
W Sympozjum EIFAAC wziê³o udzia³ ok. 180 osób, z 23

krajów ca³ego œwiata, wyg³oszonych zosta³o blisko 100

referatów. Niestety zabrak³o wielu przedstawi-

cieli krajów Europy Œrodkowej. Nieliczna repre-

zentacja w postaci Chorwata, Rosjanina, Wêgra

czy Polaka to jednak ma³o, aby naœwietliæ

EIFAAC problemy, jakie maj¹ kraje naszego

regionu; mo¿e dlatego tak zbagatelizowano

destrukcyjn¹ dzia³alnoœæ kormorana i tak kry-

tycznie podchodzono do komercyjnego rybac-

twa. Oceniam Sympozjum EIFAAC za bardzo

udane. Myœl przewodnia konferencji zosta³a

zrealizowana, a same wyk³ady by³y naprawdê

ciekawe. Mam nadziejê jeszcze raz spotkaæ siê

i wymieniaæ pogl¹dy z naukowcami, ju¿ kole-

gami, na nastêpnym Sympozjum EIFAAC.

Marek Trella

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Warszawskie Dni Akwarystyki

W dniach 22-23 maja w Szkole G³ównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie odby³y siê Warszawskie Dni

Akwarystyki. By³y one czêœci¹ Dni Otwartych SGGW,

a zarazem elementem uroczystych obchodów rocznicy

powstania uczelni. W ramach Dni Akwarystyki zosta³a zor-

ganizowana Konferencja Akwarystyczna, a tak¿e, tytu³em

ilustracji, wystawa zbiorników akwariowych. Organizato-

rami imprezy by³a Pracownia Ichtiologii i Rybactwa SGGW

oraz hodowla krewetek KUMAK Shrimp. Tematyka tego-

rocznej konferencji obraca³a siê w wiêkszoœci wokó³

ochrony ryb krajowych i tropikalnych, zagro¿onych wyginiê-

ciem, a tak¿e problemów powodowanych przez gatunki

inwazyjne. W ramach Konferencji Akwarystycznej

wyg³oszono szereg wyk³adów. Wyst¹pi³o, miêdzy innymi,

dwoje przedstawicieli Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego:

prof. dr hab. Jacek Wolnicki oraz dr Maja Prusiñska. Oto

pe³ny program wyk³adów:

� Historia polskiej akwarystyki do 1939 roku. Dr

Maciej Wojtacki

� Wykorzystanie solowca (Artemia sp.) w ¿ywie-

niu ryb akwariowych. Dr Maja Prusiñska, Insty-

tut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

� Uprawa roœlin akwariowych in vitro. Mariusz Po¿o-

ga, Olena Kulykovets, Laboratorium 313

� Automatyka w akwarystyce. Witold Sosnowski, Stu-

denckie Ko³o Naukowe Ichtiologów i Akwarystów

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-

gicznego w Szczecinie

� Strzebla b³otna – priorytetowy gatunek chronio-

ny w Polsce. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki, Insty-

tut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

� Woda jako œrodowisko ¿ycia ryb akwariowych. Dr

Andrzej Radomski, Wydzia³ Technologii Drewna

SGGW

� Paso¿yty krewetek akwariowych. Rafa³ Maciaszek,

Kumak Shrimp

� Ryby akwariowe inwazyjnymi gatunkami w Europie?

Dr in¿. Maciej Kamaszewski, Pracownia Ichtiobiolo-

gii i Rybactwa SGGW
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Fot. 6. Przep³awka.

Fot. 1. Warszawska Konferencja Akwarystyczna



� Akwariowe gatunki raków nowymi gatunkami inwa-

zyjnymi w Europie. Julia Maciocha, dr in¿. Witold

Stru¿yñski, Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Bio-

logów SGGW

� Grupy troficzne endemicznych pielêgnic z jeziora

Tanganika. Maciej Serafin, Klub Mi³oœników Tanga-

niki

� Czynna ochrona ryb ¿yworódkowatych. Krzysztof

Kelman, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

w P³ocku

� Embriogeneza endemicznych pielêgnic z jeziora

Malawi. Dr Roman Pawlak, Muzeum Przyrodnicze

Wydzia³u Biologii i Ochrony Œrodowiska UMK

w Toruniu

� Czebaczek amurski – gatunek inwazyjny w Polsce,

gatunkiem akwariowym? Dr in¿. Witold Stru¿yñski,

Marta Dobrzyñska, Paulina Organiœciak, Karolina

Œliwiñska, Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Biolo-

gów SGGW

� Ekologiczne uwarunkowania wystêpowania ryb

z rodzaju Symphysodon w dorzeczu Amazonki.

Micha³ Marcinkiewicz, Studenckie Ko³o Naukowe

Ichtiologów i Akwarystów Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W przerwie miêdzy wyk³adami dla wszystkich chêtnych

odby³ siê konkurs wiedzy akwarystycznej, którego wyniki

og³oszono po zakoñczeniu czêœci prelekcyjnej. Najwiêksz¹

liczbê punktów oraz g³ówn¹ nagrodê zdoby³ Krzysztof Kel-

man. Zosta³y og³oszone tak¿e wyniki Ogólnopolskiego

Konkursu Akwarystycznego – Akwarium dla Przedszko-

laka. Wrêczono tak¿e nagrody za internetowe konkursy

akwarystyczne: I konkurs – Micha³ Rytel, II konkurs – Kac-
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Fot. 2. Ryby z jeziora Tanganika (Ectodus descampsi i Xenotiliapia ornatipin-

nis) zaprezentowane przez Klub Mi³oœników Tanganiki
Fot. 3. Ryby z jeziora Tanganika wystawione przez Klub Mi³oœników Tanganiki

(Neolamprologus leleupi)

Fot. 4. Program wyk³adów

Fot. 5. Piranie Pacu wystawi³ Micha³ Marcinkiewicz ze Studenckiego Ko³a Na-
ukowego Ichtiologów i Akwarystów Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego



per Klimkowski, Wojciech Prekurat, Tomasz Sura, III kon-

kurs – Micha³ Rytel.

W pokazie aran¿acji akwariów udzia³ wziê³o kilkunastu

wystawców z ca³ej Polski, m.in.: studenci SGGW z Pra-

cowni Ichtiologii i Rybactwa, studenci SGGW z Miêdzywy-

dzia³owego Ko³a Biologów, Studenckie Ko³o Naukowe Ich-

tiologów i Akwarystów ZUT w Szczecinie, Polski Klub

Mi³oœników Dyskowców, Trójmiejskie Stowarzyszenie

Akwarystów, Klub Mi³oœników Tanganiki, Warszawskie

Zrzeszenie Akwarystów oraz szereg osób i firm prywatnych

zwi¹zanych z bran¿¹ akwarystyczn¹. Zaprezentowano

zarówno ryby krajowe, jak i tropikalne, a nawet sporo bez-

krêgowców, w tym tak¿e morskie. Szczególne zaintereso-

wanie budzi³a grupa niewielkich zbiorników wystawionych

przez Rafa³a Maciaszka, zawieraj¹ca ró¿norodne gatunki

i odmiany ozdobnych krewetek, m. in: Neocaridina denticu-

lata ssp. davidi „Red Fire“, „Orange Fire“, „Yellow Neon“,

„Black Rose“, „Chocolate“, „Dream Blue“. Oprócz stricte

hodowlanych zaprezentowane zosta³y równie¿ dzikie

odmiany krewetek: Caridina trifasciata, Caridina tumida,

Caridina cf. cantonensis „Bee“, Neocaridina sp. „China

Blue“. Oprócz krewetek mo¿na by³o zobaczyæ tak¿e raka

odmiany niebieskiej Charax destructor.

Na uwagê zas³ugiwa³y tak¿e zbiorniki z rybami z jeziora

Tanganika przygotowane przez Klub Mi³oœników Tanganiki:

w jednym p³ywa³y Neolamprologus lelupi oraz Altolampro-

logus calvus, zaœ w drugim Ectodus descampsi wraz

z Xenotilapia ornatipinnis.

Okazale prezentowa³ siê zbiornik z piraniami Pacu (Pia-

ractus brachypomus) przygotowany przez Micha³a Marcin-

kiewicza z ZUT Szczecin. Piranie Pacu to gatunek obcy,

który jednak czasem bywa po³awiany w wodach Polski, naj-

prawdopodobniej wypuszczany na wolnoœæ przez nie-

rozs¹dnych akwarystów.

By³a to druga ju¿ edycja Warszawskich Dni Akwary-

styki, po³¹czonych z Konferencj¹ Akwarystyczn¹. Pozo-

staje mieæ nadziejê, ¿e na sta³e wpisze siê w kalendarz

imprez akwarystycznych w Polsce, czego serdecznie ¿yczê

zarówno organizatorom, jak te¿ polskim akwarystom.

Maja Prusiñska

Zak³ad Ichtiologii IRS Olsztyn

Hodowla ³ososia na suchym l¹dzie

W dniach 15-16 czerwca br. odby³o siê uroczyste

otwarcie Zak³adu Chowu i Hodowli Jurassic Salmon sp.

z o.o. po³¹czone z miêdzynarodow¹ konferencja naukow¹

w Trzêsaczu.

Jest to wydarzenie niew¹tpliwie godne uwagi œrodowi-

ska rybackiego, ze wzglêdu na nowoczesnoœæ przyjêtych

rozwi¹zañ technologicznych, wykorzystanie g³êbinowych

zasobów solanki, co w efekcie stworzy³o mo¿liwoœæ pro-

dukcji ryb zarówno morskich, jak i s³odkowodnych

w ca³kowitym oderwaniu od zasobów wód otwartych.

Zak³ad ten, usytuowany w miejscowoœci Janowo

w województwie zachodniopomorskim, powsta³ w ramach

Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój

rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich” – pro-

jekty pilota¿owe. Budowê rozpoczêto w paŸdzierniku 2013

roku i ju¿ w sierpniu ubieg³ego roku rozpoczêto inkubacjê

pierwszej partii ikry ³ososia. Obiekt ten pracuj¹cy

w zamkniêtym systemie obiegu wody (RAS), jako pierwszy

na œwiecie wykorzystuje do produkcji s³on¹ wodê geoter-

maln¹. Projektowany cykl produkcyjny (odbywaj¹cy siê
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Fot. 6. Krewetki ozdobne, m. in Neocaridina denticulata ssp. davidi Red Fire,
Orange Fire, Yellow Neon, Black Rose, Chocolate, Dream Blue

Fot. 7. Charax destructor
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wy³¹cznie pod dachem) od zaoczkowanej ikry do ryby

towarowej o masie jednostkowej ok. 5 kg wyniesie oko³o

600 dni. Zak³adana wielkoœæ produkcji to 1000 ton ³ososia

towarowego rocznie. Po uroczystoœciach otwarcia i zwie-

dzeniu zak³adu (prawdopodobnie by³a to pierwsza i ostat-

nia okazja bezpoœredniego wejœcia do czêœci produkcyjnej,

bowiem obiekt wyposa¿ono w odizolowan¹ od hodowli

galeriê widokow¹) zaproszeni goœcie wziêli udzia³ w miê-

dzynarodowej konferencji, w ramach której przedstawiono

12 referatów, których tematyka obejmowa³a zarówno

zagadnienia racjonalnej gospodarki rybackiej i jej rozwoju,

ze szczególnym uwzglêdnieniem Pomorza Zachodniego,

jak i technologii hodowli i chowu w systemie intensywnej

recyrkulacji wody (RAS).

Na podkreœlenie zas³uguje doskona³a organizacja

ca³oœci konferencji, jak i fakt szerokiego udzia³u w niej

w³adz samorz¹dowych oraz przedstawicieli organizacji

hodowców, nauki rybackiej, s³u¿b weterynaryjnych

i ochrony œrodowiska. Konferencjê zakoñczy³o zaproszenie

do uczestnictwa w drugiej jej czêœci, która ma odbyæ siê

w 2016 roku po wyprodukowaniu pierwszej partii ryby towa-

rowej.

Krzysztof Goryczko

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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