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Konferencja „Rozwój wspó³pracy przedstawicieli
sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania
zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów
rybackich”

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Hotelu Astor w Jastrzê-

biej Górze odby³a siê pi¹ta konferencja z cyklu „Rozwój

wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹do-

wego jako sposób wdra¿ania zasad zrównowa¿onego

korzystania z zasobów rybackich”, bêd¹ca jednoczeœnie

dziewiêtnast¹ Krajow¹ Konferencj¹ Rybackich U¿ytkowni-

ków Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Ponownie by³o

to spotkanie przedstawicieli sektora rybackiego w ramach

projektu „Opracowanie i wdra¿anie zasad zrównowa-

¿onego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój

wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹do-

wego”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze

œrodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybac-

kiego. G³ównym celem niniejszego projektu jest wspieranie

dzia³añ sprzyjaj¹cych rozwojowi wspó³pracy miêdzy przed-

stawicielami sektora rybactwa œródl¹dowego, nauki, admi-

nistracji publicznej i podmiotów spo³ecznych oraz opraco-

wanie i promocja zasad zrównowa¿onego korzystania

z zasobów rybackich. Projekt bêdzie mia³ równie¿ wp³yw na

zwiêkszenie przejrzystoœci w przep³ywie informacji 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 zakresie rybackich

u¿ytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.

Na konferencji mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ 160 osób,

reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje zwi¹zane z sektorem

rybactwa œródl¹dowego w Polsce. Najliczniejsz¹ grup¹ by³y

osoby najœciœlej zwi¹zane z rybactwem, czyli menad¿ero-

wie i specjaliœci z gospodarstw rybackich, pracownicy PZW

i osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ ryback¹. Kolejn¹

wa¿n¹ grupê stanowili przedstawiciele szeroko rozumianej

administracji pañstwowej i samorz¹dowej, czyli pracownicy

Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów

Marsza³kowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi i Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodo-

wiska, a tak¿e uczelni i placówek naukowych zwi¹zanych

z rybactwem i ochron¹ œrodowiska.

Konferencjê otworzy³ prof. dr hab. Arkadiusz Wo³os

z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS, który to tradycyjnie

przedstawi³ stan jeziorowej produkcji rybackiej pod wzglê-

dem wielkoœci i charakterystyki od³owów gospodarczych

oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów upraw-

nionych do rybackiego u¿ytkowania jezior w 2013 roku.

Problematykê gospodarki zarybieniowej prowadzonej na

jeziorach poruszy³ dr in¿. Maciej Mickiewicz, tak¿e repre-

4/2014 KOMUNIKATY RYBACKIE 35

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki



zentuj¹cy Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa IRS. W kolejnym

panelu zabrali g³os przedstawiciele Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

Mariola B³aszczyk i Igor Wawrzyniak. Wœród poruszanych

tematów wiod¹cymi by³y trwaj¹ce obecnie prace legisla-

cyjne w ustawodawstwie dotycz¹cym rybactwa œródl¹do-

wego. W dalszej czêœci spotkania stan gospodarki rybackiej

prowadzonej na zbiornikach zaporowych omówi³ mgr in¿.

Tomasz Czerwiñski (IRS), referat dotycz¹cy presji

i po³owów wêdkarskich w jeziorach u¿ytkowanych przez

gospodarstwa rybackie przedstawi³a dr in¿. Hanna Drasz-

kiewicz-Mioduszewska (IRS), a niezwykle interesuj¹ce

wyniki badañ nad wp³ywem utworzenia ³owiska specjal-

nego – dzia³aj¹cego na zasadzie C&R (catch and release,

czyli z³ów rybê i uwolnij) – na jakoœæ wêdkowania w rzece

Dunajec zaprezentowa³ dr in¿. Leszek Augustyn z Okrêgu

PZW w Nowym S¹czu.

Sesjê popo³udniow¹ rozpocz¹³ prof. dr hab. Andrzej

Hutorowicz (IRS) referatem pt. „Propozycje kryteriów dla

warunków tlenowych w ocenie stanu ekologicznego jezior”,

a nastêpnie prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ (IRS) na

przyk³adzie woj. warmiñsko-mazurskiego przedstawi³

uwagi na temat jakoœci filetów potar³owego szczupaka.

Kolejny ciekawy referat dotyczy³ wyników zarybieñ jezior

znakowanym narybkiem sandacza wychowanego w syste-

mach recyrkulacyjnych. Pierwszy, pracowity dzieñ konfe-

rencji zakoñczy³ pokaz premierowy 45-minutowego filmu

„Rybacy z krainy jezior”, wyprodukowanego w ramach

naszego projektu, przy znacznej pomocy i uczestnictwie

w nagraniach kilkunastu kolegów z gospodarstw rybackich

i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Po reakcji widowni

w trakcie i po zakoñczeniu filmu odnieœliœmy wra¿enie, ¿e

kolokwialnie mówi¹c film bardzo siê podoba³. Po zakoñcze-

niu sesji plenarnych i projekcji filmu odby³o siê otwarte spo-

tkanie cz³onków Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior,

Rzek i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb.

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 jak¿e aktualnego problemu zwi¹zków rybactwa

i wêdkarstwa z prawn¹ ochron¹ przyrody. Kolejna prelekcja,

której towarzyszy³y liczne zapytania i miejscami burzliwe dys-

kusje, poœwiêcona by³a informacji na temat kontroli gospo-

darki rybackiej na jeziorach województwa warmiñsko-mazur-

skiego, a któr¹ przedstawi³ Andrzej Zyœk, dyrektor Delegatury

Najwy¿szej Izby Kontroli w Olsztynie. W zwi¹zku z wejœciem

w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia w sprawie operatu rybac-

kiego, Hubert Szymañski z Generalnej Dyrekcji Ochrony

Œrodowiska w Warszawie omówi³ procedury opiniowania

operatów rybackich w œwietle przepisów ochrony œrodowiska.

Kolejn¹ sesjê plenarn¹ otworzy³ dr in¿. Bogdan Wzi¹tek

(UWM), który przedstawi³ d³ugookresowe zmiany w ichtio-

faunie, spowodowane zwiêkszon¹ presj¹ kormorana czar-

nego, na przyk³adzie dwóch du¿ych jezior po³o¿onych na

Pojezierzu E³ckim, a kontynuowa³ mgr in¿. Tomasz Nermer
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(MIR-PIB), omawiaj¹c postêpy realizacji planów gospoda-

rowania zasobami wêgorza europejskiego w Europie.

Nastêpne wyst¹pienie – dr. in¿. Macieja Szkudlarka (IRS)

równie¿ dotyczy³o wêgorza, a œciœlej rozpoczêtych prac

nad popraw¹ skutecznoœci adaptacji podchowywanego

narybku wêgorza do warunków naturalnych w ekosyste-

mach wodnych. Przedostatni¹ sesjê plenarn¹ zakoñczy³

prof. dr hab. Wies³aw Wiœniewolski (IRS), który przedstawi³

referat na temat ponadregionalnego oddzia³ywania prze-

grodzenia rzeki Wis³y na populacje dwuœrodowiskowych

ryb wêdrownych. W ostatniej sesji uczestnicy konferencji

wys³uchali wyst¹pienia prof. dr. hab. Tomasza Heese na

temat wstêpnych wyników monitoringu ichtiofauny jezior

i zbiorników zaporowych, z zastosowaniem zestawów won-

tonów oraz prelekcji dr. in¿. Adama Tañskiego, który

omówi³ gospodarkê ryback¹ na wodach Okrêgu Polskiego

Zwi¹zku Wêdkarskiego w Szczecinie. Zw³aszcza to pierw-

sze wyst¹pienie wywo³a³o gor¹c¹ dyskusjê z udzia³em

kolegów z okrêgów PZW w Warszawie i Piotrkowie Trybu-

nalskim, którzy emocjonalnie wypowiedzieli siê na temat

praktycznych trudnoœci z zastosowaniem wontonów nor-

dyckich do monitorowania ichtiofauny.

Uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹ uœwietni³a

pierwszy dzieñ spotkania œrodowiska rybackiego, nato-

miast trzeciego dnia, przed wyjazdem z oœrodka uczestnicy

konferencji mieli okazjê obejrzeæ drug¹ czêœæ naszego filmu

pt. „¯ycie jezior”, w którym wys-

t¹pili m.in. naukowcy z IRS i Uni-

wersytetu Warmiñsko-Mazur-

skiego.

Dok³adny termin oraz miejsce

kolejnej z tego cyklu konferencji, ze

wzglêdu na procedury przetar-

gowe nie zosta³y jeszcze ustalone.

Z uwagi na koniecznoœæ dotrzyma-

nia terminów wymaganych w umo-

wie z ARiMR planujemy zorganizo-

waæ spotkanie wczeœniej ni¿

w poprzednich latach, tj. na

pocz¹tku maja 2015 r. Wszelkie

sugestie i uwagi odnoœnie tematyki i organizacji konferencji

prosimy kierowaæ mailowo na adres tczerwinski@in-

fish.com.pl lub telefonicznie (tel. 895241058). Na stronie inter-

netowej projektu (http:zs.infish.com.pl) na bie¿¹co publiko-

wane s¹ informacje na temat prowadzonych badañ oraz aktu-

alne 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
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Odeszli...

Jan £abêcki

Drugiego czerwca na starym cmentarzu w S³upsku Rodzina i liczne grono przyjació³

i kolegów ¿egna³o Jana £abêckiego. Uroczystoœci pogrzebowe w asyœcie pocztu

sztandarowego prowadzi³ ojciec Benedykt Belgrau OCD – kapelan Polskiego

Towarzystwa Rybackiego. Jan £abêcki (1937-2014), magister in¿ynier, absolwent

Wydzia³u Rybactwa Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie by³ jednym z pionierów

i propagatorów prywatnych hodowli ryb ³ososiowatych na Pomorzu, a swoj¹

wiedz¹ i doœwiadczeniem chêtnie siê dzieli³ z mniej doœwiadczonymi kolegami.

W obiekcie Broczyna oprócz pstr¹ga têczowego i palii rozwin¹³ produkcjê mate-

ria³u zarybieniowego troci i ³ososia, w zwi¹zku z czym by³ wielokrotnie powo³ywany

na cz³onka Zespo³u ds. Zarybiania – organu doradczo-opiniodawczego Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jan £abêcki by³ wieloletnim cz³onkiem Polskiego Towa-

rzystwa Rybackiego i aktywnie uczestniczy³ w pracach Oddzia³u Hodowców Ryb

£ososiowatych, póŸniejszego Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososiowatych. Swoj¹ pasjê przekaza³ synom, którzy

po ukoñczeniu studiów rybackich kontynuuj¹ pracê w tym zawodzie. Jan £abêcki posiada³ umiejêtnoœæ cieszenia siê

¿yciem, ³atwo nawi¹zywa³ kontakty towarzyskie, chêtnie podró¿owa³, by³ pasjonatem wêdkarstwa (znowu te ryby !),

œwietnie gra³ w bryd¿a, tak¿e sportowego, lubi³ gotowaæ i dobrze to robi³. Jego charakterystyczn¹ cech¹ by³a wrêcz

pedantyczna elegancja i szarmanckie zachowanie, doceniane i mniej lub bardziej skutecznie naœladowane przez braæ

ryback¹. Takim pozostanie w naszej pamiêci.

Przyjaciele i Koledzy

Œwiêtokrzyski G³os Pana Karpia – nowoœæ
wœród czasopism rybackich

Z wielk¹ uwag¹ i przyjemnoœci¹ przeczyta³am artyku³y

zamieszczone w 1 numerze Œwiêtokrzyskiego G³osu Pana Kar-

pia. Moim zdaniem du¿ym atutem tego pisma jest ró¿norod-

noœæ poruszanej tematyki, oczywiœcie oscyluj¹cej wokó³ rybac-

twa. Cieszê siê, ¿e powsta³o pismo skierowane nie tylko do

rybaków. Z lektury zamieszonych artyku³ów mo¿na dowiedzieæ

siê nie tylko o problemach nurtuj¹cych wspó³czesne rybactwo,

ale równie¿ o sukcesach i mo¿liwoœciach rozwoju rybactwa

i terenów dzia³ania LGR „Œwiêtokrzyski Karp”. Na uznanie

zas³uguje tak¿e artyku³ prezentuj¹cy atrakcje turystyczno-przy-

rodnicze Buska-Zdroju. Mam nadziejê, ¿e na ³amach nastêp-

nych numerów ŒGPK znajdzie siê równie¿ miejsce na prezen-

tacjê kolejnych ciekawych miejsc tego regionu.

Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ bardzo starannie przy-

gotowana szata graficzna pisma.

Moim zdaniem Œwiêtokrzyski G³os Pana Karpia mo¿e byæ

doskona³ym przyk³adem promocji rybactwa i zwiastunem

dzia³añ podejmowanych w innych regionach Polski.

Z powa¿aniem

Ma³gorzata WoŸniak

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
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„WYLÊGARNIA 2015”
23-24 kwietnia 2015 r.
Temat przewodni:

„Podchowy organizmów wodnych – osi¹gniêcia, wyzwania, perspektywy”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Uprzejmie zapraszamy na kolejn¹ konferencjê
„WYLÊGARNIA” o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami wylê-
garnictwa organizmów wodnych. Tym razem spotkanie
„Wylêgarnia 2015” planujemy zorganizowaæ w dniach 23-24
kwietnia 2015 r., w powiecie pu³awskim (woj. lubelskie).
Dok³adne miejsce konferencji zostanie sprecyzowane dopiero
po rozstrzygniêciu procedury przetargowej na œwiadczenie
us³ugi hotelarsko-gastronomicznej. Zorganizowanie konfe-
rencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, ju¿ VI
(ostatniego) etapu operacji zatytu³owanej: „Upowszechnianie
najnowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy
przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego
w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”
wspó³finansowanej w ramach Programu Operacyjnego:
„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), Oœ
priorytetowa 3: Œrodki s³u¿¹ce wspólnemu interesowi,
Œrodek 3.1: Dzia³ania wspólne, Umowa nr 00002-61720-
-OR1400001/10). Dotychczas kolejne, coroczne konferencje
„WYLÊGARNIA” organizowaliœmy w terminie wrzeœniowym.
Z uwagi na zapisy zawarte w PO RYBY 2007-2013 nasze
ostatnie spotkanie zobligowani jesteœmy zorganizowaæ
w terminie wiosennym 2015 r.

Temat przewodni konferencji bêdzie dotyczy³ szeroko
rozumianego zagadnienia podchowu organizmów wod-
nych. Preferowane bêd¹ opracowania kompleksowo trak-
tuj¹ce problematykê podchowu danego gatunku/gatunków
(w tym doniesienia o charakterze przegl¹dowym), a tak¿e te
dotycz¹ce wyników prac hodowlanych z najm³odszymi sta-
diami rozwojowymi organizmów wodnych. Oprócz tematu
przewodniego prezentowane bêd¹ inne, wa¿ne dla sektora
wylêgarnictwa zagadnienia.

Jak zwykle przewidujemy zorganizowanie 3 sesji refe-
ratowych i jednej plakatowej. Czas ka¿dego referatu nie
mo¿e przekraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹). Prosimy

o zg³aszanie tytu³ów proponowanych doniesieñ z zazna-
czeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat lub
poster). Informacje te prosimy przesy³aæ do 31 paŸdzier-
nika 2014 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres: agata-
kow@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie
prawo wyboru doniesieñ. Priorytetowo bêd¹ traktowane
doniesienia mieszcz¹ce siê w obszarze tematu przewod-
niego, a szczególnie te o stricte aplikacyjnym charakterze.

Teksty prac prosimy przes³aæ w formie elektronicznej
(pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki
w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakoœci fotografie
w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem
pracy prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych
rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginal-
nymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie
powinny byæ wklejone w tekst pracy). Prace nale¿y przes³aæ
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2014 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 opra-
cowanie 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.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy rozpocz¹æ
w œrodê 22 kwietnia 2015 r. od godz. 15.00. Nasze spotkanie
zakoñczymy w pi¹tek 24 kwietnia 2015 r. po obiedzie. Dalsze,
bardziej szczegó³owe informacje o konferencji bêdzie mo¿na
znaleŸæ w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich,
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,

zakes@infish.com.pl
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