
ha) jest jeszcze 16%. W ewidencji Wydzia³u Rybackiego

Centralnego Towarzystwa Rolniczego takie obiekty ewi-

dencjonowano w grupie powy¿ej 280 ha. Na terenach by³ej

Kongresówki by³o ich zaledwie 15 i stanowi³y nieco ponad

4% ogólnej liczby.

Nie zmieni³o siê z pewnoœci¹ jedno. Na pocz¹tku XX

wieku stawy ewidencjonowano jako ³¹ki, pastwiska lub nie-

u¿ytki, na pocz¹tku XXI – bardzo czêsto podobnie, chocia¿

mo¿liwoœæ uzyskania œrodków finansowych w ramach „Pro-

gramu Operacyjnego 2007-2013” spowodowa³a, ¿e „ujaw-

niano” coraz wiêcej stawów, a przyrost ogólnej powierzchni

stawów, raczej na skutek dzia³añ administracyjnych ni¿

budowlanych, szacowany jest na oko³o 2000 ha rocznie.

Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ powierzchnia zalana wod¹

zwiêksza³a siê g³ównie na skutek inwestycji, realizowanych

przecie¿ ze œrodków w³asnych hodowców (Stodolski 1903),

bez pomocy funduszy strukturalnych, o których wtedy nikt

nawet nie marzy³. Tymczasem jak widaæ z porównania efekty

tamtych dzia³añ wcale nie by³y mizerne, o czym najlepiej

œwiadczy podobna powierzchnia stawów na LubelszczyŸnie.

Literatura

Bartel R. 2000 – Pstr¹g potokowy – W: M. Bryliñska (Red.) Ryby s³odkowod-
ne Polski. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa: 424-428.

L.M. 1920 – Uwagi i szkic statystyczny gospodarstw rybnych sztucznych na
ziemiach by³ej Kongresówki – Rybak Polski, 7-8: 114-117.

Lirski A., Myszkowski L. 2013 – Polska akwakultura w 2011 roku na podsta-
wie analizy kwestionariuszy RRW-22. Czêœæ 2 – Komun. Ryb. 1:
16-24.

Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzglêdnieniem innych ziem
polskich. Rok 1915. (R.3) 1916. Opracowanie Edwarda Strasburgera.
Sk³ad g³ówny w ksiêgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa.

Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913. (1914) Opracowanie
W³adys³aw Grabski. Sk³ad g³ówny u Gebethnera i Wolffa, Warszawa.

Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914. (1915) Opracowanie
W³adys³aw Grabski. Sk³ad g³ówny u Gebethnera i Wolffa, Warszawa.

Stodolski R. 1903 – Potrzeby naszego rybactwa – Rybak: 4-7.

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

Nasz udzia³ w Miêdzynarodowych Targach „Grüne

Woche – Zielony Tydzieñ ” 2015 w Berlinie

Tradycyjnie, jak co roku w styczniu Organizacja Produ-

centów Ryb Jesiotrowatych, przy wspó³pracy z Departa-

mentem Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, zorganizowa³a w Berlinie podczas Miêdzynarodowych

Targów „Zielony Tydzieñ” konferencjê oraz warsztaty

poœwiêcone problemom rybactwa w Polsce. W tym roku

konferencja odbywa³a siê po has³em: „Potencja³ akwakul-

tury i strategie rozwoju”.

Konferencja zgromadzi³a podobnie jak w ubieg³ym

roku ok. 130 uczestników: przedstawicieli w³adz central-

nych bran¿y rybackiej z dyr. Tomaszem Nawrockim na

czele, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa, której przewodniczy³ dyr. Andrzej Gross,

w³adz PZW, pracowników instytutów bran¿owych IRS i MIR

oraz przedstawicieli organizacji rybackich, rybaków i prze-

twórców ryb. W konferencji uczestniczyli zaproszeni liczni

goœcie zagraniczni: przedstawiciele nauki, organizacji

rybackich i wêdkarskich z Bia³orusi, Litwy, Niemiec, Wêgier

i Ukrainy. Ponownie zosta³ zaproszony z Kanady dr Cornel

Ceapa, a tak¿e goœæ specjalny konferencji dr Paolo Bronzi –

wiceprzewodnicz¹cy Œwiatowej Organizacji Ochrony

Jesiotrów.

Konferencjê otworzy³ przewodnicz¹cy Organizacji Pro-

ducentów Ryb Jesiotrowatych i g³ówny organizator „zielo-

notygodniowych” berliñskich spotkañ prezes Miros³aw

Purzycki, który powita³ uczestników konferencji, a nastêp-

nie udzieli³ g³osu dyrektorowi Tomaszowi Nawrockiemu

(fot. 2). W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ on wysoki poziom

i du¿e znaczenie dla bran¿y rybackiej organizowanych kon-

ferencji, a tak¿e z³o¿y³ uczestnikom ¿yczenia owocnych

obrad. Nastêpnie wyst¹pi³ dyrektor ARiMR Andrzej Gross,

który miêdzy innymi przedstawi³ efektywnoœæ wykorzysta-

nia œrodków unijnych przez rybactwo. Podziêkowa³ organi-

zatorom za zaproszenie i wyrazi³ nadziejê, ¿e konferencje

OPRJ bêd¹ kontynuowane.
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Fot. 1. Uczestnicy konferencji na sali obrad.



Czêœci merytorycznej konferencji przewodniczy³ dr in¿.

Zbigniew Karnicki, który po przywitaniu uczestników przed-

stawi³ krótk¹ prezentacjê charakteryzuj¹c¹ dynamikê wiel-

koœci po³owów oraz wielkoœæ produkcji ryb w akwakulturze

w ostatnich latach. Mocno zaakcentowa³ fakt, ¿e w 2014

roku œrednie na œwiecie spo¿ycie ryb pochodz¹cych

z akwakultury przekroczy³o iloœci pochodz¹ce z po³owów.

Nastêpnie poprosi³ Marcina Ruciñskiego, przedstawiciela

Polski w Komisji Europejskiej o przedstawienie stanu

zaawansowania prac nad Europejskim Funduszem Mor-

skim i Rybackim na lata 2014-2020 i Programem Operacyj-

nym ”Rybactwo i Morze 2014-2020” (fot. 3).

Na wstêpie pokaza³ on tendencje rozwoju akwakultury

na œwiecie w ostatnich dziesiêcioleciach. W tym czasie

nast¹pi³ bardzo dynamiczny rozwój produkcji akwakultury

w krajach azjatyckich, g³ównie dziêki Chinom: od ok. 10 mln

ton w 1990 r. do ok. 60 mln ton w 2013. Natomiast w tym

okresie wielkoœæ produkcji w europejskiej akwakulturze

zwiêkszy³a siê zaledwie z ok. 1,0 do 1,4 mln. Przeciwdzia³aæ

stagnacji w rozwoju akwakultury zgodnie z „Rozporz¹dze-

niem podstawowym Wspólnej Polityki Rybackiej” ma Euro-

pejski Fundusz Rybacki i Morski. Zgodnie z przyjêtymi pro-

gnozami do 2030 roku w europejskiej marikulturze powinien

nast¹piæ wzrost produkcji ryb o 100%, a s³odkowodnej

akwakulturze o 40%. Polska akwakultura oceniana jest bar-

dzo dobrze. Na realizacjê Programu Operacyjnego ”Rybac-

two i Morze 2014-2020” w EFMR zarezerwowano 710 mln

euro, z czego na akwakulturê bêdzie przeznaczone 530

mln.

W kolejnej prezentacji przedstawiciel Departamentu

Rybactwa MRiRW Tomasz Czorniej zapozna³ uczestników

konferencji ze stanem zaawansowania prac nad Progra-

mem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze 2014-2020”. Prace

s¹ mocno opóŸnione z uwagi na koniecznoœæ aneksowania

umowy partnerskiej w zakresie EFMR. Swoje propozycje

zmian w podpisanej ju¿ umowie strona polska, tzn. MRiRW

przedstawi³a w koñcu listopada 2014 r. Zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi procedurami PO ”Rybactwo i Morze

2014-2020” mo¿e byæ przyjêty przez Komisjê Europejsk¹

nie wczeœniej ni¿ za 9 miesiêcy. Równolegle prowadzone s¹

prace nad krajowymi aktami prawnymi niezbêdnymi dla

realizacji PO ”Ryby – Morze”. Zgodnie z przyjêtym harmo-

nogramem rozporz¹dzenie dotycz¹ce podzia³u œrodków

finansowych w ramach PO „Ryby-Morze 2014-2020”

powinno wejœæ w ¿ycie w II-III kwartale 2015 roku.

W przygotowanym ju¿ Programie Operacyjnym przewi-

dziano nastêpuj¹ce priorytety i parytety finansowe:

Priorytet 1. Promowanie rybo³ówstwa zrównowa¿onego

œrodowiskowo, zasobooszczêdnego, innowacyjnego,

konkurencyjnego i opartego na wiedzy – na jego realiza-

cjê przewidziano 24,5% ogólnej iloœci œrodków.

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównowa¿onej œrodo-

wiskowo, zasobooszczêdnej, innowacyjnej, konkuren-

cyjnej i opartej na wiedzy – na jego realizacjê przewidzia-

no 38,0% ogólnej iloœci œrodków.

Priorytet 3. Wspieranie wdra¿ania Wspólnej Polityki Rybac-

kiej – na jego realizacjê przewidziano 4,5% ogólnej iloœci

œrodków.

Priorytet 4. Zwiêkszanie zatrudnienia i spójnoœci terytorial-

nej – na jego realizacjê przewidziano 15,0% ogólnej ilo-

œci œrodków.

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania – na jego

realizacjê przewidziano 11,5% ogólnej iloœci œrodków.

Priorytet 6. Wspieranie wdra¿ania Zintegrowanej Polityki

Morskiej – na jego realizacjê przewidziano 0,5% ogólnej

iloœci œrodków.

Priorytet 7. Pomoc techniczna – na jego realizacjê przewi-

dziano 6,0% ogólnej iloœci œrodków.

W dalszej kolejnoœci wyst¹pi³ wicemarsza³ek woje-

wództwa zachodniopomorskiego dr in¿. Jaros³aw Rzepa,

który zapozna³ zebranych z perspektywami akwakultury

w swoim województwie.

Porann¹ sesjê konferencji zakoñczy³o wyst¹pienie pre-

zesa ZG PZW Dionizego Ziemeckiego, który przedstawi³
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Fot. 2. Wyst¹pienie dyrektora Departamentu Rybo³ówstwa MRiRW
Tomasza Nawrockiego.

Fot. 3. Przedstawiciel Polski w Komisji Europejskiej – Marcin Ru-
ciñski przedstawia prace nad EFMR na lata 2014-2020.



bardzo szczegó³owe materia³y, bogato ilustrowane, cha-

rakteryzuj¹ce straty dla rybactwa i wêdkarstwa, za które s¹

odpowiedzialne ptaki i zwierzêta rybo¿erne, a szczególnie

kormorany (fot. 4).

Po przerwie kawowej popo³udniow¹ sesjê konferen-

cyjn¹ otworzy³a prezentacja dr. Paolo Bronzi, który przed-

stawi³ tendencje w œwiatowej produkcji kawioru, której

dynamika, podobnie jak i akwakultury, napêdzana jest

g³ównie przez Chiny.

W kolejnej prezentacji dr. Cornel Ceapa przedstawi³

swój „jesiotrowy biznes” oparty na jesiotrach ostronosych

wy³awianych z rzeki Œw. Jana (fot. 5). Stara siê on wykorzy-

staæ te ryby wielostronnie. Podstawowym produktem jego

przetwórni jest miêso jesiotrów sprzedawane w postaci por-

cjowanych mro¿onych filetów, pakowanych pró¿niowo lub

wêdzonych. Produkuje on równie¿ kawior z ikry wy³awia-

nych jesiotrów. Wykorzystywane s¹ p³ytki kostne, z których

wytwarza siê ró¿ne ozdoby oraz skóra jesiotrów, która po

wyprawieniu jest bardzo atrakcyjna.

Rozwój, perspektywy i cele polskiej akwakultury jesio-

trowej nakreœli³ prof. dr hab. Ryszard Kolman, a wystê-

puj¹cy po nim dyrektor firmy „Acipol” Henryk Mokrzycki

przedstawi³ historiê i perspektywy kierowanej przez niego

najwiêkszej do niedawna firmy jesiotrowej, zajmuj¹cej siê

zarówno hodowl¹, jak i przetwórstwem. W „Acipolu” w 2008

roku by³ wyprodukowany pierwszy polski kawior.

Program konferencji zakoñczy³a prezentacja dr.

Rados³awa Kowalskiego przedstawiaj¹ca „pneumatyczn¹”

metodê pobierania wyowulowanej ikry u ró¿nych gatunków

ryb, w tym równie¿ i jesiotra. Jednak¿e najlepsze rezultaty

sztucznego rozrodu uzyskiwano przy zastosowaniu tej

metody u ryb ³ososiowatych.

Na zakoñczenie pierwszego dnia pobytu w Berlinie

czêœæ uczestników konferencji mia³a mo¿liwoœæ zapozna-

nia siê z tegoroczn¹ ofert¹ Targów Grüne Woche (fot. 6).

Natomiast uczestnicy grup roboczych „restytucji jesio-

tra ba³tyckiego” oraz „restytucji sterleta” rozpoczêli swoj¹

pracê.

Jak ju¿ wspomniano, w trakcie pobytu w Berlinie

oprócz konferencji odbywa³y siê spotkania grup warsztato-

wych poœwiêcone nastêpuj¹cym zagadnieniom: akwakul-

turze ryb jesiotrowatych, akwakulturze i rybo³ówstwu

œródl¹dowemu, restytucji jesiotra ba³tyckiego w ramach

programu LIFE+ oraz restytucji sterleta w basenach rzek

Europy Œrodkowej i Wschodniej.

Pracami „grupy jesiotrowej” kierowa³ dr Zbigniew Kar-

nicki i dr Cornel Ceapa. Warsztaty te by³y kontynuacj¹

zagadnieñ prezentowanych na sesji plenarnej konferencji.

W pierwszym wyst¹pieniu prof. Bronzi omówi³

szczegó³owo rodzaje kawioru oraz rozmaitych produktów

bêd¹cych substytutem b¹dŸ imitacj¹ kawioru. Chocia¿

nazwa kawior jest zastrze¿ona dla produktów z ryb jesiotro-

watych, to a¿ trudno uwierzyæ jak wiele mo¿liwoœci jest

wykorzystywanych pod nazw¹ tej marki. Prelegent przed-

stawi³ równie¿ swoje pogl¹dy na temat przysz³oœci rynku
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Fot. 4. Prezes ZG PZW Dionizy Ziemecki prezentuje wyniki badañ
nad stratami ponoszonymi przez rybactwo powodowanymi
przez kormorany.

Fot. 5. Dr Cornel Ceapa prezentuje swój biznes jesiotrowy.

Fot. 6. Holandia tradycyjnie wita³a na Grüne Woche bukietami tuli-
panów.



kawiorowego na œwiecie, zastrzegaj¹c, ¿e jest to obecnie

w znacznym stopniu nieprzewidywalne.

Kolejne wyst¹pienie, Henryka Mokrzyckiego, przedsta-

wiciela firmy „ACIPOL” dotyczy³o produkcji i sprzeda¿y

kawioru w polskich warunkach. Podsumowaniem tej czêœci

by³a krótka prezentacja marketingowa dla potencjalnych

klientów. W ostatniej czêœci warsztatów, przedstawiciel

MRiRW poinformowa³ obecnych o za³o¿eniach do planu

produkcji i obrotu organizacji producenckich.

Rosn¹ce znaczenie chowu i hodowli ryb znalaz³o odbi-

cie w o¿ywionej dyskusji prowadzonej w trakcie warsztatów

„akwakultura i rybo³ówstwo œródl¹dowe”. Debatê sprawnie

moderowali dr Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu

Rybackiego w Gdyni i dr hab. Miros³aw Szczepkowski

z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. G³os

w dyskusji zabrali liczni hodowcy oraz przedstawiciele

administracji i nauk rybackich.

Zwrócono uwagê na koniecznoœæ zró¿nicowanego

spojrzenia na krajow¹ akwakulturê, uwzglêdniaj¹cego spe-

cyfikê chowu ryb w stawach ziemnych i w systemach recyr-

kulacyjnych.

Pozytywnym zjawiskiem ostatnich sezonów jest wzrost

produkcji g³ównych gatunków polskiej akwakultury, czyli

karpia i pstr¹ga têczowego.

Dynamiczne zwiêkszanie siê produkcji ryb jesiotrowa-

tych da³o w 2013 roku czwart¹ pozycjê jesiotrowi w ran-

kingu gatunków ryb przeznaczonych do konsumpcji.

Strategiczne znaczenie dla ca³ego sektora ma kwestia

projektowanych, w ramach wdra¿ania Ramowej Dyrektywy

Wodnej, op³at za pobór wody na potrzeby chowu i hodowli

ryb. Zwrócono uwagê na newralgiczny i mniej znany od

poprzedniej kwestii problem metodyki okreœlania

przep³ywów nienaruszalnych w rzekach.

W dyskusji pad³y argumenty uzasadniaj¹ce brak pod-

staw do wprowadzania op³at, postulowano koniecznoœæ

w³¹czenia siê instytucji naukowych w tworzenie opracowañ

dotycz¹cych bilansów wody w dorzeczach. W zwi¹zku

z nowelizacj¹ Prawa wodnego pojawi³y siê obawy

o mo¿liwe utrudnienia w przed³u¿aniu pozwoleñ wodno-

prawnych.

Jak zwykle emocje wzbudzi³a sprawa profesjonalnego

rynku ryb, a w przypadku karpia w³aœciwie jego braku.

Zmiany preferencji konsumenckich zwiêkszaj¹ udzia³ ryb

przetworzonych w ofercie handlowej. Postulowano, aby

zmiany nastêpowa³y w sposób nienaruszaj¹cy wielowieko-

wej tradycji sprzeda¿y ¿ywego karpia. W dyskusji pojawi³

siê g³os o koniecznoœci opracowania przez naukê norm

transportowych dla ryb i mo¿liwoœci zastosowania aneste-

tyków w celu zwiêkszenia obsad ryb w basenach.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, ¿e nowe mo¿liwoœci

finansowe, które stwarza Europejski Fundusz Rybacki

Rybactwo i Morze 2014-2020 powinny byæ wydatkowane

w racjonalny sposób.

W warsztatach „restytucji jesiotra ba³tyckiego” bra³a

udzia³ grupa osób zaanga¿owanych w przygotowanie pro-

jektu pt. Baltic Endemic Sturgeon reTurn z³o¿onego

w ramach programu LIFE do Komisji Europejskiej. Warsz-

taty by³y otwarte dla wszystkich zainteresowanych resty-

tucj¹ ba³tyckiej populacji jesiotra ostronosego. W warszta-

tach oprócz wspó³autorów projektu uczestniczyli równie¿

przedstawiciele Departamentu Rybo³ówstwa oraz prze-

wodnicz¹cy grupy poœwiêconej rybom przy Komisji

Ochrony Œrodowiska Morskiego Ba³tyku (HELCOM). Jed-

nym z celów powy¿szego projektu jest przygotowanie planu

dzia³añ dotycz¹cych restytucji i ochrony A. oxyrinchus.

W projekcie zaplanowano, ¿e plan dzia³añ ochronnych dla

A. oxyrinchus zostanie implementowany przez HELCOM i

w formie zaleceñ skierowany do realizacji przez pañstwa

cz³onkowskie. Pierwsza czêœæ warsztatów poœwiêcona

zosta³a strukturze oraz harmonogramowi prac nad przygo-

towaniem planu dzia³añ. W przygotowaniu planu dzia³añ

wezm¹ udzia³ wszyscy wspó³wykonawcy projektu. Nato-

miast koordynacj¹ jego poszczególnych czêœci zajm¹ siê

wykonawcy projektu z Niemiec, Polski i Litwy. Drugi dzieñ

warsztatów poœwiêcony zosta³ omówieniu struktury pro-

jektu oraz koordynacji zaplanowanych dzia³añ. Wprowa-

dzeniem do tematyki warsztatów by³a prezentacja przygo-

towana przez Joerna Gessnera (IGB Berlin) dla wszystkich

uczestników konferencji. W prezentacji przedstawione

zosta³y za³o¿enia projektu restytucji ba³tyckiej populacji

jesiotra. Nastêpnie w mniejszym gronie szczegó³owo omó-

wiliœmy strukturê i harmonogram realizacji projektu.

W sumie w projekcie za³o¿ono 23 dzia³ania, które maj¹ byæ

realizowane w siedmiu krajach ba³tyckich. Struktura pro-

jektu obejmuje m.in. dzia³ania przygotowawcze, konkretne

dzia³ania ochronne oraz monitoring wdra¿ania projektu.

Harmonogram zak³ada, ¿e projekt bêdzie realizowany od

drugiej po³owy 2015 roku do koñca 2020 r.

Czwarta, najmniejsza grupa pracowa³a nad harmono-

gramem i kosztami realizacji przygotowywanego projektu

restytucji sterleta w ramach programu „Horyzont 2020”.

Koordynatorem projektu jest Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie, wspó³wykonawcami – partne-

rami projektu s¹ oœrodki naukowo-badawcze, organizacje

i gospodarstwa rybackie z Bia³orusi, Litwy, Mo³dawii, Ukra-

iny i oczywiœcie Polski. Planowany projekt zak³ada odbu-

dowê naturalnych populacji sterleta w dorzeczach Niemna,

Dniestru i Dniepru.

Drugiego dnia pobytu w Berlinie, po obiedzie uczest-

nicy warsztatów zostali przewiezieni autokarami na tereny

targowe.

W polskim pawilonie, gdzie wiêkszoœæ naszych regio-

nów prezentowa³a swoje atrakcyjne wyroby spo¿ywcze

panowa³ du¿y ruch, a zwiedzaj¹cym pobyt w nim uatrakcyj-

nia³y wystêpy zespo³ów regionalnych (fot. 7).
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Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stanowisko

Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, ko³o którego

mo¿na by³o spotkaæ dwuno¿nego jesiotra (fot. 8).

Podsumowuj¹c tegoroczny wyjazd na Grüne Woche

nale¿y podkreœliæ doskona³¹ jego organizacjê, dziêki której

uda³o siê w pe³ni zrealizowaæ tak bogaty i wa¿ny dla bran¿y

rybackiej program, co by³o podkreœlane w wyst¹pieniach

podczas dyskusji podsumowuj¹cej konferencjê. Sk³adamy

za to podziêkowania ca³emu zespo³owi zaanga¿owanemu

w organizacjê, a szczególnie g³ównemu promotorowi

i g³ównemu organizatorowi „zielonotygodniowych” spotkañ

prezesowi Miros³awowi Purzyckiemu. By³ to niestety ostatni

wyjazd na konferencjê ryback¹ w trakcie targów Grüne

Woche, zorganizowany w ramach projektu PO „Ryby

2007-2014” . Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnym Projekcie

Operacyjnym znajd¹ siê równie¿ pieni¹dze na kontynuacjê

tej tak wa¿nej imprezy dla polskiego, i nie tylko, œrodowiska

rybackiego.

Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta,

Andrzej Lirski, Miros³aw Szczepkowski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Szkolenie „Zasady i uwarunkowania zrównowa¿onego

korzystania z zasobów rybackich”

W dniach 29 i 30 stycznia 2015 roku, w Hotelu Park

w Olsztynie odby³o siê szkolenie pt: „Zasady i uwarunkowa-

nia zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”.

By³o to ju¿ drugie szkolenie w ramach szeœcioletniego pro-

jektu rozpoczêtego w 2010 roku pt. „Opracowanie i wdra-

¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów

rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora

rybactwa œródl¹dowego”, wspó³finansowanego przez Uniê

Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Fundu-

szu Rybackiego.

Podczas szkolenia szczegó³owo omówiono nastê-

puj¹ce zagadnienia:

� „Rybackie u¿ytkowanie jezior – wybrane aspekty

prawne, ekonomiczne i spo³eczne” – dr hab. Konrad

Turkowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmiñsko-

-Mazurski w Olsztynie;

� „Porównanie rybactwa i wêdkarstwa jako dwóch form

eksploatacji ichtiofauny” – mgr in¿. Tomasz Czerwiñ-

ski – Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie;

� „Operat rybacki jako podstawa racjonalnej gospo-

darki rybackiej” – dr in¿. Maciej Mickiewicz – Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

� „Dobrostan ryb w kontekœcie zrównowa¿onego roz-

woju” – dr in¿. Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie

� „Alternatywne modele wêdkarskiego zagospodaro-

wania ³owisk – Catch and Release, No Kill, górne
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wymiary ochronne” – mgr in¿. Marek Trella – Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie;

� „Czy ustanowienie planów zadañ ochronnych dla

obszarów Natura 2000 musi wi¹zaæ siê z ogranicze-

niem dzia³alnoœci rybackiej? Przyk³ad jezior ramieni-

cowych” – prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz – Insty-

tut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie;

� „Wp³yw kormorana czarnego na stan zasobów ryb

i rozwój zrównowa¿ony gospodarki rybacko-wêd-

karskiej” – mgr in¿. Piotr Traczuk – Instytut Rybac-

twa Œródl¹dowego w Olsztynie;

� „Ogólne zasady postêpowania z rybami i dobór

urz¹dzeñ hodowlanych przy produkcji materia³u

zarybieniowego ” – dr hab. Miros³aw Szczepkowski,

prof. IRS – Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsz-

tynie;

� „Zagro¿enia ichtiofauny przy realizacji inwestycji wod-

nych i sposoby minimalizacji ich skutków” dr Pawe³

Prus – Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

Uczestnikami szkolenia by³y g³ównie osoby najœciœlej

zwi¹zane z rybactwem, czyli ichtiolodzy z gospodarstw rybac-

kich, pracownicy PZW i osoby fizyczne prowadz¹ce

dzia³alnoœæ ryback¹. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli

administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a wiêc pracowników

Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów Mar-

sza³kowskich, a tak¿e Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie mia³o interaktywn¹ formu³ê warsztatow¹ –

ka¿dy temat by³ ¿ywo dyskutowany przez uczestników spo-

tkania, gdy¿ dotyka³ bie¿¹cych problemów rybactwa

œródl¹dowego. Jednak najwiêcej emocji wzbudzi³y zagad-

nienia idei Catch and Release, No Kill i wymiarów ochron-

nych. Problematyka ta zainicjowa³a ponad godzinn¹ dysku-

sjê, która przenios³a siê równie¿ do kuluarów.

S¹dz¹c po gor¹cej dyskusji, problematyka alternatyw-

nych metod zarz¹dzania ³owiskami wêdkarskimi cieszyæ siê

bêdzie rosn¹cym zainteresowaniem nie tylko ze strony œro-

dowiska profesjonalistów i entuzjastów, ale równie¿ ze

strony administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Jako organi-

zatorzy szkoleñ i konferencji oraz naukowcy deklarujemy

kontynuacjê badañ i dyskusji nad w¹tkami dotycz¹cymi

nowoczesnych form zarz¹dzania i eksploatacji populacji ryb.

Wszystkich zainteresowanych odsy³amy do naszej

strony, gdzie zamieœciliœmy materia³y szkoleniowe (mono-

grafia) w formie elektronicznej (http://zs.infish.com.pl/szko-

lenie2015/materialy_szkoleniowe)

Tomasz Czerwiñski

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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XX Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior,
Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób

wdra¿ania zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”

Hotel Rad, Grudzi¹dz, 13-15 maja 2015 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w jubileuszowej XX Krajowej Kon-

ferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych,

która odbêdzie siê w dniach 13-15 maja 2015 roku w Hotelu Rad

w Grudzi¹dzu (http://www.hotelrad.pl/). Jest to ju¿ ostatnia konferencja

w ramach projektu wspó³finansowanego ze œrodków PO "Ryby

2007-2013", a jej has³o przewodnie brzmi: "Rozwój wspó³pracy przedsta-

wicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania zasad

zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich".

Na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki bie¿¹cych ana-

liz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych, stanu jezio-

rowej gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa

jeziorowego. Zagadnienia te zostan¹ przedstawione przez pracowni-

ków Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku,

wœród wyk³adów konferencyjnych znajdzie siê tematyka zwi¹zana z

gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporowych. Planowane

s¹ te¿ wyst¹pienia poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z alternatywnymi

metodami zarz¹dzania ³owiskami wêdkarskimi i rekreacyjnym u¿ytko-

waniem akwenów wodnych, proekologicznej gospodarki cennymi

gatunkami. Ponadto problematykê zwi¹zan¹ z prawem obowi¹zuj¹cym

w zakresie rybactwa œródl¹dowego przedstawi Profesor Wojciech

Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska, Instytutu Nauk Praw-

nych PAN we Wroc³awiu. Jak co roku, na nasz¹ Konferencjê zapra-

szamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ reprezen-

tantów instytucji nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹, w tym:

Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, Urzêdy Marsza³kowskie.

Przewidujemy jak co roku gor¹ce dyskusje, w których g³os zabior¹ nie

tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele prak-

tyki rybackiej i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, ale tak¿e przedstawi-

ciele zaproszonych instytucji. Ponadto ka¿dy z uczestników Konferencji

otrzyma jako materia³y konferencyjne monografiê pt. „Zrównowa¿one

korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2014 roku”.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz XX Krajowej Konferen-

cji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (w

tym karta zg³oszenia, szczegó³owy program, ankiety) s¹ na bie¿¹co

aktualizowane na stronie internetowej projektu.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych informacji na

temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko-wêdkarskiej w jeziorach,

rzekach i zbiornikach zaporowych, a tak¿e przyjazn¹ atmosferê naszego

spotkania.

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji: 13 maja (œroda), godzina 11.00

Zakoñczenie: 15 maja (pi¹tek), godzina 12.00

Koszt uczestnictwa wynosi 300 z³ brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej
op³aty przewidziana jest uroczysta kolacja wraz z opraw¹ muzyczn¹.
Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 100 z³.

Wp³aty prosimy wnosiæ w terminie do 11 maja 2015 r. Po przekro-

czeniu tego terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿sza o 100 z³.

za Komitet Organizacyjny

Tomasz Czerwiñski

Unia Europejska
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Rybacki

KARTA ZG OSZENIA 
…………..................... dnia ...................... 2015 r. 

 

 

 
(piecz  instytucji deleguj cej)  

INSTYTUT RYBACTWA RÓDL DOWEGO 
ul. Oczapowskiego 10 

10-719 OLSZTYN – KORTOWO 

 

 Zg aszam udzia  w XX Krajowej Konferencji Rybackich U ytkowników Jezior, 
Rzek i Zbiorników Zaporowych organizowanej w dniach 13-15 maja 2015r. w Hotelu 
„RAD” w Grudzi dzu. 
1. Imi  i Nazwisko 1) ..................................................................................................... 

           2) ..................................................................................................... 

           3) ..................................................................................................... 

2. Gospodarstwo Rybackie, Firma, Instytucja ............................................................... 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
(adres) 

3. Wp aty za uczestnictwo w Konferencji dokonano w dniu .......................................... 

na konto: Instytut Rybactwa ródl dowego, BG  S.A. O/Reg. Olsztyn 
       14 2030 0045 1110 0000 0046 9430 
5. Przyjmuj , e nieobecno  na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie 

upowa niaj  do roszcze  o zwrot wp aty lub jej cz ci. 

 

NIP ...................................................................... 
 

 

 

 

....................................................    ................................................... 
(podpis uczestnika)            Dyrektor – kierownik jednostki 
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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 informujemy, ¿e kolejn¹ konferencjê

„WYLÊGARNIA” o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami wylê-

garnictwa organizmów wodnych planujemy zorganizowaæ w

dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹,

w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-

skich, w powiecie pu³awskim. Zorganizowanie tego spotkania

jest jednym z elementów realizacji kolejnego, ju¿ VI (ostatniego)

etapu operacji zatytu³owanej: "Upowszechnianie najnowszej

wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przedstawicie-

lami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylê-

garnictwa i podchowu organizmów wodnych" wspó³finanso-

wanej w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównowa¿ony

rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybac-

kich 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). Dotych-

czas kolejne, coroczne konferencje „WYLÊGARNIA” organi-

zowaliœmy 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). Rejestracjê

uczestników konferencji planujemy rozpocz¹æ w œrodê 22

kwietnia 2015 r. od godz. 15.00. Nasze spotkanie zako-

ñczymy w pi¹tek 24 kwietnia 2015 r. po obiedzie.

Z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc, z dniem 10 listo-

pada 2014 r., zmuszeni byliœmy zamkn¹æ przyjmowanie

zg³oszeñ uczestnictwa w przysz³orocznej Konferencji; za

co wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Dalsze, bardziej szczegó³owe informacje o konferencji

bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej projektu:

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
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