
watu nie w³¹cza siê do obwodu rybackiego, poniewa¿

w takiej sytuacji obowi¹zuje zakaz z art. 15 ust. 1 pkt 14

ustawy o ochronie przyrody, który oznacza, ¿e w rezerwa-

cie przyrody zabroniony jest po³ów ryb, a tym samym zabro-

nione jest wykonywanie rybactwa w rozumieniu art. 12 ust.

1a ustawy rybackiej.

Podzia³ obwodu rybackiego na zasadniczy

i uzupe³niaj¹cy nie ma – z tego punktu widzenia – ¿adnego

znaczenia. Zastosowanie znajduje bowiem jedna z podsta-

wowych regu³ wyk³adni prawa ujmowana w postaci ³aciñ-

skiej paremii: Lege non distinguente nec nostrum est distin-

guere, co znaczy: „Je¿eli ustawa czegoœ nie rozró¿nia, nie

wolno nam rozró¿nienia wprowadzaæ”. Zastosowanie tej

regu³y do badanego zagadnienia prawnego prowadzi do

wniosku, ¿e je¿eli ustawodawca w art. 12 ust. 1a ustawy

rybackiej napisa³ „Do obwodu rybackiego nie w³¹cza siê

…”, oznacza to, ¿e mia³ na uwadze ca³y obwód rybacki

z³o¿ony z obwodu zasadniczego i uzupe³niaj¹cego. Próba

argumentacji, ¿e wód znajduj¹cych siê w granicach rezer-

watu przyrody, w którym obowi¹zuje zakaz po³owu, nie

w³¹cza siê do zasadniczego obwodu rybackiego, ale do

obwodu uzupe³niaj¹cego ju¿ w³¹czyæ mo¿na, musi byæ

odrzucona od razu jako naruszaj¹ca regu³ê Lege non distin-

guente. Nie wolno – z punktu widzenia re¿imu prawnego

rezerwatu przyrody wyznaczonego m.in. zakazem po³owu

– ró¿nicowaæ zasadniczego i uzupe³niaj¹cego obwodu

rybackiego, poniewa¿ w art. 12 ust. 1a ustawy rybackiej

ustawodawca nie napisa³, ¿e „Do wód zasadniczego

obwodu rybackiego nie w³¹cza siê …”, lecz stwierdzi³ jasno

i wyraŸnie, ¿e „Do wód obwodu rybackiego nie w³¹cza siê

…”, a zatem nie tylko do wód obwodu zasadniczego, lecz

tak¿e do wód obwodu uzupe³niaj¹cego, gdy¿ dopiero te

wody ³¹cznie tworz¹ obwód rybacki, o którym mowa w art.

12 ust. 1a. Dlatego je¿eli w rezerwacie przyrody obowi¹zuje

zakaz po³owu ryb (art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie

przyrody), od którego plan ochrony lub zadania ochronne

nie wprowadzi³y wyj¹tków, to wód takiego rezerwatu przy-

rody nie w³¹cza siê do obwodu rybackiego, tym samym nie

wolno ich w³¹czyæ do uzupe³niaj¹cego obwodu rybackiego,

w³aœnie ze wzglêdu na regu³ê Lege non distinguente.

Wojciech Radecki

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

Konferencja „WYLÊGARNIA 2015”, 23-24 kwietnia 2015,

Kazimierz Dolny nad Wis³¹

By³a to ju¿ ostatnia, szósta konferencja zorganizowana

w ramach operacji/projektu pt. „Upowszechnianie najnow-

szej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przed-

stawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego

w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wod-

nych”, dofinansowanej ze œrodków Unii Euro-

pejskiej 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). Osoby zainteresowane

bardziej szczegó³owymi informacjami

o przedmiotowym projekcie mog¹ je znaleŸæ

na stronie internetowej www.wylegar-

nia.infish.com.pl. Tym razem na miejsce kon-

ferencji wytypowano powiat pu³awski, a

w wyniku wszczêtej procedury przetargowej

wybrano Kazimierz Dolny nad Wis³¹. Sama

konferencja odby³a siê w Domu Pracy Twór-

czej, nazywanym te¿ Domem Dziennikarza, usytuowanym

w tej urokliwej nadwiœlañskiej miejscowoœci. Hotel ten

po³o¿ony jest na uboczu Kazimierza, w samym centrum

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, obok domu
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Jerzego i Marii Kuncewiczów, w którym znajduje siê

muzeum tej znakomitej pisarki.

Pomimo tak niedogodnego dla „wylêgarników” terminu

tegorocznego spotkania, tj. 23-24 kwietnia, w konferencji

udzia³ wziê³o 100 uczestników reprezentuj¹cych szeroko

rozumiany sektor rybactwa i akwakultury. Do tej pory, tj.

w latach 2010-2014, konferencje „Wylêgarnia” organizo-

wano we wrzeœniu, jednak w 2015 roku z uwagi na zapisy

zawarte w PO RYBY 2007-2013 ostatnie spotkanie zobligo-

wani byliœmy zorganizowaæ w terminie wiosennym. Jak co

roku czêœæ merytoryczna konferencji zosta³a podzielona na

3 sesje referatowe, w których przedstawiono 20 doniesieñ.
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Kolejnym sesjom przewodniczyli profesorowie: Tadeusz

Krzywosz z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Sta-

nis³awa Sakowicza w Olsztynie (IRS w Olsztynie), Ryszard

Bartel (IRS w Olsztynie), Ma³gorzata WoŸniak z Uniwersy-

tetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM w Olszty-

nie) i Krystyna Demska-Zakêœ (UWM w Olsztynie). Pierw-

szy referat dotycz¹cy wspomagania dojrzewania biofiltrów

w systemach recyrkulacyjnych przedstawi³ prof. dr hab.

Zdzis³aw Zakêœ (IRS w Olsztynie). Systemy recyrkulacyjne

(RAS) s¹ coraz powszechniej wykorzystywane w polskich

wylêgarniach, a czêstokroæ problemy stwarza ich technolo-

giczny rozruch. Metodom usprawnienia pracy filtrów biolo-
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gicznych, decyduj¹cych o œrodowiskowym bezpiecze-

ñstwie przetrzymywanych ryb by³o poœwiêcone

przywo³ywane wyst¹pienie. Kolejne referaty dotyczy³y

ostatnich osi¹gniêæ w podchowach ryb, a kolejno prezento-

wali je: dr hab. Miros³aw Szczepkowski (IRS Olsztyn), dr

Jaros³aw Król (UWM w Olsztynie), dr Agata Kowalska (IRS

w Olsztynie), prof. dr hab. Jacek Wolnicki (IRS w Olsztynie),

mgr Maciej Ro¿yñski (IRS w Olsztynie), mgr Micha³

Koz³owski (IRS w Olsztynie), mgr Agnieszka Sikora (UWM

w Olsztynie) i dr Maciej Mickiewicz (IRS w Olsztynie).

Wymienione osoby swoje prelekcje wyg³osi³y pierwszego

dnia konferencji. W godzinach popo³udniowych odby³a siê

równie¿ wycieczka tematyczna, w czasie której uczestnicy

konferencji mieli sposobnoœæ zapoznaæ siê z szeroko rozu-

mian¹ gospodark¹ wodn¹ na Wiœle. Oczywiœcie przeby-

waj¹c w tym urokliwym mieœcie, przyci¹gaj¹cym rzesze

turystów i fanów naturalnego piêkna, zabytków, folkloru,

kina i muzyki organowej, nazywanym te¿ mekk¹ artystów,
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nie sposób by³o nie znaleŸæ choæ chwili na jego zwiedzenie.

Tym bardziej ¿e, jak widaæ na za³¹czonych fotografiach,

pogoda rzeczywiœcie dopisywa³a.

Tematyka referatów prezentowanych drugiego dnia

konferencji by³a bardziej urozmaicona. Objê³a ona m.in.

zagadnienia dotycz¹ce rozrodu i podchowu minoga rzecz-

nego (prof. dr hab. Roman Kujawa – UWM w Olsztynie),

osi¹gniêæ w podchowie raków (dr Dariusz Ulikowski – IRS

w Olsztynie), doœwiadczeñ litewskich w odtwarzaniu popula-

cji ryb ³ososiowatych, które przedstawi³ kolega z Litwy – Val-

das Geèys. Wyniki swoich badañ zaprezentowali równie¿

koledzy ze Szczecina, a mianowicie prof. dr hab. Krzysztof

Formicki reprezentuj¹cy Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie i dr hab. Robert Czerniawski

z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Po sesji referatowej odby³a

siê sesja plakatowa, na której zaprezentowano 38 posterów.

Wyœwietlony zosta³ równie¿ film dokumentalno-promocyjny,

zrealizowany w ramach VI etapu ww. operacji, zatytu³owany

doœæ tajemniczo „Srebro czystych jezior”, a poœwiêcony siei

i sielawie z Pojezierza Suwalskiego. Tradycyjnie, jak co roku

wiêkszoœæ referatów i posterów prezentowanych na konfe-

rencji zosta³a opublikowana w monografii, tym razem

zatytu³owanej „Podchowy organizmów wodnych – osi¹gniê-

cia, wyzwania, perspektywy”.

Równie¿ tradycyjnie koñcz¹c tê krótk¹ notkê, chcia³bym

podziêkowaæ wszystkim osobom zaanga¿owanym w organi-

zacjê dzia³añ zwi¹zanych z krêceniem zdjêæ do filmu promo-

cyjnego i oczywiœcie kole¿ankom i kolegom czuwaj¹cym nad

przygotowaniem oraz sprawnym przebiegiem tegorocznej

konferencji. S³owa podziêkowania kierujê do moderatorów

poszczególnych sesji i osób prezentuj¹cych referaty oraz

postery. Dziêkujê wszystkim uczestnikom, którzy pomimo

doœæ niedogodnego, kwietniowego terminu znaleŸli czas na

to wylêgarnicze, rybackie spotkanie.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury, IRS w Olsztynie

Konferencja „Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora

rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania zasad

zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”

W dniach 13-15 maja 2015 r. w Hotelu Rad w Gru-

dzi¹dzu odby³a siê jubileuszowa XX Krajowa Konferencja

Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporo-

wych, a zarazem szósta konferencja z cyklu: „Rozwój

wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego

jako sposób wdra¿ania zasad zrównowa¿onego korzystania

z zasobów rybackich”. By³o to ju¿ ostatnie spotkanie przed-

stawicieli sektora rybackiego w ramach projektu pt: „Opraco-

wanie i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania

z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli

sektora rybactwa œródl¹dowego” wspó³finansowanego

przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europej-

skiego Funduszu Rybackiego.

Ostatnie kilka lat pracy przy organizacji konferencji poka-

zuj¹ rosn¹ce zainteresowanie oraz rangê tych spotkañ.

W konferencji uczestniczy³o blisko 140 osób reprezen-

tuj¹cych ró¿ne instytucje zwi¹zane z sektorem rybactwa

œródl¹dowego w Polsce. Tradycyjnie najliczniejsz¹ grup¹ by³y

osoby najœciœlej zwi¹zane z rybactwem, czyli prezesi, dyrekto-

rzy i ichtiolodzy z gospodarstw rybackich, pracownicy PZW

i osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ ryback¹. Kolejn¹

wa¿n¹ grupê stanowili przedstawiciele szeroko rozumianej

administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a wiêc pracownicy

Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów Mar-

sza³kowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, a tak¿e Ministerstwa Rol-
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nictwa i Rozwoju Wsi i Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowi-

ska. W konferencji uczestniczyli tak¿e pracownicy Instytutu

Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN w Olsztynie, Uni-

wersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie, a tak¿e goœæ zagraniczny z Poli-

techniki Federalnej (EPFL) w Lozannie.

Konferencjê otworzy³ prof. dr hab. Arkadiusz Wo³os

z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS, który tradycyjnie

przedstawi³ stan jeziorowej produkcji rybackiej, sytuacjê

ekonomiczno-finansow¹ jeziorowych gospodarstw rybac-

kich w 2014 roku oraz przedstawi³ przyczyny obni¿aj¹cej siê

wydajnoœci po³owów rybackich z jezior. Informacjê

dotycz¹c¹ gospodarki zarybieniowej prowadzonej na jezio-

rach w 2014 roku oraz analizê wybranych czynników utrud-

niaj¹cych funkcjonowanie i rozwój gospodarki w obwodach

rybackich omówi³ dr in¿. Maciej Mickiewicz, równie¿ repre-

zentuj¹cy Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa IRS.
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W dalszej czêœci spotkania uczestnicy wys³uchali rapor-

tów dotycz¹cych produkcji materia³u zarybieniowego ryb

drapie¿nych, siejowatych i reofilnych w latach 2004-2013

autorstwa prof. dr. hab. Zdzis³awa Zakêsia (IRS) oraz sytu-

acji ekonomicznej rybactwa œródl¹dowego w 2014 toku pre-

zentowanej przez dr. in¿. Andrzeja Lirskiego (IRS). Ju¿ od

kilku lat sta³ymi pozycjami w agendzie konferencji s¹

wyst¹pienia dotycz¹ce stanu gospodarki rybackiej prowa-

dzonej na zbiornikach zaporowych oraz presji i po³owów

wêdkarskich w jeziorach u¿ytkowanych przez wybrane

gospodarstwa rybackie, które prezentowane by³y odpowied-

nio przez mgr. in¿. Tomasza Czerwiñskiego (IRS) i dr in¿.

Hannê Draszkiewicz-Mioduszewsk¹ (IRS).

Ostatni panel pierwszego dnia poœwiêcony by³ proble-

matyce praktycznych aspektów funkcjonowania wylêgarni

ryb, referowany przez dr. hab. Miros³awa Szczepkow-

skiego, prof. IRS. Sesjê zamyka³ dr in¿. Rados³aw Kowalski

z Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN

w Olsztynie wyst¹pieniem „Przy¿yciowe tar³o szczupaka

z zastosowaniem metody pneumatycznej” oraz pokazem

mobilnego laboratorium badañ gamet 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 zmian, jakie zasz³y w prawie rybackim od zako-

ñczenia transformacji rybactwa. Kolejna prelekcja równie¿

porusza³a problematykê administracyjno-prawn¹ dalszego

u¿ytkowania obwodów rybackich i wyg³oszona by³a przez

Annê Stró¿yk-Kowalsk¹, reprezentuj¹c¹ Regionalny

Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku.

W nastêpnym panelu tematycznym uczestnicy konfe-

rencji mieli okazjê wys³uchaæ, jak Szwajcarzy radz¹ sobie

z katastrofami ekologicznymi. Referat ten zosta³

wyg³oszony przez Giovanni De Cesare z Politechniki Fede-

ralnej (EPFL) w Lozannie, a t³umaczeniem symultanicznym

wspomaga³ go prof. dr hab. Wies³aw Wiœniewolski (IRS).

Kolejny temat by³ niejako kontynuacj¹ poprzedniego refe-

ratu i poœwiecony by³ wymaganiom œrodowiskowym ichtio-

fauny rzecznej i skutkom zak³ócenia re¿imu hydrologicz-

nego, a przedstawia³ go prof. dr hab. Wies³aw Wiœniewolski.

W konferencji czynny udzia³ wziêli równie¿ pracownicy Uni-

wersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, którzy przygotowali

prezentacjê o ichtiofaunie wybranych jezior Tatrzañskiego

Parku Narodowego (prezentacjê omawia³ dr hab. Jacek

Koz³owski, prof. UWM).

Ostatnia sesja poœwiêcona by³a bardzo szerokiej tema-

tyce wêdkarsko-rybackiej. Pierwszy raz na naszych konfe-

rencjach goœciliœmy reprezentanta, wydawa³oby siê bardzo

odleg³ej od rybactwa dziedziny, jak¹ jest antropologia. Pan

dr Artur Trapszyc (pracownik Muzeum Etnograficznego

w Toruniu) w swojej prezentacji omówi³ genezê opozycji

rybak-wêdkarz oraz zaproponowa³ ocenê tego konfliktu

z antropologicznego punktu widzenia.

Alternatywne metody zarz¹dzania ³owiskami wêdkar-

skimi by³y motywem przewodnim referatu dr. in¿. Andrzeja

Kapusty (IRS), a rozwa¿ania dr. in¿. Tomasza Czarkow-

skiego o powi¹zaniach rybactwa, agroturystyki i konsump-

cji ryb koñczy³y czêœæ referatow¹ konferencji.

Ostatni¹ pozycj¹ w programie konferencji by³o spotka-

nie cz³onków Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior,

Rzek i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb

oraz spotkanie ichtiologów PZW.

Uroczysta kolacja przy dŸwiêkach muzyki szantowej

zespo³u „W³asny Port” uœwietni³a bardzo udane spotkanie

œrodowiska rybackiego.

Przypominamy, ¿e na stronie internetowej projektu

(http:zs.infish.com.pl) dostêpne s¹ wszystkie materia³y kon-

ferencyjne oraz szkoleniowe (monografie naukowe) w forma-

cie PDF.

Tomasz Czerwiñski
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VI Zjazd Sieci Centrów Akwakultury Europy Centralnej

i Wschodniej (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2015 r. w Gorkach (wschodnia

Bia³oruœ) odby³ siê VI Zjazd NACEE oraz konferencja

naukowo-praktyczna poœwiêcona innowacyjnym metodom

w akwakulturze. Zarówno konferencja, jak i zjazd odbywa³y

siê na terenie Bia³oruskiej Pañstwowej Akademii Rolniczej

w Gorkach, która by³a jednym z wspó³organizatorów, a dru-

gim by³ Instytut Gospodarki Rybackiej w Miñsku.

Akademia Rolnicza w Gorkach obchodziæ bêdzie w tym

roku 175-lecie swojej dzia³alnoœci (fot. 1).

Zosta³a ona otwarta w sierpniu 1840 roku, a w 1848

uzyska³a pe³ne prawa uniwersyteckie. Po powstaniu stycz-

niowym, w którym aktywny udzia³ wziêli przede wszystkim

studenci akademii, zosta³a zdegradowana do poziomu

szko³y zawodowej. Status szko³y wy¿szej akademia odzy-

ska³a w 1919 roku. W ci¹gu ca³ej bogatej historii mury aka-

demii opuœci³o ponad 80 tys. specjalistów z dziedziny agro-

nomii i zootechniki. Wœród nich by³o wielu znanych póŸniej

naukowców, wœród których nale¿y wyró¿niæ Micha³a Jan-

kowskiego – przyrodnika, badacza wschodniej Syberii,

który zosta³ tam zes³any po powstaniu styczniowym

i wspó³pracowa³ m.in. z Benedyktem Dybowskim.

Aktualnie w akademii na 16 wydzia³ach uczy siê ok. 15

tys. studentów z terytorium Bia³orusi, w tym kilkaset osób

z zagranicy.

Konferencja rozpoczê³a cykl obchodów rocznicowych,

w zwi¹zku z tym nadano jej uroczysty charakter i na otwarciu

by³ obecny wiceminister rolnictwa Bia³orusi. Otwarcia konfe-

rencji dokona³ rektor akademii prof. dr hab. Pawe³ Aleksan-

drowicz Saskiewicz (fot. 2), który przywita³ uczestników,

nakreœli³ krótko historiê akademii i jej osi¹gniêcia dydak-

tyczne i naukowe. Nastêpnie g³os zabra³ wiceminister dr I.V.

Bry³o, który pogratulowa³ w³adzom uczelni osi¹gniêæ,

a uczestnikom konferencji ¿yczy³ udanych obrad.

Czêœæ merytoryczna konferencji by³a podzielona na

dwie sesje plenarne. Przedpo³udniow¹ sesjê, któr¹ prowa-

dzi³ prof. dr hab. R. Kolman, rozpoczê³o wyst¹pienie dyrek-

tora Instytutu Gospodarki Rybackiej w Miñsku dr. hab. V.Yu.

Ageec (fot. 3), który obszernie scharakteryzowa³ stan akwa-

kultury Bia³orusi i na tym tle nakreœli³ kierunki jej rozwoju.

Nastêpnie dr hab. L.M. Vasilyeva z Uniwersytetu Astra-

chañskiego przedstawi³a problemy zwi¹zane z tworzeniem

i eksploatacj¹ stad tarlaków ryb jesiotrowatych w basenie

Morza Kaspijskiego.

Kolejna prezentacja autorstwa grupy pracowników

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego: wspó³autorów niniej-

szego artyku³u oraz dr Justyny Sikorskiej i dr. hab.

Miros³awa Szczepkowskiego prof. IRS, zapozna³a uczest-

ników konferencji z intensywnymi metodami produkcji

materia³u zarybieniowego ryb karpiowatych, drapie¿nych,

siejowatych i jesiotrowatych.

Porann¹ sesjê zakoñczy³a prezentacja dr. Oleksiia Khu-

dyi i wspó³autorów, który zapozna³ zebranych z wynikami

badañ nad zastosowaniem preparatu immunomoduluj¹cego

„DON4” w chowie narybku sterleta.
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Fot. 1. G³ówny budynek Bia³oruskiej Pañstwowej Akademii Rolniczej w Gor-

kach.

Fot. 2. Rektor akademii prof. dr hab. Pawe³ Saskiewicz otwiera konferencjê. Fot. 3. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rybackiej w Miñsku dr hab. V. Ageec

prezentuje stan i rozwój akwakultury Bia³orusi.



Z prezentacji na sesji popo³udniowej,

prowadzonej przez prof. dr. hab. Yuriya Phi-

lipenko z Uniwersytetu Chersoñskiego, na

szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y trzy, a mia-

nowicie: „Stan fizjologiczny i wzrost siei

chowanej w basenach systemu recyrkula-

cyjnego” autorstwa V.G. Kostousova, M.B.

Pluty i S.V. Rogovtseva; „Eksperymentalny

chów sterleta w ró¿nych warunkach” –

autorzy: E.A. Danilova i E.A. Melchenkov

oraz „Rola mikroelementów w ontogenezie

ryb” – autor: E.I. Zubcova. Z treœci¹ prezen-

tacji mo¿na bêdzie siê zapoznaæ z dostêp-

nych w bibliotece IRS materia³ów konferen-

cyjnych.

Konferencjê zakoñczy³a podsumowuj¹ca

dyskusja nad problemami poruszanymi w pre-

zentacjach, której moderatorami byli dr Niko-

lay Barulin, kierownik Zak³adu Akwakultury akademii oraz pro-

wadz¹cy sesje Ryszard Kolman i Yuriy Philipenko (fot. 4).

W drugim dniu pobytu w Gorkach odby³ siê VI Zjazd

NACEE. Nasz Instytut reprezentowa³ z upowa¿nienia

dyrektora prof. dr hab. Ryszard Kolman, który pe³ni funkcjê

przewodnicz¹cego Komitetu Technicznego NACEE.

Tradycyjnie prezydent NACEE – dr Laszlo Varadi otwo-

rzy³ zjazd NACEE i przedstawi³ sprawozdanie merytoryczne

i finansowe, które zosta³o przyjête wiêkszoœci¹ g³osów

przez upowa¿nionych przedstawicieli uczestnicz¹cych

organizacji. W czêœci sprawozdania merytorycznego L.

Varadi zawar³ perspektywy udzia³u NACEE w grantach

europejskich, co umo¿liwi³oby finansowanie czêœci kosz-

tów dzia³alnoœci organizacji. Nastêpnie z uwagi na

koñcz¹c¹ siê 5-letni¹ kadencjê w³adz zarz¹du przeprowa-

dzone zosta³y wybory i ponownie na stanowisko prezy-

denta zosta³ wybrany L. Varadi, a przewodnicz¹cego Komi-

tetu Technicznego R. Kolman. Na posiedzeniu KT przed-

stawiono stan realizacji i perspektywy wspó³pracy dwu-

i wielostronnej cz³onków organizacji, a w szczególnoœci ich

udzia³ w miêdzynarodowych konsorcjach projektów euro-

pejskich. Poinformowano uczestników o kolejnym konkur-

sie w ramach Horyzontu 2020 – Water 2015 i przygotowa-

nym wniosku na projekt pt. Opracowanie strategii zrówno-

wa¿onego wykorzystania naturalnych zasobów w base-

nach rzek Europy Centralnej i Wschodniej.

Trzeciego dnia gospodarze zorganizowali wycieczkê

o tematyce zawodowej, w ramach której zapoznano uczest-

ników z funkcjonowaniem dwóch nowoczesnych obiektów

rybackich: oœrodka zarybieniowego produkuj¹cego nary-

bek pstr¹ga w systemie recyrkulacyjnym oraz obiektu pro-

dukuj¹cego pstr¹ga towarowego równie¿ z zastosowaniem

technologii RAS. Pierwszy z tych obiektów stanowi bazê

edukacyjno-produkcyjn¹ Zak³adu Akwakultury akademii

w Gorkach, w której odbywaj¹ praktykê studenci tego

wydzia³u. Wycieczkê w Centrum Akwakultury zakoñczy³a

zbiorowa fotografia (fot. 6).

Ryszard Kolman, Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 6. Zbiorowa fotografia uczestników konferencji podczas wycieczki na tle budynku Zak³adu Akwakul-

tury Akademii Rolniczej w Gorkach.

Fot. 4. Moderatorzy dyskusji koñcz¹cej konferencjê: Nikolay Barulin, Ryszard

Kolman i Yuriy Philipenko.

Fot. 5. Otwarcie VI Zjazdu NACEE (na pierwszym planie Peter Legyel sekre-

tarz NACEE, w œrodku dr Laszlo Varadi, siedzi dr hab. V. Ageec).



„Wêdkarz doskona³y” przet³umaczony na jêzyk polski

Napisana w 1653 roku ksi¹¿ka Izaaka Waltona jest po

Biblii najczêœciej wydawan¹ publikacj¹ na œwiecie. Ocenia

siê, ¿e ³¹czna liczba wydañ w jêzykach angielskim, niemiec-

kim, hiszpañskim, japoñskim, francuskim, duñskim,

szwedzkim, fiñskim, rosyjskim przekroczy³a 500.

Od 2015 roku polscy czytelnicy, dziêki trudowi i wiedzy

fachowej dr. Stanis³awa Ciosa, maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania

siê z t³umaczeniem na jêzyk polski tego ponadczasowego,

napisanego piêknym literackim stylem dzie³a. Doskona³a

szata graficzna ksi¹¿ki wydanej przez Drukarniê Akapit

Sp.z o.o. tak¿e zachêca do czytania.

Ksi¹¿ka opatrzona obszernym wstêpem t³umacza

sk³ada siê z dwóch czêœci. Czêœæ pierwsza autorstwa Iza-

aka Waltona nosi tytu³ „Wêdkarz doskona³y, czyli wypoczy-

nek cz³owieka myœl¹cego” i zawiera dwadzieœcia jeden roz-

dzia³ów. Czêœæ druga napisana przez Cottona, przyjaciela

Waltona i kompana wspólnych wêdkarskich wypraw

zatytu³owana jest „Instrukcje jak ³owiæ pstr¹ga lub lipienia

na wêdkê w czystym potoku” i sk³ada siê z dwunastu roz-

dzia³ów. Ca³oœæ ksi¹¿ki zawieraj¹cej 285 stron koñczy

„krótki wyk³ad, jako postscriptum, dotycz¹cy prawa wêdko-

wania”.

Premiera ksi¹¿ki mia³a bardzo godn¹ i uroczyst¹

oprawê. Odby³a siê w gmachu Wydzia³u Nauk o Zwierzê-

tach SGGW w Warszawie. Pan Stanis³aw Cios przedstawi³

bardzo ciekaw¹ prezentacjê na temat kontaktów rybackich,

wêdkarskich i handlu ryb¹ pomiêdzy Angli¹ a Polsk¹ na

przestrzeni wieków. Przedstawiciel Ambasady Wlk. Brytanii

w Polsce mówi³ o znaczeniu ksi¹¿ki Waltona w opiewaniu

uroków harmonijnego ¿ycia angielskiej prowincji. Prof.

Justyna Wiêcek, prodziekan Wydzia³u Nauk o Zwierzêtach

podkreœli³a koniecznoœæ kszta³cenia studentów tak¿e w kie-

runku znajomoœci wêdkarstwa, jako wa¿nego elementu

wypoczynku i rekreacji ludzi. Prof. Krzysztof Goryczko z

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w ciep³ych s³owach

skierowanych do t³umacza przedstawi³ walory literackie
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dzie³a w opisie wêdkarstwa i ryb, z racji staroangielskiego

jêzyka raczej trudno dostêpnego dla szerokiego grona czy-

telników w Polsce. T³umaczenie poszerza znakomicie

grono odbiorców.

W ksi¹¿ce znaleŸæ mo¿na te¿ polskie akcenty w postaci

opisu ugryzienia polskiej s³u¿¹cej, gdy w stawie pra³a bieli-

znê. ¯ar³ocznoœæ szczupaka ilustruje relacja polskiego

szlachcica, który rzekomo wydoby³ z ¿o³¹dka szczupaka

dwie gêsi. Jest te¿ opowieœæ o przemarzniêtym do dna sta-

wie, w trakcie surowej zimy w Polsce, w którym przetrwa³y

do wiosny karasie.

Wieki mijaj¹, opowieœci pozostaj¹...

Andrzej Lirski
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Od lewej prof. Krzysztof Goryczko i dr Stanis³aw Cios

Zrównowa¿one korzystanie z zasobów rybackich

na tle ich stanu w 2014 roku. (Red.) M. Mickiewicz i A.

Wo³os, Wyd. IRS Olsztyn, 2015, 248 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach realizacji operacji Pro-
gramu Operacyjnego „Ryby 2007-2013” w ramach projektu
pt. „Opracowanie i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzy-
stania z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przed-
stawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego”.

Tematyka ksi¹¿ki obejmuje:
� Wielkoœæ i charakterystyka jeziorowej produkcji rybackiej w 2014 roku
� Zarybienia jezior polskich przeprowadzone w 2014 roku
� Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackie-

go u¿ytkowania jezior w 2014 roku
� Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w zbiornikach zaporowych w 2014

roku
� Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa œródl¹dowego w 2014 roku
� Wieloletnie zmiany uci¹¿liwoœci wybranych czynników utrudniaj¹cych

funkcjonowanie i rozwój gospodarki w obwodach rybackich
� Przemiany prawa rybackiego w Trzeciej Rzeczypospolitej

� U¿ytkowanie obwodów rybackich w œwietle prawa do zawarcia umowy na dalszy okres
� Rybak i wêdkarz, swój i obcy – odwieczna opozycja czy przemijaj¹cy stereotyp? Refleksje antropologa kultury
� Kompleksowe przyczyny spadku od³owów gospodarczych z jezior
� Wieloletnie zmiany wielkoœci zatrudnienia rybaków oraz ich wp³yw na poziom od³owów ryb z jezior
� Rybactwo, agroturystyka i konsumpcja ryb oraz ich wzajemne powi¹zania w kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju

pojezierzy
� Charakterystyka presji i po³owów wêdkarskich w jeziorach u¿ytkowanych przez gospodarstwa rybackie w 2013 roku
� Alternatywne metody zarz¹dzania ³owiskami wêdkarskimi: potrzeby i konsekwencje biologiczne odpowiedzialnego

zarz¹dzania zrównowa¿onym rybactwem rekreacyjnym
� Produkcja materia³u zarybieniowego ryb drapie¿nych, siejowatych i reofilnych w latach 2004-2013
� Praktyczne aspekty funkcjonowania wylêgarni ryb
� Wymagania œrodowiskowe ichtiofauny rzecznej a zak³ócenia re¿imu hydrologicznego
� Œrodki zaradcze zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo i ochronê ichtiofauny w rzece Spöl poni¿ej zbiornika Livigno (Alpy Szwaj-

carskie) po katastrofie ekologicznej w marcu 2013 roku
� Ichtiofauna wybranych jezior Tatrzañskiego Parku Narodowego

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwo IRS
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Opracowanie: Henryk Chmielewski
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Korzystanie z zasobów rybackich w latach 2009-2014. Stan, zmiany,

tendencje. (Red.) M. Mickiewicza i A. Wo³os. Wyd. IRS Olsztyn, 2015,

54 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach realizacji operacji Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”

w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów

rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego”.

Opracowanie, które trzymasz w rêku Szanowny Czytelniku jest syntetycznym podsumowa-
niem szeœcioletnich badañ obejmuj¹cych analizê jeziorowej produkcji rybackiej i gospodarki zary-
bieniowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej jeziorowych gospodarstw rybackich, presji
i po³owów wêdkarskich w jeziorach oraz gospodarki rybackiej prowadzonej w zbiornikach zaporo-
wych. Badania te by³y prowadzone w ramach zakoñczonego ju¿ projektu pt. „Opracowanie i wdra-
¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przed-
stawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego” wspó³finansowanego ze œrodków Programu Opera-
cyjnego „Ryby 2007-2013”. Projekt ten by³ realizowany g³ównie w Zak³adzie Bioekonomiki
Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. W krêgu odbiorców tej inicjatywy znaj-
dowa³y siê g³ównie osoby bezpoœrednio zwi¹zane z prowadzeniem gospodarki rybackiej – u¿yt-
kownicy wód œródl¹dowych, oraz poœrednio zwi¹zani z sektorem rybactwa – przedstawiciele
nauki i administracji pañstwowej.

Projekt realizowany by³ w latach 2010-2015 i obejmowa³ m.in. szeroko zakrojone badania
i analizy sektora rybactwa – pocz¹wszy od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej gospodarstw
rybackich, poprzez stan gospodarki zarybieniowej i regulacji prawnych, a skoñczywszy na charakte-
rystyce presji wêdkarskiej. W efekcie tych prac powsta³o szeœæ obszernych monografii naukowych

oraz dwuczêœciowe opracowanie dotycz¹ce zasad zrównowa¿onego rozwoju w rybactwie œródl¹dowym. Publikacje te dostêpne s¹ w formie elektronicznej na
stronie: http://zs.infish.com.pl/, a w formie wydawnictw drukiem w Zak³adzie Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (10-719
Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, tel. 89 524 01 71).

W monografiach poruszano tak¿e inne tematy, nierzadko wzbudzaj¹ce wiele emocji, chocia¿by problem kormorana czarnego czy wspó³czesnego
modelu wêdkarstwa i zarz¹dzania ³owiskami wêdkarskimi. Nie zabrak³o równie¿ prezentacji badañ i prac poœwiêconych wylêgarnictwu i podchowie ryb, eko-
logii ekosystemów rzecznych, czy ekonomice rybactwa stawowego. [ze Wstêpu]
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Opracowanie rybackiego modelu zrównowa¿onego wykorzystania

i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. (Red.) W. Wiœnie-

wolski, P. Buras. Wyd. IRS Olsztyn, 2014, 144 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach realizacji operacji Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”

w ramach projektu pt. „Opracowanie rybackiego modelu zrównowa¿onego wykorzystania i

ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych, na przyk³adzie Zbiornika Zegrzyñskiego”.

Umowa o dofinansowanie Nr 00002-61720-OR0700001/12/13 z dnia 15 lutego 2013 r.

Wraz z przegradzaniem biegu rzek i powstawaniem zbiorników zaporowych poœród ró¿no-

rodnych form u¿ytkowania tych akwenów, pojawia siê tak¿e gospodarka rybacka. Prowadzenie

jej w zbiornikach zaporowych jest trudne. Podlega bowiem ona ró¿norodnym oddzia³ywaniom i z

regu³y podporz¹dkowana byæ musi nadrzêdnym celom, dla realizacji których zbiornik zosta³

wybudowany. Prowadzenie jej wymaga elastycznoœci, tzn. uwzglêdniania wszystkich uwarunko-

wañ (przyrodniczych, antropogenicznych, socjologicznych), aby mo¿liwe by³o spe³nienie

warunku racjonalnoœci – w³aœciwe wykorzystanie zasobów ryb przy równoczesnym zachowaniu

œrodowiska wodnego w równowadze biologicznej.

Przedk³adane obecnie monograficzne opracowanie skierowane jest do rybackich u¿ytkow-

ników zbiorników zaporowych. Jego celem jest dyskusja g³ównych problemów zwi¹zanych z pro-

wadzon¹ tutaj gospodarkê ryback¹. Jest nim tak¿e próba zastosowania modeli symulacyjnych

szacowania stanu populacji gatunków ryb u¿ytkowych oraz prognozowania zmian zachodz¹cych

w tych populacjach pod wp³ywem eksploatacji po³owowej. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e przekazywana wiedza znajdzie praktyczne zastosowanie. [ze Wstêpu]

Opracowanie: Henryk Chmielewski


