
obwodu rybackiego ma jakieœ budynki gospodarskie, z któ-

rych korzysta do wykonywania swej pracy. Je¿eli z tych

budynków nie mo¿e siê dostaæ do jeziora znajduj¹cego siê

w u¿ytkowanym obwodzie rybackim inaczej ni¿ przez nieru-

chomoœæ lub nieruchomoœci innych w³aœcicieli, to nale¿y

uznaæ, ¿e zosta³y spe³nione przes³anki art. 145 k.c. – nie ma

odpowiedniego dostêpu z budynków gospodarskich do

jeziora. Wtedy mo¿na domagaæ siê ustanowienia s³u¿ebno-

œci drogi koniecznej od w³aœciciela lub w³aœcicieli nierucho-

moœci, przez które u¿ytkownik rybacki musi przejœæ lub prze-

jechaæ, aby dostaæ siê do jeziora. Ustanowienie s³u¿ebnoœci

nastêpuje za wynagrodzeniem, gdy¿ na to wskazuje wprost

art. 145 § 1 k.c.

Powstaje pytanie, kto ma podj¹æ dzia³ania na rzecz

ustanowienia s³u¿ebnoœci drogi koniecznej: dyrektor

RZGW czy u¿ytkownik rybacki? Wiêcej argumentów prze-

mawia za tym, aby takie dzia³ania podj¹³ dyrektor RZGW,

on bowiem przekazuje obwód rybacki u¿ytkownikowi

rybackiemu, a powinien go przekazaæ w takim stanie, aby

u¿ytkowanie rybackie by³o mo¿liwe, czyli z dostêpem do

wody. Dodatkowym argumentem jest to, ¿e osoba u¿ytkow-

nika rybackiego mo¿e siê zmieniæ, a obwód rybacki pozo-

staje, jego dysponentem jest dalej dyrektor RZGW. Nie ma

jednak przeszkód, aby dyrektor RZGW upowa¿ni³ u¿ytkow-

nika rybackiego do wyst¹pienia w jego imieniu o ustanowie-

nie s³u¿ebnoœci drogi koniecznej.

Sprawa mo¿e byæ za³atwiona przez umowê dyrektora

RZGW z w³aœcicielem lub w³aœcicielami nieruchomoœci, ale

je¿eli do zawarcia umowy nie dosz³o, dyrektor RZGW lub

w jego imieniu u¿ytkownik rybacki mo¿e wyst¹piæ do s¹du

rejonowego z roszczeniem o ustanowienie s³u¿ebnoœci

drogi koniecznej.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy
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Konferencja „Rozwój wspó³pracy przedstawicieli
sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania
zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów
rybackich”

W dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Hotelu Canu Klub, nad

jeziorem Zyzdrój Wielki w Nowym Zyzdroju odby³a siê

czwarta konferencja z cyklu „Rozwój wspó³pracy przedsta-

wicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako

sposób wdra¿ania zasad zrównowa¿onego

korzystania z zasobów rybackich”. W tym

roku to ju¿ drugie spotkanie przedstawicieli

sektora rybackiego w ramach projektu pt:

„Opracowanie i wdra¿anie zasad zrównowa-

¿onego korzystania z zasobów rybackich

oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sek-

tora rybactwa œródl¹dowego”, wspó³finanso-

wanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków

finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego. G³ównym celem niniejszego

projektu jest wspieranie dzia³añ sprzyjaj¹cych

rozwojowi wspó³pracy miêdzy przedstawicie-

lami sektora rybactwa œródl¹dowego, nauki,

administracji publicznej i podmiotów spo³ecznych oraz

opracowanie i promocja zasad zrównowa¿onego korzysta-

nia z zasobów rybackich. Projekt bêdzie mia³ równie¿



wp³yw na zwiêkszenie przejrzystoœci w przep³ywie informa-

cji miêdzy poszczególnymi instytucjami nadzorczymi

a rybackimi u¿ytkownikami jezior, rzek oraz zbiorników

zaporowych. Wa¿nym celem tego projektu jest integracja

œrodowiska rybackiego oraz podnoszenie œwiadomoœci

ekologicznej i d³ugofalowej odpowiedzialnoœci w tym zakre-

sie rybackich u¿ytkowników jezior, rzek i zbiorników zapo-

rowych.

Na konferencji mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ prawie 100

osób reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje zwi¹zane z sektorem

rybactwa œródl¹dowego w Polsce. Najliczniejsz¹ grup¹ by³y

osoby najœciœlej zwi¹zane z rybactwem, czyli ichtiolodzy

z gospodarstw rybackich, pracownicy PZW i osoby fizyczne

prowadz¹ce dzia³alnoœæ ryback¹. Kolejn¹ wa¿n¹ grupê sta-

nowili przedstawiciele szeroko rozumianej administracji

pañstwowej i samorz¹dowej, a wiêc pracownicy Regional-

nych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów Marsza³kow-

skich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, a tak¿e Ministerstwa Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli tak¿e pra-

cownicy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i oczywiœ-

cie Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Niestety,

mimo zaproszeñ na spotkaniu zabrak³o przedstawicieli orga-

nów pañstwa odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska oraz

organizacji ekologicznych.

Konferencjê otworzy³ prof. dr hab. Arkadiusz Wo³os

z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS, który to tradycyjnie

przedstawi³ stan jeziorowej produkcji rybackiej pod wzglê-

dem wielkoœci od³owów, sytuacji ekonomiczno-finansowej

jeziorowych gospodarstw rybackich w 2012 roku. Proble-

matykê gospodarki zarybieniowej prowadzonej na jezio-

rach w 2012 roku poruszy³ dr in¿. Maciej Mickiewicz repre-

zentuj¹cy Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa IRS. W kolejnym

panelu zabrali g³os przedstawiciele Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –

Mariola B³aszczyk oraz Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
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nictwa – Mariusz Pannek. Wœród poruszanych tematów

wiod¹cymi by³y trwaj¹ce obecnie prace legislacyjne w usta-

wodawstwie dotycz¹cym rybactwa oraz aktualny stan

wykorzystania œrodków z PO Ryby 2007-2013. W dalszej

czêœci spotkania stan gospodarki rybackiej prowadzonej na

zbiornikach zaporowych omówi³ mgr in¿. Tomasz Czerwiñ-

ski, a referat dotycz¹cy presji i po³owów wêdkarskich

w jeziorach u¿ytkowanych przez gospodarstwa rybackie

przedstawi³a dr in¿. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska.

Sesjê popo³udniow¹ rozpocz¹³ prof. dr hab. Andrzej

Hutorowicz (IRS) referatem pt. „Ocena stanu ekologicz-

nego jezior na podstawie elementów biologicznych

(g³ównie fitoplanktonu) w œwietle postanowieñ Ramowej

Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej”, a nastêpnie mgr in¿.

Piotr Traczuk (IRS) przedstawi³ charakterystykê kolonii

lêgowych kormorana czarnego w pó³nocno-wschodniej

Polsce. Kolejny referat dotyczy³ sytuacji ekonomiczno-fi-

nansowej rybactwa œródl¹dowego w 2012 roku i zosta³

przedstawiony przez dr. in¿. Andrzeja Lirskiego (IRS). Sesjê

zamyka³ dr in¿. Lech Doroszczyk (IRS) wyst¹pieniem pt:

„Hydroakustyka jako narzêdzie oceny rozmieszczenia

i liczebnoœci ryb w jeziorach i zbiornikach zaporowych” oraz

pokazem pracy echosondy na jeziorze Zyzdrój Wielki.

Tradycyjnie drugi dzieñ konferencji otworzy³ profesor

Wojciech Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska,

Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wroc³awiu, którego

wyst¹pienia ciesz¹ siê szczególnym zainteresowaniem

i wywo³uj¹ gor¹ce dyskusje. Tym razem wyk³ad profesora

dotyczy³ prawnych aspektów zarybiania karpiem jezior

i zbiorników zaporowych. Kolejne dwie prelekcje poœwie-

cone by³y zagadnieniom praktycznym, czyli podchowom

ryb w warunkach kontrolowanych. Mo¿liwoœci wykorzysta-

nia w produkcji materia³u zarybieniowego ryb jeziorowych
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Konferencja „WYLÊGARNIA 2013”, 5-6 wrzeœnia 2013,
Boszkowo

Tegoroczna konferencja „Wylêgarnia” ju¿ po raz

czwarty zosta³a zorganizowana w ramach operacji pt.

„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie

wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i organiza-

cjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i pod-

chowu organizmów wodnych”, dofinansowanej ze œrodków

Unii Europejskiej z funduszu Programu Operacyjnego

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze-

¿nych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie œrodka

3.1. Dzia³ania wspólne (Umowa nr 00002-61720-

-OR1400001/10). Szczegó³y dotycz¹ce ww. operacji

mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.wylegar-

nia.infish.com.pl. Tym razem miejscem spotkania by³a

zachodnia Wielkopolska, a dok³adnie Boszkowo po³o¿one

w powiecie leszczyñskim, na obszarze Przemêckiego

Parku Krajobrazowego. W tej w³aœnie miejscowoœci zlokali-

zowany jest Hotel Su³kowski Conference Resort, usytu-

owany nad samym brzegiem Jeziora Dominickiego, w któ-

rym to w³aœnie, w dniach 5-6 wrzeœnia, odby³o siê tego-

roczne spotkanie wylêgarnicze.

W konferencji udzia³ wziê³o 112 uczestników reprezen-

tuj¹cych œrodowisko zwi¹zane z szeroko rozumianym sek-

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki

systemów recyrkulacyjnych oraz aspekty ekonomiczne

kreowania takich systemów omówi³ prof. dr hab. Zdzis³aw

Zakêœ (IRS), a aktualne metody i nowe mo¿liwoœci pod-

chowu szczupaka w warunkach kontrolowanych dr hab.

Miros³aw Szczepkowski, prof.IRS. W konferencji czynny

udzia³ wziêli równie¿ pracownicy Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego, którzy przygotowali prezentacjê obra-

zuj¹c¹ zmiany sk³adu ichtiofauny i wybranych elementów

œrodowiska w jeziorze Wobel po przydusze zimowej, a pre-

zentacjê przedstawi³ dr in¿. Krzysztof Koz³owski. Sesjê tê

zakoñczy³y wyst¹pienia pracowników Zak³adu Rybactwa

Rzecznego IRS - mgr. in¿. Jacka Szlakowskiego na temat

monitoringu sp³ywu wêgorza srebrzystego z wykorzysta-

niem tradycyjnych rybackich narzêdzi po³owowych oraz dr.

hab. Wies³awa Wiœniewolskiego, prof. IRS o ocenie sku-

tecznoœci urz¹dzeñ s³u¿¹cych migracji ryb. Ostatni¹

pozycj¹ w programie konferencji by³o spotkanie cz³onków

Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorni-

ków Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb.

Uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹ oraz kolacja gril-

lowa w Chacie Warmiñskiej uœwietni³y dwudniowe spo-

tkanie œrodowiska rybackiego.

Dok³adny termin oraz miejsce kolejnej z tego cyklu kon-

ferencji, ze wzglêdu na procedury przetargowe nie zosta³y

jeszcze ustalone. Planujemy jednak wzorem lat ubieg³ych

zorganizowaæ spotkanie na pocz¹tku czerwca 2014 r.

Wszelkie sugestie i uwagi odnoœnie tematyki i organizacji

konferencji prosimy kierowaæ mailowo na adres tczerwin-

ski@infish.com.pl lub telefonicznie (tel. 89 524 10 58). Na

stronie internetowej projektu (http:zs.infish.com.pl) na

bie¿¹co publikowane s¹ informacje na temat prowadzo-

nych badañ oraz aktualne wiadomoœci o konferencjach

i szkoleniach. Ponadto dostêpne s¹ równie¿ wzory ankiety

i materia³y konferencyjne w formacie PDF.

Tomasz Czerwiñski

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie



torem rybactwa. W sumie w trakcje 3 sesji referatowych

przedstawiono 20 doniesieñ. Sesjom przewodniczyli profe-

sorowie z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³a-

wa Sakowicza (IRS w Olsztynie): Tadeusz Krzywosz, Jacek

Wolnicki i Zdzis³aw Zakêœ. Dodatkowo, drugiego dnia kon-

ferencji odby³a siê sesja posterowa, na której to zaprezen-

towano 22 plakaty. Temat przewodni tegorocznej konferen-

cji by³ poœwiêcony ostatnio bardzo modnej i nag³aœnianej

w mediach problematyce innowacji i innowacyjnoœci. Oczy-

wiœcie skoncentrowano siê na innowacjach stosowanych

w wylêgarnictwie organizmów wodnych. Oprócz spraw

zwi¹zanych stricte z wylêgarnictwem prezentowane by³y

równie¿ zagadnienia zwi¹zane z podchowem ryb i raków

w systemach akwakultury o ró¿nym stopniu intensyfikacji

produkcji.

Pierwszy, wprowadzaj¹cy referat, si³¹ rzeczy

dotycz¹cy znaczenia innowacji w wylêgarnictwie organi-

zmów wodnych, wyg³osi³ prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ (IRS

w Olsztynie). W prezentacji tej skoncentrowano siê na roli

dla rozwoju wylêgarnictwa projektów innowacyjnych reali-

zowanych w ramach rybackich, unijnych œrodków pomoco-

wych. Zwrócono uwagê na aplikacyjnoœæ tego rodzaju ope-

racji i niewykorzystanie potencja³u sektora badawczo-ro-

zwojowego w tego typu programach. Kilka referatów doty-

czy³o zagadnieñ genetycznych i mo¿liwoœci wykorzystania

tego typu narzêdzi w sektorze akwakultury. O tworzeniu linii

klonalnych pstr¹ga têczowego poinformowa³ zgromadzo-

nych dr hab. Stefan Dobosz (IRS w Olsztynie). Referat dr

hab. Doroty Fopp-Bayat z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-

skiego w Olsztynie (UWM w Olsztynie) mia³ charakter bar-

dziej przegl¹dowy i dotyczy³ mo¿liwoœci wykorzystania

markerów genetycznych w wylêgarnictwie. Z kolei tematem

prezentacji dr Danijeli Popoviæ z Uniwersytetu Warszaw-

skiego by³o praktyczne zastosowanie wyników badañ

zmiennoœci genetycznej hodowlanego lipienia w pracach

selekcyjno-hodowlanych. Kolejna grupa referatów obej-

mowa³a problematykê pozasezonowego rozradzania ryb,

zasad œrodowiskowej i hormonalnej stymulacji rozrodu.
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Zagadnienie œrodowiskowej stymulacji rozrodu ryb drapie-

¿nych (sandacza, okonia, suma europejskiego i szczupaka)

omówi³a dr hab. Krystyna Demska-Zakêœ (UWM w Olszty-

nie). O pozasezonowym rozrodzie karpia i jesiotra syberyj-

skiego mówi³y prof. dr hab. El¿bieta Brzuska i mgr Sylwia

Judycka, obydwie reprezentuj¹ce Polsk¹ Akademiê Nauk.

Swoimi uwagami o sztucznym rozrodzie jesiotrów podzieli³

siê z uczestnikami spotkania dr hab. Miros³aw Szczepkow-

ski, a o kontrolowanym rozrodzie lipienia mówi³a dr Joanna

Grudniewska (obydwoje z IRS w Olsztynie). Na konferencji

prezentowane by³y referaty dotycz¹ce ¿ywienia organi-

zmów wodnych. O efektach ¿ywienia larw jesiotra ostrono-

sego pokarmem ¿ywym i paszami komponowanymi mówi³a

mgr Iwona Piotrowska, a wp³ywu diety na jakoœæ

gamet dotyczy³ referat dr Agaty Kowalskiej

(obydwie panie z IRS w Olsztynie). Wyniki

badañ o mo¿liwoœciach wykorzystania dro-

¿d¿y w ¿ywieniu ryb i komponowaniu diet dla

organizmów wodnych zaprezentowa³a dr Syl-

wia Jarmo³owicz (IRS w Olsztynie). Z kolei

tematem referatu dr Justyny Sikorskiej (IRS

w Olsztynie) by³y metody zapobiegania nega-

tywnym skutkom ¿ywienia ryb karpiowatych

paszami sztucznymi. Prezentacja dr.

Jaros³awa Króla poœwiêcona by³a kanibali-

zmowi ryb okoniowatych w intensywnych sys-

temach hodowli, a mgr. Tomasza Liszewskiego

rozmna¿aniu jednop³ciowych populacji ryb

(obydwaj z UWM w Olsztynie). Tematyka refera-
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tów kolegów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-

nologicznego w Szczecinie obejmowa³a zagadnienia akwa-

kultury siei (dr hab. Jacek Sadowski) i perspektyw rozwoju

akwaponiki (mgr Miros³aw Pó³gêsek). Z problematyk¹

ochrony zdrowia ryb w obiektach akwakultury zapozna³a

zebranych dr El¿bieta Terech-Majewska, a dr Piotr

Gomu³ka przedstawi³ wyniki dotycz¹ce zastosowania dwu-

tlenku wêgla w anestezji ryb (obydwoje z UWM w Olszty-

nie). Z kolei o innowacyjnych rozwi¹zaniach w chowie

i hodowli raków mówi³ dr Dariusz Ulikowski (IRS w Olszty-

nie). Wiêkszoœæ referatów i posterów prezentowanych na

konferencji zosta³a opracowana i opublikowana w ksi¹¿ce

zatytu³owanej „Innowacje w wylêgarnictwie organizmów”.

Osoby bior¹ce udzia³ w konferencji mia³y tak¿e sposobnoœæ

zwiedzenia Przemêckiego Parku Krajobrazowego.

Obszaru utworzonego w celu ochrony jednego z najciekaw-

szych fragmentów polodowcowego krajobrazu w Wielko-

polsce. Znajduje siê w nim m.in. ponad 20 urokliwych jezior

o du¿ych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i tury-

stycznych. Po³¹czone one ze sob¹ s¹ licznymi ciekami

tworz¹c naturalne i malownicze szlaki turystyczne.

Koñcz¹c tê krótk¹ notkê chcia³bym jeszcze raz skiero-

waæ s³owa podziêkowania do osób, które przygotowa³y

referaty i postery, przewodniczy³y sesjom referatowym,

a tak¿e tym, którzy brali aktywny udzia³ w organizacji tego-

rocznego spotkania. Dziêkujê oczywiœcie wszystkim

uczestnikom konferencji za liczne przybycie i stworzenie

mi³ej, rzeczowej atmosfery. W imieniu w³asnym i wszystkich

organizatorów zapraszam na kolejne spotkanie we wrze-

œniu 2014 r. Informacje o przysz³orocznej konferencji bêd¹

na bie¿¹co zamieszczane na wspomnianej powy¿ej stronie

internetowej projektu, a tak¿e w kolejnych numerach Komu-

nikatów Rybackich.

Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn
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Przysz³oœæ sektora karpiowego w Unii Europejskiej, czyli
II Miêdzynarodowa Konferencja Karpiowa we Wroc³awiu

1. Wstêp

Ju¿ drugi raz w Polsce odby³o siê spotkanie reprezen-

tatywnego grona przedstawicieli œrodowiska europejskiego

sektora karpiowego. Pierwsze spotkanie mia³o miejsce

w Kazimierzu Dolnym w 2011 roku, sprawozdanie z tej kon-

ferencji zamieszczone jest w Komunikatach Rybackich

(2011, nr 5: 31-36).

Laszlo Varadi z Instytutu Badawczego Rybactwa,

Akwakultury i Melioracji w Szarvas (Wêgry) w referacie

otwieraj¹cym konferencjê we Wroc³awiu stwierdzi³, ¿e spo-

tkanie w Kazimierzu Dolnym by³o kamieniem milowym nie

tylko w poprawie wizerunku karpia w Europie, ale tak¿e

w rozwoju ca³ej gospodarki stawowej. Wnioski i rekomen-

dacje z pierwszej konferencji pozwoli³y na przedstawianie

ca³oœciowego obiektywnego obrazu sektora w trakcie spo-

tkañ organizowanych przez organy unijne. Na przyk³ad

w Salzburgu w maju 2012 roku odby³a siê konferencja

„Wspólna polityka rybacka – jaka przysz³oœæ dla akwakul-

tury”, natomiast 10 kwietnia 2013 roku w Brukseli w trakcie

warsztatów „Polityka europejska o niebieskiej ekonomii –

akwakultura s³odkowodna” omawiano wœród innych zagad-

nieñ równie¿ problematykê chowu stawowego.

Sukces pierwszej konferencji w Kazimierzu Dolnym by³

wa¿kim argumentem przemawiaj¹cym za zorganizowa-

niem ponownego spotkania europejskiego œrodowiska kar-

piowego. Koñcz¹cy siê ju¿ 2013 rok jest bardzo wa¿nym

momentem finalizowania opracowañ strategii rozwoju

akwakultury w poszczególnych krajach oraz dyskusji na

temat wsparcia finansowego sektora w nowym Funduszu

Morskim i Rybackim na lata 2014-2020. Istnieje du¿a

szansa, ¿e wypracowane w trakcie ostatniej konferencji

ca³oœciowe spojrzenie na sektor oraz sformu³owane wnio-

ski mog¹ znaleŸæ odbicie w powstaj¹cych dokumentach.

Podstawowe dane na temat omawianej konferencji

przedstawione s¹ poni¿ej.

Nazwa: II Miêdzynarodowa Konferencja Karpiowa (2nd

International Carp Conference) pod patronatem Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanis³awa Kalemby

Organizator: Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

i Aller Aqua Polska sp. z o.o. w No¿ynku

Lokalizacja: Wroc³aw, Hotel Novotel

Termin: 12 i 13 wrzeœnia 2013 r.

Liczba uczestników: 163 z czternastu krajów: Chorwacja,

Republika Czeska, Dania, Estonia, Polska, Litwa, £otwa,

Macedonia, Niemcy, Wêgry, Rosja, Rumunia, Serbia,

Ukraina.

Uczestnicy: hodowcy, pracownicy administracji pañstwo-

wej, w tym szeœciu departamentów ministerstw, którym

podlega akwakultura, przedstawiciele Lokalnych Grup

Rybackich, pracownicy naukowi z dwunastu instytutów

naukowych, przedstawiciele s³u¿b weterynaryjnych

2. Przebieg konferencji

Konferencja zosta³a oficjalnie otwarta przez dyrektora

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, prof.

Bogus³awa Zdanowskiego i prezesa Aller Aqua Polska

Jacka Juchniewicza.

Uczestników spotkania przywita³ zastêpca dyrektora

Departamentu Rybo³ówstwa w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Janusz Wrona, który odczyta³ list od ministra

Kazimierza Plocke skierowany do zebranych we Wroc³awiu.

W ramach piêciu bloków tematycznych (“Strategia

Karp 2020”, “Produkcja a rynek”, “Gospodarka stawowa

w UE w latach 2014-2020”, “Pomoc finansowa dla stawów

w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

2007-2013” oraz “Inne problemy gospodarki stawowej”)
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Fot. 1. Otwarcie konferencji przez prof. Bogus³awa Zdanowskiego
i Jacka Juchniewicza.

Fot. 2. Stoisko Ministerstwa Rolnictwa cieszy³o siê du¿ym zainte-
resowaniem.



przedstawiono dwadzieœcia dwie prezentacje autorów

z siedmiu krajów unijnych. Prelegenci poruszyli najistotniej-

sze problemy, zagro¿enia i szanse determinuj¹ce rolê i zna-

czenie stawowego chowu karpia na najbli¿sze lata. Kilka

wyst¹pieñ poœwiêconych by³o usytuowaniu gospodarki

karpiowej w strategicznych dokumentach unijnych oraz

wytycznych do okreœlenia pozycji tego sektora w nowym

okresie programowania na lata 2014-2020.

Wzorem pierwszego spotkania w Kazimierzu Dolnym,

na zakoñczenie konferencji przyjêto rezolucjê (w za³¹cze-

niu). Jest ona efektem spotkania w Retimajor (Wêgry)

w dniu 2 wrzeœnia 2013 roku oraz konferencji wroc³awskiej.

Uzgodnienie tekstu koñcowego rezolucji zaprezentowanej

wspólnie przez dr. Bernarda Feneisa, prezesa Niemiec-

kiego Zwi¹zku Rybackiego oraz przez dr. Laszlo Varadi,

prezesa Wêgierskiego Towarzystwa Rybackiego poprze-

dzone by³o o¿ywion¹ dyskusj¹ i wprowadzeniem kilku

zmian w stosunku do pierwotnego tekstu.

Uwagi i wnioski do projektu rezolucji zg³oszone z sali

dotyczy³y:

– Zwrócenia uwagi na szkody powodowane w obsa-

dach stawów przez ptaki rybo¿erne. Uwagê uzu-

pe³niono (we wniosku 1) dodatkowym wnioskiem

dotycz¹cym do³¹czenia do listy zwierz¹t szkodliwie

oddzia³uj¹cych na stawy tak¿e bobra

– Do³¹czenia wniosku 2 o treœci: „Stawowa produkcja

rybacka ma znacz¹cy wk³ad w gospodarowanie

wod¹, zarówno w ujêciu jakoœciowym, jak i iloœcio-

wym. Stawy rybne s³u¿¹ jako rezerwuary wody

o znacz¹cej roli podczas ekstremalnych warunków

pogodowych (np. powodzie, susze). W tym samym

czasie w³aœciwie zarz¹dzane stawy dzia³aj¹ jako

biofiltry, gdzie odp³ywaj¹ce wody s¹ zawsze lepszej

jakoœci, ani¿eli pobierane. Ta wyj¹tkowa rola powin-

na byæ zauwa¿ona i wspierana poprzez regulacje

prawne.”

– Rozszerzenia treœci wniosku 3 o zapis dotycz¹cy

niezbêdnoœci wsparcia rybactwa ze strony regulacji

(prawnych)

– Uzupe³nienia wniosku 5 o zapis mówi¹cy, ¿e „bez

produkcji akwakultury na tych obszarach ró¿norod-

noœæ biologiczna zosta³aby znacz¹co ograniczona”

Streszczenia wyg³oszonych w trakcie dwóch dni refe-

ratów w wersji polsko- i anglojêzycznej znalaz³y siê w mate-

ria³ach konferencyjnych: www.carpinternational.eu.

3. Wybrana problematyka omawiana
w trakcie konferencji

3.1. Produkcja

Europejska produkcja karpia, czwartego za pstr¹giem

têczowym, ³ososiem atlantyckim i dorad¹ w rankingu popu-

larnoœci gatunków ryb unijnej akwakultury, oscyluje od lat

na poziomie oko³o 70000 ton, z niewielk¹ tendencj¹ spad-

kow¹. Optymistyczne za³o¿enia funkcjonuj¹ce w niektórych

unijnych dokumentach przewiduj¹, ¿e po ograniczeniu strat

powodowanych przez zwierzêta rybo¿erne oraz przez cho-

roby ryb, a tak¿e dziêki budowie nowych powierzchni sta-

wowych mo¿liwy jest wzrost produkcji nawet do oko³o

80000-90000 ton, czyli o oko³o 15 do 20%. Polska, g³ówny

obok Czech unijny lider w produkcji stawowej, zak³ada

powrót do produkcji na poziomie co najmniej 17000 ton kar-

pia konsumpcyjnego rocznie, czeska strategia przyjmuje,

¿e w optymistycznej prognozie mo¿liwe bêdzie jedynie

zachowanie produkcji na poziomie 18000 ton. Czesi prze-

widuj¹ modernizacjê istniej¹cych technologii na przyjazne

dla œrodowiska. W gospodarstwach litewskich zak³ada siê

wzrost produkcji karpia w perspektywie 2020 roku o oko³o

200 ton, czyli o oko³o 4,4%. W Bawarii (Niemcy) ogranicze-

nia œrodowiskowe oraz wysokie koszty produkcji nierekom-

pensowane cenami zbytu powoduj¹, ¿e zwiêkszanie pro-

dukcji nie jest aktualnie uzasadnione ekonomicznie. �róde³

dochodu bawarskich gospodarstw karpiowych nale¿y szu-

kaæ w uzyskiwanej wartoœci dodanej istniej¹cej produkcji

(sprzeda¿ na ³owiska specjalne, detaliczna i do restauracji,

agroturystyka).
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Fot. 3. Rozmowy w kuluarach (od lewej: Martin Urbanek – Czeskie
Towarzystwo Rybackie, Catalin Platon – Rumuñskie Stowa-
rzyszenie Producentów Ryb, Hans Klupp – Niemieckie Sto-
warzyszenie Rybackie.

Fot. 4. Uzgadnianie ostatecznego tekstu rezolucji.



3.2. Rynek karpia

Istotnymi w¹tkami poruszonymi w kilku referatach by³y

sprawy rynkowe, problemy ze sprzeda¿¹ karpia i koniecz-

noœci marketingu oraz nowoczesnej promocji ryb. Ostatnie

dane dotycz¹ce handlu zagranicznego wskazuj¹, ¿e

w Europie w 2012 roku mo¿na by³o ulokowaæ (wyeksporto-

waæ) oko³o 10000-12000 ton karpia. G³ównymi odbiorcami

karpia s¹ Polska, Niemcy i Rumunia. Zak³adany wzrost pro-

dukcji w Polsce i Rumunii znacznie ograniczy mo¿liwoœci

eksportu g³ównie przez Czechy i Litwê. W tym kontekœcie

jako logiczny nale¿y uznaæ za³o¿ony w czeskiej strategii

wzrost udzia³u sprzeda¿y karpia ¿ywego na rynku krajowym

z 45,4% w 2013 roku do 50,0% w 2020 roku. Budowa nowo-

czesnych rynków zbytu karpia i wzrost konsumpcji tego

gatunku w poszczególnych krajach jest niezbêdnym warun-

kiem pogodzenia prognozowanego wzrostu produkcji

z utrzymaniem jej rentownoœci.

3.3. Ekonomika gospodarstw karpiowych

Osi¹gniêcie rentownej produkcji stawowej jest podsta-

wowym problemem w wielu krajach. Badania ekonomiczne

wskazuj¹, ¿e chów karpia zwi¹zany jest z du¿ym ryzykiem

produkcyjnym. Rentownoœæ produkcji ryb w stawach, mie-

rzon¹ stosunkiem uzyskiwanych dochodów do kosztów,

cechuje ogromna zmiennoœæ, która spowodowana jest miê-

dzy innymi brakiem mo¿liwoœci pe³nego kontrolowania

wszystkich elementów trzyletniego cyklu produkcyjnego.

Wynik finansowy uzale¿niony jest równie¿ od wielkoœci

gospodarstw, ich statusu prawnego, stopnia dywersyfikacji

przychodów. Zagro¿eniem jest tak¿e spadek cen zbytu kar-

pia, nadmierny wzrost kosztów produkcji, obci¹¿eñ podat-

kowych i œrodowiskowych. Zachowanie tych funkcji

wymaga spe³nienia warunku ekonomicznej op³acalnoœci

produkcji stawowej, na poziomie oko³o 10%, co zak³ada

polska strategia sektora karpiowego na lata 2014-2020.

Osi¹gniecie tego celu wymusza dostosowanie do posiada-

nego potencja³u produkcyjnego odpowiedniego poziomu

intensywnoœci i dywersyfikacji produkcji stawowej, poszu-

kiwania nowych Ÿróde³ przychodów oraz bie¿¹cej kontroli

finansów i oceny efektywnoœci ekonomicznej podejmowa-

nych dzia³añ. Jakkolwiek w d³u¿szej perspektywie pod-

stawê gospodarowania stanowi¹ œrodki w³asne, to nie-

zbêdne jest utrzymanie systemu rekompensat, których

wysokoœæ jest uzale¿niona od funkcji proœrodowiskowych

i kulturowych stawów i zwi¹zanych z tym ograniczeñ

w dzia³alnoœci gospodarczej.

3.4. Finansowanie sektora karpiowego
w nowej perspektywie

W Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim zawarto

szereg œrodków skierowanych do akwakultury. Wœród pro-

pozycji znajduj¹ siê nastêpuj¹ce obszary: innowacje, inwe-

stycje produkcyjne w akwakulturê, nowe formy dochodów

i wartoœæ dodana, zarz¹dzanie, us³ugi z zakresu zastêpstw

i doradztwo dla gospodarstw akwakultury, promowanie

kapita³u ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów, zwiêkszenie

potencja³u terenów hodowli, przejœcie na systemy eko-

zarz¹dzania i audytu oraz na akwakulturê ekologiczn¹,

akwakultura œwiadcz¹ca us³ugi na rzecz ochrony œrodowi-

ska, œrodki na rzecz zdrowia publicznego, œrodki na rzecz

zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, ubezpieczenie zasobów

akwakultury.

Programy Operacyjne na lata 2014-2020 we wszyst-

kich krajach „karpiowych” znajduj¹ siê jeszcze w fazie pro-

jektu, obecnie trwaj¹ konsultacje spo³eczne. Treœæ Planu

Operacyjnego i wieloletniego planu krajowego bêdzie zdefi-

niowana przez ka¿dy kraj cz³onkowski bior¹c pod uwagê

specyficzne warunki ka¿dego kraju, punkt wyjœcia i cele.

Plan Operacyjny powinien byæ zorganizowany wokó³ istot-

nych priorytetów unijnych i tam, gdzie to jest mo¿liwe byæ

zgodny z Wieloletnim Krajowym Planem Strategicznym.

3.5. Problematyka obci¹¿eñ za pobór wody
na stawy

Tezy zawarte w kilku referatach oraz dyskusja w trakcie

konferencji wykaza³y, ¿e wdra¿anie Ramowej Dyrektywy

Wodnej mo¿e nieœæ skutki w postaci ograniczenia dostêpu

do wody, czy obci¹¿eñ za jej pobór, co jest pok³osiem nie-

znajomoœci skali pozytywnego oddzia³ywania stawów na
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Fot. 5. S³ynny milicki karp obecny by³ w wielu postaciach.
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REZOLUCJA
II Miêdzynarodowej Konferencji Karpiowej

12-13 wrzeœnia 2013
Wroc³aw, Polska

Dotychczasowe wysi³ki bran¿y mia³y na celu uznanie rybactwa sta-

wowego za równorzêdny podsektor europejskiej akwakultury. Odbywa³o

siê to w ramach dzia³ania Komisji S³odkowodnej FEAP i na ró¿nych forach,

takich jak spotkanie projektu Europejskiej Platformy Innowacji i Technolo-

gii w Akwakulturze (EATIP) AquaInnova w Warszawie, konferencji

dotycz¹cej Wspólnej Polityki Rybo³ówstwa w Salzburgu oraz warsztatów

Europejskiego Biura ds. Ochrony i Rozwoju (EBCD).

Podczas warsztatów dla producentów ryb stawowych UE, które

mia³y miejsce w Rétimajor na Wêgrzech 3 wrzeœnia 2013 r., zaakcepto-

wano wstêpny tekst rezolucji, który nastêpnie by³ dyskutowany podczas

plenarnej sesji II Miêdzynarodowej Konferencji Karpiowej we Wroc³awiu.

Uczestnicy II Miêdzynarodowej Konferencji Karpiowej jednog³oœnie

przyjêli co nastêpuje, jako najbardziej istotne zagadnienia dotycz¹ce s³odko-

wodnej akwakultury stawowej.

� Nadmierna liczebnoœæ chronionych gatunków jest znacz¹cym pro-

blemem w akwakulturze s³odkowodnej. Dotyczy to szkód powodo-

wanych przez wydry, czaple, bobry, a przede wszystkim kormorany.

Drapie¿nictwo kormoranów sta³o siê jednym z najwiêkszych proble-

mów rybo³ówstwa s³odkowodnego i akwakultury; populacje kormo-

ranów unicestwiaj¹ znaczn¹ czêœæ stawowej produkcji ryb, populacji

dzikich oraz zmniejszaj¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹. Jest to skutkiem

nieadekwatnych europejskich regulacji prawnych. Je¿eli Unia Euro-

pejska zamierza rozwijaæ akwakulturê stawow¹ – jak to zosta³o ujête

w WPR – musi braæ pod uwagê problem kormorana i przede wszyst-

kim musi organizowaæ wysi³ki skoordynowane z pañstwami

cz³onkowskimi, by w sposób zasadniczy zredukowaæ ten wp³yw.

� Stawowa produkcja rybacka ma znacz¹cy wk³ad w gospodarowanie

wod¹, zarówno w ujêciu jakoœciowym, jak i iloœciowym. Stawy rybne

s³u¿¹ jako rezerwuary wody o znacz¹cej roli podczas ekstremalnych

warunków pogodowych (np. powodzie, susze). W tym samym czasie

w³aœciwie zarz¹dzane stawy dzia³aj¹ jako biofiltry, gdzie

odp³ywaj¹ce wody s¹ zawsze lepszej jakoœci, ani¿eli pobierane. Ta

wyj¹tkowa rola powinna byæ zauwa¿ona i wspierana poprzez regula-

cje prawne.

� Jednym z podstawowych ograniczeñ w rozwoju s³odkowodnej akwa-

kultury stawowej, jest czêsto brak spójnoœci i konsekwencji pomiê-

dzy poszczególnymi strategiami (np. Ramowa Dyrektywa Wodna

a Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Akwakultury Europejskiej)

i bezpodstawnie restrykcyjne regulacje prawne na poziomie krajo-

wym i regionalnym.

� S³odkowodna akwakultura stawowa stanowi niewykorzystany poten-

cja³ wzrostu i zwiêkszania zatrudnienia, jednak¿e producenci ryb

w stawach postuluj¹ wprowadzenie odpowiednich regulacji wspie-

raj¹cych wykorzystanie tego potencja³u.

� S³odkowodna akwakultura stawowa ma swój wk³ad w ochronê

i utrzymanie wartoœciowych œrodowisk wodnych i w tym znaczeniu

dziêki zrównowa¿onej produkcji ryb dostarcza us³ug ekologicznych.

Bez produkcji akwakultury na tych obszarach, ró¿norodnoœæ biolo-

giczna zosta³aby znacz¹co ograniczona, jednak¿e ta pozaprodukcyj-

na funkcja stawów nie otrzymuje wsparcia. Rybactwo stawowe

powinno byæ traktowane na równi z innymi sektorami rolnictwa, które

otrzymuj¹ wsparcie us³ug œrodowiskowych nawet je¿eli ich wartoœæ

jest mniejsza, ni¿ w przypadku stawów rybnych.

� Rybactwo stawowe dysponuje dobrymi mo¿liwoœciami, by staæ siê

czêœci¹ „b³êkitnej ekonomii” poprzez innowacyjnoœæ i wdra¿anie

zasad „zrównowa¿onej intensyfikacji”. Dzia³ania innowacyjne

³¹cz¹ce tradycyjne wartoœci z nowoczesnymi koncepcjami powinny

uzyskaæ wsparcie. Strategiczne wytyczne Komisji Europejskiej

zachêcaj¹ rybaków stawowych do wymiany doœwiadczeñ i najlep-

szych praktyk, które mog¹ wnieœæ wk³ad w ogólny rozwój sektora

stawowego UE i z tego wzglêdu programy wymiany powinny byæ

wspierane przez kraje cz³onkowskie.

� Jednym z g³ównych ograniczeñ w rozwoju akwakultury stawowej

czêsto s¹ zbyt restrykcyjne regulacje prawne na poziomie krajowym

i lokalnym, chocia¿ specyficzne wartoœci gospodarki stawowej s¹

znane na poziomie UE.

� Z powodu swych wyj¹tkowych wartoœci i specyficznej roli sektora

gospodarki stawowej, wymaga on adekwatnej reprezentacji w nowo

powsta³ej Radzie Doradczej Akwakultury (AAC)

� Akwakultura stawowa powinna byæ uznawana jako g³ówny element

sk³adowy zapewniaj¹cy utrzymanie spo³ecznoœciom wiejskim w wie-

lu regionach œródl¹dowych i chroni¹cy oraz poprawiaj¹cy spo³eczne

i kulturalne wartoœci Europy.

� Na podstawie potwierdzeñ naukowych oraz wyliczeñ finansowych,

wnioskuje siê usuniêcie KHV z listy chorób podlegaj¹cych notyfikacji

w rozumieniu Dyrektywy 88/2006.

� Rybactwo stawowe dysponuje niewykorzystanym potencja³em ryn-

kowym, który wymaga innowacji i inwestycji. Rozwój rybactwa sta-

wowego tworzy warunki dla wzrostu i zatrudnienia, dlatego te¿ powi-

nien znaleŸæ swoje odzwierciedlenie i wsparcie w Europejskim Fun-

duszu Morskim i Rybackim.



gospodarkê wodn¹ i œrodowisko. W tym kontekœcie z apro-

bat¹ spotka³ siê wniosek o gromadzeniu danych naukowych,

opracowanych w poszczególnych krajach, na temat pozy-

tywnej roli stawów w retencjonowaniu wód, poprawie ich

jakoœci i wp³ywie na bioró¿norodnoœæ. Koordynacj¹ zbiera-

nia tych informacji ma zaj¹æ siê dr Miros³aw Kuczyñski

z oœrodka PAN w Go³yszu.

4. Podsumowanie

Konferencja we Wroc³awiu po raz kolejny dobitnie udo-

wodni³a, ¿e przysz³oœæ gospodarki stawowej w poszczegól-

nych krajach unijnych jest œciœle uzale¿niona od umiejêtno-

œci wspólnego dzia³ania na rzecz tego wci¹¿ jeszcze niedo-

statecznie znanego w Komisji Europejskiej sektora. Ponie-

wa¿ Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w perspekty-

wie finansowej 2014-2020 znajduje siê w stadium projektu,

jest jeszcze czas na uzyskanie satysfakcjonuj¹cych sektor

zapisów prawnych.

W zgodnej opinii uczestnicz¹cych w konferencji przed-

stawicieli zagranicznych delegacji tego typu spotkania

powinny byæ cyklicznie kontynuowane. Zg³oszona zosta³a

idea organizowania konferencji przez kolejne kraje, w któ-

rych stawowy chów karpia ma istotne znaczenie, na

pocz¹tku przez Republikê Czesk¹ i Wêgry.

Podkreœliæ nale¿y konstruktywn¹ atmosferê obrad,

ustalenie wspólnego tekstu rezolucji przebieg³o bezproble-

mowo, co œwiadczy o wspólnym widzeniu zagro¿eñ

i przysz³oœci sektora karpiowego w Unii Europejskiej.

S³owa specjalnego podziêkowania nale¿¹ siê Panu

S³awomirowi Mazurkowi, prezesowi Spó³ki Stawy Milickie,

dziêki któremu wszyscy uczestnicy konferencji mogli

poznaæ wyœmienity smak karpia milickiego pod ró¿nymi

postaciami oraz koledze Wac³awowi Szczoczarzowi

z gospodarstwa rybackiego w Rytwianach, który uraczy³

wszystkich goœci wyœmienitymi winami z w³asnej winnicy.

Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

10-lecie firmy ALLER na Ukrainie

W koñcu wrzeœnia w okolicach Lwowa odby³a siê kon-

ferencja naukowo-praktyczna poœwiêcona zagadnieniom

nowatorskich rozwi¹zañ w produkcji rybackiej w Polsce i na

Ukrainie. By³a ona elementem obchodów 10-lecia funkcjo-

nowania oddzia³u firmy Aller-PL na Ukrainie. Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego na konferencji reprezentowali

autorzy tego doniesienia.

Konferencjê otworzy³a szefowa ukraiñskiego oddzia³u

Allera p. Galina Cymba³a (fot. 1), a nastêpnie wyst¹pi³ pre-

zes Aller-PL Jacek Juchniewicz, przedsta-

wiaj¹c w sposób skondensowany historiê

powstania i rozwoju ukraiñskiej filii.

W czêœci merytorycznej konferencji

pierwszego dnia przedstawiono dwie prezen-

tacje. Pierwsza poœwiêcona by³a zastosowa-

niu zamkniêtych obiegów wody do produkcji

ryb jesiotrowatych (fot. 2). Wzbudzi³a ona doœæ

du¿e zainteresowanie s³uchaczy, co odzwier-

ciedli³a o¿ywiona dyskusja, która przed³u¿y³a

siê w kuluarow¹ – w przerwie kawowej.
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Fot. 2. Prezentacja zastosowania obiegów recyrku-
lacyjnych w produkcji jesiotrów.

Fot. 1. Dyrektor filii Allera na Ukrainie
otwiera konferencjê.

Fot. 3. Prezentacja rozwi¹zañ technicz-
nych zastosowanych w modernizowa-
nym obiekcie w No¿ynku.



Po przerwie zgodnie z programem mia³y odbyæ siê dwie

prezentacje, pierwsza autorstwa Jacka Juchniewicza i druga

Krzysztofa Greckiego. Poniewa¿ ich tematyka by³a doœæ

zbli¿ona autorzy postanowili wyst¹piæ wspólnie (fot. 3).

Przedstawili oni historiê i rozwi¹zania techniczne moderniza-

cji jednego z obiektów w No¿ynku, celem której by³a zmiana

sposobu zasilania stawów z systemu przep³ywowego na

recyrkulacyjny. G³ówn¹ przyczyn¹ podjêcia decyzji o prze-

budowie obiektu by³a zmiana sposobu jego u¿ytkowania

z produkcyjnego na zarybieniowy, specjalizuj¹cy siê w pro-

dukcji na du¿¹ skalê ikry pstr¹ga têczowego. Jedynie pe³na

recyrkulacja wody z ograniczonym uzupe³nianiem jej strat

abiotyczn¹ wod¹ gruntow¹ gwarantowa³a pe³ne zabezpie-

czenie selektów i tarlaków, a w tym ikry przed wyst¹pieniem

chorób lub ich nosicielstwem. Jednoczeœnie znakomicie

zwiêkszy³y siê zdolnoœci produkcyjne oœrodka. Przewa-
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Fot. 4. Wieczorny Lwów. Fot. 5. Nieoficjalna czêœæ konferencji.

Fot. 6. Dr Andrzej Lirski przedstwia technologie chowu karpia
w Polsce.

Fot. 7. Nowo wybudowana siedziba filii ukraiñskiej Aller-PL.

Fot. 8. Uroczyste przeciêcie wstêgi przez prezesa Aller-PL i przed-
stawicieli miejscowych w³adz.

Fot. 9. Msza w intencji rozwoju firmy.



¿aj¹ca wiêkszoœæ zastosowanych rozwi¹zañ technicznych

to systemy oryginalne, autorstwa Krzysztofa Greckiego. Pre-

zentacja rozwi¹zañ technicznych przypomnia³a niektórym

uczestnikom konferencji star¹ zasadê, ¿e niekiedy „nowe to

skutecznie zapomniane stare”.

Pracowity pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³a

wycieczka po urokliwym wieczornym Lwowie (fot. 4) i relaks

przy kuflu lwowskiego piwa (fot. 5).

Nastêpny konferencyjny dzieñ rozpoczê³a prezentacja

drugiego autora doniesienia przedstawiaj¹ca technologie

chowu karpia w Polsce (fot. 6).

O trafnoœci wyboru tej tematyki i oczywiœcie o wartoœci

merytorycznej samej prezentacji œwiadczy³a burzliwa dys-

kusja z mnóstwem pytañ ze strony ukraiñskich s³uchaczy.

Równie¿ nastêpny wyk³ad poœwiêcony problemom

zwi¹zanym z chorobami ryb, a szczególnie wirusowym,

przygotowany przez dr. wet. Marka Matrasa z PIW

w Pu³awach, spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem

uczestników konferencji. Kolejna prezentacja mia³a charak-

ter promocyjny, a mianowicie, zosta³ przedstawiony prepa-

rat DON-1R stosowany g³ównie na stawach karpiowych do

zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Preparat jest

pochodzenia naturalnego i dzia³a jak silny immunomodula-

tor. Od wielu lat jest stosowany na Ukrainie z bardzo pozy-

tywnymi efektami. Pomóg³ on miêdzy innymi zwalczyæ wio-

senn¹ wrzodzienicê karpia. Ponadto wp³ywa pozytywnie na

kondycjê i odpornoœæ ryb po zimowaniu.

Po konferencji zostaliœmy przewiezieni autobusem do

miejscowoœci Turkocin ok. 30 km od Lwowa, gdzie zosta³a

wybudowana nowa baza filii ukraiñskiej Allera, tzn.

pomieszczenia biurowe i nowoczesny magazyn pasz obli-

czony na przechowywanie ok. 400 ton paszy (fot. 7).

Uroczystego otwarcia obiektu dokona³ prezes Aller-PL

przy wspó³udziale przedstawicieli miejscowych w³adz

(fot. 8). Zosta³a odprawiona msza w intencji pomyœlnoœci

firmy i wszystkie pomieszczenia biura i magazyn zosta³y

poœwiêcone przez greckokatolickiego ksiêdza (fot. 9). Po

okolicznoœciowych przemówieniach wszystkich uczestni-

ków uroczystoœci dyrektor filii poprosi³a do magazynu,

gdzie odby³a siê loteria, w której mo¿na by³o wygraæ ró¿ne

nagrody, od drobnego sprzêtu rybackiego po palety paszy,

oczywiœcie produkcji firmy Aller.

Uroczystoœci zakoñczy³a czêœæ nieoficjalna, podczas

której przy suto zastawionych sto³ach mo¿na by³o ogl¹daæ

wystêpy artystów z Filharmonii Lwowskiej.

Ryszard Kolman, Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Seminarium – “Aquaculture company worker skill
training in breeding and cultivation of new species of
fish in the Lithuanian aquaculture ponds and closed
circulation breeding systems”

Organizatorem spotkania by³o litewskie stowarzysze-

nie National Association Aquaculture and Fish Products

Producers. Odby³o siê ono w centrum konferencyjnym zlo-

kalizowanym w miejscowoœci Baèkoni�, w regionie Kaiði-

adori� po³o¿onym pomiêdzy Kownem i Wilnem. By³o to

dwudniowe seminarium, które zosta³o zorganizowane pod

koniec wrzeœnia (18-19.09. 2013 r.). Celem spotkania by³o

zapoznanie hodowców litewskich z perspektywami i poten-
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Fot. 2. Centrum konferencyjne w Baèkoni�.Fot. 1. Centrum konferencyjne w Baèkoni�.



cja³em hodowli nowych gatunków ryb oraz mo¿liwoœciami

wdro¿enia innowacyjnych metod hodowli w obiektach

akwakultury tego kraju. Organizatorzy seminarium zaprosili

na nie ekspertów z Holandii, Polski i oczywiœcie z Litwy.

Strona polska reprezentowana by³a przez pracowników

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (prof. dr.

hab. Zdzis³awa Zakêsia i dr. hab. Miros³awa Szczepkow-

skiego) i firmy Aller Aqua Polska (mgr. Marcina Juchnie-

wicza i mgr. Marcina Walczaka). Osoby te zaprezentowa³y

wyk³ady dotycz¹ce innowacyjnych rozwi¹zañ w hodowli

pstr¹ga têczowego w systemach recyrkulacyjnych (RAS)

(Marcin Juchniewicz), najnowszych rozwi¹zañ w rozrodzie

i hodowli sandacza (Zdzis³aw Zakêœ) i ryb jesiotrowatych

(Miros³aw Szczepkowski) w systemach o ró¿nym stopniu

intensyfikacji produkcji. Przedstawiciel holenderskiej firmy

Hesy Aquaculture (Julian de Bondt) przedstawi³ osi¹gniêcia

tej firmy, specjalizuj¹cej siê w projektowaniu, konstruowa-

niu RAS i szeroko rozumianym konsultingu. Z kolei Janina

Kondratiene (Litwa) zaprezentowa³a uczestnikom semina-

rium zagadnienie jakoœci produktów rybnych. W semina-

rium/szkoleniu wziê³o udzia³ ponad 30 hodowców z Litwy.

Uwagê zwraca³ bardzo merytoryczny i rzeczowy charakter

tego spotkania, czego œwiadectwem by³a mnogoœæ pytañ

zadawanych prelegentom bezpoœrednio po wyk³adach, jak

i póŸniej w kuluarach. Po pierwszym, stricte referatowym

dniu, kolejnego, tj. 19 wrzeœnia, odby³y siê warsztaty tere-

nowe, na których uczestnicy seminarium zwiedzali farmy

rybackie i mogli zapoznaæ siê z technikami hodowli wêgorza

europejskiego, ryb jesiotrowatych i ³ososiowatych.

Zdzis³aw Zakêœ, Miros³aw Szczepkowski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Marcin Juchniewicz, Marcin Walczak

Aller Aqua Polska
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Fot. 4. Uczestnicy seminarium na sali konferencyjnej.

Fot. 5. Przed wyjazdem na warsztaty terenowe.

Fot. 6. Wizyta na farmie wêgorzowej.

Fot. 3. G³ówni organizatorzy konferencji (Algirdas Rusakevièius –
pierwszy z lewej i Vytautas Andriuškevièius – pierwszy z pra-
wej) i pracownicy IRS w Olsztynie.




