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„WYLÊGARNIA 2012”
13-14 wrzeœnia 2012 r.

Temat przewodni: „Wylêgarnictwo organizmów wodnych
– osi¹gniêcia, wyzwania i perspektywy”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

� Zak³ad Akwakultury

� Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problema-

tyk¹ szeroko rozumianego wylêgarnictwa organizmów wod-

nych i akwakultury na kolejn¹, coroczn¹ konferencjê

„WYLÊGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylêgarnia 2012”

planujemy zorganizowaæ w dniach 13-14 wrzeœnia 2012 r.

Konferencja odbêdzie siê w powiecie s³upskim (woj. pomor-

skie). O dok³adnym miejscu poinformujemy Pañstwa po roz-

strzygniêciu procedury przetargowej na œwiadczenie us³ugi

hotelarsko-gastronomicznej. Zorganizowanie konferencji

jest jednym z elementów realizacji kolejnego, ju¿ III etapu

operacji/projektu zatytu³owanego: „Upowszechnianie naj-

nowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego

w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wod-

nych” (Europejski Fundusz Rybacki, Program Operacyjny:

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych

obszarów rybackich 2007-2013”, Oœ priorytetowa 3: Œrodki

s³u¿¹ce wspólnemu interesowi, Œrodek 3.1: Dzia³ania

wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10).

Tym razem temat przewodni konferencji bêdzie doty-

czy³ najnowszych osi¹gniêæ w wylêgarnictwie organizmów

wodnych. Zamierzamy przybli¿yæ zagadnienia dotycz¹ce:

jakoœci tarlaków, jakoœci gamet, procedur œrodowiskowej

i hormonalnej stymulacji rozrodu, metod odklejania i inku-

bacji ikry, profilaktyki i bioasekuracji w wylêgarnictwie.

Swoje miejsce mog¹ znaleŸæ tematy dotycz¹ce szerzej

rozumianej problematyki wylêgarniczo-podchowalniczej.

Mile widziane bêd¹ np. doniesienia dotycz¹ce podchowu

najm³odszych stadiów rozwojowych organizmów wodnych.

Wzorem lat uprzednich przewidujemy zorganizowanie

3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas ka¿dego refe-

ratu nie mo¿e przekraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹).

Prosimy o zg³aszanie tytu³ów proponowanych doniesieñ

z zaznaczeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat

lub poster). Informacje te prosimy przesy³aæ do koñca

marca 2012 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres: agata-

kow@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie

prawo wyboru doniesieñ. Preferowane bêd¹ doniesienia

o stricte aplikacyjnym charakterze.

Autorzy s¹ proszeni o przes³anie tekstów swoich prac

w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym termi-

nie do koñca kwietnia 2012 r., na adres:

zakes@infish.com.pl. Maszynopisy, podobnie jak w latach

poprzednich, musz¹ byæ przygotowane w sposób zgodny

z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace

do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y

dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opraco-

wanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê

z 150-200 s³ów. W przypadku, gdy nades³ana praca

nie bêdzie spe³nia³a ww. wymagañ nie zostanie ona

poddana pracom redakcyjnym i bêdzie odes³ana auto-

rowi.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy roz-

pocz¹æ w œrodê 12 wrzeœnia br. od godz. 15.00. Nasze spo-

tkanie zakoñczymy w pi¹tek 14 wrzeœnia po obiedzie. Dal-

sze, bardziej szczegó³owe informacje o konferencji bêdzie

mo¿na znaleŸæ w kolejnych numerach Komunikatów Rybac-

kich, a tak¿e na stronie internetowej projektu: www.wylegar-

nia.infish.com.pl. Link do tej strony znajduje siê te¿ na stronie

internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

tel. 89-5240171

e-mail: zakes@infish.com.pl

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki

Arkadiusz Wo³os, Maciej Mickiewicz, Tomasz Czerwiñski

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Wielkoœæ i charakterystyka od³owów wêgorza

europejskiego Anguilla anguilla L. w polskich wodach

œródl¹dowych w 2011 roku

Wstêp

Wêgorz jest od wielu lat jednym z najcenniejszych

gatunków w rybactwie jeziorowym Polski. Jego znaczenie

gospodarcze i ekonomiczne uwidoczni³o siê zw³aszcza

przed okresem transformacji w³asnoœciowej w rybactwie,

której szczyt przypad³ na lata 1993-1995. Relacje cenowe –

zw³aszcza w latach 80. – miêdzy wêgorzem a innymi gatun-

kami by³y wrêcz drastyczne, co spektakularnie uwidacznia³

udzia³ wêgorza w ca³kowitych przychodach z produkcji

jeziorowej wynosz¹cy w latach 1978-1997 œrednio 46,2%,

podczas gdy odsetek w ca³kowitej masie od³owionych ryb

wynosi³ tylko 9,7% (Leopold i in. 1998). W rezultacie od³owy

wêgorza ros³y – do poziomu 600-700 ton w po³owie lat 80.,

natomiast innych cennych gatunków zaczê³y spadaæ,

a mimo to w³aœnie dziêki wysokiej randze ekonomicznej

wêgorza gospodarstwa jeziorowe znajdowa³y siê w rela-

tywnie dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej (op. cit.).

Badania przeprowadzone na zbiorze 200 jezior

o powierzchni 94,8 tys. ha ujawni³y, ¿e w analizowanym

okresie – bior¹c pod uwagê relacje cenowe z lat 1998-1999

– efektywnoœæ ekonomiczna zarybieñ tych jezior wynios³a

œrednio 3,17 z³ wartoœci od³owu wêgorza na 1 z³ wartoœci

prowadzonych zarybieñ. Warto zaznaczyæ, ¿e efektywnoœæ

ekonomiczna zarybieñ by³a w latach 70. i 80. XX wieku

znacznie korzystniejsza, co zadecydowa³o o zwróceniu

w tym okresie tak znacznej uwagi gospodaruj¹cych pod-

miotów w³aœnie na gospodarkê wêgorzow¹ (Leopold

i Wo³os 2001). Ju¿ od po³owy lat 80. zaczê³y jednak spadaæ

zarybienia narybkiem szklistym wêgorza, a w wielu gospo-

darstwach rok 1987 by³ ostatnim rokiem przed okresem

transformacji, kiedy do jezior trafi³ materia³ zarybieniowy

tego gatunku (Leopold i in. 1998). Po okresie transformacji

ostatnim rokiem, w którym gospodarstwa rybackie zarybi³y

jeziora narybkiem szklistym w wiêkszych iloœciach – 38,8

szt./ha, by³ rok 1995 (Wo³os 1996). W nastêpnych latach

stosowano w zarybieniach jedynie narybek podchowany

w znacznie mniejszych dawkach zarybieniowych, czego

przyk³adem jest rok 2010, w którym zarybienie t¹ form¹

materia³u wynios³o tylko 3,8 szt./ha (Mickiewicz 2011).

W efekcie od³owy gospodarcze wêgorza wykazywa³y sta³y

spadek, zarówno w dorzeczu Wis³y (Wo³os i in. 2009a),

dorzeczu Odry (Wo³os i in. 2009b), dorzeczu Prego³y

(Wo³os i in. 2009c), a w rezultacie w ca³ym kraju (Wo³os i in.

2009d).

Sta³y monitoring od³owów i zarybieñ wêgorzem euro-

pejskim Anguilla anguilla L. polskich wód œródl¹dowych jest

szczególnie istotny zwa¿ywszy na fakt, i¿ w 2009 roku

wprowadzony zosta³ opracowany przez specjalistów z Mor-

skiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie Plan Gospodarowania Zaso-

bami Wêgorza w Polsce (Plan… 2008). Celem opracowania

by³o zebranie i opracowanie statystyczne danych

dotycz¹cych wielkoœci po³owów wêgorza europejskiego

w 2011 roku, zarówno gospodarczych, jak wêdkarskich

i k³usowniczych, a tak¿e okreœlenie specyfiki tych po³owów.

Materia³y i metodyka

Badania dotycz¹ce po³owów wêgorza europejskiego

w wodach œródl¹dowych opiera³y siê na licznym zbiorze

podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w publicz-

nych œródl¹dowych wodach p³yn¹cych. W celu zebrania

stosownych danych opracowano specjalne kwestionariu-

sze ankietowe i rozes³ano do reprezentatywnej grupy pod-

miotów gospodarczych (N = 80) wykonuj¹cych od³owy

gospodarcze wêgorza europejskiego (g³ównie do podmio-

tów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w obwodach

rybackich oraz tych okrêgów Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-

skiego, które prowadz¹ regularn¹ eksploatacjê narzêdziami

rybackimi), a tak¿e do takich podmiotów, które nie dokonuj¹

od³owów rybackich, ale stosuj¹ zarybienia powierzchnio-

wych wód p³yn¹cych ró¿nymi formami materia³u zarybie-

niowego wêgorza, ukierunkowane na wêdkarsk¹ eksplo-

atacjê tego gatunku. W sumie uzyskano wysoce zadowa-

laj¹cy (ok. 89%) zwrot 71 kwestionariuszy od podmiotów

u¿ytkuj¹cych 301522,04 ha wód, w tym z dorzecza rzeki

Wis³y od 44 podmiotów u¿ytkuj¹cych ³¹cznie 209092,95 ha

wód, a z dorzecza rzeki Odry od 27 podmiotów u¿yt-

kuj¹cych 92429,09 ha wód œródl¹dowych.

Kwestionariusze ankietowe zawiera³y zbiór pytañ

dotycz¹cych:
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– wielkoœci udokumentowanych od³owów gospodar-

czych;

– wielkoœci oszacowanych przez w³aœcicieli/ichtiolo-

gów od³owów wêdkarskich;

– wielkoœci oszacowanych przez w³aœcicieli/ichtiolo-

gów od³owów k³usowniczych;

– oszacowanego przez w³aœcicieli/ichtiologów udzia³u

procentowego poszczególnych narzêdzi rybackich

w ca³kowitych od³owach wêgorza;

– oszacowanej przez w³aœcicieli/ichtiologów sezono-

wej dynamiki gospodarczych, wêdkarskich i k³uso-

wniczych od³owów wêgorza;

– oszacowanego przez w³aœcicieli/ichtiologów udzia³u

form srebrzystej i ¿ó³tej w ca³kowitych gospodar-

czych, wêdkarskich i k³usowniczych od³owach

wêgorza.

Szczegó³owe, specyficzne rozwi¹zania metodyczne

zamieszczono w rozdziale Wyniki i dyskusja.

Wyniki i dyskusja

Wielkoœæ od³owów gospodarczych wêgorza
europejskiego w wodach œródl¹dowych

Okreœlenie wielkoœci po³owów gospodarczych wêgo-

rza europejskiego w wodach œródl¹dowych oparto na

danych uzyskanych od 51 podmiotów eksploatuj¹cych

rybacko obwody rybackie o ³¹cznej powierzchni 218686,92

ha, co stanowi 92,7% ca³kowitej powierzchni jezior ujêtych

w Planie Gospodarowania Zasobami Wêgorza w Polsce

(Plan… 2008), wynosz¹cej 235995 ha. Jest to wiêc próba

wysoce reprezentatywna dla ca³oœci gospodarki wêgorzo-

wej prowadzonej w Polsce. Wniosek ten jest tym bardziej

uzasadniony, ¿e badaniami objêto area³ jezior, w których

po³awia siê oko³o 93% ca³kowitej produkcji wêgorza towa-

rowego (Wo³os i in. 2011). Badane 51 podmiotów od³owi³o

w 2011 roku (stan na 15 listopada, a wiêc po zakoñczeniu

sezonu po³owów wêgorza) 68309 kg wêgorza europej-

skiego, w tym w dorzeczu Odry 16815 kg, a w dorzeczu

Wis³y 51494 kg.

Do dalszych obliczeñ przyjêto zgodnie z Planem

Gospodarowania Zasobami Wêgorza w Polsce, ¿e

ca³kowity area³ jezior w dorzeczu Odry wynosi 82285 ha,

natomiast w dorzeczu Wis³y 153710 ha. Przytoczone

powierzchnie obejmuj¹ tylko jeziora wiêksze, po³o¿one

w wiêkszych skupiskach lub stanowi¹ce zwarte pojezierza,

po³¹czone wiêkszymi ciekami umo¿liwiaj¹cymi teoretycz-

nie intensywn¹, swobodn¹ migracjê wêgorzy, a zatem umo-

¿liwiaj¹ce te¿ gospodarowanie i ochronê populacji tego

gatunku zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarowania

Zasobami Wêgorza w Polsce. Na tej podstawie mo¿na by³o

obliczyæ rzeczywiste po³owy wêgorza europejskiego

w jeziorach le¿¹cych w obu dorzeczach.

W dalszej analizie pos³u¿y³ bardzo u¿yteczny wska-

Ÿnik, jakim jest wydajnoœæ (kg/ha) jezior. W 2011 roku pod-

mioty u¿ytkuj¹ce jeziora w dorzeczu Odry uzyska³y wydaj-

noœæ na poziomie 0,27 kg/ha – a¿ o 0,20 kg/ha ni¿sz¹ ni¿

w roku 2010 (Wo³os i Mickiewicz 2011). W dorzeczu Wis³y

badane podmioty u¿ytkuj¹ce jeziora uzyska³y wydajnoœæ

0,33 kg/ha, a wiêc o 0,17 kg/ha ni¿sz¹ ni¿ w roku 2010.

W ten sposób ca³kowite od³owy gospodarcze z jezior

w poszczególnych dorzeczach wynios³y 72,9 tony (tab. 1)

i by³y ni¿sze o 42,7 tony w porównaniu z rokiem 2010.

TABELA 1

Od³owy gospodarcze wêgorza w jeziorach – ogó³em oraz w po-
dziale na dorzecza Odry i Wis³y

Dorzecze
Powierzchnia jezior

(ha)
Wydajnoœæ

(kg/ha)
Od³owy gospodar-
cze wêgorza (tony)

Rzeka Odra 82285 0,27 22,2

Rzeka Wis³a 153710 0,33 50,7

RAZEM 235995 0,31 72,9

Obliczona w ten sposób ca³kowita wielkoœæ produkcji

wêgorza w jeziorach wynios³a 72,9 tony. Uwzglêdniaj¹c

fakt, ¿e na jeziora przypada 93% ca³kowitej produkcji wêgo-

rza ze œródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych (wg

analizy kwestionariuszy RRW-23 za rok 2010, Wo³os i in.

2011) oraz dodaj¹c od³owy uzyskane przez Ryback¹

Spó³dzielniê Pracy „Regalica” w dorzeczu Odry i od³owy

Spó³dzielni Rybo³ówstwa i Przetwórstwa „Troæ” w dorzeczu

Wis³y, mo¿na w ten sposób by³o okreœliæ wielkoœæ ca³kowi-

tych po³owów wêgorza europejskiego w wodach

œródl¹dowych w 2011 roku – 86,8 tony (tab. 2).

TABELA 2

Ca³kowite od³owy gospodarcze wêgorza – ogó³em oraz w po-
dziale na dorzecza Odry i Wis³y

Dorzecze Od³owy gospodarcze wêgorza (tony)

Rzeka Odra 30,6

Rzeka Wis³a 56,2

RAZEM 86,8

Zgodnie z wynikami badañ kwestionariuszy RRW-23

(Wo³os i in. 2011) w roku 2010 ca³kowita produkcja wêgorza

ze œródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych

wynios³a 115,4 tony, co oznacza spadek tej produkcji

w 2011 roku a¿ o 24,8%. Zanotowany w 2011 roku spadek

jest wypadkow¹ obni¿enia wydajnoœci, g³ównie w dorzeczu

Odry, zaœ w mniejszym stopniu w dorzeczu Wis³y.

Szacunkowa wielkoœæ od³owów wêdkarskich
wêgorza europejskiego w wodach
œródl¹dowych

Wielkoœæ od³owów wêdkarskich wêgorza oszacowano

na podstawie informacji udzielonych przez 57 responden-

tów u¿ytkuj¹cych 243957 ha wód œródl¹dowych w Polsce.

Wed³ug danych nades³anych przez badane podmioty wiel-

koœæ od³owów oszacowano na poziomie 0,16 kg/ha
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H. Chmielewski, K. Zdanowski – Jeziora Pojezierza

Suwalskiego – Wyd. IRS 2012, s. 248

Niniejszy tom jest ósmym z serii, przedstawiaj¹cym opisy

i plany batymetryczne 110 jezior Pojezierza Suwalskiego

Zeszyt obejmuje spor¹ czêœæ jezior Pojezierza Suwalskiego,

stanowi¹cego zachodni¹ czêœæ Pojezierza Litewskiego

(powierzchnia ok. 3375 km2 w granicach Polski).

Pojezierze Suwalskie to przede wszystkim typowy krajobraz

m³odoglacjalny, charakteryzuj¹cy siê stromymi wzgórzami i

pagórkami moren czo³owych, wysoczyznami moren dennych

(urozmaicone kemami, ozami i drumlinami), g³êbokimi rynnami

polodowcowymi (wiêkszoœæ jezior to twory rynnowe), p³askimi

równinami sandrowymi oraz licznymi g³azami narzutowymi.

W sk³ad Pojezierza Suwalskiego wchodz¹: Puszcza Romincka, Pojezie-

rze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina

Augustowska.

Znaczna czêœæ Pojezierza Suwalskiego le¿y w dorzeczu Niemna, a jedy-

nie po³udniowo-zachodnia w dorzeczu Wis³y oraz pó³nocno-zachodnia –

Prego³y.

Niestety, nie wszystkie jeziora by³y objête pomiarami g³êbokoœci, st¹d

pewna liczba, zw³aszcza mniejszych zbiorników nie ma planów baty-

metrycznych. [z Wprowadzenia]

Odeszli...

W dniu 18 lutego liczne

grono rybaków i przyjació³

po¿egna³o Janusza Latano-

wicza, jednego z najwa¿niej-

szych twórców i animatorów

rybactwa œródl¹dowego na

Pomorzu. Urodzony w 1924 r

w Witkowie, ukoñczy³ studia

na Uniwersytecie Pozna-

ñskim w 1951 i od razu podj¹³

pracê w rybactwie, najpierw

w Olsztynie, a od 1953 r. w S³upsku, gdzie zosta³ dyrekto-

rem Pañstwowego Gospodarstwa Rybackiego. Kierowa³

nim a¿ do przejœcia na emeryturê w 1992 r. Dziêki swoim

talentom organizacyjnym, ¿yczliwoœci, pracowitoœci i kon-

sekwencji w dzia³aniach stworzy³ sprawnie dzia³aj¹cy

zespó³ oddanych rybactwu pracowników, których wspól-

nym wysi³kiem zbudowano szereg, na owe czasy nowator-

skich obiektów pstr¹gowych, infrastrukturê i zaplecze

socjalne rozwijanych zak³adów rybackich. W okresie prze-

kszta³ceñ w³asnoœciowych potrafi³ zadbaæ, aby obiekty

bêd¹ce owocem wysi³ku i inwencji pracowników pozosta³y

w ich rêkach. Magister Janusz Latanowicz by³ autorem

i wspó³autorem szeregu nowatorskich pomys³ów

i rozwi¹zañ z zakresu techniki chowu czy po³owu ryb, za co

otrzyma³ wiele nagród Ministerstwa Rolnictwa, Naczelnej

Organizacji Technicznej czy administracji lokalnej. Jako

ceniony fachowiec by³ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego, Zespo³u Komisji Ekspertów

i Rady Naukowo-Technicznej Ministra Rolnictwa. By³ Hono-

rowym Cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Rybackiego,

odznaczony Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu

Odrodzenia Polski.

Dla nas m³odszych kolegów by³ wzorem kultury osobi-

stej po³¹czonej z ¿yczliwoœci¹ i gotowoœci¹ s³u¿enia rad¹

opart¹ o ogromne doœwiadczenie cz³owieka, w naszym

odczuciu spe³nionego.

Przyjaciele i Koledzy

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwa IRS
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XVII Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior,

Rzek i Zbiorników Zaporowych
„Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania

zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”

Hotel Star-Dadaj Resort & SPA

Ramsowo, 11-010 Barczewo, 30-31 maja i 1 czerwca 2012

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajow¹ Konferencjê Rybackich U¿ytkowników
Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku bêdzie to ju¿ trzecia konferencja w ramach projektu: „Opracowanie i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego
korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego”. Odbêdzie siê ona w dniach 30-31 maja i 1
czerwca 2012 roku w Hotel „Star-Dadaj Resort & SPA”, po³o¿onym nad jeziorem Dadaj (http://www.star-dadaj.pl/).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej
gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Jak co roku, wœród wyk³adów konferencyjnych znajdzie siê tematyka
zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporowych. Planowane s¹ te¿ wyst¹pienia poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z racjonalnym
gospodarowaniem populacjami zagro¿onych gatunków ryb oraz proekologicznej gospodarki cennymi gatunkami. Ponadto, aktualn¹ problematykê
zwi¹zan¹ z prawem obowi¹zuj¹cym w zakresie rybactwa œródl¹dowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska, Insty-
tutu Nauk Prawnych PAN we Wroc³awiu. Przewidujemy równie¿ wyst¹pienie przedstawiciela Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników
Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb. Jak co roku, na nasz¹ Konferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ reprezentan-
tów instytucji nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹. W dyskusjach g³os zabior¹ nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawi-
ciele praktyki rybackiej, ale tak¿e zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej.

Na tym etapie organizacji Konferencji niestety nie mo¿emy zaprezentowaæ jeszcze szczegó³owego programu, uwzglêdniaj¹cego rozk³ad godzinowy
poszczególnych wyst¹pieñ i dok³adne brzmienie ich tytu³ów oraz wszystkie nazwiska prelegentów, ale w dniu rozpoczêcia naszego spotkania ka¿dy z jego
uczestników szczegó³owy program z pewnoœci¹ otrzyma. Ponadto ka¿dy z uczestników Konferencji otrzyma jako materia³y konferencyjne monografiê pt.
„Zrównowa¿one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku”.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wêdkarskiej w jeziorach, rzekach i
zbiornikach zaporowych, a tak¿e przyjazn¹, niemal rodzinn¹ atmosferê naszego spotkania!

Zapraszamy serdecznie!

Za Komitet Organizacyjny

mgr in¿. Tomasz Czerwiñski

Pocz¹tek konferencji: 30 maja (œroda), godzina 11
00

Zakoñczenie: 1 czerwca (pi¹tek), godzina 12
00

Koszt uczestnictwa wynosi 300 z³ brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej op³aty przewidziana jest uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹ i tzw. „open bar”.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wczeœniejszego noclegu bez-
poœrednio w Hotelu Star-Dadaj.
Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 100 z³.

Wp³aty prosimy wnosiæ w terminie do 25 maja 2012 r. Po
przekroczeniu tego terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿-
sza o 100 z³.

Wszelkie aktualne informacje na temat projektu „Opracowa-
nie i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zaso-
bów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sek-
tora rybactwa œródl¹dowego” oraz XVII Krajowej Konferencji
Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporo-
wych (w tym szczegó³owy program) znajd¹ siê niebawem na
stronie http://zs.infish.com.pl/

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki

"Star-Dadaj"

Olsztyn

w zlewni rzeki Odry, co oznacza spadek o 0,12 kg/ha w sto-

sunku do roku 2010 (Wo³os i Mickiewicz 2011) oraz 0,15

kg/ha w zlewni rzeki Wis³y, co oznacza utrzymanie tej

wydajnoœci na poziomie roku 2010 (Wo³os i Mickiewicz

2011). Ekstrapolacja na ca³kowit¹ powierzchniê jezior

i zbiorników zaporowych w tych dorzeczach pozwoli³a na

okreœlenie szacunkowej wielkoœci wêdkarskich od³owów

wêgorza w wodach œródl¹dowych w 2011 roku (tab. 3).

TABELA 3

Od³owy wêdkarskie wêgorza – ogó³em oraz w podziale na dorze-
cza Odry i Wis³y

Dorzecze
Powierzchnia je-
zior i zbiorników
zaporowych (ha)

Wydajnoœæ (kg/ha)
Od³owy wêdkar-

skie wêgorza
(tony)

Rzeka Odra 98285 0,16 15,7

Rzeka Wis³a 185710 0,15 27,9

RAZEM 283995 0,15 43,6

Uderza znaczna rozpiêtoœæ tego szacunku z szacunko-

wym od³owem wêdkarskim w obu tych dorzeczach przed-

stawionym w Planie Gospodarowania Zasobami Wêgorza

w Polsce, w którym podano dla obu wyró¿nionych dorzeczy

ca³kowity od³ów wêdkarski na poziomie 212 ton, co ozna-

cza³oby blisko 5-krotny spadek od³owów tego gatunku.

Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e dane zamieszczone

w Planie opiera³y siê g³ównie na badaniach ankietowych

z lat 2000-2004, kiedy zagêszczenie wêgorza w naszych

wodach by³o znacznie wiêksze. Do obliczeñ wziêto wów-

czas pod uwagê powierzchnie ca³ych dorzeczy, bez ograni-

czeñ przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Warto

tak¿e podkreœliæ, ¿e cytowany Plan wprowadzi³ okres

ochronny wêgorza europejskiego, w czasie którego

zarówno od³owy rybackie, jak i wêdkarskie s¹ ca³kowicie

zabronione.

Tak znaczny spadek od³owów wêdkarskich wêgorza

w stosunku do lat 2000-2004 wymaga jeszcze dodatko-

wego komentarza. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e przy wiêk-

szych zagêszczeniach znaczna czêœæ wêdkarzy specjali-

zowa³a siê w po³owach wêgorza. Sezon wêdkarski 2011 by³

dodatkowo wysoce niekorzystny dla wêdkarzy prefe-

ruj¹cych ten gatunek (niskie poziomy wody, niesprzyjaj¹ce

temperatury, itp.), co z pewnoœci¹ sprzyja³o mniej efektyw-

nym od³owom wêdkarskim. Spadek od³owów wêdkarskich

wêgorza w 2011 roku wzglêdem roku 2010 koresponduje

z wykazanym w opracowaniu spadkiem od³owów gospo-

darczych w dorzeczu Odry i dorzeczu Wis³y.

Szacunkowa wielkoœæ od³owów
k³usowniczych wêgorza europejskiego
w wodach œródl¹dowych

Dziêki informacjom udzielonym przez 49 responden-

tów u¿ytkuj¹cych 206764,95 tys. ha wód œródl¹dowych

oszacowano wielkoœæ od³owów k³usowniczych wêgorza

w Polsce w 2011 roku. Dane podane przez badane pod-

mioty pozwalaj¹ oszacowaæ wielkoœæ tych od³owów

w podziale na wyró¿nione dwa dorzecza. Wed³ug powy¿-

szych danych w dorzeczu Odry k³usownicy od³owili 0,18

kg/ha (w 2010 roku 0,20 kg/ha, Wo³os i Mickiewicz 2011),

natomiast w dorzeczu Wis³y 0,12 kg/ha (w 2010 roku 0,11

kg/ha, Wo³os i Mickiewicz 2011). Przeliczaj¹c te wielkoœci

na ca³kowit¹ powierzchniê jezior badan¹ w tym opracowa-

niu oraz powierzchniê zbiorników zaporowych w ka¿dym

dorzeczu (dorzecze Odry – 98285 ha, dorzecze Wis³y –

185710 ha) oszacowano wielkoœæ po³owów k³usowniczych

w wodach œródl¹dowych (tab. 4).

TABELA 4

Od³owy k³usownicze wêgorza – ogó³em oraz w podziale na do-
rzecza Odry i Wis³y

Dorzecze
Powierzchnia je-
zior i zbiorników
zaporowych (ha)

Wydajnoœæ (kg/ha)
Od³owy k³usowni-
cze wêgorza (tony)

Rzeka Odra 98285 0,18 17,7

Rzeka Wis³a 185710 0,12 22,3

RAZEM 283995 0,14 40,0

Oznacza to, ¿e od³owy k³usownicze w ostatnich dwóch

latach utrzymywa³y siê na identycznym poziomie. Stanowi³y

one oko³o 46% wielkoœci od³owów gospodarczych i 92%

od³owów wêdkarskich. Mo¿na zasadnie przyj¹æ, ¿e utrzyma-

nie siê od³owów k³usowniczych na takim samym poziomie

wi¹¿e siê z faktem, i¿ w przeciwieñstwie do po³owów gospo-

darczych i wêdkarskich, k³usownicy nie przestrzegali ¿ad-

nych obostrzeñ wprowadzonych w ramach Planu, w tym

okresu ochronnego.

Ca³kowite po³owy wêgorza europejskiego
w wodach œródl¹dowych

Bior¹c pod uwagê wszystkie przedstawione obliczenia

i szacunki mo¿liwe jest okreœlenie ca³kowitych po³owów

wêgorza europejskiego w wodach œródl¹dowych Polski

oraz w podziale na dorzecze rzeki Odry i dorzecze rzeki

Wis³y (tab. 5).

TABELA 5

Ca³kowite po³owy wêgorza europejskiego w wodach œródl¹do-
wych w Polsce w 2011 roku

Oszacowane
od³owy

Dorzecze rzeki
Wis³y (tony)

Dorzecze rzeki
Odry (tony)

Razem (tony)

Od³owy rybackie 56,2 30,6 86,8

Od³owy wêdkarskie 27,9 15,7 43,6

Od³owy k³usownicze 22,3 17,7 40,0

RAZEM (tony): 106,4 64,0 170,4

Wyliczone od³owy globalne wynios³y 170,4 tony, co

oznacza, ¿e w porównaniu z rokiem 2010 (229,9 tony,

Wo³os i Mickiewicz 2011) uleg³y one obni¿eniu o 25,9%,

przy czym stopa spadkowa w dorzeczu Wis³y wynios³a

26,9%, zaœ w dorzeczu Odry 24,2%.
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Sezonowa dynamika gospodarczych,
wêdkarskich i k³usowniczych od³owów
wêgorza

W kolejnym etapie analizy uzyskano dane pozwalaj¹ce

na przedstawienie po³owów wêgorza w poszczególnych

porach jego sezonu po³owowego, uwzglêdniaj¹c udzia³ (%)

masy od³owionej w czasie wyró¿nionej pory w ca³kowitej

masie od³owionego w 2011 roku wêgorza. W zamieszczo-

nych tabelach uwzglêdniono od³owy gospodarcze, wêdkar-

skie oraz k³usownicze (tab. 6-8).

TABELA 6

Od³owy gospodarcze wêgorza w 2011 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

52,2 30,3 17,5

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

58,8 29,1 12,0

RAZEM (%)

54,6 29,9 15,5

TABELA 7

Od³owy wêdkarskie wêgorza w 2011 roku w poszczególnych po-
rach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

12,9 79,5 7,6

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

13,3 75,1 11,6

RAZEM (%)

13,1 77,7 9,2

TABELA 8

Od³owy k³usownicze wêgorza w 2011 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

35,0 54,1 10,9

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

42,2 39,2 18,6

RAZEM (%)

37,8 48,4 13,8

Podsumowuj¹c dane zamieszczone w tabelach 6-8,

mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ rybackich i k³usowniczych

od³owów wêgorza zwi¹zanych by³o z okresem sp³ywu wio-

sennego i letnim okresem ¿erowania tego gatunku, nato-

miast w przypadku od³owów wêdkarskich znakomita ich wiê-

kszoœæ mia³a miejsce w szczycie sezonu ¿erowania wêgo-

rzy, czyli w okresie letnim. Jeœli chodzi o okres jesiennego

sp³ywu wêgorzy, to najwiêkszy udzia³ ca³kowitych od³owów

dotyczy³ w tym okresie od³owów rybackich i k³usowniczych,

zaœ najmniejszy od³owów wêdkarskich. Porównuj¹c dane na

temat sezonowej dynamiki od³owów wêgorza w 2011 roku

z badaniami prowadzonymi w latach wczeœniejszych (Wo³os

i Mickiewicz 2011), trzeba stwierdziæ, i¿ zarówno w przy-

padku od³owów rybackich i wêdkarskich, jak i od³owów

k³usowniczych, obni¿y³ siê udzia³ wêgorzy od³awianych

w czasie sp³ywu jesiennego (zw³aszcza w dorzeczu Odry),

na co z kolei mia³y wp³yw niesprzyjaj¹ce warunki klimatycz-

no-pogodowe (brak opadów, niskie stany wód).

Udzia³ poszczególnych narzêdzi
po³owowych w gospodarczych
od³owach wêgorza

TABELA 9

Udzia³ poszczególnych narzêdzi po³owowych w gospodarczych
od³owach wêgorza w 2011 roku – ogó³em oraz w podziale na do-

rzecze Wis³y i dorzecze Odry

Rodzaj rybackich narzêdzi po³owowych

narzêdzia
pu³apkowe

narzêdzia
ci¹gnione

przestawy
sieciowe na

ciekach
wêgornie

narzêdzia
elektryczne

narzêdzia
haczykowe

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

40,1 7,6 28,9 6,5 2,5 14,4

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

27,4 2,4 49,6 0,7 2,7 17,2

RAZEM (%)

35,4 5,7 36,5 4,4 2,5 15,5

W skali ca³ego kraju najwiêcej wêgorza ³owiono za

pomoc¹ przestaw sieciowych stawianych na ciekach

wyp³ywaj¹cych z jezior (36,5%) oraz narzêdzi pu³apko-

wych (35,4%), przy zdecydowanie mniejszym udziale

narzêdzi haczykowych (15,5%) i narzêdzi ci¹gnionych

(5,7%) oraz marginalnym znaczeniu wêgorni (4,4%)

i narzêdzi elektrycznych (2,5%) (tab. 9). W dorzeczu Odry

w porównaniu z dorzeczem Wis³y znacznie wiêksze zna-

czenie mia³y przestawy sieciowe stawiane na ciekach oraz

narzêdzia haczykowe, natomiast w dorzeczu Wis³y wiêcej

wêgorza z³owiono za pomoc¹ narzêdzi pu³apkowych,

ci¹gnionych i wêgorni. Porównuj¹c te wyniki z wynikami

wczeœniejszych badañ dotycz¹cych udzia³u poszczegól-

nych narzêdzi po³owowych w gospodarczych od³owach

wêgorza (Wo³os i Mickiewicz 2011), mo¿na skonstatowaæ,

¿e w zakresie stosowanej eksploatacji wêgorza zmniej-

szy³o siê nieco znaczenie narzêdzi pu³apkowych, nato-

miast zwiêkszy³o przestaw sieciowych stawianych w ujœ-

ciach cieków z jezior.

Udzia³ form srebrzystej i ¿ó³tej w ca³kowitych
gospodarczych od³owach wêgorza

W od³owach gospodarczych wêgorza przewa¿a forma

srebrzysta (wêgorz sp³ywaj¹cy), która stanowi³a 60,9%

4 KOMUNIKATY RYBACKIE 2/2012

szym sposobem certyfikacji jakoœci produkcji. W trakcie

dyskusji zwrócono uwagê, ¿e pojawienie siê na rynku karpia

z certyfikatem ekologicznym sugerowaæ mo¿e konsumen-

tom, ¿e karp nie posiadaj¹cy takiego certyfikatu ekologicz-

nym ju¿ nie jest. Stwierdzenie takie w sensie prawnym

bêdzie prawdziwe, jednak¿e pod wzglêdem jakoœci pro-

duktu ró¿nic takich nie nale¿y siê spodziewaæ. Autorzy pre-

zentacji sugeruj¹, aby Polskie Towarzystwo Rybackie

wyst¹pi³o do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicja-

tyw¹ wprowadzenia zmiany nazwy tego systemu chowu nie

tylko w akwakulturze, ale w ca³ym sektorze rolniczym

z „ekologiczny” na „organiczny”.

W bardzo interesuj¹cy sposób zaprezentowano temat

dotycz¹cy Wieloczynnikowej oceny gospodarstwa oraz

towarowego karpia i pstr¹ga têczowego z zastosowaniem

skali Guziura. Ta zespo³owa praca zosta³a wykonana pod

kierownictwem prof. dr. hab. Janusza Guziura z Uniwersy-

tetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Proponowana

w niej metoda pozwala na porównanie w sposób bezpo-

œredni wydajnoœci chowu ryb tego samego gatunku

pochodz¹cych z ró¿nych technologii produkcji oraz równo-

czesne porównanie najwa¿niejszych cech produkcyjnych

i technologiczno-towaroznawczych. Proponowana skala

powinna byæ wydatn¹ pomoc¹ dla producentów ryb,

u³atwiaj¹c¹ dobranie optymalnej technologii produkcji, tzn.

otrzymywania maksymalnej wydajnoœci przy zachowaniu

wysokiej jakoœci surowca rybnego. Uzasadnione wydaje siê

poszerzenie skali Guziura o czynniki uwzglêdniaj¹ce jakoœæ

œrodowiska wodnego oraz utworzenie dla karpia i pstr¹ga

umownej skali klasyfikacji ryb.

W swoim wyst¹pieniu dr Janusz Wrona, zastêpca

dyrektora w Departamencie Rybo³ówstwa Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³ dotychczasowe

i przysz³e dzia³ania departamentu. Jednym z najwa¿niej-

szych zagadnieñ stoj¹cych przed polsk¹ administracj¹ s¹

prace nad regulacjami prawnymi, które zadecyduj¹

o kszta³cie nowego okresu programowania po 2013 roku.

Najbardziej istotnymi postulatami Polski s¹:

� zwiêkszenie zakresu wsparcia dla akwakultury,

dostrze¿enie pozytywnej roli akwakultury;

� dalsze wsparcie prac badawczych i rozwojowych

koncentruj¹cych siê na innowacjach i ich wdra¿aniu;

� utrzymanie wsparcia na modernizacjê floty;

� zapewnienie wsparcia dla ludnoœci zale¿nej od

rybactwa, która stoi w obliczu wyzwañ œrodowisko-

wych, rynkowych i spo³ecznych;

� uproszczenie mechanizmu realizacji funduszu,

w tym w szczególnoœci zwiêkszenie swobody

zarz¹dzania na szczeblu pañstw cz³onkowskich, co

pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie funduszu.

Planowana pula œrodków na najbli¿szy Program Ope-

racyjny na lata 2014-2020 to oko³o 6,5 miliarda euro dla

wszystkich pañstw cz³onkowskich.

Po raz pierwszy w tak du¿ym wymiarze czasowym

stworzono uczestnikom spotkania mo¿liwoœæ nie tylko

zapoznania siê z bie¿¹cymi dzia³aniami i planami Departa-

mentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

jak i Departamentu Wsparcia Rybactwa Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, lecz równie¿ przedyskuto-

wania wielu problemów dotycz¹cych wdra¿ania progra-

mów operacyjnych. Du¿e zainteresowanie s³uchaczy

wzbudzi³a prezentacja naczelnika Bart³omieja Kandziaka

z ARiMR na temat problemów wi¹¿¹cych siê z wdra¿aniem

dzia³añ wodnoœrodowiskowych w obecnym programie

operacyjnym i propozycji modyfikacji.

Tradycyjnie w trakcie ka¿dego Krajowego Zjazdu

Hodowców Karpia nastêpuje uroczyste wrêczenie statu-

etki Rybaka Roku przyznawanej przez kapitu³ê dzia³aj¹c¹

przy Polskim Towarzystwie Rybackim. Tym razem godnoœæ

,,Rybaka Roku 2011” przypad³a lubianemu i powszechnie

szanowanemu Panu Edwardowi Szarkowi z Gospodarstwa

Rybackiego w Stobnie (ko³o Pi³y). Jego rodzinne, zbudo-

wane w³asnorêcznie od podstaw gospodarstwo mo¿e

s³u¿yæ jako przyk³ad udanego po³¹czenia wizji praktyka

melioranta i hodowcy, doskonale czuj¹cego nie tylko spe-

cyfikê chowu karpia, lecz tak¿e potrzebê dywersyfikcji

dzia³alnoœci i Ÿróde³ dochodu.

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e omawiane w trakcie spotka-

nia wa¿kie problemy bran¿y nie mog¹ byæ natychmiast

rozwi¹zane. Istotna jest jednak mo¿liwoœæ wspólnego ich

przedyskutowania, poznania zró¿nicowanych stanowisk,

podzielenia siê doœwiadczeniami z kolegami z bran¿y.

Coroczne, najwiêksze w Polsce spotkanie karpiarzy jest

równie¿ doskona³ym forum do przekazania postulatów œro-

dowiska przedstawicielom administracji pañstwowej

i samorz¹dowej oraz instytucji wdra¿aj¹cych.

A. Lirski 1, W. Andrzejewski2

1Zak³ad Rybactwa Stawowego, Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie
2Zak³ad Rybactwa Œródl¹dowego i Akwakultury, Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu
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Fot. 5. Kuluarowe spotkanie nestorów polskiego rybactwa.



powoduj¹ zaawansowane zmiany w skrzelach, prowa-

dzace do martwicy i powstawania ubytków, co czêsto jest

mylone przez hodowców z KHV. Z chorób inwazyjnych na

terenie regionu dolnoœl¹skiego, wystêpuj¹ zarówno ekto-,

jak i endopaso¿yty. Wœród tych drugich u karpi spotyka siê

g³ównie tasiemce. Lek. wet. Izabela Handwerker z Powiato-

wego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku Bia³ej przestawi³a

zasady dobrej praktyki produkcyjnej w hodowli stawowej

ryb. Obejmuje ona obligatoryjn¹ sta³¹ i œcis³¹ kontrolê

wszystkich elementów procesu produkcyjnego, rozpoczy-

naj¹c od zaopatrzenia w materia³ obsadowy, poprzez pro-

dukcjê, od³awianie, magazynowanie, pakowanie, znakowa-

nie, a¿ do dystrybucji gotowej ¿ywnoœci. Nadrzêdn¹ zasad¹

GMP (Good Manufacturing Practice) jest wykluczenie z pro-

cesów produkcyjnych wszelkich dzia³añ przypadkowych.

Nale¿y zadbaæ, aby procesy GMP przebiega³y wed³ug

œciœle okreœlonych instrukcji i procedur, szczegó³owo zapi-

sanych w kodeksie. Przy wdra¿aniu GHP (Good Hygiene

Practice) zalecane jest eliminowanie wszelkich sytuacji

gro¿¹cych zanieczyszczeniem produktu obcymi substan-

cjami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi, zaœ syste-

matyczne prowadzenie poprawnej dokumentacji pozwala

na unikniêcie b³êdów mog¹cych zdarzyæ siê przy przekazy-

waniu informacji ustnie. W systemach GHP i GMP

obowi¹zuje zasada, ¿e to co nie zosta³o zapisane, nigdy nie

zosta³o wykonane, a to co nie jest zapisane nie istnieje. Dr

Jan ¯elazny w wyst¹pieniu pt.: Introdukcja i przerzuty ryb

a rozprzestrzenianie siê chorób, zwróci³ uwagê na problem

zagro¿enia zdrowia ludzi i zwierz¹t ze strony chorób zaka-

Ÿnych. Dotyczy to oczywiœcie i ryb, u których w ostatnich

latach opisano kilka nowych lub wzglêdnie nowych jedno-

stek chorobowych powoduj¹cych znaczne straty

w hodowli. W trakcie wyk³adu autor przedstawi³ przyk³ady

„introdukcji” nowych chorób ryb oraz wziête z historii

przyk³ady rozprzestrzeniania siê chorób zakaŸnych. Dr Ali-

cja Koziñska i dr Agnieszka Pêkala z Zak³adu Chorób Ryb

Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach przed-

stawi³y pokrewny temat: Wybrane aspekty zwi¹zane z roz-

przestrzenianiem i pojawianiem siê nowych chorób ryb.

Praktykowanie na szerok¹ skalê niekontrolowanego

importu ryb, i to nie tylko ryb ozdobnych, niesie za sob¹

ogromne zagro¿enie. Rozprzestrzenianie siê chorób ju¿

znanych oraz pojawianie siê nowych mo¿e byæ z jednej

strony efektem wprowadzania ryb zaka¿onych do obiektów

wolnych od danej choroby, zaœ z drugiej wprowadzaniem

ryb zdrowych do obiektów, gdzie znajduj¹ siê bakterie,

z którymi wprowadzane ryby nie mia³y wczeœniej ¿adnej

stycznoœci. Stres, jakim poddawane s¹ ryby podczas prze-

rzutów, odgrywa decyduj¹c¹ rolê w ujawnianiu siê chorób

powodowanych przez bakterie warunkowo chorobotwór-

cze, powszechnie wystêpuj¹ce w œrodowisku wodnym.

Z du¿ym zainteresowaniem oczekiwano na wyst¹pienie

przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska.

Prelegent poinformowa³, ¿e opracowane zosta³y strategie

zarz¹dzania dla gatunków konfliktowych – kormorana, wydry

i bobra. Trwaj¹ prace nad rozporz¹dzeniem Ministerstwa

Œrodowiska w sprawie szacowania szkód wyrz¹dzonych

przez niektóre gatunki zwierz¹t objêtych ochron¹ gatun-

kow¹. Kontynuowane s¹ równie¿ prace nad projektem

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (jest na etapie

uzgodnieñ miêdzyresortowych) oraz ustawy Prawo ³owiec-

kie. Pad³o zapewnienie ze strony GDOŒ, ¿e bêdzie ono

reprezentowaæ stanowisko przyjazne hodowcom ryb. Orga-

nizatorzy konferencji i jej uczestnicy czuli dyskomfort, ¿e

przedstawiciel GDOŒ nie móg³ uczestniczyæ w drugim dniu

szkolenia, co umo¿liwi³oby Mu wys³uchanie wyk³adów dr.

Jerzego Romanowskiego i mgr. in¿. Andrzeja £akomego

o wyp³ywie wydry i kormorana na œmiertelnoœæ ryb w obiek-

tach stawowych. Z pewnoœci¹ udzia³ w dyskusji po tych refe-

ratach umo¿liwi³by merytoryczn¹ wymianê pogl¹dów i byæ

mo¿e zmniejszenie narastaj¹cego konfliktu pomiêdzy

hodowcami ryb a niektórymi ortodoksyjnie postrzegaj¹cymi

zagadnienia ochrony œrodowiska ekologami.

Technologia tradycyjnego dwu-trzyletniego systemu

chowu karpia od dawna jest dobrze znana, natomiast

sprzeda¿, ze wzgl¹du na dynamiczne zmiany rynku karpia,

wymaga nowego i nowatorskiego podejœcia. Dlatego te¿ w

sesji „promocja i sprzeda¿ ryb” prof. dr hab. Krzysztof

Goryczko przedstawi³ wybrane sugestie poszerzenia

zakresu produkcji o ryby wstêpnie przetworzone, sprzeda¿

poprzez ³owiska wêdkarskie komercyjne i sportowe, us³ugi

hotelarskie, podjêcie hodowli „nowych gatunków” oraz pro-

dukcjê materia³u zarybieniowego dla wód naturalnych, czyli

dywersyfikacjê produkcji i dochodów.

Maciej Dolata z agencji INSPIRE omawia³ temat sieci

sprzeda¿y bezpoœredniej oraz wspóln¹ politykê handlow¹.

Polskie Towarzystwo Rybackie podjê³o decyzjê o stworze-

niu marki, która mog³aby w ca³ej Polsce wzmocniæ prowa-

dzon¹ przez gospodarstwa hodowlane sprzeda¿ bezpo-

œredni¹. Ma ona byæ narzêdziem promocji walorów œwie¿ej

ryby i budowy ca³orocznego popytu. Strategiê marki stwo-

rzy firma INSPIRE, która od lat anga¿uje siê w rozwi¹zywa-

nie problemów rybactwa i zdrowej ¿ywnoœci.

W sesji „prezentacja firm” przedstawiono produkty firm

paszowych oraz temat: Karp w akwakulturze: miêdzy

nauk¹ a praktyk¹ – transfer wiedzy oraz mo¿liwoœci jej

wykorzystania, prezentowany przez dr Beatê Cejko i dr. in¿.

Rados³awa Kowalskiego z Instytutu Rozrodu Zwierz¹t

i Badañ ¯ywnoœci Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Tematem wyst¹pienia dr. in¿. Miros³awa Cieœli i dr. in¿

Jerzego Œliwiñskiego ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie, by³y zagadnienia dotycz¹ce eko-

logicznego chowu karpia zgodnie z unijnymi oraz krajowymi

wymogami w tym zakresie. Niektóre z wymogów chowu

ekologicznego nie s¹ mo¿liwe do pogodzenia z warunkami

chowu konwencjonalnego w obiektach, które nie posiadaj¹

w pe³ni niezale¿nego systemu zasilania wod¹. Obecnie

uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej jest najprost-
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ca³kowitej masy wêgorza od³owionego w roku 2011 (tab.

10). Przewaga w od³owach ca³kowitych wêgorza srebrzy-

stego by³a zapewne pochodn¹ subdominacji w od³owach

przestaw sieciowych na ciekach i wêgorni (³¹cznie 40,9%

od³owów ca³kowitych uzyskano za pomoc¹ tych narzêdzi)

oraz – w mniejszym stopniu – narzêdzi pu³apkowych, które

s³u¿yæ mog¹ do po³owu obu form wêgorzy. W obu dorze-

czach udzia³y obu form wêgorza by³y na zbli¿onym pozio-

mie, choæ w dorzeczu Odry wyraŸniej zaznaczy³a siê domi-

nacja wêgorza formy srebrzystej. W porównaniu z wynikami

z 2010 roku (Wo³os i Mickiewicz 2011), zwiêkszy³ siê nieco

w od³owach ca³kowitych w skali kraju udzia³ wêgorza sre-

brzystego, zaœ obni¿y³ wêgorza ¿ó³tego (¿eruj¹cego), co

w pewnym stopniu przypisaæ mo¿na wprowadzeniu okresu

ochronnego tego gatunku w okresie letnim.

TABELA 10

Udzia³ wêgorza srebrzystego i ¿ó³tego (%) w ca³kowitych
od³owach gospodarczych wêgorza w 2011 roku – ogó³em oraz

w podziale na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Wêgorz srebrzysty Wêgorz ¿ó³ty

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

57,6 42,4

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

66,4 33,6

RAZEM (%)

60,9 39,1

Podsumowanie

W 2011 roku ca³kowite od³owy gospodarcze, wêdkar-

skie i k³usownicze wêgorza europejskiego w polskich

wodach œródl¹dowych w porównaniu z rokiem 2010 by³y

ni¿sze o 25,9%. Udzia³ od³owów gospodarczych stanowi³

oko³o 51%, zaœ wêdkarskich i k³usowniczych odpowiednio

25,6% i 23,4%. W od³owach gospodarczych stwierdzono

zwiêkszenie udzia³u przestaw, a co za tym idzie tak¿e zwiê-

kszenie udzia³u wêgorza sp³ywaj¹cego (srebrzystego),

kosztem zmniejszenia udzia³u wêgorza ¿eruj¹cego

(¿ó³tego) w ca³kowitych od³owach tego gatunku. Zmianom

tym sprzyja³o wprowadzenie w 2011 roku zakazu po³owów

wêgorza w okresie jego intensywnego ¿erowania.
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SIZE AND CHARACTERISITCS OF EUROPEAN EEL, ANGUILLA ANGUILLA L., CATCHES IN POLISH INLAND WATERS

IN 2011

Arkadiusz Wo³os, Maciej Mickiewicz, Tomasz Czerwiñski

ABSTRACT. The aim of the study was to collect and process statistical data about the size of European eel commercial, recreational,

and poaching catches and to describe them in detail. Total commercial eel catches in the Oder and Vistula catchment basins in 2011

were 86.8 tonnes. Estimated recreational eel catches were 43.6 tonnes, while poaching catches were estimated to be about 40

tonnes. Total eel catches in the Oder and Vistula catchment basins (including commercial, recreational, poaching) were 170.4

tonnes. This was 25.9% lower than the total catches of 2010. The share of commercial catches was 51%, while the shares of

recreatonal and poaching were 25.6% and 23.4%, respctively.

Keywords: European eel, inland waters, catches
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