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9. Miêdzynarodowa Konferencja Zoologów:
„Zrównowa¿one wykorzystanie i ochrona œwiata
zwierz¹t w kontekœcie zmian klimatycznych“ 12-13
paŸdziernika 2016, Kiszyniów, Mo³dawia

Na konferencjê zosta³em zaproszony przez jej organi-

zatorów, którzy – aby mnie dodatkowo zmotywowaæ –

zaproponowali mi udzia³ w miêdzynarodowym komitecie

organizacyjnym, co znakomicie obni¿y³o koszty uczestnic-

twa. Konferencja poœwiêcona by³a 70. rocznicy Instytutu

Zoologii oraz 55-leciu inauguracji oficjalnej dzia³alnoœci

Mo³dawskiej Akademii Nauk. Z tego wzglêdu sesja ple-

narna konferencji mia³a charakter uroczysty i odbywa³a siê

w Sali B³êkitnej akademii (fot. 1).

Konferencjê otworzy³, a nastêpnie przedstawi³ historiê,

najstarszego w obrêbie Mo³dawskiej Akademii Nauk –

Instytutu Zoologii – jego dyrektor prof. dr hab. Ion Toderaº

(fot. 2).

W trakcie sesji plenarnej wyg³oszono referaty trak-

tuj¹ce g³ównie o zmianach klimatycznych i ich wp³ywie na

ró¿ne grupy taksonomiczne roœlin i zwierz¹t na obszarze

zachodniej czêœci basenu czarnomorskiego. Po zakoñcze-

niu sesji plenarnej i przerwy obiadowej uczestnicy konfe-

rencji przenieœli siê do Instytutu Zoologii, gdzie przebiega³a

robocza czêœæ konferencji, tzn. prezentacje ustne oraz

postery. Poniewa¿ obszar tematyczny zg³oszonych refera-

tów by³ bardzo szeroki, a ich liczba znacz¹ca, ta czêœæ kon-

ferencji realizowana by³a w czterech sekcjach: 1 – „Krê-

gowce”, 2 – „Bezkrêgowce”, 3 – „Ekosystemy wodne”, 4 –

„Zarz¹dzanie lasami”. Nasze referaty przedstawione by³y

w ramach trzeciej sekcji. Pierwszy z nich pt. „Zagro¿one

wyginiêciem gatunki ryb jesiotrowatych wymagaj¹ czynnej

ochrony – Restytucja sterleta Acipenser ruthenus L.

w basenie Dniestru” zasta³ wyg³oszony pierwszego dnia

konferencjii przez autora niniejszego doniesienia, a drugi pt.

”Identyfikacja progów tolerancyjnych ryb – Nowy kierunek

w akwakulturze” przez kierownika Zak³adu Hydrobiologii

i Toksykologii Instytutu Zoologii prof. dr hab. Elenê Zubcov,

która by³a moderatorem sekcji w drugim dniu jej trwania

(fot. 3).

Po zakoñczeniu ustnych wyst¹pieñ odby³a siê krótka

sesja posterowa, w której powierzono mi funkcjê modera-

tora.

Nastêpnego dnia do po³udnia kontynuowano prace

w sekcjach. W „naszej” sekcji przedstawiono szereg cieka-

wych prezentacji, dotycz¹cych stanu populacji ró¿nych

gatunków ryb na tle zmian œrodowiskowych. Na szczególne

wyró¿nienie, moim zdaniem, zas³uguj¹ wyst¹pienia braci

Denisa i Dymitra Bulatów, którzy przestawili wyniki wielolet-

nich badañ ichtiofauny dorzecza Dniestru i Pruta na teryto-

rium Mo³dawii. Konferencjê zakoñczy³o tradycyjne, krótkie

podsumowanie prac poszczególnych sekcji przez modera-

torów.

Materia³y prezentowane na konferencji, a tak¿e

przes³ane dodatkowo na adres organizatorów zosta³y

wydane w formie rozszerzonych abstraktów (do 4 stron

maszynopisu) w monografii konferencyjnej.

W trakcie trwania konferencji, podczas przerw zbiera³a

siê kilkakrotnie grupa inicjatywna, tzn. Elena Zubcowa
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Fot. 1. Uczestnicy sesji plenarnej konferencji w Sali B³êkitnej Akademii Nauk.

Fot. 2. Akad. prof. dr hab. Ion Toderaº przedstawia historiê Instytutu Zoologii. Fot. 3. Praca w sekcji 3 – Ekosystemy wodne, w drugim dniu konferencji.



ze wspó³pracownikami, dr Oleksy Khudyi i ja dyskutowa-

liœmy za³o¿enia kolejnego wspólnego projektu,

dotycz¹cego prac restytucyjnych lokalnych populacji ster-

leta basenu Dniestru. Ustalono harmonogram dalszych

dzia³añ, a tak¿e kandydatury potencjalnych cz³onków kon-

sorcjum z krajów „starej” Europy.

W drugiej po³owie dnia, po dokonaniu stosownej

op³aty, mo¿na by³o uczestniczyæ w zaproponowanych

przez organizatorów wycieczkach. Z uwagi na deszczow¹

pogodê w³aœciwie to wyboru nie by³o – pozostawa³y jedynie

podziemia wytwórni win Cricova. S¹ to drugie co do wiel-

koœci na œwiecie winne piwnice. £¹czna d³ugoœæ wykutych

w skale korytarzy przekracza 100 km. Przemieszczaæ siê

w nich mo¿na jedynie samochodami. W rozszerzonych

odcinkach korytarzy dojrzewaj¹ wina w beczkach oraz

przechowywane s¹ ju¿ butelkowane, pochodz¹ce

z dobrych roczników. Sta³a temperatura 12-14°C i odpo-

wiednia wilgotnoœæ sprawiaj¹, ¿e przechowywane wino

nabiera szczególnych wartoœci. Oprócz hurtowych „prze-

chowalni” butelek s¹ niedu¿e wykute w wapieniu nisze,

które mog¹ wynaj¹æ osoby prywatne, szczególnie te bar-

dziej zasobne w walory p³atnicze (fot. 4).

Przechowuj¹ tam swoje winne kolekcje znane osobi-

stoœci, takie jak: Angela Merkel, W³adimir Putin, Herman

Van Rompuy, Jose Manuel Barroso czy John Kerry. W tym

doborowym towarzystwie nie zabrak³o równie¿ obecnego

przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, naszego

by³ego premiera Donalda Tuska (fot. 5).

Na zakoñczenie wycieczki po krêtych i d³ugich koryta-

rzach piwnic winnych Cricovy czeka³a na nas przyjemna

niespodzianka, a mianowicie degustacja dojrzewaj¹cych tu

wyrobów (fot. 6)

Po zakoñczonej degustacji nieco zmêczeni wróciliœmy

do hotelu, aby odpocz¹æ przed powrotem na ³ono ojczyzn.

Ryszard Kolman

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

XLI Szkolenie – Konferencja hodowców ryb
³ososiowatych, Gdynia 13-14 X 2016 r.

Kolejny rok z rzêdu, w piêknie po³o¿onym, nad samym

morzem hotelu Mercure w Gdyni, odby³a siê czterdziesta

pierwsza bran¿owa konferencja hodowców ryb ³ososiowa-

tych oraz technologiczne targi akwakultury. Ka¿da konfe-

rencja jest bardzo istotna dla œrodowiska rybackiego, tego-

roczna odby³a siê przed rozpoczêciem kolejnego, trzeciego

ju¿ programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"

2014-2020, daj¹cego szansê kolejnej ekspansji i rozwoju

sektora pstr¹gowego.
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Fot. 4. Nisze z kolekcjami cennych roczników win.

Fot. 5. Kolekcja win nale¿¹ca do premiera Donalda Tuska.

Fot. 6. Sala restauracyjna w podziemiach Cricovy przygo-
towana do degustacji win.



Strategia akwakultury intensywnej (czyli g³ównie

chowu ryb ³ososiowatych) zawarta w programie do 2020

roku zak³ada uzyskanie trzech celów strategicznych:

1. Osi¹gniêcie i utrzymanie pozycji lidera w UE w produkcji

ryb pochodz¹cych z intensywnej akwakultury œródl¹dowej.

2. Wzrost udzia³u ryb pochodz¹cych z polskiej akwakultury

intensywnej w rosn¹cym krajowym rynku ryby œwie¿ej

do poziomu przynajmniej 35%.

3. Dwukrotne zwiêkszenie dostaw pochodz¹cych z polskiej

akwakultury intensywnej do krajowego przetwórstwa.

Ten bardzo ambitny plan wymaga wzrostu produkcji

ryb z akwakultury intensywnej do 2020 roku, w tym

pstr¹gów o oko³o 23000 ton, co pozwoli na uzyskanie pro-

dukcji na poziomie oko³o 42000 ton (wzrost o 82,6%). Jest

o czym rozmawiaæ...

W trakcie dwudniowej konferencji przedstawiono

szesnaœcie referatów w ramach piêciu sesji:

– Rynek i produkcja,

– Prawo wodne,

– Zagadnienia weterynaryjne,

– Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

2014-2020,

– Ochrona zdrowia ryb.

Sesjê „Rynek i produkcja” prowadzi³ Andrzej Lirski

(IRS), który w swojej prezentacji przedstawi³ stan sektora

akwakultury w 2015 roku na podstawie danych uzyskanych

z kwestionariuszy statystycznych RRW-22. Wprawdzie

ogólna produkcja wszystkich gatunków ryb by³a nieco ni¿-

sza ni¿ w 2014 roku (37,98 tys. ton wobec 40,1 tys. w roku

2014), to ogólna wartoœæ wynios³a 373 mln z³ i by³a wy¿sza

o 3 mln w stosunku do roku poprzedniego, g³ównie dziêki

wy¿szym cenom zbytu wiêkszoœci gatunków ryb. W akwa-

kulturze dominowa³y dwa gatunki, karp z produkcj¹ 17,75

tys. ton oraz pstr¹gi i inne gatunki ryb ³ososiowatych z pro-

dukcj¹ 15,79 tys. ton. Kolejn¹ prezentacjê dotycz¹c¹ wiel-

koœci i struktury produkcji pstr¹ga w ujêciu ankiety SPR£

zademonstrowa³a Anna Swacha-Polañska (SPR£). Przy

zastosowaniu innej ani¿eli w statystyce publicznej metodyki

(model estymacyjny wyliczony na podstawie wspó³czyn-

nika pokarmowego oraz iloœci wykorzystanej paszy) osza-

cowano ³¹czn¹ produkcjê wszystkich roczników ryb ³oso-

siowatych na 18,46 tys. ton, wobec 17,67 w 2014 roku.

Przedstawiona zosta³a równie¿ ciekawa analiza struktury

sprzeda¿y gospodarstw pstr¹gowych, stosowanych przez

nie kana³ów dystrybucji oraz pojawiaj¹cych siê nowych

trendów w strategii zbytu ryb. Krzysztof Hryszko (IERiGZ)

zapozna³ uczestników konferencji z niezmiernie istotn¹ pro-

blematyk¹ rynku i spo¿ycia ryb w 2015 roku. Rok 2015

zapisa³ siê wysokimi cenami surowców rybnych z importu,

co mia³o wp³yw na poziom cen detalicznych w kraju. Ryby

i owoce morza nale¿a³y do najszybciej dro¿ej¹cych produk-

tów ¿ywnoœciowych. Powy¿sze fakty niew¹tpliwie wp³ynê³y

na obni¿enie bilansowego spo¿ycia ryb i owoców morza

o ok. 7% w porównaniu z 2014 rokiem. Wielkoœæ spo¿ycia

na jednego mieszkañca (w przeliczeniu na tzw. pe³n¹ masê

ryb) wynios³a 12,51 kg. Rok 2015 by³ korzystny dla prze-

twórstwa rybnego, czego widocznym objawem by³a

rosn¹ca produkcja i poprawa wskaŸników ekonomicznych.

Ostatni¹ prezentacjê w sesji inauguracyjnej zaprezentowa³

Tomasz Kulikowski (Magazyn Przemys³u Rybnego), trak-

tuj¹cy o ciekawym problemie segmentyzacji rynku i trud-

noœciach w wyborze adekwatnych strategii promocji spo¿y-

cia ró¿nych gatunków ryb.

Sesjê „Prawo wodne” otworzy³ prezes Zarz¹du SPR£

Jacek Juchniewicz przedstawiaj¹c batalie z administracj¹

rz¹dow¹, które toczy³y siê przy tworzeniu nowego Prawa

wodnego, w którym pierwotnie zak³adano wysokie op³aty

za wodê, a tak¿e wiele innych ryzykownych propozycji

dotycz¹cych akwakultury. Pozostawienie tych wstêpnych,
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rygorystycznych i kosztownych dla hodowców za³o¿eñ

doprowadzi³oby niew¹tpliwie do ogromnych problemów

finansowych akwakultury w Polsce. Uda³o siê znacz¹co

poprawiæ te zapisy, w dalszym ci¹gu nieznana jest osta-

teczna wersja nowego Prawa wodnego. W dalszej czêœci

sesji przedstawiono prezentacje poœwiêcone: nowej usta-

wie Prawo wodne (A. Wiœniewska) oraz nowym procedu-

rom uzyskiwania pozwoleñ wodnoprawnych (J. Jam-

ka-Szymañska).

Sesja „Zagadnienia weterynaryjne” poœwiêcona by³a

aktualnej sytuacji stanu epizootycznego w akwakulturze.

Marek Matras z Zak³adu Chorób Ryb PIW Pu³awy przed-

stawi³ poziom zainfekowania gospodarstw w Polsce

groŸnymi wirusami VHS i IPN, a tak¿e IPN. Stwierdza siê

zaka¿enie gospodarstw tymi wirusami na poziomie kilkuna-

stu gospodarstw rocznie, liczba ta nie zmienia siê

w przeci¹gu ostatnich lat. Dominik Tomczak z Departa-

mentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii przedstawi³

za³o¿enia reformy powstania jednej Inspekcji Bezpiecze-

ñstwa ¯ywnoœci w Polsce, która przejmie zadania piêciu ist-

niej¹cych inspekcji w ramach MRiRW, jak i czêœci zadañ

trzech innych inspekcji dzia³aj¹cych w ramach innych mini-

sterstw. Obecnie funkcjonuje oko³o 1000 inspektoratów

tych wszystkich inspekcji, po reformie bêd¹ tylko woje-

wódzkie i powiatowe inspektoraty w ³¹cznej liczbie oko³o

400. Hodowców zdenerwowa³y zmiany dotycz¹ce Powia-

towej Inspekcji Weterynaryjnej, której podlegaj¹ gospodar-

stwa, ale przedstawiciel rz¹dowy zapewnia³, i¿ reforma nie

wp³ynie na przyrost biurokracji i nie utrudni dzia³alnoœci

w zakresie chowu i hodowli ryb.

Kolejn¹ sesjê dotycz¹c¹ funduszy europejskich Pro-

gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

poprowadzi³a Anna Pyæ, przedstawicielka zarz¹du SPR£.

Adam Sudyk z Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej scharaktery-

zowa³ podzia³ œrodków finansowych i mo¿liwoœci finanso-

wania akwakultury. Nak³ady na akwakulturê wynios¹ oko³o

269 mln euro, czyli oko³o 1,1 mld z³otych, bêdzie to sta-

nowi³o 37,9% wszystkich œrodków w ramach PO „Rybac-

two i Morze” 2014-2020. Najwiêcej œrodków przeznaczo-

nych zostanie na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych

w akwakulturze oraz dla akwakultury œwiadcz¹cej us³ugi

œrodowiskowe. Stopa dofinansowania inwestycji bêdzie

wynosi³a 50% poniesionych kosztów. W ramach tej sesji

wyst¹pili tak¿e Anna Pyæ i Ziemowit Pirtañ, którzy omówili

praktyczne mo¿liwoœci korzystania z funduszy europejskich

oraz ich poziomy finansowania. Proponowane limity, nie

wiêksze ni¿ 2-5 mln z³otych maj¹ zapewniæ szeroki dostêp

beneficjentów do œrodków.

Sesja „Ochrona zdrowia ryb”, któr¹ prowadzi³ Andrzej

K. Siwicki, dotyczy³a g³ównie nowych zagro¿eñ ze strony

chorób bakteryjnych (A. Pêkala PIW Pu³awy), sezonowoœci

wystêpowania problemów zdrowotnych i aspektów prak-

tycznych immunoprofilaktyki w podchowach kontrolowa-

nych (A.K. Siwicki, E. Terech-Majewska UWM Olsztyn).

Kolega Radek Kowalski (PAN Olsztyn) przywióz³ z Japonii

nowinki techniczne i zaprezentowa³ nowe technologie tele-

komunikacyjne oraz urz¹dzenia do wykorzystania w dia-

gnostyce nasienia ryb.

Popo³udniow¹ sesjê pierwszego dnia konferencji zdo-

minowa³y wspomnienia. Benefis prof. Krzysztofa Goryczko

z okazji Jego 80. urodzin rozpocz¹³ Jacek Juchniewicz (pre-

zes SPR£), a sam Jubilat wyg³osi³ prezentacj¹ pod tytu³em

„O przemijaniu optymistycznie”. Na wielu historycznych ju¿

fotografiach przedstawi³ krótk¹ historiê pstr¹garstwa w Pol-

sce. Opowiada³ o ludziach i miejscach, o badaniach

i osi¹gniêciach zwi¹zanych z hodowl¹ ryb ³ososiowatych.

By³o o pocz¹tkach pstr¹ga w Dolinie Bêdkowskiej i Ojco-

wie, w pañstwowych gospodarstwach rybackich, PZW

i pierwszych prywatnych hodowlach (Krysiñski, £abêcki,

Sko³ysz, Miciñski). Ostatnie dwadzieœcia lat intensywnego

rozwoju pstr¹garstwa przedstawi³ w swojej prezentacji tylko

na kilku slajdach, ale za to optymistycznie z przes³aniem

„Tak trzymaæ”. Fotografii i wspomnieñ by³ ci¹g dalszy w pre-

zentacji „10, 20, 30, 40, 50…lat Krzysztofa Goryczko z Kole-

¿ankami i Kolegami oraz rybami” przedstawionej przez

Joannê Grudniewsk¹ (kole¿ankê z pracy w ZHR£ Rutki)

i Jacka Juchniewicza, przy wspó³udziale kole¿anek i kole-

gów z widowni, którzy bardzo chêtnie cofnêli siê w czasie

i komentowali wspólne z Jubilatem wycieczki, konferencje

oraz spotkania. Komentarz M. Bartusha „Goryczko jaki jest,

ka¿dy widzi” przejdzie do historii. By³y podziêkowania, gra-
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tulacje, anegdoty, ¿yczenia, kwiaty, prezenty, tort piêtrowy

oraz szampan, no i okolicznoœciowe 100 lat!.

Konferencja to tak¿e wa¿ny fragment integracji œrodo-

wiska hodowców i wielu bran¿ wspó³pracuj¹cych z hodow-

cami pstr¹gów. W ramach konferencji odby³y siê tak¿e:

Walne Zgromadzenie Cz³onków SPR£, zwiedzanie stoisk

i negocjacje z wystawcami firm z bran¿y akwakultury, kon-

kurs na potrawy z pstr¹ga, które tradycyjnie zdominowa³y

wyroby z ZHP Mylof oraz Pstr¹g Tarnowo, turniej popular-

nej wœród rybaków gry karcianej „mioda” oraz uroczysta

kolacja i spacery bulwarem nadmorskim.

Stefan Dobosz1, Joanna Grudniewska1,

Andrzej Lirski2

1Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2Zak³ad Rybactwa Stawowego w ¯abieñcu, Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Fina³ certyfikacji Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej
w MGMi¯Œ

Po 3 latach prac i konsultacji nad nowym Kodeksem

Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb, w dniu

22.11.2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej rozdano pierwsze certyfikaty. Spoœród 50

gospodarstw rybackich, które zg³osi³y siê do weryfikacji

stosowania postanowieñ Kodeksu, z r¹k przewod-

nicz¹cego Zespo³u Certyfikuj¹cego – profesora Ryszarda

Wojdy – certyfikaty otrzyma³o 48 firm rybackich, w tym trzy

o profilu pstr¹gowym. Zebranym pogratulowa³ dyrektor

Dep. Ryb. MGMi¯Œ Janusz Wrona, który podkreœli³ wagê

otrzymanych certyfikatów, jako dokumentów, za którymi

stoj¹ wiarygodne walory hodowlane ryb stawowych oparte

o dobr¹ praktykê ryback¹.

W trakcie prac trzech grup, które w terenie weryfi-

kowa³y deklaracje gospodarstw, okaza³o siê, ¿e wymogi

zawarte w Kodeksie, które na pocz¹tku wzbudza³y sporo

kontrowersji i obaw, s¹ w ogromnej wiêkszoœci stosowane

w codziennej praktyce rybackiej. K³opoty z uzyskaniem

pozytywnej oceny dotyczy³y jedynie dwóch gospodarstw.

Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli

Ryb zosta³ wpisany pod nr 1 na listê kodeksów MRiRW

w czerwcu 2015 roku i zgodnie z jego postanowieniami

mog¹ z niego korzystaæ wszyscy, niezale¿nie od przyna-

le¿noœci organizacyjnej.
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Odeszli...

Karol
Karol by³ wysoki, chudy, czêsto

mocno zgarbiony ze wzglêdu na nêkaj¹ce

go bóle krêgos³upa. Nie by³ zbyt wylewny

czy kontaktowy, ale cieszy³ siê sympati¹

i szacunkiem wœród rybaków. Podczas

naszych wizyt w Miliczu, dyrektorzy

gospodarstw traktowali go z powa¿aniem,

a czêœæ splendoru sp³ywa³a i na mnie.

Karol Przew³ocki urodzi³ siê w 1930

roku w rodzinie ziemiañskiej, w Mordach

na Podlasiu. By³ synem Henryka

Przew³ockiego i Karoliny Czapskiej, sio-

strzeñcem s³ynnego malarza Józefa

Czapskiego.

W jego rodzinnym maj¹tku oprócz ziemi ornej znalaz³o

siê przesz³o 200 hektarów stawów i to one w³aœnie wp³ynê³y

na jego póŸniejsze ¿ycie.

Ukoñczy³ studia na SGGW, uzyskuj¹c w 1952 roku

dyplom in¿yniera rolnika ze specjalizacj¹ w zakresie rybac-

twa i przez ca³e zawodowe ¿ycie zajmowa³ siê chowem ryb

w stawach. Wprowadzi³ wiele innowacji hodowlanych.

Zainicjowa³ w Polsce szczepienie ryb antybiotykami; sam

osobiœcie zaszczepi³ ich tysi¹ce. Bra³ udzia³ w pionierskich

pracach sprowadzenia do Polski ryb roœlino¿ernych, goœci³

w oœrodku rozrodu tych ryb w ZSRR w Gariaczym Kluczu.

By³ autorem i animatorem programu rybackiego sfinan-

sowanego przez UNDP FAO – agendê ONZ do spraw wy¿y-

wienia i rolnictwa. W ramach tego programu wielu ichtiolo-

gów skorzysta³o z wyjazdów – studiów zagranicznych,

a gospodarstwa rybackie wyposa¿ono

we wzory nowoczesnego sprzêtu rybac-

kiego.

Na emeryturze odkry³ w sobie talent

rzeŸbiarski – choæ sam skromnie nie

nazywa³ tego rzeŸbieniem, ale raczej

d³ubaniem. Najpierw zacz¹³ tworzyæ

proste krzy¿yki, potem kapliczki,

œwieczniki, potem przyszed³ czas na

zwierzêta, ró¿ne postacie i bardziej

z³o¿one kompozycje. Najwa¿niejsz¹

inspiracj¹ by³a dla Niego natura; odnaj-

dywa³ w naturalnym tworzywie nie-

zwyk³e kszta³ty, formy, faktury i rzeŸbi¹c wydobywa³ ukryte

w nich znaczenia. Najwiêksz¹ radoœci¹ by³a dla Niego

mo¿liwoœæ podarowania swoich rzeŸb innym ludziom – nie

zawsze nawet znajomym. Piêkn¹ menorê przekaza³

by³emu ambasadorowi Izraela w Polsce panu Szewachowi

Weissowi. Obdarowa³ wielu ludzi, a za spraw¹ oo. Domini-

kanów Jego krzy¿ykami zostali obdarowani Polacy

w Kazachstanie. Wiele z tych rzeŸb i rêkodzie³ jest przed-

stawionych w dwóch wydanych albumach: „Licentia sculp-

torica” i „ Z inspiracji natury” oraz na stronie internetowej

http://karolprzewlocki.pl/. Niezwykle ceni³ tradycje ludowe,

szanowa³ prostych, ciê¿ko pracuj¹cych ludzi. Widaæ to

w Jego rzeŸbach.

Zmar³ 1 listopada 2016 roku. Zosta³ pochowany

w Laskach na cmentarzu Zak³adu dla Niewidomych. To tam

znalaz³a schronienie jego rodzina po tragicznej eksmisji

i wydziedziczeniu z maj¹tku w 1944 roku.

Koledzy

Kazimierz Czubryt

30 lipca na cmentarzu w Pozezdrzu po¿e-

gnaliœmy w gronie rodziny i przyjació³ naszego

kolegê z Zak³adu Hodowli Ryb Jesiotrowatych

w Pieczarkach Kazimierza Czubryta. Odszed³

od nas wspania³y cz³owiek i serdeczny przyja-

ciel. Ponad 30 lat ¿ycia poœwiêci³ naszemu

Instytutowi. Od pocz¹tku istnienia „DOZ” Dga³

w Pieczarkach da³ siê poznaæ jako doskona³y,

solidny i kreatywny specjalista. Jego dyspozy-

cyjnoœæ, zaanga¿owanie i pomys³owoœæ nie

tylko przyczynia³y siê do usprawnienia pracy

zak³adu, ale niejednokrotnie ratowa³y z tarapa-

tów. Potrafi³ pracowaæ w zespole, dzieliæ siê

wiedz¹ z kolegami i wspólnie wypraco-

wywaæ rozwi¹zania. Elektryka nie mia³a

przed nim tajemnic.

By³ skromny, bezpoœredni i ¿ycz-

liwy. Emanowa³ wewnêtrznym ciep³em

i mia³ poczucie humoru. Bardzo lubi³

zwierzêta i dlatego zarówno etatowy

kotek - rybak, jak i piesek by³y starannie

przez niego wyg³askane. Pasjonowa³

siê ogrodnictwem, potrafi³ wykorzysty-

waæ dary natury do wspania³ych nale-

wek czy win. By³ równie¿ zapalonym

grzybiarzem, a szczególnie œwieci³y mu
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Micha³ Laskowski („Kaczor”)

30 paŸdziernika, dok³adnie w dniu swoich urodzin,

zmar³ Micha³ Laskowski, kolega z grupy, absolwent kie-

runku rybackiego Wydzia³u Ochrony Wód i Rybactwa

Œródl¹dowego ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej

w Olsztynie z 1982 roku. PrzyjaŸniliœmy siê na studiach i po

ich ukoñczeniu, a przyjaŸñ tê scementowa³y wspólne prak-

tyki studenckie, wspólne wyprawy na ryby, podobny ogl¹d

ca³ej naszej socjalistycznej rzeczywistoœci i niebanalne

poczucie humoru. ¯ycie Micha³a us³ane by³o, jak sam to

podkreœli³ w zamieszczonym ni¿ej fragmencie listu,

nades³anego do mnie wraz z ¿yczeniami z okazji mojej

nominacji profesorskiej, licznymi meandrami. Rodzice

mieszkali w Niemieckiej Republice Federalnej, dok¹d wyru-

sza³ co roku w przerwach miêdzy semestrami, i tam dora-

bia³ nieco, wrêczaj¹c mi po powrocie prezenty w postaci

unikalnych na naszym siermiê¿nym wêdkarskim rynku

b³ystek marki Mepps. O poczuciu humoru, a tak¿e podejœ-

ciu do naszej rzeczywistoœci pocz¹tku lat 80. XX w. œwiad-

czy nastêpuj¹cy fakt. Po zakoñczeniu zajêæ w Studium Woj-

skowym ka¿dy student musia³ wype³niæ wielostronicow¹

ankietê personaln¹, w której by³o jedno wa¿ne dla naszej

obronnoœci pytanie o przynale¿noœæ partyjn¹ rodziców.

„Kaczor” bez namys³u zapyta³ kapitana: mój ojciec nale¿y

do CDU, czy mam wpisaæ? Wielka konsternacja, kapitan

biegiem po wytyczne do prze³o¿onych, a po powrocie: nie

wpisywaæ. I drugi przyk³ad. Na moim weselu zapyta³em

Kaczora: a czemu nie zatañczysz ze swoj¹ ¿on¹ Iren¹? A on

bez namys³u: tañczê z Krówk¹ (tak nazywa³ Irenê) dopiero

gdy ona zaczyna p³akaæ, ¿e z ni¹ nie tañczê… Po ukoñcze-

niu studiów ima³ siê ró¿nych zajêæ; a to hodowa³ na babci-

nym polu w Worytach pomidory, a to próbowa³ wytwarzaæ

³odzie wêdkarskie, a to zainwestowa³ niezbyt szczêœliwie

w budowê pensjonatu i korty tenisowe w Ostrzycach nad

Raduni¹, ale coraz czêœciej i na coraz d³u¿ej wyje¿d¿a³ do

pracy w Niemczech, gdzie wreszcie osiad³ na sta³e.

Najd³u¿szy sta¿ pracy, przynajmniej po czêœci zgodny

z wykszta³ceniem, to by³a oczyszczalnia œcieków w Wesse-

ling nad Renem. W czasie urlopów wraca³ do Olsztyna, do

Ireny i syna Roberta, a ze mn¹ wyrusza³ na szczupaki i oko-

nie na Jezioro Gromskie. ¯yj¹c i tu, i najczêœciej tam, nie

zatraci³ swoistego poczucia humoru, i jak zauwa¿ysz Czy-

telniku umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem polskim

i wyuczon¹ za dzieciñstwa gwar¹ warmiñsk¹.

Dychteryjki Ermlandzkie Meandertalczyka

Wepchniête miêdzy miejsce zdarzeñ gietrzwa³dzkich,

zwanych objawieniami, a meandrami Pasargi, le¿¹

Woryty, gdzie – bardziej trwa³a ni¿ ¿y³a – moja babcia –

Oma, spêdzi³em fragmenty mojego dzieciñstwa. Babcia

ryby jadaæ lubi³a, ja ³owiæ – co miejscowi nazywali fita-

niem. A gdy rzek³a – rybów byœ przyniós³ i ¿egowów dla

kaczków – chêtnie rusza³em piaszczyst¹ steczk¹ nad

rzekê. Konikom polnym spotkanym po drodze wyrywa³em

tylne odnó¿a i zamyka³em w s³oiku. W pokrzywach tu¿ nad

wod¹ ukryt¹ mia³em leszczynkê. Cicho na palcach,

w ukryciu olch z wêdziskiem w rêku i s³ojem przynêty pod-

chodzi³em do strugi. Woda pulsowa³a nasycona p³och-

liw¹ ryb¹. Gdy tylko flosek znikn¹³ w odmêtach srebrzyste

klenie na zawsze opuszcza³y przyjazne im ³o¿e rzeki.

A œrodkiem Pasargi i jej zakoli bieg³a granica miêdzy

katolick¹ i pó³nocno-zachodni¹ czêœci¹ Prus – póŸniej

zreformowan¹. – Tam to ju¿ Luteroki – mawia³a Babcia

siê oczy, gdy opowiada³ o wielkich znaleziskach borowi-

ków. Zg³êbia³ wiedzê kulinarn¹, korzystaj¹c z niej w prak-

tyce, ale równie chêtnie s³u¿y³ porad¹ mniej doœwiadczo-

nym kole¿ankom. Trzeba przyznaæ, ¿e œwietnie przyrz¹dza³

potrawy z ryb przygotowuj¹c niepowtarzalne jad³o. Talent

ten szczególnie wykorzystywaliœmy w zawodowe œwiêto

„Dzieñ Rybaka”. Biesiady z Tob¹ na zawsze pozostan¹

w naszej pamiêci. Bêdzie nam Ciebie brakowa³o, Drogi

Przyjacielu.

Kole¿anki i Koledzy
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Oma – wskazuj¹c na drugi brzeg. Po godzinie, a mo¿e

dwóch wraca³em z worem ¿egotek i siatk¹ ryb. – No to coœ

tam ufici³ – pyta³a ju¿ w progu – a ja z wyrazem ma³ej

szelmy na twarzy rzek³em – ma³o rybów dzisiaj bu³o –

jeden katolik i trzy luteroki – maj¹c na myœli miejsce,

gdzie sp³awik znikn¹³ pod tafl¹ nurtu. – Ty huncwocie jak

ci dam waszkoderom to mnie spamniantosz. Ale waszko-

der nie poszed³ w ruch. A klenie cierpliwie znosi³y proce-

der skrobania, patroszenia i sma¿enia. Mojej prawdo-

mównoœci potwierdziæ nigdy nie chcia³y. Dziœ sam mam

w¹tpliwoœci, czy to naprawdê tak by³o. Bo w naturze jedy-

nie homo sapi¹cy trwa w wyimaginowanych granicach.

Nie w meandrach rzeki ich szukaæ, lecz w mózgu. A ¿e

ewolucja spowolni³a na tym cudownym zak¹tku ziemi,

proces przejœcia z ne- do meandertalczyka trwa. Kaczor

I takim meandertalczykiem zachowam „Kaczora”

w swojej pamiêci.

Arkadiusz Wo³os

PS Transcendentalny. Nie o kantowskim niebie gwiaŸdzi-

stym i prawie moralnym, ale o pewnym dziwnym znaku.

Szukaj¹c w swoich albumach z opisami wêdkarskich

wypraw zdjêcia Micha³a natrafi³em na to zamieszczone

w niniejszym wspomnieniu, któremu towarzyszy³ taki mój

wpis: „30 paŸdziernik. Ostatnia wyprawa w sezonie’85

zakoñczona sukcesem. Kaczor wraca z RFN i w dniu swo-

ich urodzin jedzie ze mn¹ na Grom…”. Czy to zwyk³y przy-

padek, czy prawdziwa transcendencja?

Spocz¹³ 22 listopada, zgodnie ze swoim ¿yczeniem, na

cmentarzu w Gietrzwa³dzie, niedaleko meandruj¹cej

Pasargi, a w momencie sk³adania urny do grobu nad cmen-

tarzem zako³owa³y dwa ptaki drapie¿ne….

Wylêgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia. (Red.) Z. Zakêœ, K. Demska-Zakêœ, Wyd. IRS, 2016, 313 s.

Pierwszym krokiem w rozwoju hodowli danego gatunku jest dok³adne poznanie jego szeroko rozumianej

biologii. Dog³êbna wiedza podstawowa jest warunkiem sukcesu badañ stosowanych i ich skutecznego wdra-

¿ania. Dotyczy to oczywiœcie i ryb, które z uwagi na œrodowisko wodne, w którym ¿yj¹ s¹ trudniejszym obiek-

tem prac badawczych i hodowlanych. Rozwój hodowli poszczególnych taksonów uwarunkowany jest opano-

waniem metod ich kontrolowanego rozrodu, pozwalaj¹cych na pozyskanie produktów p³ciowych. St¹d mo¿na

wnosiæ, ¿e w przypadku ryb to w³aœnie wylêgarnictwo stanowi swoist¹ forpocztê akwakultury. Opracowanie

biotechnik rozradzania danego gatunku warunkuje bowiem rozwój m.in. technik biotechnologicznych,

dotycz¹cych np. manipulacji genomowych, in¿ynierii chromosomowej, hybrydyzacji, czy te¿ prac zwi¹zanych

z nasieniem ryb, np. doskonaleniem technik jego kriokonserwacji. Wylêgarnictwo dostarcza materia³u do dal-

szego podchowu, tj. larw ryb. Coraz rzadziej zap³odnion¹ ikrê czy te¿ œwie¿o wyklute larwy przeznacza siê bez-

poœrednio do zarybieñ wód otwartych. Obecnie d¹¿y siê do tego, by przynajmniej pierwszy, najbardziej wra-

¿liwy okres w ¿yciu ryb, tj. larwalny, prze¿y³y one w podchowalni, w warunkach kontrolowanych.

Generalnie zasadniczym celem wylêgarnictwa jest uzyskanie odpowiedniej iloœci materia³u do dalszej

hodowli. Bezsprzecznie wa¿ne te¿ s¹ wskaŸniki jakoœci materia³u. Przy czym odnotowaæ nale¿y, ¿e w przy-

padku akwakultury zachowawczej, zwi¹zanej z produkcj¹ materia³u zarybieniowego przeznaczonego do

wsiedlania do wód otwartych, kryteria oceny jego jakoœci (larw, narybku) mog¹ odbiegaæ od tych stosowa-

nych w akwakulturze zwi¹zanej stricte z hodowl¹ ryb do wielkoœci konsumpcyjnej. Dla której szczególnie

istotne s¹ cechy u¿ytkowe ryb, np. tempo wzrostu, pokrój cia³a, czy te¿ wydajnoœæ miêsna. Dla akwakultury zachowawczej, a szczególnie rybackich u¿ytkow-

ników wód otwartych, wa¿ne s¹ efekty prowadzonych zarybieñ determinowane witalnoœci¹ materia³u, która nie zawsze w sposób bezpoœredni zwi¹zana jest

z korzystnymi wartoœciami wspomnianych ju¿ wskaŸników u¿ytkowych. Widz¹c ten problem coraz wiêcej prac badawczych, czy te¿ badawczo-rozwojowych

dotyczy spraw behawioralnych ryb oraz analiz efektów zarybieñ materia³em wyprodukowanym w systemach o ró¿nym stopniu intensyfikacji hodowli, od sta-

wów ziemnych pocz¹wszy na coraz powszechniej stosowanych systemach recyrkulacyjnych skoñczywszy. Rozwijane s¹ techniki znakowania ryb, które s¹

narzêdziem niezbêdnym przy prowadzeniu tego typu prac. Z uwagi na odmienne priorytety akwakultury zachowawczej i nazwijmy j¹ produkcyjnej, niewyklu-

czone, ¿e w przypadku obydwu modeli wskazane bêdzie opracowanie zmodyfikowanych biotechnik, czy te¿ procedur hodowli materia³u zarybieniowego

i obsadowego. [ze Wstêpu]

Wydawnictwo IRS poleca � Wydawnictwo IRS poleca
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Jesienne po³owy...



Fot. Arkadiusz Wo³os
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