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Konferencja naukowa pt. „Aktualny stan i ochrona

naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagro¿onych

wyginiêciem”

W dniach 8-11. 04. 2014 w Ogonkach k. Gi¿ycka

odby³a siê konferencja zorganizowana w ramach operacji

pt. „Projekt pilota¿owy w zakresie doskonalenia metod

chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymental-

nych zarybieñ” finansowanej z funduszów "PO Ryby

2007-2013”. Wybór oœrodka, w którym mo¿na by zlokalizo-

waæ planowane przedsiêwziêcie by³ oczywiœcie wynikiem

przeprowadzonego przetargu. Mieliœmy szczêœcie – prze-

targ wygra³ kompleks hotelowy „Ognisty Ptak” po³o¿ony

nad jeziorem Œwiêcajty, który nie doœæ, ¿e zaproponowa³

atrakcyjne warunki pobytu dla uczestników konferencji, ale

równie¿ najni¿sz¹ cenê. Równie¿ po³o¿enie hotelu ok. 10

km od Zak³adu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach

by³o bardzo korzystne z uwagi na to, ¿e planowano zorgani-

zowanie wycieczki dla uczestników konferencji do tego

zak³adu, bowiem jest on jednym z oœrodków, w którym pro-

wadzone s¹ prace hodowlane zwi¹zane z restytucj¹ jesiotra

ba³tyckiego.

Na rozes³ane jeszcze w ubieg³ym roku zaproszenia na

konferencjê odpowiedzieli pozytywnie koledzy z krajów

Europy Centralnej i Wschodniej, a szczególnie du¿o

zg³oszeñ by³o z Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Pochodzi³y

one z wiod¹cych jednostek naukowo-badawczych zaj-

muj¹cych siê problemami ochrony naturalnych populacji

jesiotrów. W ustalonym przez organizatorów terminie

przes³ali oni ciekawe propozycje prezentacji i prac do mono-

grafii. Na tej podstawie opracowano program konferencji

ustalaj¹c podzia³ na prezentacje mówione i postery,

a przes³ane prace zebrano w monografiê pt. „Aktualny stan

i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych”, któr¹

uda³o siê wydrukowaæ, dziêki zaanga¿owaniu pracowników

Wydawnictwa IRS, jeszcze przed rozpoczêciem konferencji.

W konferencji wziêli równie¿ udzia³ koledzy z Litwy

i £otwy, z którymi ju¿ od wielu lat prowadzimy wspó³pracê

w zakresie restytucji ba³tyckiej populacji jesiotra ostrono-

sego, oraz z Bia³orusi. Stronê polsk¹ reprezentowali pra-

cownicy IRS, przedstawiciele praktyki rybackiej, a goœæmi

specjalnymi byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa,

pracownicy Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR

w Warszawie z dyrektor Zofi¹ Mi³kowsk¹ na czele, pracow-

nicy Oddzia³u Regionalnego Warmiñsko-Mazurskiego

ARiMR, prezes Organizacji Hodowców Ryb Jesiotrowatych

i Toruñskiego Oddzia³ PZW – Miros³aw Purzycki oraz pre-

zes Zarz¹du Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora

Mazurskie” Andrzej Kolasa.
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Fot. 1. Bungalowy w kompleksie hotelowym „Ognisty Ptak”. Fot. 2. Dyrektor IRS prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski otwiera
konferencjê.
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Wreszcie nast¹pi³ d³ugo oczekiwany dzieñ rozpoczêcia

konferencji. Pierwszy dzieñ – dzieñ przyjazdów. Wiêkszoœæ

uczestników rozmieszczono w wygodnych bungalowach

oœrodka „Ognisty Ptak” (fot. 1). Przyjechali i zainstalowali

siê t³umacze, którzy sprawnie i profesjonalnie t³umaczyli

symultanicznie przedstawiane prezentacje. Nastêpnego

dnia rano otwarcia konferencji dokona³ dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski, a nastêpnie przekaza³

dalsze prowadzenie prof. dr. hab. Ryszardowi Kolmanowi,

który przewodniczy³ przedpo³udniowej sesji pierwszego

dnia konferencji (fot. 2). Poœwiêcona ona by³a restytucji

jesiotra ostronosego w basenie Morza Ba³tyckiego. Otwo-

rzy³a j¹ prezentacja pt. „Aktualny stan prac nad restytucj¹

jesiotra ba³tyckiego Acipenser oxyrinchus w Polsce”,

a nastêpnie koledzy ze S³u¿by Rybackiej Ministerstwa Rol-

nictwa w Wilnie przedstawili wyniki prac nad restytucj¹

jesiotra w basenie Niemna. Ich wyniki uzupe³ni³ dr hab.

Aleksey Gushchin z Instytutu Oceanologii RAN w Kalinin-

gradzie, który na podstawie odnotowanych miejsc po³owów

scharakteryzowa³ przemieszczanie siê narybku jesiotra

w obrêbie rosyjskiej czêœci Zalewu Kuroñskiego (fot. 3).

Podczas popo³udniowej sesji zaprezentowano stan

populacji ryb jesiotrowatych w basenach mórz: Azow-

skiego, Czarnego i Kaspijskiego, przedstawiane zarówno

przez kolegów z Ukrainy, jak i Rosji. Wszyscy wystê-

puj¹cy stwierdzali postêpuj¹cy spadek ich liczebnoœci,

mimo prowadzonych zarybieñ i innych zabiegów ochron-

nych.

G³ówna tematyka pierwszego dnia konferencji by³a

wzbogacona prezentacjami dotycz¹cymi chowu i zacho-

wañ jesiotra ostronosego, a tak¿e innych gatunków, w tym

sterleta.

W drugim dniu dominowa³a tematyka genetyczno-bio-

logiczna. Genetycy z VNIRO z Moskwy dr hab. Nikolay

Mugue i dr Anna Barmintseva przedstawili dwie bardzo

interesuj¹ce prezentacje na temat zastosowania doboru

tarlaków w celu kontroli ró¿norodnoœci genetycznej mate-

ria³u zarybieniowego oraz naturalny polimorfizm mitochon-

drialnego DNA ryb jesiotrowatych z basenu pontokaspij-

skiego. Kontynuacj¹ tej ostatniej tematyki by³a prezentacja

prof. dr hab. Ekateriny Vasil’evej z Moskiewskiego

Pañstwowego Uniwersytetu, w której przedstawi³a

wspó³czesn¹ interpretacjê taksonomicznego uk³adu w gru-

pie gatunków Acipenser gueldenstaedtii, który od lat budzi³

w¹tpliwoœci systematyków (fot. 4).

Sesjê zakoñczy³ dr Andrzej Kapusta prezentacj¹ opi-

suj¹c¹ migracje i zachowania m³odocianych jesiotrów

ostronosych.

Po krótkiej sesji posterowej podsumowano i zako-

ñczono czêœæ merytoryczn¹ konferencji. Na wniosek kole-

gów z Ukrainy opracowano rezolucjê konferencji, oce-

niaj¹c¹ pozytywnie dzia³ania ichtiologów ukraiñskich i pol-

skich w kierunku opracowania technologii produkcji mate-

ria³u zarybieniowego dla odbudowy liczebnoœci populacji

sterleta w basenie Dniepru i Dniestru. Zobowi¹zano siê do

w³¹czenia tych prac do programu wspó³pracy w ramach

Sieci Centrów Akwakultury Centralnej i Wschodniej Europy

(NACEE) na kolejnym posiedzeniu dyrektorów.

Po obiedzie uczestnicy konferencji mieli okazjê zapo-

znaæ siê z baz¹ technologiczn¹ oraz pracami prowadzo-

nymi w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczar-

kach (fot. 5).
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Fot. 3. Dr hab. Aleksey Gushchin opisuje czas i miejsca po³owów
narybku jesiotra ostronosego w Zalewie Kuroñskim.

Fot. 4. Prof. dr hab. Ekaterina Vasil’eva przedstawia taksonomiê
grupy gatunkowej jesiotra rosyjskiego.

Fot. 5. Wycieczka uczestników konferencji na „Dgale”.



Szczególne zainteresowanie wzbudzi³a hala jesiotrowa

i p³ywaj¹ce tam w basenach selekty jesiotra ostronosego.

Pracowity dzieñ konferencji zakoñczy³a uroczysta

kolacja w restauracji „Tawerna”.

Nastêpnego dnia po œniadaniu ¿egnaliœmy kolejno

wyje¿d¿aj¹ce grupy uczestników, którzy z ¿alem opuszczali

„Ognistego Ptaka”. Równie¿ pozytywne wra¿enie oœrodek

ten wywar³ na organizatorach konferencji, którzy wizytowali

go jeszcze przed jej rozpoczêciem. Jedynie nazwa hotelu

na samym pocz¹tku budzi³a nieco nasze w¹tpliwoœci: co

ma wspólnego feniks z mazurskimi jeziorami. Ale okaza³o

siê, ¿e wbrew pozorom ma. Nazwa ta jest œciœle zwi¹zana

z Œwiêcajtami i ze sportem bojerowym, poniewa¿ w okresie

miêdzywojennym bojer o nazwie „Ognisty Ptak” ustali³ na

jeziorze Œwiêcajty nie pobity dotychczas rekord prêdkoœci:

osi¹gn¹³ on ponad 170 km/godz. O zwi¹zku hotelu z tema-

tyk¹ ¿eglarsk¹ œwiadczy równie¿ wystrój wnêtrz, a szcze-

gólnie „Tawerny”, gdzie odbywa³y siê nieformalne wie-

czorne, kolacyjne spotkania uczestników (fot. 6).

Ryszard Kolman, Magdalena Trojanowska,

Arkadiusz Duda, Grzegorz Wiszniewski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

V Zjazd Sieci Centrów Akwakultury Europy Centralnej

i Wschodniej (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2014 r. w Vodnianach (po³udniowe

Czechy) odby³ siê V Zjazd NACEE oraz konferencja

AQUAREDPOT pod tytu³em „Innowacyjne technologie

chowu ryb w otwartych zbiornikach wodnych”. Organizato-

rem konferencji by³ Instytut Rybo³ówstwa i Akwakultury

(HAKI) w Szarvas, natomiast zjazd organizowa³ Wydzia³

Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu w Czeskich Budzie-

jowicach przy wspó³udziale sekretariatu NACEE. Konferen-

cja oraz zjazd odbywa³y siê w nowoczesnym Centrum Szko-

leniowo-Edukacyjnym Ochrony Wód nale¿¹cym do Wydz.

Rybactwa. Instytut Rybactwa Œródl¹dowego na warsztatach

reprezentowali wspó³autorzy niniejszej informacji, natomiast

w V ZjeŸdzie NACEE wzi¹³ udzia³ jedynie pierwszy autor

relacji.

Konferencja trwaj¹ca dwa dni zosta³a zorganizowana

w ramach projektu AQUAREDPOT 7 Ramowego Programu

Unijnego, którego jednym z g³ównych wykonawców jest

Instytut z Szarvas HAKI wchodz¹cy obecnie w sk³ad Naro-

dowego Centrum Badañ i Innowacji Rolnictwa na

Wêgrzech.

Pierwszego dnia po konferencyjnej rejestracji mieliœmy

mo¿liwoœæ zawiedzenia wydzia³owych laboratoriów i obiek-

tów doœwiadczalnych (fot.1, 2).
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Fot. 6. Wnêtrze restauracji „Tawerna”, gdzie odbywa³y siê wieczor-
ne, nieformalne spotkania uczestników konferencji.

Fot. 1. Uczestnicy konferencji w pracowni chowu ryb. Fot. 2. Nowo wybudowany kompleks basenowych systemów re-
cyrkulacyjnych.



Szczególne wra¿enie na uczestnikach wywar³o nowo-

czesne wyposa¿enie laboratoriów wykonane przy wsparciu

funduszy unijnych, umo¿liwiaj¹ce realizacjê wyrafinowa-

nych badañ szczególnie z zakresu jakoœci œrodowiska wod-

nego. Wiêkszoœæ z tych badañ realizuj¹ sta¿yœci g³ównie

z Ukrainy, Rosji i Bia³orusi, których pobyt jest op³acany

w ramach projektów unijnych.

Konferencjê otworzy³ prezes NACEE dr Laszlo Varadi,

a nastêpnie wyst¹pi³ Peter Lengyel – koordynator projektu

AQUAREDPOT, który po powitaniu uczestników przekaza³

g³os dziekanowi Wydz. Rybactwa i Ochrony Wód w Vodnia-

nach dr. hab. prof. Otokarowi Linhardowi. W swojej prezen-

tacji przedstawi³ on wydzia³, koncentruj¹c siê na osi¹gniê-

ciach z ostatnich lat, w szczególnoœci dotycz¹cych procesu

edukacyjnego i realizacji projektów unijnych.

Szczególnie interesuj¹ce w sesji plenarnej by³o

wyst¹pienie dr Marka Verdegema z Uniwersytetu w Wage-

ningen o problemach intensyfikacji gospodarki stawowej

i priorytetach badawczych z tym zwi¹zanych, które koncen-

trowa³o siê wokó³ maksymalizacji wykorzystania energii

pochodz¹cej z pasz, jak i produkcji naturalnej stawu.

Z du¿ym zainteresowaniem zosta³a wys³uchana prezenta-

cja J.P. Blanchetona poœwiêcona roli platform ³¹cz¹cych

ró¿ne grupy zainteresowane rozwojem akwakultury.

Dalej konferencja przebiega³a w formie dwóch tema-

tycznych sesji, z których pierwsza poœwiêcona by³a

przyk³adom zastosowania po³¹czonych intensywnych

i ekstensywnych metod chowu ryb, natomiast druga roli

prac selekcyjnych i karmienia ryb w zwiêkszaniu produk-

tywnoœci. Zintegrowane systemy intensywno-ekstensywne

to rozwi¹zania wprowadzane w ostatnich latach w europej-

skiej akwakulturze. Wydzielony obszar do intensywnej pro-

dukcji ró¿nych gatunków ryb, w tym drapie¿nych znajduje

siê bezpoœrednio w stawie ziemnym, w którym odbywa siê

chów karpia, ju¿ bez dokarmiania. Staw funkcjonuje jako

filtr biologiczny usuwaj¹cy biogeny wyprodukowane w czê-

œci intensywnej. Przy odpowiednio dobranej dostatecznej

powierzchni stawowej mo¿liwe jest nie tylko utrzymanie

dobrych warunków fizykochemicznych wody w stawie, ale

te¿ ograniczenie do niezbêdnego minimum koniecznoœci

zrzutu wody w trakcie sezonu. Wybrane aspekty zrównowa-

¿onego rozwoju akwakultury stawowej zosta³y przedsta-

wione w wyst¹pieniu D. Gala z Instytutu w Szarvas. Zwróci³

on uwagê, ¿e systemy zintegrowane mog¹ stanowiæ

„trzeci¹ drogê” pomiêdzy systemami intensywnymi i eks-

tensywnymi, stwarzaj¹c szansê na rozwi¹zanie konfliktu

pomiêdzy koniecznoœci¹ utrzymania wysokich standardów

jakoœci œrodowiska i uzyskaniem rentownej i znajduj¹cej

odbiorców produkcji ryb. Efektywnoœæ neutralizacji nutrien-

tów w systemach zintegrowanych jest wy¿sza o oko³o 10%

w porównaniu z systemami intensywnymi. Systemy inten-

sywno-ekstensywne mog¹ poprawiæ spo³eczny wizerunek

akwakultury, jako dzia³u produkcji ¿ywnoœci spe³niaj¹cego

najwy¿sze standardy ochrony œrodowiska wodnego. Ana-

liza ekonomiczna produkcji rybackiej przedstawiona przez

G. Gyaloga (Szarvas) wskazuje, ¿e intensyfikacja produkcji

ryb podnosi koszty zmienne chowu oraz zmniejsza koszty

sta³e na kilogram wyprodukowanych ryb. Zwiêkszenie

obsad i intensywnoœci ¿ywienia przynosz¹ w efekcie wzrost

zysku na jednostkê powierzchni oraz równoczesny spadek

rentownoœci chowu ryb. W kilku referatach prelegenci z Pol-

ski, Ukrainy, Rosji omówili aspekty chowu raków i ryb (jesio-

trów, siei) w systemach recyrkulacyjnych. Wzrost cen grun-

tów przydatnych do budowy tradycyjnych stawów ziem-

nych, projektowane i wprowadzone ju¿ w wielu krajach

op³aty za pobór wody do nape³niania stawów oraz mo¿li-

woœæ stworzenia ca³kowicie kontrolowanych warunków

chowu przyczyniaj¹ siê do dynamicznego rozwoju chowu

w systemach recyrkulacyjnych (RAS). W ramach drugiej

sesji T. Gjedrem (Norwegia) zdefiniowa³ bardzo du¿y

potencja³ wzrostu produkcji œwiatowej akwakultury poprzez

wdra¿anie pozytywnych wyników selekcji ryb. Szacuje siê,

¿e w œwiecie najbardziej popularne prace selekcyjne doty-

czy³y tilapii nilowej (20 programów), ³ososia atlantyckiego

(13), pstr¹ga têczowego (13) oraz karpia (8). Aktualnie jedy-

nie 8,2% œwiatowej produkcji akwakultury wykorzystuje

prace selekcyjne. W przypadku karpia powinno siê produ-

kowaæ materia³ obsadowy w wyspecjalizowanych oœrod-

kach, sk¹d ryby trafia³yby do poszczególnych gospo-

darstw. Historiê prac selekcyjnych karpia na Wêgrzech

i mo¿liwoœci wykorzystania efektów tych prac w najbli¿szej

przysz³oœci przedstawi³ G. Kovacs. Wzrost produkcji sta-
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Fot. 3. Peter Lengyel i Laszlo Varadi ustalaj¹ strate-
giê przed rozpoczêciem konferencji.



wowej mo¿na równie¿ osi¹gn¹æ poprzez zastosowanie

polikultur z rybami roœlino¿ernymi (Voronova, Bia³oruœ).

Podsumowaniem dwudniowej konferencji by³a dysku-

sja „okr¹g³osto³owa”. Europejska akwakultura pomimo

realizacji du¿ych inwestycji wspieranych œrodkami unijnymi

odnotowuje stagnacjê. Przyczyny s¹ z³o¿one, wœród nich

wymieniæ nale¿y znacz¹ce ograniczenia œrodowiskowe

(po³owa europejskich stawów podlega wzmo¿onej ochro-

nie przyrody, w tym kormoranów i wydr), rozrost biurokracji,

konkurencja tañszych produktów z Azji. Szanse wzrostu

tkwi¹ w poprawie efektywnoœci produkcji zró¿nicowanej

gamy gatunków ryb we wszystkich systemach – od eksten-

sywnych do intensywnych. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwró-

ciæ na nowe technologie, w tym systemy recyrkulacyjne

oraz systemy intensywno-ekstensywne. Wzrostowi pro-

dukcji towarzyszyæ musi budowa profesjonalnych rynków

ryb i promocja konsumpcji ryb. W dyskusji podkreœlano, ¿e

NACEE jest sieci¹, która daje szanse integracji krajów

reprezentuj¹cych zbli¿ony model akwakultury.

Ostatniego dnia naszego pobytu w Vodnianach odby³

siê zjazd NACEE. Rozpocz¹³ siê on od posiedzenia Tech-

nicznego Komitetu Konsultacyjnego (TKK) (fot. 4).

Najwa¿niejszym punktem narady TKK by³o przyjêcie

ostatecznej formy planu wspó³pracy pomiêdzy organiza-

cjami wchodz¹cymi w sk³ad NACEE. Dokonano selekcji

kolejnych propozycji do projektu planu wspó³pracy wybie-

raj¹c tematy, do realizacji których wyrazi³y zainteresowanie

co najmniej dwie organizacje. Zalecono w tych przypad-

kach podpisanie umów dwu- lub wielostronnych, w których

powinny byæ zawarte szczegó³owe warunki wspó³pracy,

a przede wszystkim zasady finansowania. Podsumowuj¹c

dyskusjê nad planem wspó³pracy przewodnicz¹cy podkre-

œli³, ¿e plan ten nale¿y traktowaæ jako otwarty, do którego

bêd¹ wnoszone propozycje stron, rozsy³ane poprzez

sekretariat innym organizacjom lub umieszczane na stronie

internetowej NACEE. Nastêpnie przewodnicz¹cy przed-

stawi³ rezolucjê miêdzynarodowej konferencji naukowej pt.

„Aktualny stan i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotro-

watych zagro¿onych wyginiêciem”, która odbywa³a siê

8-11.04.2014 w Ogonkach k. Gi¿ycka. Dotyczy³a ona ini-

cjatywy ukraiñskich kolegów odnoœnie zacieœnienia

wspó³pracy w ramach odbudowy liczebnoœci istniej¹cych

i restytucji utraconych populacji sterleta w dorzeczach

Dniestru i Dniepru. Zainteresowanie tak¹ wspó³prac¹ wyra-
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Fot. 4. Prof. Ryszard Kolman otwiera posiedzenie Technicznego
Komitetu Konsultacyjnego.

Fot. 5. Zdjêcie uczestników V Zjazdu NACEE w Vodnianach.



zili koledzy z Litwy (dorzecze Niemna) i Bia³orusi (dorzecze

Niemna i Prypeci). Tak¹ wspó³prac¹ zainteresowana jest

równie¿ strona polska, poniewa¿ sterlet wystêpowa³ nie-

gdyœ w Bugu, do którego przywêdrowa³ prawdopodobnie

z górnego Dniestru. Wobec czego postanowiono utworzyæ

miêdzynarodowe konsorcjum ds. restytucji sterleta, które

bêdzie pracowaæ po egid¹ NACEE i efektem jego prac

powinno byæ opracowanie wspólnego projektu. Równole-

gle z opracowywaniem projektu bêd¹ poszukiwane œrodki

finansowe na jego realizacjê.

Posiedzenie NACEE rozpoczê³o przyjêcie nowych

dwóch cz³onków, a mianowicie Wydzia³u Biologii (specjali-

zacja akwakultura) Kazachskiego Uniwersytetu z A³ma-Aty

oraz jesiotrowego gospodarstwa produkcyjno-doœwiad-

czalnego z okolic Astrachania.

Nastêpnie zosta³o przedstawione i przyjête sprawoz-

danie z dzia³alnoœci i finansowe zarz¹du NACEE, a nastêp-

nie zatwierdzono roboczy program TKK. Przed przerw¹

kawow¹ uczestnicy V Zjazdu NACEE sfotografowali siê na

tle Oœrodka Informacyjno-Szkoleniowego Wydz. Ichtiologii

i Ochrony Wód (fot. 5).

Po przerwie sekretarz NACEE Peter Lengyel przed-

stawi³ dotychczasowe wyniki prac w niskobud¿etowym pro-

jekcie FAO dotycz¹cym ewidencji gatunków zasobów wod-

nych wystêpuj¹cych w krajach Europy Wschodniej, który

oprócz HAKI realizuje „Akwakultura-Mo³dowa” i Instytut

Rybactwa z Kijowa.

Prezes NACEE przedstawi³ plan dzia³añ oraz bud¿et na

2015 rok. Stwierdzi³, ¿e po raz pierwszy 2014 rok zamknie

siê saldem dodatnim. Jest to efektem g³ównie realizacji pro-

jektów AKWAREDPOT i FAO, z których czêœæ pozyskanych

œrodków przeznaczono na funkcjonowanie naszej organi-

zacji.

Zjazd zakoñczy³ siê zatwierdzeniem czasu i miejsca

nastêpnego zjazdu: VI Zjazd NACEE odbêdzie siê w Gor-

kach na Bia³orusi w II po³owie maja 2015.

Ryszard Kolman1, Andrzej Lirski1,

Wojciech Adamek1, Valdas Ge�ys2

1Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2S³u¿ba Rybacka Ministerstwa Rolnictwa

Rep. Litwy w Wilnie
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Ryszard Kolman – Jesiotry. Chów i hodowla – Wyd. IRS 2010, wyd. II,

poprawione i rozszerzone, s. 134, 48 zdjêæ, 22 rys.
...Planuj¹c budowê obiektu specjalizuj¹cego siê w chowie ryb jesiotrowatych nale¿y przede wszystkim

okreœliæ zakres dzia³alnoœci, tzn. czy bêdzie w nim realizowany pe³ny cykl hodowlany od ikry do tarlaków, czy
te¿ tylko wycinek tego cyklu, np. tucz od narybku do ryby towarowej. Specjalizacja obiektu i w konsekwencji
przyjête technologie chowu rzutowaæ bêd¹ na wymogi zwi¹zane z jego lokalizacj¹, a w szczególnoœci na wiel-
koœæ powierzchni i konfiguracjê terenu oraz dostêpnoœæ i jakoœæ wody. Przyk³adowo do prawid³owego funkcjo-
nowania obiektów zarybieniowych, produkuj¹cych wylêg podchowany lub narybek, niezbêdna jest woda
o I klasie czystoœci, natomiast tucz jesiotrów mo¿e byæ prowadzony w wodzie II klasy czystoœci. Nale¿y przy
tym uwzglêdniæ zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku mo¿liwoœæ poprawiania niektórych jej wskaŸni-
ków, np. zawartoœci amoniaku, azotynów lub iloœci rozpuszczonego tlenu, poniewa¿ wymogi technologii cho-
wu s¹ wy¿sze ni¿ przyjête zakresy ich wartoœci w klasyfikacji jakoœci wód powierzchniowych. [z rozdz. 4. Pla-

nowanie hodowli i chowu jesiotrów]
...Jak ju¿ stwierdzono wczeœniej, najbardziej rozpowszechnion¹ w Polsce form¹ produkcji jesiotra towa-

rowego jest chów w oœrodkach pstr¹gowych zasilanych wod¹ powierzchniow¹ z jezior.
W warunkach klimatycznych pó³nocnej Polski okres, kiedy temperatura wody w „ciep³ych“ obiektach

pstr¹gowych przekracza 10�C, trwa zaledwie ok. pó³ roku. Jednak¿e wyniki eksperymentalnego chowu jesio-
tra syberyjskiego i przeprowadzona na ich podstawie symulacja komputerowa, a potem doœwiadczenia
hodowców – pionierów, pokaza³y, ¿e nawet przy tak krótkim okresie wzrostu produkcja tych ryb jest wysoce

op³acalna. Na podstawie uzyskanych wyników zosta³ opracowany model produkcji jesiotra towarowego w stawach typu pstr¹gowego. Cykl produkcyjny, od
obsady narybkiem do uzyskania ryb towarowych o œredniej masie ok. 2 kg, trwa 780 dni (rys. 18). Materia³em obsadowym jest narybek jesiotra syberyjskiego
o œredniej masie ok. 10 g, który wpuszcza siê do stawów na pocz¹tku czerwca. Do koñca pierwszego sezonu (150 dzieñ chowu) œrednia masa osobnicza ryb przy
w³aœciwym karmieniu powinna przekroczyæ 400 g.

W okresie zimowania trwaj¹cego ok. 6 miesiêcy nastêpuje spadek ³¹cznej masy obsady o ok. 12%. Spowodowany jest on zarówno obni¿eniem kondycji nie
¿eruj¹cych zim¹ ryb, jak i œniêciami pojedynczych osobników. W nastêpnym sezonie chowu (do 500 dnia) jesiotry powinny osi¹gn¹æ œredni¹ masê cia³a ok. 1400
g. Po kolejnym zimowaniu w przeci¹gu ok. 3 miesiêcy ryby poprawiaj¹ swoj¹ kondycjê i przyrastaj¹ do œredniej masy osobniczej ok. 2000 g, przyjêtej za minimaln¹
masê jesiotra handlowego. [z rozdz. 7.1. Chów jesiotrów w stawach typu pstr¹gowego]

Opracowa³: Henryk Chmielewski
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Zrównowa¿one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu
w 2013 roku – Red. M. Mickiewicz, A. Wo³os. Wyd. IRS, Olsztyn 2014,
s. 188

W monografii zosta³y przedstawione nastêpujce zagadnienia:

� Wielkoœæ i charakterystyka jeziorowej produkcji rybackiej w 2013 roku
� Charakterystyka jeziorowej gospodarki zarybieniowej prowadzonej w 2013 roku
� Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego u¿ytkowania jezior w 2013 roku
� Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w zbiornikach zaporowych w 2013 roku
� Rybactwo i wêdkarstwo a prawna ochrona przyrody
� D³ugookresowe zmiany w ichtiofaunie spowodowane zwiêkszon¹ presj¹ kormorana czarnego (Phalacrocorax

carbo) na przyk³adzie jezior Selmêt Wielki i £aœmiady
� Wstêpne wyniki monitoringu ichtiofauny jezior i zbiorników zaporowych z zastosowaniem zestawów
� wontonów jako narzêdzie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wêdkarskiej
� Propozycje kryteriów dla warunków tlenowych w ocenie stanu ekologicznego jezior7

� Postêp realizacji planów gospodarowania zasobami wêgorza w Europie
� Prace nad popraw¹ skutecznoœci adaptacji narybku wêgorza podchowywanego do warunków naturalnych
� Oddzia³ywanie ponadregionalne przegrodzenia Wis³y na populacje dwuœrodowiskowych ryb wêdrownych
� Wstêpne wyniki zarybieñ jezior narybkiem sandacza wychowanym w systemach recyrkulacyjnych
� Od³owy tarlaków szczupaka w województwie warmiñsko-mazurskim – uwagi na temat jakoœci filetów ryb po tarle
� Presja i po³owy wêdkarskie w jeziorach u¿ytkowanych przez gospodarstwa rybackie w 2012 roku
� Wp³yw utworzenia ³owiska specjalnego na jakoœæ wêdkowania w Dunajcu
� Gospodarka rybacka na wodach u¿ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Szczecinie
Autorzy monografii: prof. dr hab. Arkadiusz Wo³os, dr in¿. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska, dr in¿. Maciej Mickiewicz, mgr in¿. Tomasz Czerwiñski, prof. dr

hab. Wojciech Radecki, dr in¿. Bogdan Wzi¹tek, mgr in¿. Andrzej Abramczyk, dr in¿. Anna Ma³gorzata Wiœniewska, prof. dr hab. Tomasz Heese, mgr in¿. Jacek
Perkowski, Jan Komorowski, mgr in¿. £ukasz Strza³kowski, prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz, mgr in¿. Tomasz Nermer, dr in¿. Stanis³aw Robak, dr in¿. Maciej
Szkudlarek, dr in¿. Andrzej Szczerbowski, dr in¿. Marek £uczyñski, mgr in¿. Piotr Chmieliñski, dr in¿. El¿bieta Bogacka-Kapusta, dr in¿. Andrzej Kapusta, prof. dr hab.
Wies³aw Wiœniewolski, dr hab. Miros³aw Szczepkowski, prof. IRS, prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ, mgr in¿. Krzysztof Wunderlich, dr in¿. Bo¿ena Szczepkowska, dr in¿.
Renata Pietrzak-Fieæko, dr in¿. Monika Modzelewska-Kapitu³a, dr in¿. Anna Hornatkiewicz-¯bik, mgr in¿. Marek Trella, dr in¿. Leszek Augustyn, dr in¿. Adam Tañski,
mgr in¿. Rafa³ Pender, mgr in¿. £ukasz Potkañski, Emilian Pilch.
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Zdzis³aw Zakêœ – Sandacz. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy – Wyd. IRS,
2009, s. 203, oprawa twarda, szyta, ilustracje i zdjêcia - kolor

Pomimo doœæ d³ugiego okresu, jaki up³yn¹³ od pierwszych udokumentowanych prób sztucznego rozrodu sandacza, jeszcze do
pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia stan wiedzy na ten temat oraz intensywnych, w pe³ni kontrolowanych metod produkcji mate-
ria³u zarybieniowego nie zosta³ jednak istotnie poszerzony. Odnotowaæ nale¿y, ¿e w okresie tym próby kontrolowanego rozradza-
nia tego gatunku podejmowali zarówno naukowcy, jak i praktycy. Uzyskiwane wyniki, w znakomitej wiêkszoœci przypadków nie
by³y zachêcaj¹ce. Niew¹tpliwie, wœród przedstawicieli naszej rodzimej ichtiofauny sandacz nale¿y do jednych z trudniejszych
w chowie i hodowli, a przyczyn owych trudnoœci nale¿y szukaæ w specyficznych cechach jego biologii i niewystarczaj¹cym ich
poznaniu. Badania przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach w Zak³adzie Akwakultury Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego
w Olsztynie (ZA IRS) pozwoli³y na opracowanie sztucznego, stymulowanego hormonalnie rozrodu tego gatunku w stopniu na tyle
zadowalaj¹cym, ¿e metoda ta zosta³a ju¿ z powodzeniem wdro¿ona do praktyki rybackiej. Od kilku lat z sukcesem stosowana jest
te¿ metoda rozradzania pozasezonowego. Co wa¿ne, oparta jest ona na tarlakach hodowlanych, podchowywanych w zamkniê-
tych obiegach wody (obiegach recyrkulacyjnych) ju¿ od wylêgu. Istotnym elementem metody sztucznego rozradzania sandacza
by³o opanowanie procedury odklejania i inkubacji ikry w aparatach wylêgarniczych. Opracowana zosta³a równie¿ metoda inten-
sywnego podchowu narybku letniego na paszach sztucznych (metoda ekstensywno-intensywna). W ostatnich latach zosta³a
znacz¹co rozwiniêta metoda intensywnego podchowu wylêgu w warunkach zamkniêtych obiegów wody. Nale¿y dodaæ, ¿e
w urz¹dzeniach tego rodzaju mo¿liwa jest równie¿ produkcja sandacza do wielkoœci konsumpcyjnej (masa cia³a > 1 kg), a pierw-

sze farmy nastawione na produkcjê tego gatunku rozpoczê³y ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ w Holandii i Danii.Z uwagi na obserwowany w Polsce w ostatnich latach wzrost znaczenia
zarybieñ wód otwartych gatunkami drapie¿nymi, w tym sandaczem, zwiêkszy³o siê zainteresowanie gospodarstw rybackich metodami umo¿liwiaj¹cymi zintensyfikowanie i zop-
tymalizowanie produkcji materia³u zarybieniowego. Odnotowaæ nale¿y, ¿e wzrost zainteresowania sandaczem dotyczy nie tylko krajów Europy Centralnej, w której by³ on zaw-
sze doceniany przez rybaków, wêdkarzy i konsumentów, ale równie¿ Europy Zachodniej. W efekcie pojawi³o siê szereg wartoœciowych informacji uzupe³niaj¹cych np. zagadnie-
nie intensywnego ¿ywienia tego gatunku. Bank danych o sztucznym rozrodzie i podchowie zosta³ znacz¹co poszerzony przez praktyków rybackich rozradzaj¹cych i produ-
kuj¹cych materia³ zarybieniowy sandacza. [ze Wstêpu]
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Odeszli...

Profesor dr Edmund Bryliñski (1931-2014)

Profesor Edmund Bryliñski urodzi³ siê w Inowroc³awiu w lutym

1931 r. Zmar³ w Olsztynie w kwietniu 2014 r. Pracê w rybactwie

rozpocz¹³ w 1954 r. zatrudniaj¹c siê w Instytucie Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS w Olsztynie). Zwi¹za³ siê z t¹ jed-

nostk¹ na bez ma³a 50 lat, przechodz¹c wszystkie szczeble kariery

zawodowej. Stopieñ doktora uzyska³ w 1967 roku, a tytu³ profe-

sora nauk przyrodniczych w 1990 roku. By³ znakomitym specja-

list¹ z zakresu ichtiobiologii i rybactwa, doskona³ym organizato-

rem. W latach 1968-1971 kierowa³ Zak³adem Rybackiego Zago-

spodarowania Jezior, a od 1972 roku Zak³adem Rybactwa Jezio-

rowego. Powsta³ on z Jego inicjatywy, podobnie jak wchodz¹ce

w sk³ad tej jednostki organizacyjnej Pracowania Rybactwa Jezio-

rowego w Gi¿ycku i Doœwiadczalny Oœrodek Zarybieniowy w Pie-

czarkach k. Gi¿ycka. By³ wieloletnim cz³onkiem Rady Naukowej

IRS w Olsztynie.

Dorobek naukowy Profesora obejmowa³ zagadnienia ichtiologiczno-rybackie, w którym wyró¿nia³y siê prace

dotycz¹ce gospodarowania leszczem, linem i siej¹. Opracowa³ m.in. technologiê podchowu stadiów m³odocia-

nych koregonidów w oœwietlonych sadzach jeziorowych, która znalaz³a du¿e uznanie i zastosowanie w praktyce

rybackiej. Kierowa³ interdyscyplinarnym zespo³em badawczym, który opracowa³ plany zagospodarowania wielu

jezior w Polsce. Osobiœcie przygotowa³ operaty urz¹dzeniowe dla 246 zbiorników naszego kraju. Spoœród du¿ej

liczby prac Profesora (ok. 300 opracowañ i publikacji) mo¿na wymieniæ ksi¹¿ki: „Leszcz” (1969), „Ryby s³odko-

wodne Polski” (1986, 1990, 2000) oraz „The Freshwater Fishes of Europe” (1999). Profesor du¿¹ wagê

przyk³ada³ do rozwoju naukowego m³odszych pracowników. By³ opiekunem naukowym kilkunastu magistran-

tów, wypromowa³ 4 doktorów i opiekowa³ siê 5 habilitantami. Za swoj¹ dzia³alnoœæ uzyska³ nagrody Ministra

Rolnictwa oraz Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski i licznymi odznaczeniami pañstwowymi oraz resortowymi.

Odszed³ cz³owiek szlachetny, m¹dry i ¿yczliwy ludziom. Znakomity uczony, wychowawca wielu pokoleñ kadry

naukowej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci

Wychowankowie i Wspó³pracownicy,

Rada Naukowa

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza

w Olsztynie
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„WYLÊGARNIA 2014”

4-5 wrzeœnia 2014 r.
Serwy k. Augustowa, Hotel Albatros

Temat przewodni:
„Wylêgarnictwo organizmów wodnych a bioró¿norodnoœæ”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowi-

cza w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Uprzejmie zapraszamy na kolejn¹ konferencjê

„WYLÊGARNIA” o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami

wylêgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury.

Tegoroczne spotkanie „Wylêgarnia 2014” odbêdzie siê

w dniach 4-5 wrzeœnia 2014 r. w Serwach k. Augu-

stowa, w Hotelu Albatros (www.albatroshotel.pl).

Zorganizowanie konferencji jest jednym z elemen-

tów realizacji kolejnego, ju¿ V (przedostatniego) etapu

operacji zatytu³owanej: „Upowszechnianie najnowszej

wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przed-

stawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w

zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wod-

nych” wspó³finansowanej w ramach Programu Opera-

cyjnego: „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i

nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”, Oœ prio-

rytetowa 3: Œrodki s³u¿¹ce wspólnemu interesowi,

Œrodek 3.1: Dzia³ania wspólne, Umowa nr

00002-61720-OR1400001/10).

Temat przewodni tegorocznej konferencji bêdzie

dotyczy³ interakcji miêdzy wylêgarnictwem organizmów

wodnych a bioró¿norodnoœci¹, a wiêc zagadnieñ

zwi¹zanych z produkcj¹ materia³u zarybieniowego,

zarybieniami i znakowaniem. Oprócz tej tematyki pre-

zentowane bêd¹ inne, wa¿ne dla rozwoju wylêgarnictwa

i chowu/hodowli organizmów wodnych aspekty.

Przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i

jednej plakatowej. Czas ka¿dego referatu nie mo¿e prze-

kraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹). Rejestracjê

uczestników konferencji rozpoczniemy w œrodê 03 wrze-

œnia br. od godz. 15.00. Nasze spotkanie zakoñczymy

w pi¹tek 5 wrzeœnia po obiedzie.

Niestety z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc,

z dniem 4 czerwca 2014 r. zmuszeni byliœmy zamkn¹æ

przyjmowanie zg³oszeñ uczestnictwa w tegorocznej

Konferencji. Przepraszamy i zachêcamy do udzia³u w

przysz³orocznej Konferencji.

Dalsze, bardziej szczegó³owe informacje o konfe-

rencji bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej pro-

jektu: www.wylegarnia.infish.com.pl. Link do tej strony

znajduje siê te¿ na stronie internetowej IRS Olsztyn:

www.infish.com.pl.

Kontakt – dr Agata Kowalska – tel. 89 5240171; fax

89 5240505; e-mail: agatakow@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,

zakes@infish.com.pl

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki


