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Siedemnaste krajowe spotkanie hodowców karpia

(15-17.02.2012 r.)

Zwyczajowo po zakoñczeniu œwi¹tecznej sprzeda¿y

karpia, natomiast jeszcze przed rozpoczêciem od³owów

zimochowów i wiosennych obsad stawów odbywa siê spo-

tkanie stawiarzy, w trakcie którego oceniany jest

up³ywaj¹cy sezon hodowlany oraz analizowane s¹

zagro¿enia i perspektywy na przysz³oœæ zarówno w³asnych

gospodarstw, jak i ca³ej bran¿y. Tegoroczny zjazd, zorgani-

zowany jak zwykle przez Polskie Towarzystwo Rybackie

odby³ siê w KuŸni Napoleoñskiej w Paprotni (w okolicach

Skierniewic) w dniach 15-17 lutego. Frekwencja jak co roku

dopisa³a, gdy¿ w obradach uczestniczy³o ³¹cznie 220 osób,

wœród nich hodowcy, naukowcy i pracownicy urzêdów zaj-

muj¹cych siê problematyk¹ ryback¹ lub powi¹zan¹ z rybac-

twem. Spotkanie mia³o dwa wymiary merytoryczne: czêœæ

pierwsza, konferencyjna by³a debat¹ wszystkich podmio-

tów nad strategicznymi problemami chowu karpia, nato-

miast druga czêœæ mia³a charakter szkoleniowy i by³a adre-

sowana g³ównie do producentów ryb.

W inauguruj¹cym konferencjê wyst¹pieniu, sekretarz

stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister

Kazimierz Plocke przedstawi³ teraŸniejszoœæ sektora akwa-

kultury i perspektywy zwi¹zane z nieodleg³ym ju¿ nowym

programem operacyjnym na lata 2014-2020.

Charakterystykê ostatniego sezonu zaprezentowa³ dr

in¿. Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie. Utrwali³ siê niestety spadkowy trend produkcji

karpia handlowego, którego produkcja spad³a poni¿ej

poziomu 14000 ton. Oznacza to, ¿e bliski jest moment

zrównania siê z produkcj¹ sprzed II wojny œwiatowej, gdy¿

w 1938 roku od³owiono 13000 ton karpia. Niska produkcja

krajowa stymulowa³a import karpia z Czech, Litwy i Wêgier.

Szacuje siê, ¿e ³¹cznie sprowadzono do Polski ponad 3500

ton, co jest rekordow¹ iloœci¹, zarówno w XX, jak i w XXI

wieku. Wyprodukowane w 2011 roku, niedostateczne

w stosunku do potrzeb, iloœci materia³u obsadowego nie

pozwalaj¹ na snucie optymistycznych prognoz w najbli¿-

szym sezonie. Dramatycznym problemem staje siê potê¿na

akcja medialna zmierzaj¹ca faktycznie do likwidacji sprze-

da¿y ¿ywego karpia. Brak jak dotychczas alternatywnych

form sprzeda¿y karpia sugeruje, ¿e oprócz rozwoju prze-

twórstwa nale¿y rozpocz¹æ bataliê o odzyskanie pozytyw-

nego wizerunku tej ryby. Konieczne jest wsparcie Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przeciwstawieniu siê fali

demagogicznej i czêsto k³amliwej akcji organizacji „ekolo-

gicznych” oraz uzmys³owienie decydentom, ¿e upadek

chowu karpia mo¿e oznaczaæ likwidacjê bardzo du¿ych,

cennych ekologicznie, powierzchni stawowych, w tym

le¿¹cych w obszarach Natura 2000.

Ten sam autor prezentuj¹c temat: Sprawozdawczoœæ

rybacka dziœ i jutro – podkreœli³, ¿e pañstwa cz³onkowskie

Unii zobowi¹zane s¹ do przekazywania danych na temat

wielkoœci produkcji zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady WE

nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 roku. �ród³em informacji

na temat krajowej powierzchni stawów rybnych, iloœci ryb

i organizmów wodnych wyprodukowanych w stawach

i innych urz¹dzeniach s³u¿¹cych do chowu i hodowli, warto-

œci produktów akwakultury oraz wielkoœci zatrudnienia

w sektorze s¹ dane zawarte w kwestionariuszu RRW-22.

Warto jeszcze raz przypomnieæ, ¿e prawid³owe, rzetelne

i terminowe wype³nianie obligatoryjnego kwestionariusza

RRW-22 ma niezmiernie istotne znaczenie. Przewiduje siê,

¿e podzia³ œrodków finansowych na najbli¿szy Program

Operacyjny na lata 2014-2020 pomiêdzy poszczególne
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Fot. 1. Inauguracyjny wyk³ad Ministra Kazimierza Plocke. Fot. 2. W trakcie wyk³adu.



kraje cz³onkowskie uzale¿niony bêdzie od wielkoœci pro-

dukcji akwakultury i wielkoœci zatrudnienia w sektorze

rybackim.

Dr hab. in¿ Jan Mazurkiewicz z Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Poznaniu omówi³ historiê rozwoju akwakultury

œwiatowej oraz trudn¹ do przewidzenia wizjê jej rozwoju

w ci¹gu najbli¿szych stu lat. Dobra koniunktura mo¿e byæ

stymulowana przez rosn¹cy popyt na ryby i owoce morza.

Historiê, teraŸniejszoœæ i perspektywy chowu karpia

przedstawi³ goœæ specjalny konferencji – prof. Werner

Steffens z Niemiec. Jako g³ówne zagro¿enia i ograniczenia

rybactwa stawowego przedstawi³ rygorystyczne programy

ochrony przyrody, szkody powodowane przez chronione

gatunki zwierz¹t ¿ywi¹ce siê rybami, deficyty wody, op³aty

za wodê, problem chorób ryb, jak równie¿ zmniejszaj¹ce siê

zainteresowanie konsumentów karpiem. Szans¹ dla bran¿y

jest rozwój zró¿nicowanych form dochodu gospodarstw,

usprawnienia i innowacje procesów technologicznych, pro-

fesjonalna reklama, przetwórstwo i marketing. Niezbêdna

jest równie¿ miêdzynarodowa wspó³praca zarówno

w ramach praktyki, jak i nauki.

Po wyk³adzie Profesor Steffens zosta³ uhonorowany

medalem im. Stanis³awa Sakowicza, który zosta³ Mu wrê-

czony przez dyrektora IRS prof. dr hab. Bogus³awa Zdanow-

skiego. Przedstawi³ on sylwetkê nagrodzonego oraz jego

dorobek naukowy. Laureat, absolwent Uniwersytetu Hum-

boldta w Berlinie, jest autorem ponad 550 publikacji nauko-

wych i wdro¿eniowych. Jest te¿ autorem piêciu podrêczni-

ków, w tym monografii „Karp”, piêciokrotnie wznawianej.

W trakcie wrêczania medalu prof. Zdanowski wspomnia³, ¿e

oprócz bezprecedensowego wk³adu w rozwój rybactwa

w trakcie szeœædziesiêciu lat swojej pracy naukowej, prof.

Steffens ceniony jest za przymioty charakteru.

Choroby ryb oraz nadzór weterynaryjny nad gospodar-

stwami rybackimi wzbudzaj¹ wiele emocji wœród hodowców,

dlatego z du¿ym zainteresowaniem spotka³o siê wyst¹pienie

pani Agnieszki Wardy z G³ównego Inspektoratu Weterynarii.

W prezentacji przedstawiono obowi¹zuj¹ce prawodawstwo

krajowe i wspólnotowe,

reguluj¹ce zwalczanie

i zapobieganie chorobom

zakaŸnym ryb, zasady

zwalczania chorób ryb

z mocy prawa oraz metody

zapobiegania wystêpowa-

nia chorób zakaŸnych ryb.

W opinii hodowców jed-

nym z najbardziej istot-

nych, wci¹¿ nie-

rozwi¹zanym problem

nêkaj¹cym bran¿ê jest

infekcja KHV. W tym kon-

tekœcie o¿ywion¹ dyskusjê

wzbudzi³y propozycje z-cy

G³ównego Lekarza Wete-

rynarii, dr Krzysztofa

Ja¿d¿ewskiego proponuj¹cego stworzenie programu nad-

zoru nad KHV, co w efekcie ma prowadziæ do uzyskania na

terytorium Polski stref lub enklaw o statusie wolnym od KHV.

Problematyka zaka¿enia herpeswirusem KHV kontynu-

owana by³a w trakcie prelekcji pani dr hab. Jolanty Kempter

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie. Konkluzje wyst¹pienia by³y niezbyt optymi-

styczne – wirus obecny jest na obszarze ca³ych zlewni

i wystêpuje u wielu gatunków ryb. Z tych wzglêdów organizo-

wanie stref wolnych od wirusa, na wzór stref stworzonych dla

VHS, wed³ug autorki jest bezcelowe. Szans nale¿y szukaæ

w doœwiadczeniach epidemiologicznych, które wskazuj¹, ¿e

po 10–15 latach od wyst¹pienia nowej jednostki chorobowej

naturalnie pojawiaj¹ siê ryby, które bêd¹c nosicielem wirusa

choruj¹ rzadko lub wcale. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e pierw-

sze przypadki wyst¹pienia herpeswirusa KHV w Polsce

odnotowano ju¿ kilkanaœcie lat temu, byæ mo¿e bliski jest ju¿

moment nabycia naturalnej odpornoœci przez karpie.

Dope³nieniem poruszanej tematyki zwi¹zanej ze zdro-

wiem ryb by³y kolejne wyst¹pienia specjalistów w tej dzie-

dzinie. Lek. wet. Hanna G³owacka z Zak³adu Higieny Wete-

rynaryjnej w Bydgoszczy scharakteryzowa³a wybrane cho-

roby ryb oraz omówi³a pozytywn¹ i negatywn¹ rolê zawiesin

przy ich zwalczaniu. Dr wet. Wiktor Niemczuk z Katedry Epi-

zootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych Uni-

wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu omówi³ stan zdro-

wia ryb s³odkowodnych w rejonie Dolnego Œl¹ska. Najwiêk-

szy wp³yw na niezbyt optymistyczny ogólny obraz epizo-

otyczny maj¹ dwie jednostki chorobowe – KHV, dotycz¹ca

g³ównie karpi i wirusowa krwotoczna posocznica ³ososio-

watych (VHS), wystêpuj¹ca g³ównie u pstr¹gów têczowych.

Oprócz wymienionych powy¿ej jednostek chorobowych,

najczêœciej wystêpuj¹ u karpi choroby uk³adu oddecho-

wego, jak martwica skrzeli o pod³o¿u œrodowiskowym, czyli

tzw. branchionekroza (BN), zgorzel skrzeli tzw. branchio-

mykoza (BM) oraz flawobakterioza. Wszystkie te jednostki
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Fot. 3-4. Wrêczenie Medalu im. Stanis³awa Sakowicza prof. Wer-
nerowi Steffensowi przez dyrektora IRS, prof. Bogus³awa
Zdanowskiego.



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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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. Andrzejewski

2

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.
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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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„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


