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VI Miêdzynarodowe Sympozjum Jesiotrowe

Miêdzynarodowe Sympozja Jesiotrowe (ISS) pod

egid¹ Œwiatowego Towarzystwa Ochrony Jesiotrów

(WSCS) s¹ organizowane co cztery lata. Szóste z kolei

odby³o siê 25-30 paŸdziernika 2009 roku w Wuhan – Pro-

wincja Hubei, Chiny. Organizowane by³o przez Chiñskie

Narodowe Towarzystwo Ochrony Wodnej Przyrody przy

wspó³udziale WSCS. Zarówno sesje plenarne, w tym uro-

czyste otwarcie, jak i sesje grup tematycznych odbywa³y

siê w Wuhañskim Naukowo-Technologicznym Centrum

Wystawowym. Organizatorzy nadali sympozjum odpo-

wiednio wysok¹ rangê o czym œwiadczy fakt, ¿e otwarcia

dokona³ minister rolnictwa Chin Pan Dun Niu (fot. 1). Po

nim kolejno zabierali g³os przedstawiciel Chiñskiej Akade-

mii Nauk In¿ynieryjnych oraz gubernator prowincji Hubei.

Oficjalne wyst¹pienia zakoñczy³ przewodnicz¹cy WSCS

Harald Rosenthal (fot. 2). Na sesji plenarnej wyg³oszono

trzy referaty, z których dwa dotyczy³y rozwoju produkcji ryb

jesiotrowatych oraz ich ochrony w Chinach, a trzeci przed-

stawiony przez Haralda Rosenthala stanowi³ przegl¹d na

temat ochrony oraz wykorzystania zasobów ryb jesiotro-

watych na œwiecie. Po przerwie obiadowej organizatorzy

zorganizowali dla uczestników wycieczkê po Wahanie,

której celem by³o pokazanie nowoczesnych budowli dyna-

micznie rozwijaj¹cego siê miasta oraz parku po³o¿onego

na rzek¹ Yangze (fot. 3 i 4).

Kolejne dni konferencji mia³y merytoryczny charakter –

by³y przedstawiane prezentacje przygotowane przez

uczestników zarówno w formie referatów, jak i posterów.

Tych pierwszych by³o 133 pogrupowanych w nastê-

puj¹cych sesjach tematycznych:

– Biologia i ekologia jesiotrów – podzielona na trzy

podgrupy – biologia, ekologia i genetyka.

– Status i zarz¹dzanie populacjami jesiotrów – dwie

podgrupy: aktualny status populacji i metody

zarz¹dzania.

– Wp³yw cz³owieka na zasoby ryb jesiotrowatych.

– Badania z dziedziny akwakultury ryb jesiotrowatych

i ich rozwój – trzy podgrupy: gospodarka tarlakami,

¿ywienie i ochrona.

– Po³owy i przetwórstwo.

Poszczególne sesje przebiega³y równolegle. Wystê-

powa³y, nieliczne wprawdzie, przesuniêcia w harmonogra-

mie spowodowane g³ównie pob³a¿liwoœci¹ osób pro-
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Fot. 1. Otwarcie VI ISS przez ministra rolnictwa Chin – Pana Dun
Niu.

Fot. 2. Przemawia przewodnicz¹cy WSCS
dr Harald Rosenthal.

Fot. 3. Hotel Ramada Plaza, w którym zakwaterowano czêœæ
uczestników VI ISS.



wadz¹cych lub absencj¹ prelegentów, co niekiedy utrud-

nia³o wys³uchanie wybranego referatu.

Trzeciego dnia konferencji w czêœci poobiedniej

odby³y siê warsztaty, z których niew¹tpliwie najciekawszy

poœwiêcony by³ przy¿yciowej diagnostyce p³ci oraz ocenie

stadium dojrza³oœci gonad przy zastosowaniu ultrasono-

grafu. Prowadzony by³ przez niew¹tpliwy autorytet w tej

dziedzinie, a mianowicie dr. Mikhaila Chebanova. Sk³ada³

siê on z czêœci teoretycznej, w której dr M. Chebanov

przedstawi³ wymogi sprzêtowe oraz zakres zastosowania

ultrasonografu w badaniach p³ci i dojrza³oœci ryb jesiotro-

watych, a nastêpnie praktyczne zastosowanie metody,

w trakcie której ka¿dy z uczestników szkolenia mia³ mo¿li-

woœæ w³asnorêcznego przebadania ryby (fot. 5).

W czasie trwania sympozjum mo¿na by³o zapoznawaæ

siê z licznie rozwieszonymi posterami. Równolegle

z sesjami sympozjum prezentowa³y siê ró¿ne firmy,

g³ównie chiñskie, zwi¹zane z produkcj¹ ryb jesiotrowatych

ich przetwórstwem, w tym równie¿ kawiorowe.

Sympozjum zakoñczy³a sesja plenarna podsumowuj¹ca

osi¹gniêcia VI ISS oraz wybór i zatwierdzenie miejsca organi-

zacji kolejnego sympozjum. Z wyborem miejsca nie by³o pro-

blemu, bowiem zg³osi³ siê jeden kandydat, a mianowicie Uni-

wersytet w Vancouver. Po bardzo ekspresyjnym i przekony-

wuj¹cym wyst¹pieniu prorektora uniwersytetu – kandydatura

zosta³a przyjêta jednog³oœnie. W zwi¹zku z tym VII Miêdzyna-

rodowe Sympozjum Jesiotrowe odbêdzie siê w 2013 roku w

Vancouver. Na zakoñczenie przewodnicz¹cy WSCS dr Harald

Rosethal zaprosi³ wszystkich uczestników do zbiorowego

zdjêcia na schodach Naukowo-Technologicznego Centrum

Wystawowego (fot. 6).

W sympozjum udzia³ wziê³y trzy osoby z Polski, a mia-

nowicie: mgr in¿. Anna Daczka-Pyæ z firmy Aller-Aqua, dr

Dorota Fopp-Bayat oraz autor niniejszego sprawozdania

(fot. 7). Dr D. Fopp-Bayat przygotowa³a poster zatytu-

³owany „Wywo³anie diploidalnej gynogenezy jesiotra sybe-

ryjskiego Acipenser baerii Brandt”, a prof. R. Kolman refe-

rat pt: „Restytucja jesiotra ba³tyckiego w Polsce”.

Zorganizowanie VI ISS w Chinach nie by³o przypad-

kiem. Chiny s¹ obecnie najbardziej dynamicznie rozwi-

jaj¹cym siê producentem zarówno miêsa jesiotrowego, jak

i kawioru. Akwakultura ryb jesiotrowatych ma w tym kraju

bardzo krótk¹ i jednoczeœnie bogat¹ w osi¹gniêcia historiê,
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Fot. 4. Centralny punkt parku na rzek¹ Yangtze. Fot. 5. Zajêcia praktyczne na warsztatach przy¿yciowej diagno-
styki p³ci oraz oceny stadium dojrza³oœci gonad przy zasto-
sowaniu ultrasonografu.

Fot. 6. Zbiorowe zdjêcie uczestników VI ISS na schodach Nauko-
wo-Technologicznego Centrum Wystawowego w Wuhan. Fot. 7. Polscy uczestnicy VI ISS w Wuhan.



a mianowicie intensywny chów jesiotrów zapocz¹tkowano

w 1999 roku, a w 2006 produkcja jesiotra konsumpcyjnego

przekroczy³a 17 tys. ton, co stanowi 79% œwiatowej produk-

cji jesiotrów w warunkach akwakultury. Podobnie wysok¹

dynamik¹ wzrostu charakteryzuje siê produkcja kawioru:

w 2008 roku Chiny produkowa³y ok. 8 ton kawioru, 2009 rok

zamknie siê produkcj¹ 24 ton, a w 2010 planowane jest

potrojenie wielkoœci produkcji. Podstawowe gatunki hodow-

lane to jesiotr amurski – Acipenser schrenckii, jego hybryd

z ka³ug¹ Huso dauricus oraz jesiotr syberyjski Acipenser

baerii Brandt. Oprócz produkcji towarowej jesiotrów, której

koñcowym celem jest oczywiœcie produkcja kawioru, w Chi-

nach od kilku lat jest realizowany program aktywnej ochrony

jesiotra chiñskiego Acipenser sinensis, którego endemiczna

populacja zamieszkuj¹ca rzekê Yangtze posiada status kry-

tycznie zagro¿onej wyginiêciem. Spowodowane to zosta³o

g³ównie zabudow¹ hydrotechniczn¹ rzeki, a konkretnie

zapór elektrowni wodnych Gezhouba, a nastêpnie Trzech

W¹wozów, które odciê³y dostêp do tarlisk po³o¿onych

w górnych odcinkach systemu rzecznego Yangtze. Powo-

duje to gwa³towny spadek liczebnoœci tego gatunku. W pro-

gram ten w³¹czone s¹ zarówno instytuty naukowo-badaw-

cze, jak i przedsiêbiorstwa zwi¹zane z przemys³em,

a szczególne energetyk¹, co gwarantuje szybki postêp

i skutecznoœæ dzia³añ ochrony tego gatunku.

Ryszard Kolman

Zak³ad Ichtiologii IRS w Olsztynie

Miêdzynarodowa Konferencja Rybacka na Litwie

W dniu 19 listopada 2009 roku w oœrodku konferencyj-

nym nale¿¹cym do gospodarstwa rybackiego „Raseini�

�uvinin” po³o¿onego w rejonie Raseiniai (okolice Kowna)

odby³a siê Konferencja, któr¹ organizatorzy zatytu³owali

„Rozwój akwakultury i perspektywy. Korzyœci z produktów

rybnych dla zdrowia cz³owieka i zwiêkszenie poziomu ich

konsumpcji”.

Organizatorem Konferencji by³a jedyna na Litwie bra-

n¿owa organizacja rybaków œródl¹dowych – Krajowe Sto-

warzyszenie Akwakultury i Producentów Ryb. Nale¿¹ do

niego wszystkie – czyli 19 znacz¹cych gospodarstw kar-

piowych u¿ytkuj¹cych w 2008 roku oko³o 9 tysiêcy ha sta-

wów (ogóln¹ powierzchniê stawów na Litwie szacuje siê na

oko³o 11 tysiêcy ha). Œrednia wielkoœæ powierzchni stawo-

wej pojedynczego przedsiêbiorstwa jest wysoka, gdy¿

wynosi oko³o 450 ha (najmniejsze liczy 114 ha, najwiêksze

997,4 ha). Wszystkie firmy maj¹ status spó³ek akcyjnych

oraz spó³ek akcyjnych zamkniêtych.

Po uroczystym otwarciu Konferencji przez wicemini-

stra rolnictwa Republiki Litewskiej Aušrysa Macijauskaa,

w imieniu zaproszonych goœci zagranicznych wyst¹pi³

dyrektor IRS prof. Bogus³aw Zdanowski.
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Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3



Program Konferencji by³ bardzo bogaty – tematy obej-

mowa³y zarówno historiê karpiarstwa na Litwie siêgaj¹c¹

XIII wieku, jak i problemy dnia dzisiejszego, w tym uwarun-

kowania wynikaj¹ce z dzia³alnoœci na du¿ym europejskim

rynku. Problemy ze zbytem ryb spowodowa³y, ¿e w tema-

tyce konferencji znalaz³y siê referaty dotycz¹ce poprawy

ich dystrybucji i promocji diety rybnej w od¿ywianiu

cz³owieka. Strona polska przedstawi³a dwa referaty: prof.

Jadwiga Seremak-Bulge scharakteryzowa³a rynek ryb

w Polsce, natomiast ni¿ej podpisany omówi³ gospodarkê

ryback¹ w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem stawo-

wej produkcji ryb. ¯ywe zainteresowanie s³uchaczy wzbu-

dzi³a nasza akcja promocyjna „Pan Karp”.

W przerwie miêdzy sesjami konferencyjnymi odby³a

siê wycieczka na stawy goœcinnego gospodarstwa „Rase-

ini� �uvinin”, które z zas³u¿on¹ dum¹ prezentowa³ dyrektor

generalny gospodarstwa – Èeslovas Kenstavièius. Gospo-

darstwo sk³ada siê z trzech obiektów o ogólnej powierzchni

niespe³na 1000 ha. Na oko³o 75% powierzchni prowadzi

siê certyfikowan¹ hodowlê spe³niaj¹c¹ wymogi krajowych

przepisów stawowej produkcji ekologicznej. Stawy s¹

w doskona³ym stanie technicznym, wyposa¿one w silosy

paszowe umo¿liwiaj¹ce bezpoœredni za³adunek karmy na

³odzie samowy³adowcze. Pomimo niezbyt korzystnych

warunków klimatycznych osi¹gane s¹ wysokie wydajnoœci

od³owowe karpia konsumpcyjnego, przekraczaj¹ce 1300

kg/ha przy niskich wspó³czynnikach pokarmowych. Brak

problemów epizootycznych powoduje, ¿e prze¿ywalnoœæ

poszczególnych roczników karpia jest zbli¿ona do teore-

tycznych norm hodowlanych.

Gospodarstwo mo¿e s³u¿yæ jako przyk³ad precyzyjnie

przemyœlanej strategii dywersyfikacji dzia³alnoœci. Znany

na Litwie znak firmowy „Karpyne” oznacza nie tylko pro-

dukcjê ryb konsumpcyjnych i obsadowych, lecz tak¿e

wszechstronn¹ ofertê turystyczn¹. Chêtni mog¹ skorzy-

staæ z ³owisk specjalnych, zakupiæ ryby ¿ywe i przetwo-

rzone, pobiesiadowaæ w restauracji, spêdziæ kilka dni b¹dŸ

ca³y urlop dziêki mo¿liwoœci przenocowania w hotelu lub

domkach turystycznych, pograæ w tenisa i bowling,

pop³ywaæ w basenie i skorzystaæ z salonu Spa (fot. 4)

Dziêki uprzejmoœci gospodarzy polska delegacja

mia³a mo¿liwoœæ zwiedzenia nowoczesnej przetwórni ryb

nale¿¹cej do rodziny Èeslovasa Kenstavièiusa (fot. 6 –

pierwszy z lewej). Za³o¿ona w 1995 roku firma Norvelita

zatrudnia 350 pracowników i na 12 liniach produkcyjnych

przetwarza miesiêcznie oko³o 1000 ton ryb, g³ównie ³oso-

sia atlantyckiego i œledzia. Jakoœæ wyrobów jest

doskona³a, o czym przekonaliœmy siê „organoleptycznie”.

Litwa wœród polskich stawiarzy znana jest g³ównie

jako konkurent na rynku karpia, warto zapoznaæ siê jednak

z ich osi¹gniêciami i problemami, gdy¿ mo¿liwe s¹ wspólne

dzia³ania i eksport na Litwê niektórych gatunków ryb.

Andrzej Lirski
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Fot. 5

Fot. 6
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selekcji, zale¿y ona bowiem w znacznej mierze od czynni-

ków œrodowiska, niemniej jednak stwierdzono wysok¹

odpornoœæ szczepu Rutki na zakaŸn¹ martwicê trzustki

(IPN), a prze¿ywalnoœæ liczona od wylêgu do ryby towaro-

wej (powy¿ej 400 g/szt.) regularnie przekracza 60% przy

cyklu chowu trwaj¹cym 13-14 miesiêcy w naturalnych

warunkach termicznych Rutek. Zakres wdro¿enia tych

wyników szacujemy na oko³o 40% krajowej produkcji

pstr¹gów. Dalsze prace ukierunkowane s¹ na wykorzysta-

nie efektu heterozji, a tak¿e kontynuacji selekcji z zastoso-

waniem metod manipulacji chromosomowych.

Opanowanie technik manipulacji chromosomowych

umo¿liwi³o ju¿ w roku 1988 podjêcie próby wdro¿enia

metod produkcji populacji wy³¹cznie samiczych, niestety

wówczas nieudanej, najprawdopodobniej w rezultacie nie-

dojrza³oœci rynku oraz niemrawych dzia³añ marketingo-

wych. Na pozytywn¹ odpowiedŸ praktyki przysz³o czekaæ

a¿ do 2004 r., kiedy to wiêkszoœæ krajowej produkcji

pstr¹gów trafia³a na rynek wewnêtrzny i zagraniczny ju¿

w formie przetworzonej, a najwiêksi odbiorcy, tj. przetwór-

nie ryb oraz sieci supermarketów zaczê³y dostrzegaæ eko-

nomiczne i u¿ytkowe zalety populacji samiczych. Ponadto

nasz¹ ofertê ikry wy³¹cznie samiczej wzbogaciliœmy rów-

nie¿ o ikrê pstr¹gów sterylnych, maj¹c¹ znaczenie przy

produkcji du¿ego pstr¹ga, a tak¿e dostarczamy hodow-

com mlecz lub neosamce (o genotypie XX) niezbêdne do

produkcji populacji samiczych.

Traktowane hobbystycznie badania nad dziedzicze-

niem nietypowego ubarwienia pstr¹gów têczowych

zaowocowa³y, oprócz publikacji w licz¹cych siê czasopi-

smach i rozprawy habilitacyjnej, uzyskaniem czystych linii

czterech typów ubarwienia.

Manipulacjom chromosomowym poddawane s¹ tak¿e

pstr¹gi Ÿródlane, w celu uzyskania osobników sterylnych

charakteryzuj¹cych siê dobr¹ wydajnoœci¹ rzeŸn¹.

Pomimo gorszego od pstr¹ga têczowego tempa wzrostu

walorem pstr¹ga Ÿródlanego jest jego opornoœæ na VHS.

Za sukces uznajemy opanowanie technologii hodowli

siei wêdrownej w warunkach obiektu „pstr¹gowego”, której

rezultatem jest udana jej restytucja w Zatoce Gdañskiej.

Oprócz tego w Zak³adzie Hodowli Ryb £ososiowatych

utrzymujemy stada tar³owe jako bank genów troci wiœlanej,

pstr¹ga potokowego, lipienia i selekty jesiotra ba³tyckiego

(ostronosego).

Od pocz¹tku istnienia ZHR£ w Rutkach bierzemy

czynny udzia³ w realizacji zadania dotycz¹cego doskonale-

nia metod ochrony zdrowia ryb. Opracowane przy

wspó³pracy z innymi oœrodkami badawczymi nowe metody

profilaktyki, a w szczególnoœci immunoprofilaktyki s¹ obec-

nie realizowane i doskonalone podczas hodowli ryb ³ososio-

watych. Wdro¿ono do produkcji i opracowano metodê sto-

sowania nowych przyjaznych œrodowisku naturalnemu pre-

paratów dezynfekcyjnych. S¹ to preparaty produkowane na

bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru

Potencja³ techniczny i badawczy Zak³adu jest wyko-

rzystywany przez wspó³pracuj¹ce z nami instytucje

naukowe: Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Badania ¯ywnoœci

PAN, Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i Rybactwa UWM,

Katedrê Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie, Zak³ad Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu

Przyrodniczego w Warszawie, Zak³ad Rybactwa Œród-

l¹dowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu, Wydzia³ Rybactwa i Technologii ¯ywnoœci

Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz firmy paszowe z Pol-

ski, Danii, Francji i Niemiec.

Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych Rutki. Próba bilansu æwieræwiecza dzia³alnoœci

Dokoñczenie ze str. 21
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W Rutkach odbywali praktyki studenci z Olsztyna, Kra-

kowa, Szczecina, Gdañska, uczniowie z Sierakowa,

Gi¿ycka i Kocka (³¹cznie oko³o 350 osób), a sta¿e studenc-

kie i magisterskie obywatele Cypru, Turcji, Ukrainy i Repu-

bliki Czeskiej.

Wielu z nich w tej chwili hoduje ryby ³ososiowate,

a spore grono realizuje tematy badawcze zwi¹zane

z akwakultur¹ w instytucjach naukowych.

Pracownicy Zak³adu organizowali szkolenia specjali-

styczne dla hodowców oraz udzielali indywidualnych

porad i konsultacji.

W minionym æwieræwieczu nasi pracownicy uzyskali

stopnie doktorskie (3), habilitacje (2) i jeden tytu³ profesora.

Oprócz tego wypromowano dwoje doktorów i siedmioro

magistrów korzystaj¹cych z bazy doœwiadczalnej w Rutkach.

W Zak³adzie zrealizowano 4 granty KBN kierowane

przez pracowników (dwa z nich uzyska³y ocenê „znako-

mite”) oraz uczestniczono w 7, a tak¿e w programie

TEMPUS.

Aktualnie pracownicy ZHR£ uczestnicz¹ w realizacji

2 grantów (KBN i UE).

Pracownicy Zak³adu Hodowli Ryb £ososiowatych byli

nagradzani nagrod¹ Ministra Rolnictwa I stopnia i Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi II stopnia oraz trzykrotnie nagrod¹

Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.

Dorobek publikacyjny pracowników Zak³adu to: 71

publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach

zagranicznych i krajowych, 5 podrêczników, 179 artyku³ów

popularnonaukowych, 103 referaty wyg³oszone na konfe-

rencjach krajowych i zagranicznych.

Dla administracji i praktyki wykonano 138 ekspertyz

i zawarto 71 umów na wykonanie ró¿norodnych us³ug.

W latach 1984-2009 sprzedano 400 ton ryby kon-

sumpcyjnej pochodz¹cej z zakoñczonych doœwiadczeñ

i badañ, dostarczono hodowcom 26 ton selektów, 78 ton

narybku i 34 mln ziarn ikry pstr¹gów têczowych, 63 tys.

sztuk narybku i 720 tys. ziarn ikry pstr¹ga potokowego, 519

tys. narybku i smoltów oraz 1 mln ziarn ikry troci wiœlanej,

1720 tys. sztuk narybku i 11,5 mln sztuk wylêgu siei

wêdrownej oraz 340 tys. sztuk narybku lipienia.

Nowoœci wydawnicze � Nowoœci wydawnicze � Nowoœci wydawnicze

Z inicjatywy Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie podj¹³ siê

wykonania opracowania oceny stanu oraz perspektyw rozwoju rybactwa

œródl¹dowego i nadbrze¿nych obszarów rybackich w województwie warmiñ-

sko-mazurskim. Realizacja zadania trwa³a kilka miesiêcy, przy czym auto-

rami opracowania byli g³ównie specjaliœci z IRS oraz Wojciech Radecki

z Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wroc³awiu, Janusz Guziur z Uniwersy-

tetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie i Iwona Psuty z Morskiego Insty-

tutu Rybackiego w Gdyni. Efektem finalnym realizacji zadania by³o wydanie

publikacji ksi¹¿kowej pt. „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektyw

rozwoju rybactwa œródl¹dowego i nadbrze¿nych obszarów rybackich

w województwie warmiñsko-mazurskim (red. A. Wo³os, Wydawnictwo

IRS, Olsztyn: ss. 352). W publikacji przedstawiliœmy nastêpuj¹ce zagad-

nienia: podstawy prawne rybactwa i powi¹zania zewnêtrzne, jeziorowa

gospodarka rybacka, stawowa gospodarka rybacka, rybo³ówstwo na Zale-

wie Wiœlanym, gospodarka rybacko-wêdkarska w rzekach, sektorowe pro-

gramy operacyjne w zakresie rybactwa, ocena gospodarki rybackiej w regio-

nie z uwzglêdnieniem perspektyw jej rozwoju jako funkcji gospodarczej oraz

jej wp³ywu na œrodowisko naturalne ze szczególnym uwzglêdnieniem obsza-

rów chronionych. Ksi¹zka jest bogato zilustrowana graficznie i fotograficznie,

i jak to stwierdza we wstêpie Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas, cyt. „Jest to wydanie pionier-

skie i nowatorskie, gdy¿ w chwili obecnej nie opracowano w innych regionach kraju analogicznej diagnozy. Dokonanie rzetel-

nej inwentaryzacji ichtiologicznej w ekosystemach wodnych powoli na skuteczniejsze wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu

ochronê oraz nakreœli cele fundamentalne, które bêd¹ priorytetem zabiegów zmierzaj¹cych do poprawy efektywnoœci i racjo-

nalnoœci w gospodarowaniu po¿ytkami naszych wód. Wspieranie takich dzia³añ prze³o¿y siê na wymierne efekty ekolo-

giczne.”

Arkadiusz Wo³os
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Odeszli...

Pamiêci Vladimira Mikhaylovicha Lyutikova - Vadima

Vladimir Mikhaylovich Lyutikov urodzi³ siê 2 marca 1960 r. w Kaliningradzie. Studia na

Wydziale Ichtiologii w Kaliningradzkim Instytucie Technicznym Przemys³u Rybnego i Gospo-

darki ukoñczy³ w 1982 r. i pracowa³ tam do 1989 r. PóŸniej zatrudniony zosta³ w Centrum Mor-

skiej i Œródl¹dowej Akwakultury i zajmowa³ siê produkcj¹ materia³u zarybieniowego jesiotra

i pstr¹ga. Po zakoñczeniu dodatkowego szkolenia w zakresie ekonomii zosta³ dyrektorem

tego Centrum. Od 2002 r. zajmowa³ siê dziennikarstwem oraz komercjalizacj¹ ró¿nych pro-

duktów zwi¹zanych z akwakultur¹. W 2008 r. rozpocz¹³ pracê naukow¹ w Instytucie Nauko-

wo-Badawczym Gospodarki Rybnej i Oceanografii w zakresie hodowli, a w tym rozrodu tur-

bota.

Od chwili rozpoczêcia pracy w Centrum Akwakultury nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z rybac-

twem w Polsce. Dotyczy³o to g³ównie produkcji materia³u zarybieniowego jesiotra, pelugi,

pstr¹ga i amura bia³ego. Uczestniczy³ w wielu zorganizowanych w Polsce konferencjach, a wspó³pracowa³ g³ównie z gospo-

darstwami rybackimi w Szwaderkach, W¹soszy, Olsztynie i ¯abieñcu, utrzymuj¹c sta³e kontakty z prof. Ryszardem Kolma-

nem oraz dr. Zygmuntem Okoniewskim.

Dodatkowo zajmowa³ siê sportem narciarskim i fotografi¹, opisywa³ te¿ polskie zamki, a miêdzy innymi w Malborku, Olsz-

tynie, Elbl¹gu i Gdañsku.

Opublikowa³ kilka prac naukowych i wiele popularnonaukowych. W okresie politycznych zawirowañ w Rosji zajmowa³ siê

dziennikarstwem i publikowa³ artyku³y w periodyku „Przemys³ Morski". By³ entuzjast¹ postêpu i cieszy³ siê osi¹gniêciami

w tym wzglêdzie w Polsce. Chêtnie dzieli³ siê swoj¹ wiedz¹ i zawsze mo¿na by³o liczyæ na jego radê i pomoc.

W dniu 26.08.2009 r. zgin¹³ wraz ze swoj¹ matk¹ w wypadku samochodowym ko³o Kaliningradu. Trudno do chwili obec-

nej z tym siê pogodziæ.

Czeœæ Jego Pamiêci.

� Z kart historii rybactwa � Z kart historii rybactwa � Z kart historii rybactwa

Wspomnienia o doktorze W³odzimierzu Kulmatyckim

W bie¿¹cym roku minê³a siedemdziesi¹ta rocznica œmierci zas³u¿onego dla rybac-

twa w Polsce doktora W³odzimierza Kulmatyckiego. Zaaresztowany zosta³ przez nie-

mieckich okupantów 15 paŸdziernika 1939 r. w Bydgoszczy i wkrótce zamordowany

w obozie zag³ady. Urodzi³ siê w Wadowicach 22 maja 1895 r. Maturê zda³ we Lwowie

w 1913 r. Studiowa³ w Wiedniu i prowadzi³ wyk³ady z przyrody dla m³odzie¿y w polskim

gimnazjum. W 1927 r. uzyska³ absolutorium i rozpocza³ pracê na Uniwersytecie w Krako-

wie z profesorami: M. Siedleckim i F. Staffem. Pasjonowa³o Go g³ównie rybactwo, z któ-

rym zwi¹zana jest wiêkszoœæ Jego publikacji. Prowadzi³ wiele doœwiadczeñ i prac

dotycz¹cych wylêgarnictwa, a szczególnie siei i sielawy. Opracowa³ metodê inkubacji ich

ikry oraz jej segregacji w roztworze solnym, która jeszcze obecnie jest powszechnie sto-

sowana. W 1939 r. by³ przedstawicielem Polski na miêdzynarodowym kongresie limnolo-

gicznym w Norwegii i Szwecji. Cechowa³a Go du¿a obowi¹zkowoœæ i oddanie swojej

pracy. Przed wybuchem wojny, pomimo ostrze¿eñ, wyjecha³ do Bydgoszczy, gdzie pra-

cowa³ w Instytucie Przyrody i kontynuowa³ dzia³alnoœæ badawcz¹. By³ kompetentnym

zoologiem zaanga¿owanym w sprawy nauki, a w tym rybactwa, czego dowodem s¹ liczne

publikacje naukowe w rybackich i przyrodniczych czasopismach. By³ niezwykle zdolnym pracownikiem naukowym

z ogromn¹ wiedz¹ i oddaniem rybactwu.

Opracowanie: Lech Kotowicz

Opracowanie: Lech Kotowicz


