrali informacje o europejskiej s³odkowodnej

ichtiofaunie, a ich studia pozwoli³y opisaæ nowe gatunki. Pomimo ¿e czasem trudno
zrozumieæ przes³anki, jakimi siê kierowali wyró¿niaj¹c nowe gatunki, to pogl¹d na
ryby s³odkowodne Europy nigdy nie bêdzie taki sam. £adnie i starannie wydana
ksi¹¿ka jest monumentalnym opracowaniem, które mo¿na poleciæ wszystkim zain-
teresowanym rybami s³odkowodnymi.

Opracowa³: Andrzej Kapusta
Zak³ad Ichtiologii IRS w Olsztynie

Gospodarstwo Rybackie Charzykowy

oferuje

wêgorza wstêpuj¹cego ³owionego w przyujœciowych odcinkach rzek Skandy-

nawii. Masa ok. 100 g/szt. Cena 55 z³/kg - mo¿e ulec zmianie w przypadku

znacz¹cych zmian kursu euro. Dostawy: maj-czerwiec i wrzesieñ-paŸdziernik.
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