
³ososiowatych w ogóle. £osoœ w œl¹skim odcinku Wis³y po

prostu by³ od zawsze, a jego populacja by³a du¿a.

Historia po³owów ³ososi na Œl¹sku Cieszyñskim jest

dobrze udokumentowana, dotyczy to zarówno wieku XIX,

jak i lat wczeœniejszych. Relacje z po³owów tej królewskiej

ryby w œl¹skiej Wiœle mo¿na odnaleŸæ nawet w prywatnej

korespondencji Piastów cieszyñskich z legnickimi. W daw-

nych przekazach jako miejsce po³owu najczêœciej wymie-

niana jest Wis³a w miejscowoœciach Strumieñ, Skoczów,

Ustroñ, Wis³a. To, ¿e ³ososie wp³ywa³y do Wis³y i Brennicy

jest jednak nie tylko martw¹ relacj¹ z przesz³ych wieków,

ale wci¹¿ ¿ywym wspomnieniem mieszkañców okolicznych

miejscowoœci. Wszyscy naoczni œwiadkowie wspominaj¹

ryby du¿e, ponad metrowe. Widok tego cudu natury,

zakoñczy³ siê w momencie przegrodzenia rzeki zapor¹

gocza³kowick¹. Zapor¹ bez przep³awki, która przerwa³a ich

odwieczny ci¹g do miejsca narodzin. Czy kiedykolwiek

bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ powrotu, czy umo¿liwimy im pokona-

nie tej przeszkody? Nie wiemy, na dziœ wydaje siê, ¿e nie.

Có¿ pozostaje? Miejmy nadziejê, ¿e kiedyœ siê to zmieni,

wróc¹ i dalej bêdzie mo¿na podziwiaæ te królewskie ryby na

swych tarliskach. Pamiêtajmy, ¿e skoro wszystko ma swój

pocz¹tek u Ÿród³a, to tylko Ÿród³a jednej rzeki mog¹ wydaæ

te szlachetne ryby na powrót.

Jakkolwiek rzeka ta czworak¹ ma nazwê, najw³aœciwiej

jednak mianuje siê Wis³¹, jakoby wisz¹c¹ lub zawis³¹; albo-

wiem strumieñ jej blisko miasteczka Skoczowa, poza wsi¹

Ustronie (Wstronie), w ziemi cieszyñskiej, z wierzcho³ka Alp

Sarmackich, a z czo³a góry, któr¹ pospolicie zowi¹ Ska³k¹ ,

z wielkim spadaj¹c szumem i zgie³kiem, nim zbiegnie

w nizinê, zdaje siê raczej zawieszon¹ , ni¿eli p³yn¹c¹ po

ziemi strug¹. … Z ryb wydaje ³ososie i jesiotry, które rzadko i

w znakomitych tylko trafiaj¹ siê rzekach. (D³ugosz, 1455)
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Tomasz Kajetan Czarkowski

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

I Olsztyñska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Rybactwo i bezpieczeñstwo na wodach Warmii i Mazur”

Województwo warmiñsko-mazurskie jest regionem

szczególnym, jeœli chodzi o powierzchniê oraz liczbê zbior-

ników wodnych le¿¹cych na jego obszarze. Jest równie¿

regionem szczególnie wa¿nym z punktu widzenia

rybo³ówstwa komercyjnego i rekreacyjnego oraz akwakul-

tury. Wychodz¹c naprzeciw zarówno mo¿liwoœciom, jak te¿

oczekiwaniom, dnia 17 listopada 2017 roku zosta³a zorga-

nizowana I Olsztyñska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Rybactwo i bezpieczeñstwo na wodach Warmii i Mazur”.

Spotkanie zosta³o zorganizowane wspólnymi si³ami

przez Biuro Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego, Komendê

Wojewódzk¹ Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w Olsztynie, Uni-

wersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsz-

tynie. Zosta³o te¿ objête patronatem wojewody warmiñ-
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sko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Konferencjê otworzy³

wicewojewoda warmiñsko-mazurski S³awomir Sadowski,

który przy okazji wrêczy³ odznaczenie pañstwowe w postaci

Br¹zowego Krzy¿a Zas³ugi dr. hab. Mariuszowi Teodorowi-

czowi. Po tej czêœci oficjalnej, nast¹pi³a czêœæ merytoryczna,

w sk³ad której wchodzi³o 10 referatów.

Na pocz¹tku wyst¹pi³ komendant wojewódzki PSR

w Olsztynie mgr in¿. Szczepan Worobiej z referatem „Zna-

czenie, aktualny stan, wyposa¿enie i dzia³alnoœæ PSR

w Olsztynie”. Komendant w sposób szczegó³owy przybli¿y³

uczestnikom konferencji zasady funkcjonowania, historiê

oraz problemy warmiñsko-mazurskiej PSR. Temat ten kon-

tynuowa³ dr in¿. Maciej Mickiewicz z IRS w Olsztynie, który

scharakteryzowa³ k³usownictwo wêdkarsko-rybackie, na

podstawie opinii funkcjonariuszy PSR zebranych w czasie

badañ ankietowych. Po tych dwóch referatach znalaz³ siê

czas na krótk¹ dyskusjê.

Po krótkiej przerwie g³os zabra³ mgr in¿. Andrzej

Abramczyk z Gospodarstwa Jeziorowego w E³ku Sp. z o.o.,

który z punktu widzenia u¿ytkownika rybackiego przed-

stawi³ praktyczne aspekty rybackiego u¿ytkowania wód

publicznych na Warmii i Mazurach. Omówi³ wiele proble-

mów, z którymi borykaj¹ siê jeziorowe gospodarstwa rybac-

kie, pocz¹wszy od k³usownictwa po zmiany œrodowiskowe,

konflikt z wêdkarzami oraz wp³yw kormorana czarnego na

dochody rybaków. Nastêpny referat dotyczy³ bezpie-

czeñstwa pracy na wodach œródl¹dowych i w rybactwie,

który wyg³osi³ mgr Marek Wójcik z Okrêgowego Inspekto-

ratu Pañstwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Okazuje siê,

¿e praca rybaków jest stosunkowo bezpieczna, gdy¿

wypadków przy pracy w ostatnich latach by³o niewiele.

Nastêpny referat dotyczy³ holistycznego oraz ekosys-

temowego spojrzenia na jeziorow¹ gospodarkê rybac-

ko-wêdkarsk¹ i nosi³ tytu³ „Rybactwo, wêdkarstwo, tury-

styka, ekologia – sieæ naczyñ po³¹czonych czy Ÿród³o kon-

fliktów”. Wyk³ad przeprowadzi³ dr in¿. Tomasz Kajetan

Czarkowski z IRS w Olsztynie. W czasie wyst¹pienia wyka-

zano, i¿ ci¹gle do koñca nie potrafimy zrozumieæ, czym tak

naprawdê jest odpowiedzialne, zrównowa¿one i efektywne

zarz¹dzanie ¿ywymi zasobami wód œródl¹dowych. Referat

miêdzy innymi wytyka³ b³êdne postrzeganie wód

œródl¹dowych, jedynie jako miejsca prowadzenia prywat-

nego biznesu i przypomina³, ¿e ekosystemy jeziorne s¹

w³asnoœci¹ ca³ego narodu, a nie tylko wybranych grup inte-

resów. Straty ekologiczne polskich gospodarstw stawo-

wych typu karpiowego w wyniku kradzie¿y ryb oraz wyjada-

nia przez zwierzêta rybo¿erne szczegó³owo omówi³ mgr

in¿. Krzysztof Karoñ – honorowy prezes Zwi¹zku Producen-

tów Ryb w Poznaniu. W wyniku opisanej analizy nasuwa siê

wniosek, i¿ straty te mog¹ byæ naprawdê du¿e, szczególnie

w regionie wielkopolskim. Po tym wyk³adzie g³os zabra³

zastêpca dyrektora Departamentu Rybo³ówstwa Minister-

stwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej mgr in¿.

Kamil Wojnar, mówi¹c o przysz³oœci polskiego sektora

rybackiego, szczególnie œrodków finansowych

pochodz¹cych z Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze”. Znów nasta³ czas dyskusji i pytañ w kierunku

wyk³adowców, a nastêpnie uczestnicy udali siê na obiad.

Po obiedzie rozpocz¹³ siê ostatni panel konferencyjny.

Niezast¹piony, ca³y czas silnie zwi¹zany z Katedr¹ Biologii

i Hodowli Ryb UWM, choæ ju¿ jako „stypendysta ZUS” (jak

sam o sobie mawia), prof. dr hab. Janusz Guziur szeroko

omówi³ drobnotowarow¹ produkcjê stawow¹ w regionie

Warmii i Mazur. Ten temat, choæ czêsto pomijany, wydaje

siê kluczowy dla prawid³owego funkcjonowania chocia¿by

indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym szczególnie

tych bêd¹cych jednoczeœnie gospodarstwami agrotury-

stycznymi. Œciœle zwi¹zany z t¹ tematyk¹ by³ równie¿

nastêpny referat „Ryby – ekologiczny produkt bezpiecznej

¿ywnoœci oraz ich prozdrowotne znaczenie”. Wyk³ad cieka-

wie poprowadzi³a prof. dr hab. Krystyna Skibniewska

z Katedry Podstaw Bezpieczeñstwa UWM w Olsztynie,

wskazuj¹c na wysok¹ wartoœæ od¿ywcz¹ i kulinarn¹ ryb. Do

tematu nawi¹za³a równie¿ prof. dr hab. Ma³gorzata

WoŸniak reprezentuj¹ca Katedrê Biologii i Hodowli Ryb

UWM w Olsztynie. Dziêki jej prezentacji uczestnicy mogli

dowiedzieæ siê wiêcej o rybach jako produkcie regionalnym,

tak przecie¿ istotnym dla regionu Warmii i Mazur. Panel

i ca³¹ konferencjê zakoñczy³ referat dr. in¿. Krzysztofa

Koz³owskiego reprezentuj¹cego tê sam¹ jednostkê co jego

przedmówczyni. Wyk³ad dotyczy³ problemów technolo-
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gicznych i œrodowiskowych przy realizacji zadañ ochron-

nych w Rezerwacie Przyrody „Polder S¹topy-Samulewo”.

Oko³o godziny 15 nast¹pi³o krótkie podsumowanie

oraz oficjalne zakoñczenie I Olsztyñskiej Konferencji

Naukowo-Szkoleniowej „Rybactwo i bezpieczeñstwo na

wodach Warmii i Mazur”. Takie spotkania s¹ nad wyraz

po¿yteczne i miejmy nadziejê, ¿e przyczyni¹ siê do w³aœci-

wego postrzegania sektora rybackiego w regionie Warmii

i Mazur. Szkoda tylko, ¿e w konferencji nie wziê³o udzia³u

szerokie œrodowisko rybaków rekreacyjnych – wêdkarzy,

którzy powinni byæ zainteresowani problemami ekosyste-

mów wodnych, jako ci, którzy obecnie najsilniej oddzia³uj¹

na ichtiofaunê w Polsce. W dobie doœæ ostrego konfliktu

przebiegaj¹cego na linii rybactwo komercyjne – rybactwo

rekreacyjne (wêdkarstwo) mówienie tylko do jednej ze stron

tego sporu wydaje siê niewystarczaj¹ce. Do wypracowania

dobrych rozwi¹zañ wa¿na jest merytoryczna dyskusja obu

œrodowisk po³awiaj¹cych ryby w regionie. Naukowcy

powinni byæ tu bezstronnym elementem rzetelnie przeka-

zuj¹cym wiedzê na temat stanu zasobów ichtiofauny

i gospodarki rybacko-wêdkarskiej. Takie podejœcie nauki,

nie faworyzuj¹ce ¿adnej ze stron sporu, bêdzie prowadzi³o

do osi¹gniêcia kompromisu w przysz³oœci oraz przyczyni

siê do prawdziwie zrównowa¿onego i odpowiedzialnego

korzystania z ograniczonych przecie¿ zasobów ryb. Pamiê-

tajmy, ¿e zasoby te s¹ dobrem nas wszystkich i jako takie

powinny podlegaæ szczególnej ochronie aparatu pañstwo-

wego.

Karolina Naumowicz1, Andrzej Krzysztof Siwicki1,2, El¿bieta Terech-Majewska1

1Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
2Zak³ad Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Osiemnasta miêdzynarodowa konferencja „Choroby ryb

i miêczaków”, Belfast, 3 – 8 IX 2017 r.

Miêdzynarodowa Konferencja „Choroby ryb i miêcza-

ków”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie

Ichtiopatologów (European Associacion of Fish Patholo-

gists, odby³a siê w Belfaœcie (Irlandia Pó³nocna), w dniach

3-8.09. 2017 r. To miêdzynarodowe wydarzenie odbywa siê

co dwa lata w ró¿nych miejscach Europy, tam gdzie aktyw-

nie rozwija siê akwakultura, jak równie¿ aktywnie dzia³aj¹

cz³onkowie tej organizacji. W tegorocznej edycji uczestni-

czy³o ponad 500 (dok³adnie 515) osób z ca³ego œwiata, z 43

krajów. Komitet organizacyjny tegorocznej edycji tworzyli

g³ównie cz³onkowie EAFP z oddzia³u brytyjskiego stowa-

rzyszenia, jednoczeœnie reprezentuj¹cy ró¿ne organizacje

zajmuj¹ce siê chorobami zwierz¹t wodnych. Byli wœród

nich, m.in. dr Marian Mc Loughlin (Fish Vet Group, Wlk. Bry-

tania), Simon Doherty (Blackwater Consultancy Ltd, Wlk.

Brytania), Michael Welsh (SISAF Ltd, Wlk. Brytania), Chris

Armour (Agri-Food and Biosciences Institute, Wlk. Bryta-

nia), John Kane (Department of Agriculture, Environment

and Rural Affairs, Wlk. Brytania) oraz Richard Kennedy

(Agri-Food and Biosciences Institute, Wlk. Brytania).

Obrady otworzy³ prezes stowarzyszenia dr José A. Garcia.

Polskê reprezentowa³o grono badaczy z ró¿nych

oœrodków wraz z przewodnicz¹cym Polskiego Oddzia³u

EAFP prof. dr. hab. Andrzejem Krzysztofem Siwickim (Kate-

dra Mikrobiologii i Immunologii, Wydzia³ Medycyny Wetery-

naryjnej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie;

Zak³ad Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie), lek. wet. Karolin¹ Naumowicz

(Katedra Patofizjologii, Weterynarii S¹dowej i Administracji,

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmiñ-

sko-Mazurski w Olsztynie), dr Katarzyn¹ Nadoln¹-A³tyn

(Morski Instytut Rybacki - Pañstwowy Instytut Badawczy),

mgr Joann¹ Pawlak (Morski Instytut Rybacki-Pañstwowy

Instytut Badawczy). Prace prezentowane przez Polaków

dotyczy³y miêdzy innymi zagadnieñ zwi¹zanych z odpor-

noœci¹ ryb, wykorzystaniem efektywnych mikroorgani-

zmów, diagnostyk¹ chorób ryb, profilaktyk¹ w obiegach
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zamkniêtych, chorobami paso¿ytniczymi i zoonozami u ryb

ba³tyckich oraz chorobami wêgorza europejskiego. Tylko

z Polski zaprezentowano 15 prac w formie plakatów.

W ramach obrad konferencji przedstawiono ró¿no-

rodne zagadnienia dotycz¹ce diagnostyki, profilaktyki

i leczenia chorób ryb i miêczaków, 217 prac w formie

wyk³adów oraz 236 prac w formie prezentacji posterów.

Podczas sesji plenarnych wyk³ady g³osili goœcie honorowi

konferencji. Wyk³ad dotycz¹cy wszy morskiej wyg³osi³ prof.

Frank Nielsen (University of Bergen, Norwegia), o szcze-

pionkach prof. dr in¿. Geert Wiegertjes (Wageningen

University & Research, Holandia), o chorobach miêczaków

dr Isabelle Arzul (Laboratory of Genetic and Pathology of

Marine Molluscus, Francja), a o chorobach wêgorza dr in¿.

Olga Haenen (Wageningen University & Research, Holan-

dia). Tak ogromna liczba wyst¹pieñ zosta³a podzielona na

36 sesji wyk³adowych, które dotyczy³y ró¿nych zagadnieñ,

jak odpornoœæ i immunostymulacja (tak¿e szczepienia

i opracowania nowych szczepionek), etiologia i patomecha-

nizm chorób paso¿ytniczych (m.in. wesz morska) oraz inte-

rakcje paso¿yt-gospodarz, diagnostyka

chorób nieobjêtych zwalczaniem

z urzêdu (bakteryjnych, wirusowych,

grzybiczych), ochrona dobrostanu

w akwakulturze, choroby miêczaków

i skorupiaków, choroby skrzeli, diagno-

styka chorób œrodowiskowych i zatruæ,

miopatie miêœniowe, ¿ywienie w prze-

biegu chorób. Dominowa³y zagadnienia

dotycz¹ce epidemiologii chorób zaka-

Ÿnych u ryb hodowlanych oraz wolno

¿yj¹cych.

W trakcie konferencji odby³o siê 7 sesji

warsztatowych, podczas których uczestni-

cy oprócz doskonalenia umiejêtnoœci

mogli podzieliæ siê doœwiadczeniem

naukowym i ¿ywio³owo je przedyskuto-

waæ. Warsztaty dotyczy³y zaka¿eñ Myxo-

zoa, chorób skórnych w akwakulturze,

zaniedbanych chorób wirusowych w cho-

wie i hodowli ryb s³odkowodnych, zasad

pisania publikacji naukowych. W ramach zajêæ warsztato-

wych omawiano stopieñ zaawansowania realizacji projektów

europejskich, tj: program parazytologiczny ParaFishControl

(Horyzont 2020), Vivaldi oraz program TargetFish dotycz¹cy

opracowania i wdra¿ania szczepionek DNA u ryb. Najd³u¿sza

sesja warsztatowa (trwa³a ca³y dzieñ), odby³a siê w niedzielê 3

wrzeœnia. To sta³y punkt w programie konferencji, realizowany
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Fot. 2. Lek. wet. Karolina Naumowicz przy swoich
pracach.

Fot. 3. Prof. Frank Nielsen wyg³asza kluczowy
wyk³ad podczas otwarcia konferencji.

Fot. 4. Prof. Geert Wiegertjes wyg³asza wyk³ad plenarny.

Fot. 5. Dr Isabelle Arzul wyg³asza wyk³ad plenarny dotycz¹cy chorób miêcza-
ków.

Fot. 6. Dr Olga Haenen podczas kluczowego wyk³adu o chorobach wêgorzy.



jako jednodniowe war-

sztaty histopatologicz-

ne. W tegorocznej edy-

cji wziê³o udzia³ ponad

50 uczestników, a tema-

tem wiod¹cym by³y cho-

roby nerek o ró¿nej etio-

logii. Goœciem specjal-

nym by³ dr Jeff Wolf

(Experimental Pathology

Laboratories, USA),

œwiatowej klasy specjali-

sta w dziedzinie histopa-

tologii. Ponadto jest

koedytorem czasopisma

zwi¹zanego z zagadnie-

niami zdrowotnymi zwie-

rz¹t wodnych „Journal of Aquatic Animal Helath” i cz³onkiem

redakcji czasopisma toksykopatologicznego „Toxicologic

Pathology”. Organizatorami warsztatów histopatologicznych

by³y prof. Barbara Nowak (University of Tasmania, Australia), dr

Dianne Elliott (University of Washington, USA), Patricia Noguera

(Marine Scotland Science, Wlk. Brytania) oraz dr Heike

Schmidt-Posthaus (Universität Bern, Szwajcaria).

Projekt TargetFish to du¿y program badawczo-rozwo-

jowy, wspó³finansowany przez Komisjê Europejsk¹

w ramach 7 programu ramowego, realizowany od 2012

roku. Zaanga¿owane w nim s¹ czo³owe europejskie grupy

badawcze, wiod¹ce w zakresie badañ uk³adu odpornoœcio-

wego ryb oraz przedsiêbiorstwa z sektorów biotechnologii

i weterynarii. Celem tej wspó³pracy jest przyspieszenie roz-

woju istniej¹cych (ale niewystarczaj¹cych) i opracowanie

nowych prototypów szczepionek, przeciwko wa¿nym wiru-

sowym lub bakteryjnym patogenom ³ososia atlantyckiego,

pstr¹ga têczowego, karpia, okonia morskiego, turbota,

rekina. Od 2012 roku opublikowano w ramach realizacji

projektu 68 publikacji naukowych.

ParaFishControl to projekt badawczy finansowany

przez UE w ramach programu Horyzont 2020, którego celem

jest pog³êbienie wiedzy na temat interakcji miêdzy paso¿y-

tami a rybami oraz rozwijanie innowacyjnych rozwi¹zañ

i narzêdzi w celu zapobiegania, kontroli i ³agodzenia skutków

zara¿eñ, u g³ównych gatunków ryb hodowanych w Europie.

Wa¿nym celem ParaFishControl jest zapewnienie efektyw-

nej wymiany wiedzy z przedsiêbiorstwami i stowarzysze-

niami hodowców ryb, za poœrednictwem Forum Przemys³u

ParaFishControl. Forum przemys³owe jest prowadzone

przez dr Panos Christofilogiannis (AQUARK) przy wsparciu

AquaTT. W ramach projektu opracowuje siê œrodki przeciw-

paso¿ytnicze, które dziêki œcis³ej wspó³pracy z przemys³em

mog¹ zostaæ wdro¿one do produkcji oraz praktyki rybackiej.

Wyniki prac w ramach projektu s¹ publikowane i szeroko

udostêpniane. Dot¹d opublikowano 25 prac oryginalnych

(od 2015 do 2017 roku).

W trakcie konferencji przyznano nagrody dla najlep-

szych m³odych badaczy, którymi wyró¿niono, m.in.: Sari

Aaltonen (University of Jyväskylä, Finlandia), Réka Borzák

(Hungarian Acadamy of Sciences, Wêgry), Ivana Bušeliæ

(Institute of Oceanography and Fisheries, Chorwacja),

Lorenzo Garcia Muñoz (Universidad Complutense, Hiszpa-

nia), Jerko Hrabar (Institute of Oceanography and Fisheries,

Chorwacja), Yeon-Hwa Jin (Friedrich-Loeffler-Institut,

Niemcy), Sandro Klafack (Friedrich-Loeffler-Institut,

Niemcy), Henry Lane (University of Otago, Nowa Zelandia),

Muhammad Bilal Bin Majeed (University of Veterinary Medi-

cine, Austria), Mohamed Shaalan (University of Veterinary

Medicine, Austria), Emmanuelle Zoccola (University of

Queensland, Australia), Yeni Leal Acosta (Center for Gene-

tic Engineering and Biotechnology, Kuba).

Podczas walnego zebrania EAFP, w którym udzia³

wziê³o ponad 60 cz³onków, podsumowano dzia³alnoœæ sto-

warzyszenia w minionym okresie. W obradach uczestniczyli

przedstawiciele zarz¹du, w tym dr José A. Garcia (prezes),

Patrick Smith (wiceprezes), Ivona Mladineo (sekretarz),

Sean J. Monaghan (oficer wydawniczy) and Snje�ana

Zrnèiæ (sekretarz generalny). EAFP w 2017 roku liczy³o 842

cz³onków, w tym 699 cz³onków zwyk³ych, 85 studentów, 8
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Fot. 7. Uczestnicy warsztatów histopatologicznych.

Fot. 9. Walne zebranie EAFP.

Fot. 8. Organizatorki warsztatów histopato-
logicznych (od lewej) – dr Marian Mc-
Loughlin, dr Heike Schmidt-Posthaus,
dr Dianne Elliott, Patricia Noguera,
prof. Barbara Nowak.



cz³onków honorowych, 33

cz³onków bibliotecznych oraz 17

cz³onków wspieraj¹cych. Podsu-

mowano na nim wybory prezesa

stowarzyszenia, które mia³y miej-

sce przed konferencj¹. Kontrkan-

dydatem obecnie pe³ni¹cego funk-

cjê prezesa dr Garcii by³ prof. Sven

Bergmann (Friedrich-Loeffler-In-

stitut, Niemcy). Pierwsza tura

zakoñczy³a siê remisem, nato-

miast druga przewag¹ 7 g³osów

dla dr Garcii, który bêdzie pia-

stowa³ to stanowisko do roku

2021. Podczas spotkania oficjalnie

og³oszono miejsce kolejnej konfe-

rencji w 2019, bêdzie to Porto (Portugalia).

Program socjalny, umo¿liwiaj¹cy prowadzenie intere-

suj¹cych dyskusji oraz zawi¹zywanie nowych znajomoœci

naukowych, by³ nie mniej bogaty ni¿ program wyst¹pieñ.

Odby³y siê trzy spotkania – przyjêcie powitalne w centrum

konferencyjnym, spotkanie z przedstawicielami w³adz

miasta Belfast w ratuszu oraz gala wieczorowa z wrêcze-

niem nagród w centrum Titanic-Belfast. Ponadto po zako-

ñczeniu programu naukowego dla osób chêtnych przewi-

dziano ca³odniow¹ wycieczkê do lokalnych hodowli ³oso-

sia atlantyckiego w przybrze¿nych sadzach morskich,

wraz ze zwiedzaniem najstarszej dzia³aj¹cej irlandzkiej

destylarni „Whiskey Bushmills” oraz tzw. Grobli Olbrzy-

mów, przybrze¿nego rezerwatu geologicznego znaj-

duj¹cego siê na liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Podsumowuj¹c relacje uczestników tego wydarzenia

mo¿na uznaæ, ¿e organizatorzy wype³nili w pe³ni przyjête

przed 42 laty za³o¿enia, kiedy powo³ywano tê organizacjê.

Jej celem mia³a byæ integracja œrodowiska zajmuj¹cego siê

ochron¹ zdrowia zwierz¹t akwakultury z ca³ego œwiata.

Organizowanie cyklicznych konferencji w ró¿nych krajach

stwarza mo¿liwoœæ poznania kultury tych miejsc oraz tego

œrodowiska. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci

kolejna edycja zostanie zorganizowana tak¿e w Polsce.

W pracy wykorzystano zdjêcia autorstwa dr Barto-

lomeo Gorgoglione, dostêpne pod adresem:

https://eafp.org/18th-eafp-belfast-2017/.

Aller Aqua otwiera szóst¹ fabrykê

31 paŸdziernika 2017 r. Aller Aqua œwiêtowa³a otwarcie

swojej szóstej fabryki – Aller Aqua Qingdao w Chinach.

Inauguracja nast¹pi³a zaledwie miesi¹c po otwarciu fabryki

w Zambii.

„Otwarcie dwóch fabryk w ci¹gu dwóch miesiêcy to coœ

wyj¹tkowego – wyjaœnia Hans Erik Bylling, prezes Grupy

Aller Aqua – Mieliœmy kilka pracowitych lat poprze-

dzaj¹cych inauguracje i teraz jesteœmy wreszcie gotowi.

Jestem dumny z tego, co osi¹gnêliœmy“.

Anders C. Bylling, syn Hansa Erika Byllinga, jest kierow-

nikiem Aller Aqua Qingdao. Anders wyjaœnia, ¿e proces
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Fot. 10. Zdjêcie grupowe uczestników 18 miêdzynarodowej konferencji.



budowy fabryki w Chinach by³ d³ugi. „Mieliœmy pewne opóŸ-

nienia, ale w koñcu osi¹gnêliœmy zamierzony cel. Nasz chiñ-

ski zespó³ pracowa³ wyj¹tkowo ciê¿ko, aby wszystko by³o

gotowe na inauguracjê. To by³ bardzo udany dzieñ z prawie

200 uczestnikami. Dzieñ wczeœniej zorganizowaliœmy Miê-

dzynarodowe Seminarium Akwakultury nt. zimnolubnych

gatunków ryb, na które przyby³o 300 uczestników.“

Aller Aqua Qingdao bêdzie produkowaæ 45000 ton

paszy rocznie. Jest to pierwsza fabryka Aller Aqua w Azji, co

zwiêkszy nasz¹ konkurencyjnoœæ poprzez szybsz¹

dostawê. Fabryka bêdzie równie¿ eksportowaæ do innych

pañstw, w tym Korei i Wietnamu.

Wspomnienie...

Pamiêci Profesora Andrzeja Witkowskiego (1947-2017)

Naukowiec, przyrodnik, biolog, ichtiolog,

mi³oœnik wêdkarstwa, przyjaciel wszystkich

szczerze kochaj¹cych rzeki i ¿yj¹ce w nich

ryby, nasz kolega Andrzej Witkowski odszed³

27 wrzeœnia 2017 roku.

Jego ostatni dzieñ by³ taki jak ca³e pra-

cowite ¿ycie zawodowe. Prorektor Uniwersy-

tetu Wroc³awskiego (1996-2002), dziekan

Wydzia³u Nauk Przyrodniczych UWr

(2002-2006), a wczeœniej prodziekan tego

wydzia³u (1989-1992), wicedyrektor

Muzeum Przyrodniczego (1990-1996), pre-

zes Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

(1991-1995), przewodnicz¹cy i cz³onek

Komitetów Zoologii PAN: Badañ Polarnych,

Ochrony Przyrody (1993-2012), cz³onek

Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsz-

tynie (2000-2004, 2007-2010) – jeszcze przed po³udniem

ostatniego dnia ¿ycia przyby³ do „swojego” Muzeum Przy-

rodniczego, by pracowaæ tam nad rozdzia³em do ksi¹¿ki

o przyrodzie Gór Sto³owych…

Pochodzi³ z Kotliny K³odzkiej, urodzony w Szczytnej

Œl¹skiej 20 kwietnia 1947 roku, absolwent Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w K³odzku (1966),

nigdy nie straci³ swej lokalnej to¿samoœci. Poza zwi¹zkami

rodzinnymi przyci¹ga³y go w te strony górskie rzeki, w któ-

rych uwielbia³ wêdkowaæ. Od m³odoœci do koñca kariery

znajdowa³ tam tematy badawcze, dziêki czemu wci¹¿ móg³

wracaæ nad swoje ukochane potoki. Pracowa³ te¿ w radzie

naukowej Parku Narodowego Gór Sto³owych (2005-2010)

i by³ pe³nomocnikiem JM Rektora UWr

ds. kontaktów z samorz¹dami ziemi

k³odzkiej (2009-2012).

Drugim ukochanym przez

Andrzeja Witkowskiego regionem Pol-

ski by³o Podhale. Jego sta³e miejsce

pobytów wakacyjnych to £opuszna,

któr¹ odwiedza³ corocznie wraz

z rodzin¹: ¿on¹ Danut¹ i dzieæmi –

Ann¹ i Przemys³awem. Tam te¿ pra-

cowa³ nad biologi¹ lipienia i g³owacicy

publikuj¹c w latach 80. XX wieku seriê

znakomitych prac o tych gatunkach.

Nieprzypadkowo w³aœnie w £opusznej

zorganizowa³ miêdzynarodowe sym-

pozjum dotycz¹ce wystêpowania,

ekologii i ochrony g³owacicy w roku 2011.

Codziennoœæ up³ywa³a jednak g³ównie we Wroc³awiu,

na Uniwersytecie Wroc³awskim, gdzie Andrzej Witkowski

odby³ studia biologiczne (1966-1971), a po zatrudnieniu

w Muzeum Przyrodniczym, pracowa³ tam do ostatniego

dnia ¿ycia. Pracê magistersk¹, jak i doktorsk¹ pt.: „The

taxonomic study of the freshwater sculpins, genus Cottus

Linnaeus, 1758, (Cottus gobio L. and Cottus poecilopus

Heck.) from Poland” (1978) wykona³ pod kierunkiem doc.

Zofii Kozikowskiej. By³a to osoba, która w ¿yciu Andrzeja

Witkowskiego odegra³a bardzo wa¿n¹ rolê. Uczona

wywodz¹ca siê z kadry naukowej Uniwersytetu Jana Kazi-

mierza we Lwowie, o heroicznej biografii zes³añczej i kon-

spiracyjnej z czasów II wojny œwiatowej. Prowadzony przez
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Prof. Andrzej Witkowski, Spitsbergen 2007 r. (fot.
archiwum rodzinne).



ni¹ projekt dotycz¹cy przyrody bagien biebrzañskich umo-

¿liwi³ Andrzejowi Witkowskiemu zaprojektowanie swych

w³asnych badañ nad t¹ wspania³¹ rzek¹. Bezpreceden-

sowe prace o faunie ryb i minogów tamtych okolic pozwoli³y

mu na z³o¿enie habilitacji zatytu³owanej „Analiza ichtio-

fauny basenu Biebrzy” (1984) w m³odym wieku, wkrótce po

doktoracie, co by³o nie tylko wybitnym osi¹gniêciem, ale te¿

z³amaniem ówczesnych konwenansów w karierze nauko-

wej. Tytu³ profesora zwyczajnego, jaki odebra³ z r¹k prezy-

denta Aleksandra Kwaœniewskiego w roku 1999 zwieñczy³

jego karierê w sensie formalnym, ale nie zaspokoi³ g³odu

ci¹g³ego prowadzenia badañ, wyjazdów terenowych, czy

egzotycznych ekspedycji. Zdobywanie stopni i tytu³ów nie

by³o zreszt¹ dla niego celem samym w sobie. Praca

naukowa na uniwersytecie podporz¹dkowana jest wpraw-

dzie re¿imowi tak pojêtej kariery, dlatego realizowa³ j¹ nie-

nagannie, ale swoje najwa¿niejsze cele zawodowe wyzna-

cza³ wed³ug innego, w³asnego klucza. Nie zwa¿a³ na modê,

koniunkturê, czy wspó³czynniki bibliograficzne. Dba³ za to

o wysok¹ jakoœæ swojej pracy naukowej, czerpi¹c z niej jed-

noczeœnie ogromn¹ przyjemnoœæ. Po mistrzowsku ³¹czy³

swoje zami³owanie do przyrody i do wêdkarstwa z wykony-

waniem zawodu biologa – ichtiologa. Ta radoœæ z pracy,

zw³aszcza w terenie, udziela³a siê jego wspó³pracownikom,

w tym jego uczniom. Andrzej Witkowski wypromowa³ dwu-

dziestu piêciu magistrów i szeœciu doktorów; ca³a szóstka

do dziœ zwi¹zana jest z prac¹ naukow¹, a piêciu z nich spe-

cjalizuje siê w biologii ryb.

Obszar zainteresowania naukowego Profesora

Andrzeja Witkowskiego dotyczy³ ryb i minogów, obejmuj¹c

kilka dziedzin. Nale¿a³y do nich m.in. systematyka i morfo-

logia. Szczególne znaczenie z tego zakresu maj¹ jego

prace taksonomiczne nad koz¹ z³otaw¹, g³owaczem prê-

gop³etwym i bia³op³etwym, a tak¿e seria prac o hybrydyza-

cjach u ryb karpiowatych. Zoogeografia s³odkowodnej ich-

tiofauny Polski to kolejny obszar jego badawczej eksplora-

cji. Studium faunistyczne basenu Biebrzy, a nastêpnie seria

publikacji o rybostanie dop³ywów górnej i œrodkowej Odry to

niezwykle cenne dokumenty o zasobach przyrodniczych

Polski pozostawione potomnoœci. W ten nurt badawczy

wpisuj¹ siê prace wykazuj¹ce nieznane wczeœniej gatunki

ryb na terenie Polski oraz publikacje, w których skorygo-

wano zasiêgi wystêpowania s³abo poznanych gatunków.

Istotny wk³ad w poznanie biologii ryb maj¹ prace z zakresu

ekologii, dotycz¹ce wêdrówek tar³owych lipienia, g³owacza

prêgop³etwego, diety i ¿erowania œliza, czy zdolnoœci ryb do

pokonywania przep³awek w rzekach. Sporo miejsca w jego

dorobku zajmuje te¿ rozpoznanie cech wpisanych w teoriê

„life history” krajowych gatunków ryb i minogów. Jako jeden

z pierwszych ichtiologów w Polsce zwróci³ uwagê na pro-

blem zagro¿enia œrodowiskowego zwi¹zanego z introduk-

cjami ryb, co zaowocowa³o licznymi publikacjami na ten

temat. Ochrona ryb s³odkowodnych Polski zawsze sta-

nowi³a centralny punkt w badaniach Andrzeja Witkow-

skiego i z tego zakresu wiedzy pochodz¹ najczêœciej cyto-

wane prace spoœród jego dzie³. Uwagê zwraca te¿ efekt

publikacyjny jego zaanga¿owania w wyprawy polarne Uni-

wersytetu Wroc³awskiego na Spitsbergen, gdzie skupia³ siê

na badaniach ekologicznych golca alpejskiego - jedynego

gatunku ryby s³odkowodnej tej arktycznej wyspy.

Dorobek Andrzeja Witkowskiego nie ogranicza siê do

prac oryginalnych raportuj¹cych wyniki w³asnych badañ, ale

obejmuje te¿ szereg opracowañ ksi¹¿kowych, w tym tak

cenne pozycje jak monografia lipienia czy monografia jazia

publikowane w Wydawnictwie IRS, czy szeœæ rozdzia³ów

„Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t” oraz dwanaœcie

w ksi¹¿ce „Gatunki inwazyjne w faunie Polski”. Jego autor-

stwa jest te¿ siedemdziesi¹t prac przegl¹dowych oraz czter-

dzieœci dwie popularnonaukowe, pisane g³ównie do prasy

wêdkarskiej. Pe³na liczba publikacji jego autorstwa wynosi

355 pozycji. Te robi¹ce wra¿enie liczby s¹ wyrazem jego pra-

cowitoœci i zami³owania do tego co robi³. Wiele z tych publika-

cji mia³o kilku autorów. Zapa³ do pracy badawczej Andrzeja

Witkowskiego motywowa³ do dzia³ania wspó³pracowników,

a jego ¿yciowa energia zasila³a te wspólne inicjatywy.

Wa¿nym w¹tkiem jego ¿ycia by³a wspó³praca z Pol-

skim Zwi¹zkiem Wêdkarskim. Anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ

Rady Naukowej przy Zarz¹dzie G³ównym PZW oraz

w prace kilku okrêgów dolnoœl¹skich i nowos¹deckich. Od

roku 2006 pe³ni³ te¿ funkcjê przewodnicz¹cego Kolegium

i Rady Redakcyjnej czasopisma: „Roczniki Naukowe PZW”.

Jego spo³eczna praca na tej niwie zosta³a uhonorowana

najwy¿szym odznaczeniem przyznawanym w tej organiza-

cji: „Z³ot¹ z Wieñcami Odznak¹ PZW” (1991).

Osi¹gniêcia zawodowe Andrzeja Witkowskiego wielo-

krotnie zosta³y dostrze¿one równie¿ przez w³adze

pañstwowe i uniwersyteckie: nagroda ministerialna przy-

znana mu by³a dwukrotnie, nagroda rektora – dwadzieœcia

siedem razy! Odznaczony by³ te¿ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz wielo-

krotnie wyró¿niany przez liczne towarzystwa naukowe,

w³adze lokalne i wêdkarskie.

Wymierne sukcesy Andrzeja Witkowskiego nie koñcz¹

siê na wymienionych powy¿ej, ale nie sposób przecie¿

skwantyfikowaæ efektów ka¿dego przejawu ludzkiego

¿ycia. A wspominaæ bêdziemy cz³owieka i ca³oœciowe

dzie³o, jakie po sobie zostawi³. Na nie sk³ada siê nie tylko

pasmo sukcesów zawodowych, ale te¿ to, jakim by³

cz³owiekiem. A by³ siln¹, wyrazist¹ osobowoœci¹, pe³n¹

¿yciowej energii i pasji. By³ dla nas wspania³ym przyjacie-

lem; gdy trzeba by³o – tak¿e pomoc¹ i oparciem.

Œlady, które zostawi³ po sobie na Ziemi bêd¹ dla nas zaw-

sze skojarzeniem z dobr¹ stron¹ ¿ycia i cz³owieczeñstwa.

Jan Kotusz

Muzeum Przyrodnicze

Wydzia³ Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wroc³awski

44 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2017


	Spis tre œci
	Pol ska akwa kul tu ra w 2016 roku na pod sta wie ana li zy  kwe stio na riu szy RRW-22. Czê œæ 1. 20
	Iwo na Pio trow ska, Bo¿e na Szczep kow ska, Micha³ Koz³owski,  Ewa Uli kow ska 
	Wyko rzy sta nie mro¿one go pokar mu w ¿ywie niu larw ryb 27
	El¿ bie ta Terech-Ma jew ska, Joan na Paj dak-Czaus,  Patry cja Schulz, Andrzej Krzysz tof Siwic ki
	Ryby jako �ród³o wybra nych zagro¿eñ zdro wot nych u ludzi 30
	Maciej Wilk
	Histo rycz ne wystê po wa nie ³oso sia w �ródli skach Wis³y,  czy li jak to w Gali cji odtr¹bio no suk ces intro duk cji  ³oso sia do szl¹skiej Wis³y, pomi mo ¿e by³ w niej od zaw sze 34
	Kon fe ren cje, semi na ria, infor ma cje, tar gi, wysta wy







	Tomasz Kaje tan Czar kow ski
	I Olszty ñska Kon fe ren cja Nauko wo-Szko le nio wa  —Rybac two i bez pie cze ñstwo na wodach War mii i Mazurﬂ 37
	Karo li na Naumo wicz, Andrzej Krzysz tof Siwic ki,  El¿ bie ta Terech-Ma jew ska
	Osiem na sta miê dzy na ro do wa kon fe ren cja —Cho ro by ryb  i miê cza kówﬂ, Bel fast, 3 Œ 8 IX 2017 r. 39
	Aller Aqua otwie ra szóst¹ fabry kê  42
	Jan Kotusz







