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Spotkanie konsultacyjne dotycz¹ce wspó³pracy

Instytutu, producentów ryb, przedsiêbiorców

i organizacji rybackich w celu wypracowania strategii

racjonalnego wykorzystania funduszy na badania

naukowe w przysz³ej perspektywie finansowej

2014-2020

W dniu 5 lipca 2013 r. w ¯abieñcu pod Warszaw¹

odby³o siê spotkanie konsultacyjne pomiêdzy naukowcami

z IRS a producentami i przedstawicielami bran¿y rybackiej

(praktyki rybackiej). W spotkaniu oprócz wy¿ej wymienio-

nych wzi¹³ udzia³ zastêpca dyrektora Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan dr

Janusz Wrona.

Spotkaniu przewodniczy³ dyrektor Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski. Celem

zasadniczym spotkania by³o zapoznanie uczestników

z ogólnymi zasadami aplikowania o œrodki finansowe, które

zostan¹ uruchomione w przysz³ej perspektywie finansowej

w latach 2014-2020, oraz wypracowanie wspólnej strategii

ich wykorzystania w gospodarce rybackiej. Spotkanie roz-

pocz¹³ prof. Bogus³aw Zdanowski i przekaza³ g³os prof.

Andrzejowi Hutorowiczowi, który rozpocz¹³ krótki wyk³ad

nt. dostêpnoœci oraz wysokoœci œrodków unijnych mo¿li-

wych do uzyskania w nadchodz¹cym okresie programowa-

nia.

Podkreœli³ on, ¿e du¿y nacisk zostanie po³o¿ony na

badania innowacyjne, które w obecnym rozdaniu (lata

2007-2013) by³y w Polsce bardzo rzadkie. Projekty realizo-

wane we wspó³pracy nauki z praktyk¹, a których wynikiem

bêdzie konkretny produkt b¹dŸ aplikacja, bêd¹ mia³y wiêk-

sze szanse na ich zatwierdzenie i realizacjê. G³ówne wnio-

ski p³yn¹ce z programu na lata 2014-2020:

� Bêdzie wiêcej pieniêdzy na transfer z nauki do

gospodarki;

� Œrodków bêdzie wiêcej , ale trudniej dostêpnych;

� Konieczne bêdzie wspó³finansowanie;

� Koniecznoœæ wspó³pracy nauki z gospodark¹ i pod-

miotami spo³ecznymi.

Po tym wyst¹pieniu g³os zabra³ dr Janusz Wrona komu-

nikuj¹c zebranym, ¿e zasady dotycz¹ce finansowania
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i przyznawania œrodków w latach 2014-2020 s¹ w trakcie

opracowywania. Zasugerowa³ on, ¿e najprawdopodobniej

wysokoœæ dofinansowania zostanie utrzymana na dotych-

czasowym poziomie, jednak nie wyklucza dofinansowania

w wysokoœci do 100% wartoœci projektu, w przypadku pro-

jektów pilota¿owych i innowacyjnych. Zaznaczy³ tak¿e ten-

dencjê zmierzaj¹c¹ do zrównowa¿enia dofinansowania dla

podmiotów publicznych i prywatnych. Po tym wyst¹pieniu

rozgorza³a dyskusja na temat poziomu dofinansowania.

Nastêpnie prof. Bogus³aw Zdanowski przybli¿y³

uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania i finanso-

wania Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa

Sakowicza, a tak¿e jego znacz¹ce, trwaj¹ce i/lub zakoñ-

czone du¿e europejskie projekty, m.in.:

� Biotechnika hodowli ryb jesiotrowatych;

� Biotechnika kontrolowanego rozrodu sandacza;

� Wzrost produkcji cennych gatunków, w szczególno-

œci szczupaka;

� Hodowla z uwzglêdnieniem „dobrostanu” – Pan

Karp;

� Ochrona populacji siei;

� Ochrona strzebli b³otnej;

� Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior na podsta-

wie ichtiofauny.

Koñcowym etapem spotkania by³a

¿ywio³owa dyskusja, w której artyku³owano

potrzeby wsparcia przez IRS bran¿y produ-

centów ryb. Wa¿nym g³osem w spotkaniu

by³ apel o wyci¹gniêcie wniosków z proble-

mów, które wyst¹pi³y w koñcz¹cej siê per-

spektywie finansowej, dotycz¹cych zasad

wydatkowania œrodków unijnych na cele

rybackie. Efektem spotkania by³o powo-

³anie Zespo³u Konsultacyjnego Instytutu

ds. Innowacji i Wdro¿eñ w sk³adzie:

1. Stanis³aw Robak (Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego) – przewodnicz¹cy;

2. Andrzej Lirski (Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego) – wiceprzewodnicz¹cy;

3. Anna Pyæ (Stowarzyszenie Producen-

tów Ryb £ososiowatych) – sekretarz;

4. Andrzej Abramczyk (Zwi¹zek Producen-

tów Ryb, Oddzia³ Rybackich U¿ytkowni-

ków Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych);

5. Marek Ferlin (Polskie Towarzystwo Rybackie);

6. Jacek Juchniewicz (Stowarzyszenie Producentów Ryb

£ososiowatych);

7. Krzysztof Karoñ (Zwi¹zek Producentów Ryb);

8. Antoni £akomiak (Gospodarstwo Rybackie „Gos³awi-

ce”);

9. Ziemowit Pirtañ (Stowarzyszenie Producentów Ryb

£ososiowatych);

10. Miros³aw Purzycki (Organizacja Producentów Ryb

Jesiotrowatych);

11. Zbigniew Szczepañski (Towarzystwo Promocji Ryb).

Do spotkañ roboczych zespo³u dopraszani bêd¹ eks-

perci reprezentuj¹cy poszczególne specjalizacje rybackie.

Miko³aj Adamczyk

Zak³ad Rybactwa Rzecznego IRS
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Akwakultura w Kirgistanie

W dniach 14-15 maja 2013 roku odby³a siê w stolicy
Kirgistanu, Biszkeku konferencja pt. „Akwakultura Kirgi-
stanu 2013”, której organizatorem by³a firma Aller Aqua.
Uczestniczyli w niej hodowcy, osoby zainteresowane cho-
wem ryb, przedstawiciele w³adz i stowarzyszeñ rybackich
Kirgistanu. Na konferencji przedstawiono aktualny stan
akwakultury tego kraju oraz najwa¿niejsze jej problemy.
Wyst¹pienia reprezentantów z Polski pokaza³y mo¿liwoœci
rozwoju chowu pstr¹ga têczowego i jesiotrów w oparciu
o nowoczesne technologie.

Kirgistan le¿y w Azji Œrodkowej, a znaczn¹ czêœæ jego
powierzchni (93%) zajmuj¹ góry z najwy¿szym Szczytem
Zwyciêstwa (dawniej Pik Pobiedy) w paœmie Tien-Szan, siê-
gaj¹cym 7439 m n.p.m. Kirgistan nale¿y do krajów o bardzo
niskim spo¿yciu ryb, osi¹gaj¹cym zaledwie 1-2 kg na rok na
jednego mieszkañca. Jednoczeœnie w ostatnich latach daje
siê zauwa¿yæ wyraŸny wzrost tego wskaŸnika, przede
wszystkim w oparciu o import ryb, a obecnie podejmowane
s¹ równie¿ dzia³ania, maj¹ce na celu poprawê tego stanu
rzeczy poprzez rozwój w³asnych hodowli. Warunki klima-
tyczne Kirgistanu sprzyjaj¹ tego rodzaju przedsiêwziêciom.

Okres, w którym wystêpuj¹ korzystne dla wzrostu ryb tem-
peratury wody jest d³u¿szy ni¿ np. w Polsce. Temperatura
wody powy¿ej 10oC utrzymuje siê tam bardzo czêsto a¿ do
listopada. Szacuje siê równie¿, ¿e oko³o 50% zasobów
wodnych ca³ej Azji Œrodkowej jest zgromadzone w Kirgista-
nie. �ród³em tej wody s¹ przede wszystkim górskie potoki
i rzeki maj¹ce swe pocz¹tki w górach Tien-Szan oraz jeziora
górskie. Jest to m.in. drugie na œwiecie pod wzglêdem
powierzchni jezioro górskie Issyk-Kul. Jego powierzchnia
wynosi 6236 km2, g³êbokoœæ maksymalna 669 m, a prze-
Ÿroczystoœæ wody siêga 25 metrów. Issyk-Kul jest niestety
równie¿ negatywnym przyk³adem nieprzemyœlanych intro-
dukcji. Do jego wód wprowadzonych zosta³o wiele obcych
gatunków, m.in. sandacz z jeziora Ba³chasz, który pomimo
wysokiej przeŸroczystoœci wody radzi tam sobie dobrze
i znacznie uszczupli³ populacje wystêpuj¹cych tam rodzi-
mych gatunków ryb ³ososiowatych i z rodzaju Leuciscus.
Jezioro Issyk-Kul (z kirgiskiego oznacza „gor¹ce jezioro”)
charakteryzuje siê lekkim zasoleniem i w swojej znacznej
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Fot. 1. Sadzowa hodowla jesiotrów i suma afrykañskiego w wo-
dach podgrzanych.

Fot. 2. Stolica Kirgistanu, Biszkek. W g³êbi widoczne oœnie¿one
szczyty pasma gór Tien-Szan.

Fot. 3. Niewielkie stawki, zabezpieczone ogrodzeniem, w których
hodowane s¹ pstr¹gi têczowe.

Fot. 4. Tradycyjna kirgiska potrawa – pieczona w ca³oœci jagniêci-
na.



czêœci nie zamarza. Obecnie jest w nim prowadzona pro-
dukcja sadzowa pstr¹ga têczowego. W innych jeziorach
górskich równie¿ prowadzono aklimatyzacjê ró¿nych
gatunków ryb, m. in. sprowadzono siejê z jeziora £adoga,
która utworzy³a w nich siln¹ populacjê. Obecnie jest tam
uznawana za gatunek popierany, a jeziora, w których
wystêpuje za jej mateczniki. Iloœæ ikry siei pozyskiwanej
w okresie rozrodu siêga nawet 200 mln ziaren.

Zasadniczy rodzaj produkcji rybackiej w Kirgistanie to
chów ryb w ró¿nego typu stawach usytuowanych na poto-
kach i rzekach górskich. Stawy te maj¹ czêsto nieregularne
kszta³ty. Ich zalet¹ jest sta³y dop³yw czystej, dobrze natle-
nionej wody, problemem natomiast znaczne zmêtnienie po
deszczach padaj¹cych w górach. Spotyka siê równie¿
obiekty sadzowe wykorzystuj¹ce wody podgrzane przy
elektrowniach. Charakterystyczn¹ cech¹ obiektów rybac-
kich Kirgistanu jest znaczny stopieñ ich zabezpieczenia
przed niepo¿¹danymi goœæmi. Spotykaliœmy np. niewielkie
stawy zabezpieczone ze wszystkich stron metalowymi klat-
kami, zamykanymi na k³ódkê. Œwiadczy to o tym, ¿e
pomimo ma³ego spo¿ycia amatorów ryb na pewno nie bra-
kuje. Najczêœciej hodowanym gatunkiem jest pstr¹g
têczowy, a tak¿e karp i sum afrykañski. S¹ równie¿ dwa
oœrodki hoduj¹ce krzy¿ówki jesiotrowatych (bester i jesiotr
syberyjski × jesiotr rosyjski) sprowadzane z Federacji
Rosyjskiej. Ryby najchêtniej spo¿ywane to m.in. sandacz,

sum, pstr¹g, ³osoœ, wob³a, karp, ryby morskie, wœród któ-
rych króluj¹ œledzie.

Aspekty prawne hodowli ryb wygl¹daj¹ podobnie jak
w Polsce. Przed ich za³o¿eniem konieczne jest wykonanie
operatu uwzglêdniaj¹cego zagadnienia ochrony œrodowi-
ska oraz uzyskanie wymaganych opinii i pozwoleñ. Istnieje
jednak szereg dodatkowych barier ograniczaj¹cych mo¿li-
woœci rozwoju akwakultury. Jedn¹ z nich jest na pewno brak
wyspecjalizowanych kadr oraz brak wsparcia ze strony
pañstwa. Wszelkie inwestycje s¹ prowadzone w oparciu
o w³asne fundusze i kredyty komercyjne. Du¿ym proble-
mem s¹ równie¿ kwestie weterynaryjne. Bardzo powa¿n¹
barier¹ rozwoju by³ dot¹d brak profesjonalnych pasz, co
zmusza³o hodowców do wykorzystywania ró¿nych niekon-
wencjonalnych metod – stosowania stadiów larwalnych
owadów czy odpadów produkcji zwierzêcej. Czêœæ tych
przeszkód zosta³a obecnie usuniêta dziêki dzia³aniom firmy
Aller Aqua, bowiem w Biszkeku powsta³o jej przedstawiciel-
stwo zapewniaj¹ce zarówno dostêpnoœæ do pasz i œrodków
produkcji, jak i wsparcie w zakresie wiedzy rybackiej.
Pozwala to mieæ nadziejê na szybszy rozwój akwakultury
tego kraju, po³o¿onego w pobli¿u bardzo ch³onnych rynków
zbytu: Chin, Kazachstanu i Rosji.

Miros³aw Szczepkowski
Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach,
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie,

Marcin Walczak, Marcin Juchniewicz
Aller Aqua Polska

Cejlon oczami rybaka

Zdarza siê, i¿ nawet w reklamach mo¿na znaleŸæ ziarno

prawdy, czego dowodem niech bêdzie kilka zdjêæ doku-

mentuj¹cych wyprawê polskiego emeryta do kraju, gdzie

rosn¹ prawdziwe palmy, ale tak¿e ¿yj¹ egzotyczne ryby sta-

nowi¹ce Ÿród³o utrzymania rybaków i ich rodzin.

W czêœci œrodkowej wyspy obfituj¹cej w rzeki (fot. 1),

pola ry¿owe, a tak¿e sztuczne zbiorniki (fot. 2) sprzedawane

s¹ ryby suszone (fot. 3). Ocean Indyjski (fot. 4) zapewnia

bogactwo ryb i skorupiaków po³awianych w wodach przy-

brze¿nych przez rybaków ³odziowych (fot. 5). Te dary morza

sprzedawane, a tak¿e oprawiane s¹ na miejscu (fot. 6, 7),

na licznych przydro¿nych straganach. Uzyskanie od mi³ych

i uprzejmych sprzedawców informacji o nazwie poszcze-

gólnych ryb by³o ca³kowicie nieskuteczne, poniewa¿ odpo-

wiedzi dawano w jêzyku miejscowym, a jeœli w angielskim to

ma³o wiarygodne, bo na pytanie zadane na chybi³ trafi³, np.

czy to jest makrela hiszpañska? (fot. 8) odpowiedŸ brzmia³a

tak, tak rzeczywiœcie, lecz najczêœciej by³a to typowa dla

miejscowych chêæ zadowolenia pytaj¹cego.

Dobr¹ stron¹ tej powszechnej ¿yczliwoœci by³o eksponowa-

nie przez sprzedawców wiêkszych okazów ryb.

Jednak¿e Cejlon to przede wszystkim wspania³a przy-

roda (fot. 9), uprawa herbaty i œwi¹tynie buddyjskie (fot. 10).

Krzysztof Goryczko
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Fot. 1
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Fot. 2 Fot. 3

Fot. 4 Fot. 5

Fot. 6 Fot. 7

Fot. 8 Fot. 9 Fot. 10
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