
Parenti i Renny Hadiaty – odkrywczynie tych 3 gatunków

chcia³yby, ¿eby te piêkne rybki sta³y siê swego rodzaju

ambasadorami badañ dziewiczej przyrody wyspy. Te nie-

zwykle s³abo poznane ryby s¹ kluczowe dla badañ ewolucji

ry¿anek z Celebes.
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XXII Krajowa Konferencja i szkolenie hodowców karpi,

S³ok, hotel Wodnik, 22-24 lutego 2017 r.

Tegoroczna konferencja karpiowa, odbywaj¹ca siê

kolejny ju¿ raz w oœrodku „Wodnik“ ko³o Be³chatowa cie-

szy³a siê doskona³¹ frekwencj¹, w wyk³adach, dyskusjach

i innych wydarzeniach uczestniczy³o ponad 200 s³uchaczy.

Niew¹tpliwie du¿e zainteresowanie udzia³em w konferencji,

oprócz tradycyjnych motywacji, mo¿na równie¿ ³¹czyæ

z szybko rozchodz¹cymi siê ostatnio informacjami o plano-

wanych zmianach Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze“. Wa¿ne w polskiej akwakulturze œrodowisko pro-

ducentów ryb w ziemnych stawach typu karpiowego jest

¿ywotnie zainteresowane rekompensatami wodnoœrodowi-

skowymi, a wizja planowanego przesuniêcia 92 mln euro

przeznaczonych na te dzia³ania w celu ³agodzenia z³ej sytu-

acji rybaków ba³tyckich, spotyka siê z du¿ym oporem

hodowców karpia. Uczestnicy konferencji liczyli na uzyska-

nie kompetentnych i satysfakcjonuj¹cych informacji od

przedstawicieli Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej.

W ramach dwudniowej konferencji odby³o siê piêæ

sesji tematycznych, obejmuj¹cych szerokie spektrum

zagadnieñ istotnych dla hodowców karpia (analiza pro-

dukcji, przetwórstwa, sprzeda¿y, konsumpcji karpia,

zdrowie ryb, Program Operacyjny na lata 2014-2020,

dywersyfikacja produkcji i technologie, zagadnienia

pozaprodukcyjne). Wyk³adowcy reprezentuj¹cy zarówno

oœrodki naukowe, jak i administracjê rz¹dow¹ i bra-

n¿ow¹, doradztwo rolnicze, podatkowe oraz praktykê

ryback¹ przedstawili ponad dwadzieœcia prezentacji.

Konferencjê zainaugurowa³ referat dyrektora Insty-

tutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, prof. Arkadiu-

sza Wo³osa, prezentuj¹cy dorobek poszczególnych

zak³adów Instytutu, ze szczególnym uwzglêdnieniem pro-

blematyki gospodarki stawowej. Du¿ym problemem w reali-

zacji zamierzeñ Instytutu jest jego pogarszaj¹ca siê z roku

na rok sytuacja finansowa. Pomimo tego faktu, Instytut pla-

nuje prowadzenie prac i wdro¿eñ przydatnych dla praktyki

rybackiej. Zagadnienia przekazywania informacji i wiedzy

miêdzy nauk¹ a praktyk¹ ryback¹, zwi¹zane z ni¹ oczeki-

wania i trudnoœci zosta³y usystematyzowane w referacie

prof. Andrzeja Pilarczyka na przyk³adzie wyników realizacji

wieloletniego programu TRAFOON. Kolejne referaty przed-

stawia³y zró¿nicowane aspekty gospodarki stawowej.

Polska dysponuje najwiêkszym rynkiem karpia w Unii

Europejskiej, szacowanym w ostatnich latach na oko³o 23

tys. ton. Oznacza to, ¿e krajowa konsumpcja tego gatunku

wynosi ok. 0,6 kg/os./rok. W Czechach i na Wêgrzech kon-

sumpcja karpia jest znacznie wy¿sza i wynosi ponad 1 kg.

Po trzech latach wzrostu, produkcja karpi w sezonie 2015
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roku spad³a o 12,6%, to jest do poziomu z 2012 roku (17,5

tys. ton). Szacuje siê, ¿e produkcja w 2016 roku by³a bardzo

zbli¿ona do poprzedniego sezonu, import by³ wyj¹tkowo

wysoki, odnotowano równie¿ doskona³y, bezproblemowy

zbyt. Przyczyny nieosi¹gania poziomu produkcji 20 tys. ton

s¹ zró¿nicowane, wiele z nich omawianych by³o w trakcie

konferencji w wyst¹pieniach poszczególnych prelegentów i

w trakcie dyskusji. Postêpuj¹ce zmiany klimatyczne potê-

guj¹ problemy z deficytem wody zasilaj¹cej stawy karpiowe

w wielu zlewniach, co w po³¹czeniu z wysokimi temperatu-

rami wody powoduje istotne pogorszenie warunków ¿ycia

ryb. O wadze tej problematyki œwiadczy projekt Ceres for

Blue Growth, realizowany przez du¿y zespó³ miêdzynaro-

dowy w ramach programu Horyzont 2020, w którym uczest-

nicz¹ równie¿ naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwer-

sytetu Technologicznego w Szczecinie. Celem projektu jest

opracowanie prognoz wp³ywu zmian klimatu na perspek-

tywy rybactwa i akwakultury.

Istotnym problemem powoduj¹cym du¿e fluktuacje

produkcji wszystkich roczników karpia jest od lat stan zdro-

wotny ryb. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferen-

cji, sesja poœwiêcona zdrowiu ryb mia³a jasno zarysowany

aspekt praktyczny. S³uchaczom przedstawiono legisla-

cyjne zagadnienia dotycz¹ce nadzoru i zwalczania chorób

ryb, praktyczne wskazówki zwi¹zane z pobieraniem

i transportem próbek ryb do badañ laboratoryjnych oraz

zagadnienia z zakresu profilaktyki i terapii w chowie ryb.

Istotne by³o przedstawienie s³uchaczom wyników moni-

toringu dotycz¹cego sytuacji epizootycznej chorób wiru-

sowych w polskich gospodarstwach stawowych. W mate-

riale badawczym analizowanym w Pu³awach, oprócz

znanego od kilkunastu ju¿ lat wirusa KHV pojawia siê

nowy groŸny wirus CEV (KSD). Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e

racjonalne dzia³ania œrodowiska rybackiego dotycz¹ce

m.in. profilaktyki, nie pozwol¹ na powtórzenie siê zna-

nego przy KHV czarnego scenariusza rozprzestrzeniania

terytorialnego epizoocji. Z du¿ym zainteresowaniem

s³uchaczy spotka³ siê referat dotycz¹cy efektów badañ

prowadzonych w PAN w Go³yszu, maj¹cych na celu zre-

dukowanie œmiertelnoœci materia³u obsadowego karpia,

poprzez zastosowanie krzy¿ówek zawieraj¹cych

domieszkê sazana amurskiego.

Nowy Program Operacyjny niesie mo¿liwoœci wprowa-

dzenia nowoczesnych i innowacyjnych technologii chowu

i hodowli ryb. Bardzo du¿e zainteresowanie wœród hodow-

ców i inwestorów wzbudzaj¹ systemy recyrkulacyjne. Przy

podejmowaniu decyzji biznesowych o rozpoczêciu takich

inwestycji nale¿y jednak braæ pod uwagê jej wysokie koszty.

Wed³ug wielu opinii, technologie te powinny byæ wykorzy-

stywane w produkcji gatunków ryb i innych organizmów

wodnych perspektywicznych rynkowo, o wysokich cenach

oraz do produkcji m³odych stadiów tych ryb. Do tej kategorii

trudno zaliczyæ karpia, z czym polemizowali autorzy jed-

nego z wyst¹pieñ (R. Kowalski, Z. Pirtañ), proponuj¹c nowe

spojrzenie na technologiê chowu tego gatunku. System

recyrkulacyjny stwarza mo¿liwoœci znacznego skrócenia

cyklu produkcji karpia handlowego, do jednego – dwóch

sezonów. Otwarta i dyskusyjna pozostaje w dalszym ci¹gu

kwestia op³acalnoœci ekonomicznej tej technologii.

Mo¿liwoœci wykorzystania zró¿nicowanych dodatków

paszowych i zio³owych oraz redukcji kosztów karmienia

karpia w chowie stawowym, przy ró¿nych poziomach inten-

syfikacji zaprezentowa³ Miros³aw Cieœla z Zak³adu Ichtio-

biologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury SGGW

w Warszawie.

Obserwatorzy rynku karpia odnotowuj¹ zmieniaj¹ce siê

dynamicznie z roku na rok preferencje konsumenckie. Sza-

cuje siê, ¿e w 2016 roku, udzia³ karpia przetworzonego,

g³ównie w postaci p³atów i filetów wyniós³ ju¿ oko³o 1/3

ogólnej krajowej poda¿y tego gatunku. Oznacza to rosn¹ce

znaczenie przetwórstwa, wynikaj¹ce ze zmian preferencji

konsumenckich i koniecznoœæ uwzglêdniania tego faktu

w strategii rozwoju gospodarstw stawowych. Wiele przy-

datnych dla hodowców informacji zawiera³o wyst¹pienie

Bogus³awa Pawlikowskiego z Morskiego Instytutu Rybac-

kiego, w którym zademonstrowano kompleksowy system

przetwarzania karpi oraz zaproponowano mo¿liwoœci

wykorzystania na cele konsumpcyjne oraz paszowe pro-
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duktów powstaj¹cych w procesie przetwarzania, czêsto

nies³usznie okreœlanych jako odpadowe. Wa¿n¹ z rynko-

wego i wizerunkowego punktu widzenia kwestiê sprzeda¿y

bezpoœredniej, w kontekœcie aktualnych uwarunkowañ

prawnych omówi³a ekspert z Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie. Równie istotny dla zarz¹dzaj¹cych

gospodarstwami akwakultury by³ przegl¹d problematyki

podatkowej przedstawiony w jednym z referatów. Wyda-

waæ by siê mog³o, ¿e znane s¹ ju¿ wszystkie mo¿liwe Ÿród³a

wsparcia finansowego gospodarstw rybackich, dlatego

du¿ym zaskoczeniem dla s³uchaczy by³a informacja

podana przez S³awomira Litwina o mo¿liwoœci wsparcia ze

œrodków ZUS inwestycji poprawiaj¹cych stan bezpie-

czeñstwa i higieny pracy w gospodarstwach. Niezwykle cie-

kaw¹ historiê Przegl¹du Rybackiego, towarzysz¹cego

wiernie hodowcom od 1918 roku, z przerwami zwi¹zanymi

z meandrami polskiej historii, przedstawi³ jego redaktor

naczelny, Wojciech Andrzejewski. Zbli¿aj¹ce siê stulecie

pisma sk³ania do rozwa¿añ o przysz³oœci, byæ mo¿e obok

formy papierowej powinna siê równie¿ ukazywaæ prefero-

wana przez m³odszych czytelników wersja cyfrowa?

Dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, Janusz Wrona

odczyta³ list ministra Marka Gróbarczyka do uczestników

konferencji oraz potwierdzi³ plany departamentu dotycz¹ce

alokacji œrodków finansowych do priorytetu 1. Powy¿sza

informacja spotka³a siê z negatywnym odbiorem uczestni-

ków konferencji. Prezesi wszystkich organizacji rybactwa

œródl¹dowego zadeklarowali podjêcie intensywnych zabie-

gów, zmierzaj¹cych do utrzymania rekompensat w nowym

programie. Temu celowi s³u¿yæ ma równie¿ apel uczestni-

ków konferencji do ministra Gróbarczyka o uruchomienie

naborów na te dzia³ania.

Konferencji towarzyszy³a wystawa profesjonalnego

sprzêtu rybackiego – od ubrañ rybackich, poprzez drobne

akcesoria, do wyposa¿enia niezbêdnego w przedsiêbior-

stwach akwakultury.

Konferencjê zakoñczy³a uroczysta kolacja, w trakcie

której wrêczono nadawany przez Kapitu³ê tytu³ Rybaka

Roku 2016. Laureatem tego wyró¿nienia zosta³ ni¿ej podpi-

sany.

Wiêkszoœæ streszczeñ wyg³oszonych referatów zna-

laz³a siê w wydanych sumptem Polskiego Towarzystwa

Rybackiego materia³ach konferencyjnych: „Akwakultura

karpia – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i prawne” (kon-

takt: Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu; e-mail:

biuro@ptryb.pl)

Andrzej Lirski

Zak³ad Rybactwa Stawowego w ¯abieñcu,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Konferencja austriackich hodowców karpia

Austria nie nale¿y do europejskich potentatów hodowli

karpia. Niemniej austriaccy hodowcy bardzo odpowiedzial-

nie podchodz¹ do swojej profesji i problemów zwi¹zanych

z chowem i hodowl¹ ryb. W dniach od 14 do 18 marca 2017

r. na zaproszenie Stowarzyszenia Hodowców Ryb Dolnej

Austrii (Niederösterreichischer Teichwirteverband) mia³em

krótk¹ okazjê zapoznaæ siê z problematyk¹ hodowli ryb

w Austrii. Spoœród dziewiêciu krajów zwi¹zkowych, karpie

hoduje siê prawie wy³¹cznie w Dolnej Austrii. Kraj ten zaj-

muje obszar po obu stronach Dunaju od Masywu Cze-

skiego na pó³nocy a¿ po Alpy na po³udniu. Dlatego w tym

rejonie zorganizowano konferencjê hodowców karpia,

która odby³a siê w dniach 15-16 marca w Schloss Rosenau

ko³o Zwettl. Konferencja zgromadzi³a oko³o 70 uczestników

z Austrii, Niemiec, Czech i Polski. Obrady odby³y siê

w ma³ej, urokliwej miejscowoœci, po³o¿onej wœród niewiel-

kich gór i œwierkowych lasów.

W trakcie konferencji podsumowano dzia³ania przepro-

wadzone przez Stowarzyszenie Hodowców Ryb Dolnej

Austrii. Wykorzystuj¹c fundusze europejskie stowarzysze-

nie prowadzi dzia³ania edukacyjne i promocyjne. Dzia³ania

edukacyjne skierowane s¹ przede wszystkim do dzieci,

a promocja obejmuje wydawanie ksi¹¿ek, broszur i plaka-

tów przedstawiaj¹cych hodowane ryby. Oprócz karpia

hodowane s¹ dodatkowo: amur, to³pyga, lin, sandacz,

okoñ, szczupak i sum europejski. Interesuj¹cym sposobem

promocji spo¿ycia karpia jest sprzeda¿ za symboliczn¹

kwotê ksi¹¿ek z atrakcyjnymi przepisami na potrawy z ryb.
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Ksi¹¿ka sprzedawana jest wraz z karpiami w trakcie jesien-

nych od³owów stawów, kiedy wiele osób bezpoœrednio

u hodowców kupuje ryby. Stowarzyszenie Hodowców Ryb

Dolnej Austrii jest wspó³organizatorem kursów dla hodow-

ców ryb w stawach oraz w recyrkulowanych obiegach

wody. Treœæ i czas trwania kursów s¹ zatwierdzane przez

Federalny Urz¹d ds. Wody. Kursy s¹ uznawane za dowód

kwalifikacji do wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(EFMR).

Bud¿et austriackiego programu EFMR na lata

2014-2020 wynosi 13930000 euro. Po³owa tej kwoty

pochodzi ze œrodków bud¿etu narodowego, a druga z UE

(tab. 1). Przedstawiaj¹cy za³o¿enia programu dr Matthias

Lentsch podkreœli³, ¿e du¿e kontrowersje wywo³uje podzia³

œrodków. Bud¿et zaplanowany na rybo³ówstwo œródl¹dowe

jest niewspó³miernie niski w porównaniu do œrodków zapla-

nowanych na kontrolê. Istotnym problemem jest tak¿e zbie-

ranie danych dotycz¹cych rybactwa. Warto odnotowaæ, ¿e

Austria nie przesy³a³a ¿adnych danych o rybactwie do

Komisji Europejskiej do 2014 roku.

TABELA 1

Podzia³ œrodków austriackiego programu EFMR
w latach 2014-2020

Œrodki
Bud¿et

EFMR (euro)
Bud¿et

Austrii (euro)
£¹czne

œrodki (euro)

Rybo³ówstwo œródl¹dowe 45000 45000 90000

Akwakultura 3604000 4354000 7958000

Zbieranie danych 700000 175000 875000

Kontrola i monitoring 700000 78000 778000

Przetwórstwo i obrót 1690000 2040000 3730000

Pomoc techniczna 226000 274000 500000

Suma 6965000 6965000 13930000

Plan zbierania danych zak³ada przeprowadzenie pilo-

ta¿owych projektów, które okreœl¹ metody gromadzenia

informacji spo³ecznych, ekonomicznych i œrodowiskowych.

Pierwszy projekt dotyczy okreœlenia parametrów populacyj-

nych i szacowania biomasy ryb w trzech jeziorach. W naj-

wa¿niejszych dla austriackiego rybactwa jeziorach w latach

2017-2019 zostan¹ przeprowadzone badania, które

wyka¿¹, jaka jest struktura i zasoby ryb oraz wska¿¹ mo¿li-

woœci zrównowa¿onego gospodarowania tymi zasobami.

Drugi projekt ma na celu zebranie danych socjoekonomicz-

nych dotycz¹cych rybactwa i akwakultury, a trzeci okreœle-

nie wp³ywu akwakultury na œrodowisko oraz funkcji œrodo-

wiskowych akwakultury. Wykonawcy drugiego projektu

w ci¹gu 18 miesiêcy oceni¹ aktualnie dostêpne dane oraz

wska¿¹ sposoby zgromadzenia wiêkszej iloœci, bardziej

szczegó³owych informacji. Trzeci projekt dotyczy oceny

jakoœciowych, iloœciowych i pieniê¿nych œwiadczeñ akwa-

kultury, obejmuj¹cej zarówno stawy ziemne, jak te¿ sys-

temy przep³ywowe i recyrkulowane. Celem projektu jest

okreœlenie produkcyjnych i pozaprodukcyjnych korzyœci

zwi¹zanych z hodowl¹ ryb, w tym wynikaj¹cych z oszczê-

dzania (retencji) wody, rekreacji i wp³ywu na ró¿norodnoœæ

biologiczn¹. Kolejny projekt dotyczy wp³ywu wydry na

zasoby i hodowlê ryb, w tym oceny strat spowodowanych

przez ten gatunek. W projekcie bêdzie okreœlone zagêsz-

czenie i liczebnoœæ wydry oraz oszacowana œmiertelnoœæ

ryb wywo³ana bezpoœrednio atakami przez wydry lub jako

powik³ania zwi¹zane z chorobami, urazami oraz infekcjami

paso¿ytów. Austriackie instytucje nadzoruj¹ce rybactwo

zak³adaj¹, ¿e nie zostanie osi¹gniêta strategia „Akwakul-

tura 2020” dotycz¹ca zwiêkszenia produkcji. Za³o¿ono, ¿e

w trakcie zbierania danych socjoekonomicznych zostan¹

zdiagnozowane problemy, a hodowcy ryb oraz w³adze lan-

dów bêd¹ wspó³pracowa³y nad ich przezwyciê¿eniem.

W trakcie konferencji przedstawiono równie¿ prezenta-

cjê dotycz¹c¹ identyfikacji i oznakowania ryb oraz produk-

tów z ryb. Autor prezentacji przedstawi³ liczne przyk³ady

b³êdnego oznakowania oraz wzory dobrze przygotowanych

etykiet. Podobnie jak wczeœniejsze prezentacje, równie¿ ta

wzbudzi³a o¿ywion¹ dyskusjê. Nastêpna prezentacja

przedstawia³a szczegó³ow¹ relacjê z konferencji Europej-

skiego Stowarzyszenia Patologów Ryb.

W drugiej czêœci pierwszego dnia konferencji przedsta-

wiciele stowarzyszenia hodowców karpia w rejonie

Aischgund (Bawaria) przedstawili prezentacjê podsumo-

wuj¹c¹ doœwiadczenia i korzyœci zwi¹zane z uzyskaniem

logo oznaczenia pochodzenia geograficznego (ang. protec-

ted geographical indication, PGI). Niemieccy hodowcy pod-

kreœlili, ¿e lokalni mieszkañcy chêtnie kupuj¹ karpie z logo

PGI, szczególnie jeœli wiedz¹, ¿e jest to produkt bezpieczny
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i dobrej jakoœci. Karp

z Aischgund od piêciu lat

posiada takie logo, a hodowcy

dziêki temu aplikuj¹ o pieni¹dze

z UE na promocjê swoich ryb

i produktów z nich. Wczeœniej

lokalni hodowcy nie byli sk³onni

przeznaczaæ w³asnych œrodków

na promocjê spo¿ycia karpia,

poniewa¿ uwa¿ali, ¿e promuj¹

ryby innych hodowców, w tym

z innych krajów. Po uzyskaniu

oznaczenia pochodzenia geo-

graficznego lokalni hodowcy karpia chêtnie przystêpuj¹ do

akcji promocyjnych. Œrednia cena karpia oznakowanego

logo PGI jest wy¿sza o oko³o 1 euro, a hodowcy oprócz

¿ywych ryb oferuj¹ równie¿ œwie¿e i mro¿one filety oraz

paluszki wytwarzane z karpi. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e

producenci karpia z Aischgund maj¹ ograniczenia

zwi¹zane z produkcj¹, m.in. stosuj¹ w³asne lub certyfiko-

wane pasze oraz spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce gêstoœci

obsad (maks. 800 osobników/ha) i wielkoœci produkcji oraz

masy cia³a sprzedawanych ryb (1-1,7 lub do 2,5 kg odpo-

wiednio dla ryb trzy- oraz czteroletnich). Podkreœlono, ¿e

ubiegaj¹c siê o oznaczenie pochodzenia geograficznego

nale¿y przyj¹æ bardzo wysokie standardy jakoœci.

Ostatnia prezentacja pierwszego dnia konferencji doty-

czy³a produkcji karpia o zwiêkszonej zawartoœci kwasów

t³uszczowych omega-3. Dr Jan Mraz z Uniwersytetu w Cze-

skich Budziejowicach przedstawi³ wyniki projektu i korzyœci

marketingowe zwi¹zane z wyhodowaniem karpi o zwiêk-

szonej zawartoœci nienasyconych kwasów t³uszczowych.

Produkcja karpi „omega-3” zosta³a w Czechach opatento-

wana, a Wydzia³ Rybactwa i Ochrony Wód certyfikuje jego

produkcjê. Wydzia³ posiada w³asny sklep rybny, a karpie

o zwiêkszonej zawartoœci kwasów t³uszczowych omega-3

sprzedawane s¹ najszybciej spoœród wszystkich dostêp-

nych ryb.

Drugi dzieñ konferencji poœwiêcony by³ problematyce

zwi¹zanej z wp³ywem wydry na hodowlê ryb. Licznie przy-

byli urzêdnicy zarówno z urzêdów federalnych, jak i krajów

zwi¹zkowych podkreœlali znaczenie tego tematu. Wprowa-

dzeniem do dyskusji by³a prezentacja Gün-

thera Gratzl przedstawiaj¹ca aktualny status,

liczebnoœæ i rozmieszczenie wydry w Dolnej

Austrii. Autor przedstawi³ skalê szkód, jakie

wyrz¹dza wydra oraz szczegó³owo omówi³

sposoby zapobiegania stratom w rybostanie.

Druga prezentacja dotyczy³a planu gospoda-

rowania wydr¹ w Dolnej Austrii oraz planu

ograniczenia jej liczebnoœci. W ca³ej Austrii

wydra podlega ochronie gatunkowej i podob-

nie jak w Polsce zakazane jest zabijanie, chwy-

tanie i niszczenie nor. Wydra licznie wystêpuje

tylko w kraju Dolna Austria i tylko tego obszaru

dotyczy plan gospodarowa-

nia. W latach 90. wydra

uwa¿ana by³a za gatunek

zagro¿ony wyginiêciem,

jednak w nastêpnych latach

jej liczebnoœæ wzros³a.

W 2008 roku w Dolnej Austrii

¿y³o 450 osobników, a straty

powodowane przez wydrê

nasili³y siê tak bardzo, ¿e

konieczny sta³ siê plan

gospodarowania tym gatun-

kiem. Plan zak³ada ochronê

biotopów wydry, stabilizacjê liczebnoœci, dzia³ania prewen-

cyjne oraz monitoring. Eksperci zajmuj¹cy siê ochron¹

wydry zalecili ograniczenie liczebnoœci i po raz pierwszy

w tym roku zaplanowano odstrza³ 40 osobników. W Dolnej

Austrii roczny bud¿et na wyp³atê odszkodowañ za straty

powodowane przez wydrê wynosi 100000 euro i taka sama

kwota wydawana jest na dzia³ania prewencyjne. Hodowcy

ryb mog¹ ubiegaæ siê o œrodki na ogrodzenie stawów, przy

czym wniosek musi zostaæ zaopiniowany przez konsultan-

tów doradztwa rybackiego. W 2017 roku maksymalne dofi-

nansowanie ogrodzenia stawów bêdzie wynosi³o 5000 euro

(trwa³e ogrodzenie) lub 1000 euro (przenoœne ogrodzenie),

z zastrze¿eniem ¿e nie wiêcej ni¿ 75% ca³kowitych kosz-

tów. Kwota dofinansowania uzale¿niona jest tak¿e od

dochodów hodowcy ryb. Wiêksze kwoty mog¹ uzyskaæ

hodowcy o mniejszych dochodach. Uzupe³nieniem proble-

matyki zwi¹zanej z wydr¹ by³y prezentacje przedstawiaj¹ce

sytuacjê w Polsce (Andrzej Kapusta) i Czechach (dr Pavel

Vrana). Organizatorzy s³usznie za³o¿yli, ¿e problemy powo-

dowane przez wydrê wywo³aj¹ o¿ywion¹ dyskusjê. Ka¿dy

z autorów oprócz 15-20 minut na prezentacjê mia³ do dys-

pozycji 30 minut na odpowiedzi na pytania. Austriaccy

hodowcy i urzêdnicy byli zainteresowani, jakie metody sto-

sowane s¹ w Polsce do oszacowania liczebnoœci wydr, czy

planowane s¹ œrodki finansowe na prewencjê i refundacjê

strat w rybostanie oraz czy przewidziane jest przygotowa-

nie planu gospodarowania gatunkiem.

Krótka wizyta w Austrii by³a zainspirowana przez Igora

Wawrzyniaka z Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa
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Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, a sfinanso-

wana przez Stowarzyszenie Hodowców Ryb Dolnej Austrii.

W trakcie pobytu nieocenion¹ pomoc okazali mi Leo Kirch-

maier, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Stowarzyszenia Hodowców

Ryb Dolnej Austrii oraz dr Bernhard Schneider. Wszystkim

osobom, które przyczyni³y siê do mojej wizyty w Austrii ser-

decznie dziêkujê.

Andrzej Kapusta

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

IV Kongres Rybny – doroczne spotkanie bran¿y

przetwórców ryb i nie tylko – Sopot, Hotel Sheraton,

30-31 marca 2017 r.

Wstêp

Polski sektor przetwórstwa ryb nale¿y do jednego z naj-

wiêkszych w Unii Europejskiej, jest tak¿e jednym z najno-

woczeœniejszych. Wed³ug danych z wrzeœnia 2016 r1.,

w kraju funkcjonowa³y 262 zak³ady przetwórcze upraw-

nione do handlu produktami rybnymi w obszarze UE,

a uprawnienia do eksportu do krajów trzecich posiada³o 75

zak³adów. Polskie produkty rybne w ostatnim roku trafi³y do

92 krajów. Znacz¹ca jest liczba zak³adów dopuszczonych

do sprzeda¿y tylko na krajowe rynki lokalne. W rejestrze

G³ównego Inspektoratu Weterynarii w ostatnim roku znaj-

dowa³o siê 885 podmiotów, szacuje siê, ¿e przetwórstwem

ryb zajmuje siê 60-70 zak³adów. Zatrudnienie w sektorze

przetwórstwa wynosi ostatnio ok. 18,5 tys. osób, w Polsce

funkcjonuje 12 zak³adów z zatrudnieniem powy¿ej 250

osób. Wielkoœæ produkcji w przetwórstwie w ostatnim roku

to ok. 530 tys. ton, wœród przerabianych ryb dominuj¹ ³oso-

sie i œledzie. Wartoœæ produkcji wynosi³a ok. 10,5 mld z³,

z czego ponad 65% uzyskuj¹ du¿e przetwórnie, z zatrud-

nieniem powy¿ej 250 osób. Wiêkszoœæ przychodów,

w ostatnim roku a¿ 65%, przetwórnie uzyskuj¹ z eksportu

swoich wyrobów. Tak rozbudowany przemys³ przetwórczy

wymaga ogromnych iloœci surowca. W ubieg³ym roku spro-

wadzono do Polski ok. 564 tys. ton ryb i owoców morza, któ-

rych wartoœæ wynosi³a 8,62 mld z³.

Podstawowe informacje o ostatnim
kongresie

Podany powy¿ej potencja³ polskiego przemys³u prze-

twórstwa ryb w pe³ni uzasadnia potrzebê organizowania

corocznych, profesjonalnych spotkañ kadry zarz¹dzaj¹cej

bran¿y rybnej. Kolejny, czwarty ju¿ kongres odbywaj¹cy siê

w presti¿owym sopockim hotelu Sheraton, zosta³ jak zwy-

kle zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Rynku

Rybnego, we wspó³pracy partnerskiej z „Magazynem Prze-

mys³u Rybnego”. Patronat honorowy obj¹³ Minister Gospo-

darki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej Marek Gróbarczyk

oraz Miêdzynarodowa Organizacja Eurofish. Patronat

merytoryczny roztoczy³ Morski Instytut Rybacki – PIB oraz

Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego. Kongres sprawnie

i kompetentnie prowadzi³ Tomasz Kulikowski, redaktor

naczelny Magazynu Przemys³u Rybnego. Wed³ug zapo-

wiedzi organizatorów, w trakcie tegorocznego spotkania

wiod¹cymi tematami mia³y byæ nowoczesne technologie

chowu ryb, przetwórstwa, zabezpieczania surowca ryb-

nego, zrównowa¿one rybo³ówstwo, certyfikacja ryb i owo-

ców morza oraz œrodki unijne zawarte w Programie Opera-

cyjnym „Rybactwo i Morze”.

Kongres cieszy³ siê doskona³¹ frekwencj¹, przekra-

czaj¹c¹ nawet pierwotne plany organizatorów. Uczestni-

czy³o w nim ponad 300 s³uchaczy, którzy mieli okazjê

wys³uchania w ramach dwóch sesji plenarnych (inaugura-

cyjnej i koñcz¹cej kongres) oraz w czterech tematycznych

(technologie przetwórstwa rybnego, przysz³oœæ polskiej

akwakultury, rynek ³ososi i pstr¹gów oraz rynek ma³ych ryb

pelagicznych i fl¹der) wys³uchaæ niemal 50 referatów.

W kongresie oprócz goœci z kraju uczestniczyli tak¿e

wyk³adowcy i s³uchacze z Norwegii, Niemiec, Danii, W³och

i Chile. W kuluarach swoje technologie i produkty prezen-

towa³y wiod¹ce krajowe i œwiatowe firmy obs³uguj¹ce prze-

mys³ przetwórczy.

Sesje plenarne

W ramach pierwszej sesji wyg³oszonych zosta³o szeœæ

referatów, po trzy przez prelegentów z Polski oraz przez

goœci z zagranicy. Inauguracyjny wyk³ad Krzysztofa

Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

¯ywnoœciowej PIB „Polska gospodarka rybna – stan

obecny i perspektywy“ traktowa³ o rynku ryb, bilansie krajo-

wego rynku ryb, wystêpuj¹cych na nim tendencjach, sytu-

acji ekonomicznej zak³adów przetwórczych oraz mo¿liwo-

œciach rozwoju bran¿y. Najwa¿niejsze tendencje krajowego

rynku to miêdzy innymi wzrost po³owów we wszystkich sek-

torach rybo³ówstwa oraz poprawa ich op³acalnoœci, wzrost

poda¿y ryb i owoców morza, wzrost cen ryb wp³ywaj¹cy na

pogorszenie relacji cenowych miêdzy rybami a ich

g³ównymi substytutami.

Kristin Pettersen, dyrektor ds. marketingu Norweskiej

Rady ds. Ryb i Owoców Morza, w prezentacji: „Why the fish
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industry must acknowledge consumer needs and trends to

succeed in increasing its profits?” omówi³a dzia³ania skiero-

wane do klientów s³u¿¹ce zwiêkszeniu sprzeda¿y ryb

w Norwegii. Wiele spostrze¿eñ prelegentki mia³o charakter

uniwersalny, mo¿liwy do zastosowania w Polsce.

Bogus³aw Kowalski, prezes zarz¹du Graal S.A., jednej

z najwiêkszych firm przetwórczych w kraju przedstawi³ refe-

rat „Przetwórstwo rybne – teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ roz-

woju bran¿y”. Na przyk³adzie swojej firmy przedstawi³ aktu-

aln¹ sytuacjê sektora, zagro¿enia i perspektywy rozwoju.

Ekaterina Tribilustova reprezentuj¹ca Eurofish, w refera-

cie: „Fish trade and consumer trends in Europe”, omówi³a

najwa¿niejsze trendy konsumenckie i motywacje wyboru ryb

w ro¿nych regionach Unii Europejskiej. Jednym z jej cieka-

wych spostrze¿eñ jest zasygnalizowanie koniecznoœci wiêk-

szego docenienia grupy dojrza³ych klientów (65+), poszu-

kuj¹cych atrakcyjnych i zdrowych produktów rybnych.

Certyfikowane produkty rybo³ówstwa stanowi¹ ju¿

znacz¹cy element oferty handlowej. Wp³yw na to ma

rosn¹ca œwiadomoœæ konsumentów poszukuj¹cych ozna-

kowanych, bezpiecznych dla zdrowia i przyjaznych dla œro-

dowiska wodnego produktów rybnych. Powy¿sze zagad-

nienia w referacie „Globalne wyzwania przysz³oœci” omówi³

dyrektor handlowy MSC (The Marine Stewrdship Council –

Rada Zarz¹dzania Zasobami Morskimi),Nicolas Guichoux.

Jedyn¹ alternatyw¹ dla malej¹cych zasobów mórz i oce-

anów oraz wzrostu konsumpcji ryb jest produkcja w akwa-

kulturze. Jacek Juchniewicz, prezes zarz¹du Stowarzysze-

nia Producentów Ryb £ososiowatych, w referacie „Dlaczego

warto wspieraæ akwakulturê?”przedstawi³ dynamiczny roz-

wój sektora, najszybciej rozwijaj¹cego siê dzia³u produkcji

¿ywnoœci w œwiecie oraz plany jego rozwoju w kraju.

Nowoczesne technologie chowu ryb wymagaj¹ szero-

kiego zastosowania tlenu. Stefan Dullstein, z firmy Aquacul-

ture Linde Gas omówi³ tê problematykê w referacie „Linde

Gas Activities in Aquaculture”.

Drugiego dnia kongresu, w trakcie sesji koñcowej,

zaprezentowano siedem referatów, poœwiêconych g³ównie

wprowadzaniu nowych produktów na rynek, w tym norwe-

ski, zwyczajom ¿ywieniowym i kana³om sprzeda¿y ryb oraz

produktów rybnych, innowacyjnym produktom rybnym,

kampaniom promuj¹cym spo¿ycie ryb.

Sesja: przysz³oœæ polskiej akwakultury

W trakcie edycji przedpo³udniowej i popo³udniowej

pierwszego dnia kongresu zaprezentowano jedenaœcie

prezentacji poœwiêconych szeroko pojêtej problematyce

akwakultury.

Omówiono nowe technologie chowu ryb w akwakultu-

rze, przechodz¹c od ogó³u – „Nowe gatunki i technologie –

dok¹d iœæ“ (Jacek Sadowski, ZUT Szczecin), „System RAS

– analiza SWOT“ (Miros³aw Pó³gêsek, ZUT Szczecin),

poprzez charakterystykê praktycznych zastosowañ syste-

mów recyrkulacyjnych (recirculating aquaculture systems)

w chowie pstr¹gów – „W któr¹ stronê p³ynie pstr¹g“

(Krzysztof Grecki, Wylêgarnia Ryb D¹bie), do

szczegó³owych rozwi¹zañ technologicznych – „The para-

digm shift in salmon production: challenges and potential of

large industrial land-based RAS“ (Frederic Gaumet, Veolia

Water Technologies), „Technologie natleniania“ (Kenneth

Glomset, Innovation Centre for Aquaculture and Water Tre-

atment, Alesund The Linde Group Norwegia). Zaprezento-

wano dwa przedsiêbiorstwa akwakultury – „Czynniki suk-

cesu oraz ryzyka w hodowli ryb“ (Antoni £akomiak, prezes

zarz¹du, Gospodarstwo Rybackie Gos³awice Sp. z o.o.)

oraz „Innowacyjna metoda hodowli ³ososi na l¹dzie“

(Jaros³aw Szysz, Jurassic Salmon Sp. z o.o.). Mo¿liwoœci

ekspansji rynkowej karpia w referacie „Czy karp jest ryb¹

perspektywiczn¹ na krajowym rynku ryb?“ przedstawi³

Andrzej Lirski (IRS Olsztyn). Szanse finansowania inwesty-

cji w akwakulturze z funduszy unijnych omówi³ Adam Sudyk

(Departament Rybo³ówstwa, Ministerstwo Gospodarki

Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej" w referacie „Zasady finan-

sowania rozwoju akwakultury w ramach Programu Opera-

cyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – oœ priorytetowa 2".

Blaski i cienie wdra¿ania wyników badañ naukowych

w praktyce “Wspó³praca nauki z praktyk¹ – modele projek-

tów wdro¿eniowych" przybli¿yli Agata Kowalska i Rados³aw

Kowalski (IRS Olszyn, PAN Olszyn). Okreœleniu potencja³u

wdra¿ania ró¿norodnych innowacyjnych technologii

w akwakulturach dla obszaru po³udniowego Ba³tyku wraz
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z planowanym przeprowadzeniem badañ pilota¿owych

w czterech krajach s³u¿y projekt InnoAquaTech, który

przedstawi³a Ma³gorzata Kieliszewska (MIR Gdynia).

Dwóm bardzo istotnym dla polskiego przetwórstwa

gatunkom, ³ososiowi i pstragowi poœwiêcona by³a

oddzielna sesja „Rynek ³ososi i pstr¹gów“.

Na zakoñczenie

Wzrost spo¿ycia ryb jest œciœle zwi¹zany z ich prze-

twórstwem. Konsumenci oczekuj¹ innowacyjnych produk-

tów, do ³atwego przyrz¹dzenia w domu oraz funkcjonalnie

opakowanych. Problematyce wprowadzania nowych pro-

duktów na rynek poœwiêcone by³y referaty wyg³oszone

w trakcie sesji koñcz¹cej kongres. Z uwagi na koszty, ogól-

nopolskie kampanie promuj¹ce spo¿ycie ryb i wspieraj¹ce

eksport produktów rybnych powinny byæ przeprowadzane

przy wykorzystaniu œrodków unijnych. Przy zró¿nicowa-

nych problemach, obecnych w ka¿dej dzia³alnoœci gospo-

darczej, ogólny wydŸwiêk kongresu by³ optymistyczny.

Pozytywne wnioski przynosz¹ wyniki prezentowanych

badañ konsumenckich, przeprowadzonych przez GfK

Polonia. Nabywcy zwracaj¹ uwagê na kupowane produkty,

czytaj¹ etykiety przed decyzjami zakupowymi, oczekuj¹

informacji na temat miejsca i technologii wyprodukowania

artyku³u. Patriotyzm i lokalnoœæ produktu odgrywaj¹ wielk¹,

pozytywn¹ rolê, konsumenci uwa¿aj¹ polsk¹ ¿ywnoœæ za

dobr¹ i chêtnie próbuj¹ produktów lokalnych/regionalnych.

Powy¿sze regu³y z pewnoœci¹ dotycz¹ tak¿e ryb.

Niezast¹pione walory od¿ywcze i smakowe ryb pozwa-

laj¹ na prognozowanie zwiêkszenia konsumpcji ryb w Pol-

sce, co umo¿liwi oczekiwany równie¿ przez przetwórców

wzrost produkcji krajowej akwakultury.

Andrzej Lirski

Zak³ad Rybactwa Stawowego w ¯abieñcu,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Odeszli...

In¿. Kazimierz Dyrynda (25.06.1931 – 27.03.2017)

Urodzi³ siê 25 czerwca 1931 r.

na terenie obecnej Bia³orusi

w Wo³kowysku w dzielnicy Wola. To

miejsce urodzenia pozosta³o dla

niego magiczne przez póŸniejsze

ca³e jego ¿ycie. Po wojnie rodzina

osiad³a w Olsztynie, gdzie ukoñczy³

liceum. W 1950 r. od 26 czerwca do

25 sierpnia pracowa³ w Zjednocze-

niu Energetycznym Okrêgu Mazur-

skiego w Olsztynie. W 1951 r. rozpocz¹³ studia na nowo otwartym

Wydziale Rybackim Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie, który ukoñczy³

w 1955 r. i uzyska³ stopieñ in¿yniera rybactwa. Otrzyma³ nakaz pracy i 1

kwietnia 1955 r. rozpocz¹³ pracê w Przedsiêbiorstwie Po³owów i Us³ug

Rybackich w Ustce, gdzie pracowa³ jedynie do 9 czerwca 1955 r. W okresie

10 czerwca – 31 grudnia 1955 r. pracowa³ w Przedsiêbiorstwie Po³owów

i Us³ug Rybackich w Gdyni. Od 1 stycznia 1956 do 15 maja 1974 r. pra-

cowa³ w Zarz¹dzie Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Gdañsku

jako ichtiolog, a nastêpnie jako dyrektor biura. W tym czasie rozwin¹³

dzia³alnoœæ terenow¹, zorganizowa³ po³owy tarlaków troci w £ebie

i Redzie. Z po³awianych tarlaków w Oœrodku Zarybieniowym w Rumi pozy-

skiwano ikrê, z której wychowano smolty do zarybiania Redy i £eby.

W ramach wspó³pracy z Terenow¹ Pracowni¹ Rzeczn¹ IRS smolty znako-

wano. Pozwoli³o to na okreœlenie wêdrówek troci z tych rzek i efektywnoœci

zarybiania. 16 maja 1974 rozpocz¹³ pracê w nowo powo³anym Pañstwo-

wym Gospodarstwie Rybackim w Gdañsku, gdzie pracowa³ do 31 lipca

1983 jako wicedyrektor. Od 1 sierpnia 1983 do 31 lipca 1992 prowadzi³

w³asne gospodarstwo rolne w miejscowoœci Warcz, gmina Tr¹bki Wielkie.

W okresie od 1.01.1988 do 31.08.1988 i od 1.06 1989 do 28.02.1991 pra-

cowa³ w Przedsiêbiorstwie Remontowym Corina w Gdañsku. Przed prze-

jœciem na emeryturê w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 1992 pra-

cowa³ w Oœrodku Zarybieniowym w Rumi.

W 1961 r. o¿eni³ siê Leokadi¹ Szymañsk¹. By³ szczêœliwym ojcem 2

córek, Beaty (1964) i Justyny (1971). Jednak to szczêœcie zosta³o prze-

rwane œmierci¹ ukochanej ¿ony w grudniu 1971 r. Kazio znalaz³ siê w bar-

dzo trudnej sytuacji, pogodzenia obowi¹zków ojca samotnie wychowu-

j¹cego córki i obowi¹zków pracownika. W 1974 zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski

z Barbar¹ Sikorsk¹, która dzielnie i z pe³nym zaanga¿owaniem matkowa³a

córkom.

Kazio bardzo czêsto wraca³ do wspomnieñ z rodzinnych stron i opo-

wiada³ historie z tamtych lat. Czêsto odwiedza³ Wo³kowysk, by³ czynnym

dzia³aczem Stowarzyszenia Ziemi Wo³kowyskiej.

Kazio bardzo czêsto by³ dusz¹ towarzystwa, potrafi³ bardzo intere-

suj¹co opowiadaæ o swoim hobby – ¿aglach i nartach. Pierwsz¹ z tych pasji

realizowa³ nad ukochanymi Wdzydzami, a drug¹ w Alpach.

Imponowa³ nam optymistycznym podejœciem do trudnoœci ¿ycio-

wych, co pomaga³o mu przetrwaæ wiele trudnych sytuacji. Ten optymizm

bardzo pomaga³ mu w walce z d³ug¹ i ciê¿k¹ chorob¹.

Pogrzeb Kazia odby³ siê w sobotê 1 kwietnia na cmentarzu w Oliwie

przy piêknej s³onecznej pogodzie, ¿egna³o Go liczne grono przyjació³.

Zachowamy Go w naszej pamiêci jako serdecznego, zawsze optymistycz-

nego i oddanego przyjaciela.

¯egnamy Ciê Kaziu, spoczywaj w pokoju.

Przyjaciele



XXII Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników

Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Hotel ASTOR
Jastrzêbia Góra, 31 maja - 2 czerwca 2017 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w XXII Krajo-

wej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê w dniach 31 maja -

2 czerwca 2017 w Hotelu ASTOR w Jastrzêbiej Górze, w odleg³oœci ok. 200 m od Ba³tyku.

Na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych,

stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego. Zagadnienia te zostan¹ przed-

stawione przez pracowników Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wœród wyk³adów konferencyj-

nych znajdzie siê tematyka zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporowych. Jak co roku, na nasz¹ Kon-

ferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ reprezentantów instytucji nadzoruj¹cych racjo-

naln¹ gospodarkê ryback¹, w tym: Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,

Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, Urzêdy Marsza³kowskie, Pañstwow¹ Stra¿ Ryback¹, Polski Zwi¹zek Wêdkarski.

Ka¿dy z uczestników Konferencji otrzyma materia³y konferencyjne.

Wszelkie informacje na temat XXII Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

(w tym karta zg³oszenia i szczegó³owy program) s¹ na bie¿¹co aktualizowane na stronie internetowej IRS.

Tradycyjnie gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki

rybacko-wêdkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych oraz przyjazn¹ atmosferê naszego spotkania.

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji:

31 maja (œroda), godzina 1100

Zakoñczenie:

2 czerwca (pi¹tek), godzina 13.00

Koszt uczestnictwa wynosi 880 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 22 maja

2017 r. Po przekroczeniu tego terminu równie¿

obowi¹zuje op³ata wy¿sza o 100 z³.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wczeœniejszego

noclegu. W tej sprawie prosimy kontaktowaæ siê

bezpoœrednio z recepcj¹ Hotelu ASTOR w Jastrzê-

biej Górze. (http://www.astorhotel.pl/).

za Komitet Organizacyjny

Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

SR SR
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„WYLÊGARNIA 2017”

14-15 wrzeœnia 2017 r.
Temat przewodni:

„Wylêgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury”

Organizatorzy:

Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ wylêgarnictwa i podchowów orga-

nizmów wodnych na kolejn¹, coroczn¹ konferencjê "Wylêgarnia". Planujemy j¹ zorganizowaæ w dniach

14-15 wrzeœnia 2017 r. O miejscu konferencji poinformujemy Pañstwa ju¿ wkrótce, po zakoñczeniu proce-

dury przetargowej dotycz¹cej œwiadczenia us³ugi hotelowo-gastronomicznej.

Zamierzamy Pañstwu przybli¿yæ najnowsze osi¹gniêcia zwi¹zane z rozrodem, podchowem, profilak-

tyk¹ i terapi¹ organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej pla-

katowej. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusj¹). Osoby chêtne do zaprezentowania

wyników swoich prac prosimy o przes³anie tekstów maszynopisów w formie elektronicznej (Word) w nie-

przekraczalnym terminie do koñca kwietnia 2017 r., na skrzynkê: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy

musz¹ byæ przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do

redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opraco-

wanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê z 150-200 s³ów. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie

prawo wyboru doniesieñ.

Rejestracjê uczestników rozpoczniemy w œrodê 13 wrzeœnia od godz. 15.00. Zakoñczenie konferencji

nast¹pi w pi¹tek 15 wrzeœnia po obiedzie. O kosztach uczestnictwa w konferencji i szczegó³ach doty-

cz¹cych p³atnoœci poinformujemy Pañstwa w kolejnym numerze Komunikatów Rybackich. Bie¿¹ce informa-

cje o konferencji bêd¹ równie¿ dostêpne na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o wczeœniejsze zg³aszanie siê.

Kontakt:

Andrzej Szczerbowski (tel. 89 5240171,
fax: 89 5240505;
e-mail: a.szczerbowski@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,

z.zakes@infish.com.pl


