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Wstêp

Trzydniowe spotkanie hodowców karpia, przedstawi-

cieli administracji rz¹dowej i samorz¹dowej ró¿nych szcze-

bli oraz nauk rybackich cieszy³o siê bardzo du¿ym zaintere-

sowaniem œrodowiska rybackiego, czego odzwierciadle-

niem by³a imponuj¹ca frekwencja – przyby³o niemal 300

uczestników. Znany œrodowisku rybackiemu Hotel Atut

w Licheniu zapewni³ doskona³e warunki, umo¿liwiaj¹ce

profesjonaln¹ obs³ugê tej wyj¹tkowo licznej grupy s³ucha-

czy. Niew¹tpliwie rekordowa liczba uczestników wynika³a

miêdzy innymi z bliskiego terminu rozpoczêcia naboru

wniosków na dzia³ania wodnoœrodowiskowe. Wzmog³o to

zainteresowanie najnowszymi, szczegó³owymi informa-

cjami o Programie Operacyjnym udzielanymi w trakcie

szkolenia w Licheniu przez przedstawicieli Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej oraz Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach konferencji-szkolenia odby³o siê siedem

sesji, w trakcie których wyg³oszono 27 referatów, odby³a siê

równie¿ prezentacja firm produkuj¹cych pasze i suple-

menty dla ryb. Tradycyjnie w kuluarach konferencyjnych

swoje produkty prezentowa³y firmy zaopatruj¹ce bran¿ê

w urz¹dzenia rybackie i mikroorganizmy poprawiaj¹ce

warunki chowu karpi.

Wykaz sesji przeprowadzonych w trakcie

konferencji-szkolenia przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

� Sesja 1: gospodarka wodna, rynek karpia, wizeru-

nek karpia

� Sesja 2 i 3: zdrowie ryb

� Sesja 4 i 5: dywersyfikacja produkcji, technologie,

innowacje

� Sesja 6: Program Operacyjny Rybactwo i Morze

� Sesja 7: wybrane zagadnienia pozaprodukcyjne

G³ówne w¹tki konferencyjne

1. Rynek karpia, jego perspektywy oraz
marketing

Polska, dysponuj¹c najwiêkszym rynkiem karpia w Unii

Europejskiej, jest jednoczeœnie najwiêkszym importerem

tego gatunku . Wed³ug szacunków na podstawie wstêpnych

danych uzyskanych z kwestionariuszy RRW-22, produkcja

karpia w 2017 roku mog³a wynieœæ oko³o 17,5 tysiêcy ton, co

oznacza, ¿e by³a ni¿sza o oko³o 6% od wyniku w poprzednim

roku. Wp³ynê³a na to g³ównie niska poda¿ kroczka karpia

wiosn¹ 2017 roku oraz niezbyt korzystne warunki atmosfe-

ryczne (szczególnie w œrodkowej i wschodniej Polsce). Œred-

nia wa¿ona cena zbytu karpia handlowego, wed³ug wstêp-

nych wyliczeñ w 2017 roku przekroczy³a 11 z³/kg wobec 9,92

z³/kg w poprzednim sezonie, dziêki czemu trzeci rok z rzêdu

zosta³ utrzymany trend wzrostu cen karpia. Do koñca 2017

roku sprzedano niemal ca³¹ pulê wyprodukowanego karpia

handlowego, w magazynach rybnych pozosta³o szacun-

kowo jedynie oko³o 5% masy karpi. W ostatnich trzech latach

pojemnoœæ rynku karpia w Polsce, mierzonego wed³ug

formu³y [(produkcja krajowa + import) – eksport] by³a stabilna

i wynosi³a ok. 24 tys. ton. W porównaniu do 2004 roku ozna-

cza to wzrost o 16,5 pkt. procentowych. Ni¿sza produkcja
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Fot. 1. Hotel Atut – miejsce konferencji.



krajowa rekompensowana jest zwiêkszonym importem

¿ywego karpia g³ównie z Czech, Wêgier, Litwy i Chorwacji. W

ostatnich trzech latach oko³o 1/4 poda¿y karpia na rynku kra-

jowym pochodzi³o z importu, co powodowa³o, ¿e w trakcie

wieczerzy wigilijnej Polacy, wiêkszoœæ nieœwiadomie, mieli

okazjê poznania walorów smakowych karpi z ró¿nych kra-

jów. By³o to mo¿liwe, poniewa¿ karpie przetworzone, ofero-

wane w opakowaniach typu MAP (w modyfikowanej atmos-

ferze) zawieraj¹ informacjê o kraju wyhodowania ryb. Na pol-

skim rynku systematycznie zwiêksza siê w sprzeda¿y deta-

licznej udzia³ karpia przetworzonego, co jest odpowiedzi¹ na

wzrastaj¹ce zainteresowanie konsumentów. W roku 2016,

wed³ug statystyk, przetworzono ju¿ oko³o 7200 ton karpia, co

œwiadczy o dobrych perspektywach dla tej formy sprzeda¿y

w œwietle ograniczenia zbytu ¿ywych ryb na rynku. ¯eby

stworzyæ warunki dla rozwoju popytu na karpia przetworzo-

nego w rzeczywistoœci wolnorynkowej i konkurencji bogatej

oferty innych gatunków ryb, nale¿y zadbaæ o jego wizerunek

rynkowy. Karp jako potencjalnie bardzo silna marka rynkowa

na tle innych produktów dysponuje szeregiem atutów, które

nie s¹ jeszcze w dostatecznym stopniu wykorzystywane. Do

przewag konkurencyjnych karpia nale¿y zaliczyæ wielowie-

kow¹ tradycjê chowu, ekologiczn¹, wrêcz organiczn¹ tech-

nologiê produkcji oraz stabilnoœæ rynkow¹ spo¿ycia. Wed³ug

ocen œrodowiska rybackiego uzyskiwane ceny zbytu karpia

czêsto nie s¹ satysfakcjonuj¹ce. Wed³ug sugestii jednego z

prelegentów hodowcy musz¹ wzmacniaæ markê produktu i

nie ulegaæ dyktatowi sieci handlowych.

Z du¿ym zainteresowaniem, szczególnie dzier¿awców

obiektów rybackich, spotka³o siê wyst¹pienie przedstawi-

cieli Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa, którzy przed-

stawili aktualny stan zarz¹dzania zasobami w³asnoœci rol-

nej skarbu pañstwa, problematykê wysokoœci czynszu

dzier¿awnego i sprzeda¿y gruntów z zasobów Agencji.

Z uznaniem i satysfakcj¹ hodowców dzier¿awi¹cych

zasoby pañstwowe, spotka³a siê informacja o decyzji

Dyrekcji Departamentu Gospodarowania Zasobami skiero-

wanej do terenowych oddzia³ów. Dotyczy ona szybkiego

rozpatrywania wniosków o przed³u¿anie umów dzier¿aw-

nych. By³a to bardzo istotna dla dzier¿awi¹cych obiekty sta-

wowe informacja w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê terminu roz-

poczêcia naborów na œrodki finansowe z Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020.

Stawowa produkcja karpia jest z biznesowego punktu

widzenia wysoce ryzykowna. Zdziwienie mo¿e budziæ fakt,

¿e ubezpieczenie zasobów akwakultury nie znajduje jesz-

cze szerszego zainteresowania zarówno wœród hodowców,

jak i firm ubezpieczeniowych. Wed³ug opinii przedstawionej

w trakcie konferencji przez eksperta, brak ochrony ubezpie-

czeniowej gospodarstw rybackich by³ i jest czêsto boleœnie

odczuwany w szczególnoœci przez te gospodarstwa, które

zmagaj¹ siê z ró¿nego rodzaju klêskami naturalnymi, w tym

z brakiem œrodków na ³agodzenie lub nawet usuwanie ich

skutków. Mówca zwróci³ uwagê zebranych na fakt, ¿e kon-

dycja finansowa obiektów akwakultury w œwietle wielu nie-

korzystnych czynników mo¿e byæ znacz¹co os³abiona.

Przedstawiono uwarunkowania prawne ubezpieczeñ sek-

tora akwakultury, ze szczególnym uwzglêdnieniem warun-

ków ubezpieczenia jej zasobów. Niestety gospodarstwa

rybackie nadal jeszcze wykazuj¹ nik³e zainteresowanie

ubezpieczeniem, a firmy ubezpieczeniowe wci¹¿ nie opra-

cowa³y ogólnych warunków umów oraz taryfikatorów

sk³adek, które pozwoli³yby na spopularyzowanie ubezpie-

czeñ. Aktualnie ubezpieczenia produkcji akwakultury ofe-

ruje kilka zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ, zaœ kra-

jowe ograniczaj¹ swoj¹ ofertê jedynie do sektora hodow-

ców ryb ³ososiowatych.

2. Otoczenie prawne akwakultury

W 2018 roku rozpoczyna siê wprowadzanie do praktyki

gospodarczej, czyli tak¿e w zakresie akwakultury, przepi-

sów nowej ustawy „Prawo wodne”. Zgodnie z zapisami

ustawowymi, prawa w³aœcicielskie w stosunku do

œródl¹dowych wód p³yn¹cych oraz wód podziemnych,

z wy³¹czeniem œródl¹dowych dróg wodnych o szczegól-

nym znaczeniu transportowym wykonuje nowy podmiot

Wody Polskie. Wody Polskie s¹ pañstwow¹ osob¹ prawn¹

z siedzib¹ w Warszawie. W sk³ad nowej struktury organiza-

cyjnej wchodz¹ Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej,
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Fot. 2. Otwarcie konferencji karpiowej. Fot. 3. Jedna z sesji konferencyjnych.



Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, zarz¹dy zlewni

oraz nadzory wodne. �ród³em finansowania Wód Polskich

bêd¹ g³ównie wp³ywy z tytu³u us³ug wodnych i op³aty

zwi¹zane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Pañstwa, w

tym wodami i gruntami nimi pokrytymi, wp³ywy z prowadze-

nia dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wykonywaniu

dzia³añ w zakresie gospodarki wodnej. Jako pozytywn¹

zmianê nale¿y uznaæ fakt, ¿e dotychczasowe kompetencje

Ministerstwa Œrodowiska w obszarze gospodarki wodnej

przejmuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej. Œrodowisko rybackie oczekuje, czêsto z nie-

pokojem, na efekty praktyczne tych rewolucyjnych

niew¹tpliwie zmian. Istotn¹ i powoduj¹c¹ wiele kontrowersji

spraw¹ jest wprowadzanie w nowym prawie wodnym

skomplikowanego systemu op³at za us³ugi wodne. Wydaje

siê, ¿e aktualne propozycje wysokoœci op³at dziêki zdecy-

dowanej akcji œrodowiska rybaków nie powinny wp³yn¹æ

wyraŸnie na rentownoœæ chowu ryb, jednak wiele proble-

mów pozostaje jeszcze niejasnych i wymaga klarownej

interpretacji. W nowych regulacjach pojawiaj¹ siê nowe,

interesuj¹ce rozwi¹zania, miêdzy innymi przyrzeczenie

pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego w formie decy-

zji przez w³aœciwy organ na okres nie krótszy ni¿ jeden rok.

Nowy akt prawny stwarza mo¿liwoœæ skorygowania pew-

nych zapisów w istniej¹cych pozwoleniach, w zakresie

iloœci pobieranej i zrzucanej wody, co pozwoli na obni¿enie

wysokoœci op³at za us³ugi wodne. Taka mo¿liwoœæ istnieje

tylko do grudnia 2019 roku. Brak precyzji wielu zapisów

Ustawy Prawo wodne powoduje, ¿e nale¿y oczekiwaæ

nowelizacji tego aktu prawnego, co sprawia, ¿e niezbêdna

jest mobilizacja œrodowiska rybackiego w monitorowaniu

i aktywnym uczestniczeniu w przeprowadzaniu tych zmian.

Problematyka stale nierozwi¹zanego w satysfakcjo-

nuj¹cy dla hodowców karpia problemu strat powodowanych

przez zwierzêta rybo¿erne, w tym kormorana czarnego, jak

zwykle wzbudzi³a w trakcie konferencji du¿e emocje. Przed-

stawiciel Ministerstwa Œrodowiska poruszy³ trudn¹ kwestiê

szkód wywo³ywanych przez szkodniki rybackie i mo¿liwoœci

rekompensowania strat przez nie powodowanych. Niestety,

mimo up³ywu lat ten problem jeszcze nie zosta³ rozwi¹zany w

sposób satysfakcjonuj¹cy hodowców. Równie¿ planowane

na marzec 2018 r. rozporz¹dzenie nie przyniesie znacz¹cych

dla œrodowiska rybackiego zmian. Ministerstwo Œrodowiska

uznaje, ¿e populacja gniazduj¹cych par kormoranów w Pol-

sce ustabilizowa³a siê . W 2017 roku by³o to 29 575 par pta-

ków w 61 koloniach. Tym liczbom przecz¹ doniesienia z te-

renu i obserwacje terenowe hodowców karpia. Warto pod-

kreœliæ, ¿e problemem rybaków s¹ nie tylko ptaki gniazduj¹ce

ale przede wszystkim przelatuj¹ce, których liczebnoœæ jest

wielokrotnie wy¿sza. Wed³ug ró¿nych szacunków siêga ona

nawet 100 tys. osobników, wliczaj¹c w to osobniki

m³odociane. Straty wywo³ywane przez kormorany zarówno

w wodach naturalnych, jak i obiektach stawowych, s¹ nadal

katastrofalne, st¹d oczekiwanie œrodowiska rybackiego, ¿e

kormoran czarny zostanie w³¹czony na listê gatunków

„odszkodowawczych”. Resort Œrodowiska apeluje o

zg³aszanie propozycji metod, które mog³yby byæ zastoso-

wane w regulacji populacji kormoranów i ograniczenia szkód

przez nie powodowanych w obiektach stawowych. W trakcie

dyskusji s³uchacze sceptycznie wypowiadali siê na temat

skutecznoœci zastosowania œwiat³a lasera, dronów, czy te¿

drapie¿nych ptaków jako metod odstraszania kormoranów

czarnych. Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e wyst¹pienie

przedstawicielki Ministerstwa Œrodowiska by³o nacecho-

wane d¹¿eniem do wspólnego, polubownego rozwi¹zania

problemu szkodników rybackich, z uwzglêdnieniem zarówno

interesów rybaków, jak i uwarunkowañ prawnych

dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Œwiadectwem takiego

podejœcia jest równie¿ zapowiedŸ utworzenia zespo³u miê-

dzyresortowego, który ma zaj¹æ siê tym problemem.

Problematyce regulacji prawnych oraz uwarunkowañ

nadzoru weterynaryjnego akwakultury na poziomie unijnym

(dyrektywy Rady) i na poziomie prawa krajowego

poœwiêcony by³ jeden referat.
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Fot. 4. Sesja konferencyjna. Fot. 5. Na sali konferencyjnej podczas prezentacji jednego z tematów.



3. Zdrowie ryb

Nadal jednym z g³ównych problemów nêkaj¹cych

gospodarstwa stawowe jest ich sytuacja epizootyczna,

w tym powodowana infekcjami wirusowymi. Oprócz zaka-

¿eñ herpeswirusem koi (KHV) odnotowuje siê równie¿ nowe

jednostki chorobowe, które potencjalnie mog¹ stanowiæ

problem wrêcz zagra¿aj¹cy europejskiej hodowli ryb kar-

piowatych. Wœród wirusów wymienia siê wirus obrzêku kar-

pia (carp edema virus – CEV) oraz wirus herpeswirusowej

martwicy uk³adu krwiotwórczego karasia ozdobnego

(CyHV-2). Infekcje wirusem CyHV-2 stwierdzono u karasi

ozdobnych, aczkolwiek w ostatnich latach pojawia siê coraz

wiêcej doniesieñ o wyst¹pieniu zaka¿eñ u karasia srebrzy-

stego i karasia zwyczajnego w krajach europejskich i azja-

tyckich. Wed³ug oficjalnego krajowego monitoringu prowa-

dzonego przez Instytut Weterynarii w Pu³awach w 2016

roku odnotowano w Polsce dwa nowe ogniska choroby,

a w 2017 roku potwierdzono jeden przypadek. W oficjal-

nych rejestrach sporadycznie pojawia siê wiosenna wiremia

karpia (SVC). Jak podkreœli³ autor wyst¹pienia, jest to wyni-

kiem poprawy warunków chowu i transportu ryb. Jako nie-

pokoj¹ce nale¿y przyj¹æ sygna³y coraz wiêkszej liczby

doniesieñ dotycz¹cych potwierdzenia obecnoœci wirusa

CEV w hodowli karpia w wielu krajach Europy. Zbli¿ona

sytuacja wyst¹pi³a blisko 20 lat temu w zwi¹zku z pojawie-

niem siê pierwszych doniesieñ o wirusie KHV. Podobne

mechanizmy rozprzestrzeniania siê wirusa CEV mog¹

sugerowaæ, i¿ zasiêg wystêpowania bêdzie bardzo szybko

siê powiêksza³. W obliczu nowych i istniej¹cych zagro¿eñ

jak najbardziej uzasadniony jest apel o przestrzeganie

zasad profilaktyki, czyli niedopuszczanie do zaka¿enia

obiektu. Priorytetowym dzia³aniem w przypadku wyst¹pie-

nia chorób wirusowych jest mo¿liwie czêste osuszanie

i wapnowanie stawów. W nastêpnym wyst¹pieniu omó-

wiono istotn¹ rolê stresu w zaburzeniach zdrowia ryb. Czyn-

ników stresowych jest wiele, ale odpowiedŸ organizmu ryby

na czynniki stresotwórcze zale¿y od natê¿enia i czasu

dzia³ania. Co wa¿ne, bodziec stresowy mo¿e oddzia³ywaæ

na zwierzê pozytywnie lub negatywnie. W przypadku nega-

tywnego oddzia³ywania krótko- lub d³ugotrwa³ego, najistot-

niejsz¹ reakcj¹ jest obni¿ona odpornoœæ ryb i s³abe tempo

wzrostu. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, poja-

wiaj¹cym siê w hodowlach karpi s¹ tak zwane œniêcia opóŸ-

nione. Mo¿na je zazwyczaj t³umaczyæ efektem d³ugo-

trwa³ego stresu manipulacyjnego, co skutkuje wyczerpa-

niem zasobów energetycznych organizmu ryb. W œwietle

badañ realne jest wyhodowanie w najbli¿szej przysz³oœci

ryb o zwiêkszonej tolerancji na stres i wykazuj¹cych równo-

czeœnie znaczn¹ odpornoœæ na choroby.

Interesuj¹ce by³o przedstawienie mo¿liwoœci transmisji

herpeswirusa AngHV-1 i jego nosicielstwa u ró¿nych gatun-

ków ryb. Jest to szczególnie istotny problem ze wzglêdu na

zdrowotnoœæ materia³u zarybieniowego wêgorza, produko-

wanego w wielu krajach oraz efekty tuczu uzyskiwane

w kraju w specjalistycznych obiektach. Na terenie Polski

pierwsza detekcja AngHV-1 mia³a miejsce w 2014 roku.

Potwierdzi³a siê obecnoœæ wirusa u wêgorza europejskiego

zarówno pochodz¹cego z wód naturalnych, jak i ferm

duñskich, sprowadzanego w celach zarybieniowych i pod-

chowu. Obecnoœæ genomu AngHV-1 wykazano u wielu

gatunków ryb, w tym karasia srebrzystego, okonia, sanda-

cza, sterleta, babki byczej. Z uwagi na znane zdolnoœci

wirusów do tworzenia nowych wariantów genetycznych,

konieczne s¹ badania okreœlaj¹ce mo¿liwoœci zara¿ania

karpia poprzez wy¿ej wymienione gatunki ryb.

Nowe mo¿liwoœci ochrony zdrowia ryb stwarza zasto-

sowanie bakteriofagów w ukierunkowanej terapii chorób

bakteryjnych, szczególnie niebezpiecznych dla ryb. Nad-

u¿ywanie leków przeciwbakteryjnych w rybactwie, a tak¿e

ci¹g³y proces zmian w genotypach bakterii, przyczyni³y siê

do pojawienia siê wielu szczepów lekoopornych. Firma

Proteon Pharmaceuticals S.A. podjê³a badania maj¹ce na

celu opracowanie nowatorskich technologii, pozwalaj¹cych

na uzyskanie nowych, wysoce skutecznych preparatów

niszcz¹cych patogenne bakterie, które znajd¹ zastosowa-

nie równie¿ w chowie karpia. Opracowano ju¿ wstêpnie

swoiste preparaty bakteriofagowe. Okreœlono wysok¹ sku-

tecznoœæ tych preparatów w ukierunkowanej profilaktyce

i terapii chorób bakteryjnych wywo³anych przez patogenne

bakterie z rodzaju Aeromonas oraz Pseudomonas. Stwier-

dzono, ¿e najlepsz¹ drog¹ aplikacji nowych preparatów jest

immersja oraz iniekcja dootrzewnowa.

Czynniki powoduj¹ce zaburzenia stanu zdrowotnego

ryb nie s¹ sta³e i ulegaj¹ ciag³ym zmianom, co wykazano

w jednym z referatów, w którym omówiono wp³yw przewod-

noœci elektrycznej na zmiennoœæ warunków œrodowisko-

wych. Wzrastaj¹c¹ rolê paso¿ytniczych Myxozoa w stawo-

wej hodowli ryb przedstawiono w kolejnym wyst¹pieniu.

Inwazja myksosporidiowców mo¿e mieæ istotne negatywne

oddzia³ywanie na stan zdrowotny ryb i potencjalnie mo¿e

powodowaæ wysokie straty. Co wa¿ne, silna inwazja Myxo-

bolus cyprini dyskwalifikuje ryby handlowe jako produkt

nadaj¹cy siê do sprzeda¿y. W tym kontekœcie podkreœlono

rolê profilaktyki w utrzymaniu zdrowia ryb, lecz tak¿e

potrzebê dokonywania analizy sytuacji zdrowotnej obsad

w okresie zimowania. W trakcie konferencji zosta³ przedsta-

wiony problem stosowania barwników w akwakulturze. Do

takich barwników nale¿¹ barwniki trifenylometanowe (zie-

leñ malachitowa, fiolet krystaliczny, zieleñ brylantowa),

akrydynowe (b³êkit metylenowy) oraz tiazynowe (akryfla-

wina i proflawina). Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w obszarze

UE ustawodawstwem, barwniki te mog¹ byæ legalnie u¿y-

wane wy³¹cznie w profilaktyce i leczeniu chorób ryb ozdob-

nych i akwariowych. Prezentowano wyniki badañ doty-

cz¹cych np. stosowanej do niedawna w praktyce zieleni

malachitowej i jej kinetyki zanikania, toksycznoœci oraz
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wyników kontroli pozosta³oœci w organizmach ryb. To

szczególnie wa¿ne w obliczu nielegalnego stosowania tych

substancji ze wzglêdu na wysok¹ skutecznoœæ, ³atw¹

dostêpnoœæ, nisk¹ cenê oraz przyzwyczajenia hodowców.

Zgodnie z przepisami zieleñ malachitowa i inne niezareje-

strowane barwniki nie powinny znajdowaæ siê w miêœniach

ryb przeznaczonych do konsumpcji w minimalnym nawet

stê¿eniu. Niestety, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach

europejskich w dalszym ci¹gu istnieje problem wystêpowa-

nia pozosta³oœci barwników trifenylometanowych w pro-

duktach akwakultury.

4. Technologie, innowacje w akwakulturze
stawowej

Wysoka œmiertelnoœæ karpi spowodowana chorobami

wirusowymi jest jednym z g³ównych czynników ograni-

czaj¹cych produkcjê i wp³ywaj¹cych negatywnie na ren-

townoœæ chowu w gospodarstwach stawowych. Jedn¹

z dróg ograniczenia tych strat s¹ prace selekcyjne, z wyko-

rzystaniem markerów genetycznych, które prowadz¹ do

wytworzenia syntetycznej linii karpia o zwiêkszonej odpor-

noœci na wirusy. Zaka¿enie wirusem CyHV-3, znane jako

KHV jest czynnikiem, który powoduje œmiertelnoœæ ryb na

bardzo wysokim poziomie. St¹d koniecznoœæ opracowania

metody produkcji materia³u bardziej odpornego na zaka¿e-

nie wirusem. Baz¹ genetyczn¹ do wytworzenia linii wyka-

zuj¹cych tak¹ cechê jest pe³no³uski sazan amurski. Aktual-

nie w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk

w Go³yszu utrzymuje siê selekty F1 i F2 pochodz¹ce od linii

ochabskiej i sazana amurskiego. Ryby te charakteryzuj¹ siê

wysok¹ odpornoœci¹ na wirusa CyHV-3, co zosta³o potwier-

dzone poprzez eksperymentalne zaka¿enie. Planowane s¹

dalsze, szeroko zakrojone prace dotycz¹ce zarówno

doskonalenia cech uzyskanego materia³u, jak i analiz

pod³o¿a genetycznego i mechanizmów odpornoœci ryb na

zaka¿enia wirusem w ramach konsorcjum, w którego sk³ad

wchodz¹ jednostki naukowe krajowe i zagraniczne.

W wylêgarnictwie ryb oraz w sztucznym rozrodzie kar-

pia istotne znaczenie praktyczne ma przechowywanie

i transport nasienia. Procedura ta, w warunkach obni¿-

onego metabolizmu (w temperaturze od 4 do 8�C), jest ju¿

powszechnie wykorzystywana, jednak wa¿ne s¹ warunki,

w których jest ona realizowana, poniewa¿ wp³ywa to istot-

nie na jakoœæ nasienia. Krótkookresowe przechowywanie

i magazynowanie nasienia in vitro nie wymaga stosowania

tak skomplikowanych procedur jak w przypadku kriokon-

serwacji, a mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana w przy-

padku tar³a rozci¹gniêtego w czasie czy te¿ koniecznoœci

wykorzystana nasienia w ró¿nych obiektach hodowlanych.

W odpowiednich warunkach, przy wykorzystaniu buforo-

wania, nasienie zachowuje dobre parametry przez kilka,

a nawet kilkanaœcie dni. Nasienie nierozrzedzane nie traci

zdolnoœci zap³adniaj¹cych, ale istotna cecha plemników,

czyli ich prêdkoœæ spada istotnie ju¿ po dwóch godzinach

przechowywania.

Chów karpia to nie tylko niskointensywna produkcja,

gatunek ten stwarza równie¿ du¿e mo¿liwoœci zagêszcze-

nia obsad i uzyskania wy¿szej produkcji z jednostki

powierzchni stawu. W kolejnej prezentacji przedstawiono

efekty doœwiadczenia, dotycz¹cego intensyfikacji produk-

cji przez zagêszczenie obsad i skarmianie wysokobia³kowej

paszy ekstrudowanej. Na podstawie przeprowadzonego

testu wzrostowego wykazano, i¿ wraz ze wzrostem zagêsz-

czenia odnotowano obni¿one wartoœci dla wskaŸników

odchowu ryb [BWG (przyrost masy cia³a), PER (wspó³czyn-

nik wydajnoœci wzrostowej bia³ka), SGR (wzglêdny przyrost

masy cia³a)] oraz wy¿sz¹ wartoœæ wskaŸnika wykorzystania

paszy (FCR). Wykazano ponadto negatywn¹ korelacjê

pomiêdzy zagêszczeniem ryb a przyrostem masy cia³a oraz

pozytywn¹ korelacjê dla wskaŸnika FCR.

Intensyfikacja metod chowu karpia wi¹¿e siê z wyko-

rzystaniem pasz komponowanych zastêpuj¹cych pokarm

naturalny. Trzeba jednak sobie zdawaæ sprawê, ¿e ¿ywienie

karpia tego rodzaju paszami nie zawsze korzystnie wp³ywa

na dietetyczn¹ jakoœæ jego miêsa, choæby ze wzglêdu na

zastosowane sk³adniki. Pewnym rozwi¹zaniem, popra-

wiaj¹cym wartoœæ od¿ywcz¹ takiego produktu mo¿e byæ

stosowanie, w koñcowym etapie hodowli karpia, tzw. diet

finalnych, które zaczyna siê ju¿ wykorzystywaæ w produkcji

ryb ³ososiowatych. Nie jest to proste zwa¿ywszy na fakt, ¿e

w organizmie karpi zachodz¹ istotne procesy metaboliczne

modyfikuj¹ce choæby sk³ad i proporcje kwasów t³uszczo-

wych. Pomimo powy¿szych zastrze¿eñ, istotna jest infor-

macja, ¿e hodowca karpi ma zawsze stale istotny wp³yw na

jakoœæ jego miêsa.

Ciekawy praktyczny aspekt ¿ywienia ryb omówiony

zosta³ w jednej z prezentacji. Rozwi¹zaniem alternatywnym

dla drogich pasz przemys³owych mog¹ byæ pasze granulo-

wane produkowane na poziomie gospodarstwa, bezpoœ-

rednio przez samych hodowców karpi. Tego typu dzia³ania

prowadzone by³y w du¿ych pañstwowych gospodarstwach

rybackich w latach 70. i 80. ubieg³ego stulecia. Jednak¿e
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obecnie indywidualna produkcja pasz jest bardzo ma³o

popularna. Doœwiadczenia przeprowadzono z wykorzysta-

niem trzech zbó¿, tj. pszen¿yta i jêczmienia oraz mniej

popularnego owsa nagiego. Karpie dokarmiane by³y

zbo¿em w postaci tradycyjnej (sypkiej) lub te¿ po ich zgra-

nulowaniu „domowym sposobem” bezpoœrednio w gospo-

darstwie. Materia³em obsadowym wykorzystanym

w doœwiadczeniu by³ narybek karpi pochodz¹cy z chowu

ekologicznego. Stwierdzono, ¿e stosowanie takich pasz

znajduje swoje uzasadnienie ekonomiczne. Pasze

zbo¿owe skarmiane w postaci granulatu wytworzonego w

gospodarstwie umo¿liwi³y uzyskanie karpi handlowych o

wy¿szej masie jednostkowej przy lepszej prze¿ywalnoœci.

„Nie sztuka wyprodukowaæ, sztuka sprzedaæ” to popu-

larne has³o obowi¹zuje tak¿e w gospodarstwach karpio-

wych. Mo¿liwoœci zbytu produktów rybnych uzyskanych

w obiektach rybackich s¹ doœæ szerokie. W ostatnim czasie

pojawi³y siê kolejne regulacje , które mo¿liwoœci te zwiêk-

szaj¹. Do koñca 2016 roku by³y to sprzeda¿ bezpoœrednia,

która umo¿liwia producentowi zbywanie wy³¹cznie

w³asnych wyrobów (ryba ¿ywa, uœmiercona, po obróbce

wstêpnej ograniczonej do wykrwawienia, patroszenia,

odg³awiania i usuwania p³etw) oraz dzia³alnoœæ marginalna,

lokalna i ograniczona (MLO). Od stycznia 2017 r. mo¿na ju¿

prowadziæ dzia³alnoœæ w ramach rolniczego handlu deta-

licznego (RHD). W ramach tej dzia³alnoœci mo¿na sprzeda-

waæ w³asne przetworzone surowce (np. ryby wêdzone,

marynaty) wy³¹cznie pod warunkiem, ¿e przetwórstwo jest

prowadzone przez w³aœciciela gospodarstwa lub domowni-

ków. Ka¿da z wymienionych form, mimo pewnych ograni-

czeñ, jest potencjalnym Ÿród³em dodatkowych przychodów

gospodarstw rybackich.

Inspiruj¹ce dla polskich hodowców mo¿e byæ spojrze-

nie na technologie chowu karpia na innych odleg³ych konty-

nentach. W Azji produkuje siê rocznie ponad 4mln ton karpi

i gatunków dodatkowych. Chów odbywa siê z regu³y w sta-

wach lub sadzach, a warunki klimatyczne pozwalaj¹ na uzy-

skiwanie ryb handlowych ju¿ po up³ywie 9-12 miesiêcy.

Hodowcy stosuj¹ intensywne metody chowu oraz zabiegi

selekcyjne w formie programów hodowlanych. Podsta-

wowe cechy brane pod uwagê w pracach selekcjnych to:

tempo wzrostu, opóŸnione dojrzewanie p³ciowe, odpor-

noœæ na choroby oraz sk³ad chemiczny cia³a i tekstura fileta.

W Chinach najnowsze metody edytowania genów, nazy-

wane CRISPR, zosta³y zastosowane w celu zmniejszenia

iloœci oœci w karpiu. W Indiach na szerok¹ skalê wykorzy-

stuje siê produkcjê ryb w polikulturach, a tak¿e manipulacje

hormonalne i genetyczne. W przypadku karpia ekspery-

mentuje siê z produkcj¹ populacji samiczych uzyskanych

z pomoc¹ manipulacji hormonalnych.

5. Wybrane zagadnienia pozaprodukcyjne

Ziemne stawy karpiowe to nie tylko produkcja ryb, nie

do przecenienia jest tak¿e ich znaczenie pozaprodukcyjne.

Stawy karpiowe charakteryzuj¹ siê wysok¹ produkcj¹ pier-

wotn¹, w których wykszta³caj¹ siê grupy organizmów

planktonowych charakterystyczne dla zbiorników wody

stoj¹cej. W prezentacji przedstawiono wyniki badañ

poœwiêconych okreœleniu wp³ywu gospodarki stawowej na

wskaŸniki biologiczne rzek poni¿ej zrzutu wody ze stawów.

Badania prowadzone w zlewni Baryczy polega³y na kolek-

cjonowaniu prób zooplanktonu zarówno w obrêbie piê-

trzeñ, odp³ywów ze stawów, jak i w swobodnie p³yn¹cych

odcinkach. Du¿y kompleks stawów milickich mia³ znacz¹cy

wp³yw na ró¿norodnoœæ zespo³ów zooplanktonowych

w Baryczy, by³a ona wy¿sza ni¿ w innych rzekach.

Postêpuj¹ce zmiany klimatyczne i pogarszaj¹cy siê

bilans wodny maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na warunki chowu

ryb w stawach. W prezentacji omówiono problem wp³ywu

suszy i zmian klimatycznych na produkcjê ryback¹ na

przyk³adzie doliny rzeki Baryczy. Funkcjonuj¹cy tam,

wyj¹tkowy w skali œwiatowej kompleks stawów, na skutek

zmian klimatycznych jest coraz bardziej zagro¿ony. Zwiêk-

szaj¹ca siê czêstotliwoœæ ciep³ych i suchych zim oraz

powtarzaj¹ce siê deficyty wody w trakcie sezonu produkcyj-

nego (maj-paŸdziernik), wp³ywaj¹ na zmniejszanie siê

zasobów wodnych w zlewni, co w efekcie prowadzi do

ograniczenia powierzchni stawowej u¿ytkowanej rybacko.

Jest to jedna z bardziej istotnych przyczyn spadku produkcji

karpia wszystkich roczników i pogorszenie wskaŸników

rentownoœci produkcji w Spó³ce Stawy Milickie S.A.

W kilku referatach i w trakcie dyskusji pojawia³ siê

w¹tek skutecznego wykorzystania potencja³u karpia jako

znacz¹cej marki. Doskona³ych, niezbêdnych do wykorzy-

stania w promocji tego gatunku argumentów dostarczy³y

zaprezentowane wyniki badañ zawartoœci selenu, kwasów

t³uszczowych i rtêci. Pojawiaj¹ce siê w mediach negatywne

informacje o rybach, tak¿e neguj¹ce ich walory zdrowotne

wrêcz nakazuj¹ popularyzowanie wiedzy o wp³ywie selenu

na hamowanie rozwoju wirusa zapalenia w¹troby, zawar-

toœci kwasów t³uszczowych, w tym szczególnie n-6,

niskiego poziom rtêci w miêœniach karpi.

6. Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Sesja zwi¹zana z prezentacj¹ Programu Operacyjnego

Rybactwo i Morze, w której wyst¹pili przedstawiciele

Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki

Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej oraz Departamentu Wspar-

cia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa, wzbudzi³a najwiêksze emocje wœród uczestników

konferencji. W trakcie poszczególnych prezentacji, przed-

stawione zosta³y najbardziej aktualne informacje dotycz¹ce

przede wszystkim zasad wsparcia akwakultury

œródl¹dowej w ramach najbli¿szego naboru na dzia³ania



wodnoœrodowiskowe oraz bud¿etu przezna-

czonego na ten cel. W sposób przystêpny omó-

wiono treœæ wniosku, który beneficjenci

sk³adaj¹ aplikuj¹c o œrodki. Liczne pytania do

prelegentów oraz uruchomienie w kuluarach

konferencji trzech punktów informacyjnych,

w których zainteresowani mogli uzyskaæ odpo-

wiedzi na nurtuj¹ce ich w¹tpliwoœci œwiadczy³y

o powszechnym zainteresowaniu drugim

z rzêdu programem wodnoœrodowiskowym.

7. Uroczysta kolacja i wybór Rybaka
Roku

Mi³¹ tradycj¹ kolejnych konferencji jest uro-

czysta kolacja, w trakcie której og³asza siê

nazwisko nominowanego do zaszczytnego

tytu³u Rybaka Roku. Rybakiem 2017 roku

zosta³ kolega Janusz Sko³ysz, cz³onek w³adz

Polskiego Towarzystwa Rybackiego, znany i znacz¹cy

w Polsce, doskona³y hodowca pstr¹gów.

Krótkie podsumowanie

Karp, z licz¹c¹ kilkaset lat tradycj¹ chowu na ziemiach

polskich jest jednym z dwóch, obok pstr¹ga têczowego

strategicznych gatunków ryb krajowej akwakultury. W Pro-

gramie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-20201

zak³ada siê utrzymanie funkcjonuj¹cej aktualnie

powierzchni stawów ziemnych i ich zrównowa¿one wyko-

rzystanie, ustabilizowanie produkcji karpia handlowego na

poziomie nie ni¿szym ni¿ 17 tys. ton oraz zwiêkszenie pro-

dukcji gatunków dodatkowych do co najmniej 3,4 tys. ton

(obecnie ok. 2 tys. ton). Powy¿sze cele wspieraæ bêd¹

œrodki unijne na inwestycje, innowacje oraz uzyskane

w ramach dzia³añ wodnoœrodowiskowych, w tym w zakre-

sie produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb, w iloœci

co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpia w danym

obiekcie chowu lub hodowli ryb.

W obliczu nowej perspektywy finansowej hodowcy

stoj¹ przed powa¿nym wyzwaniem: Jak w optymalny spo-

sób wykorzystaæ dostêpne œrodki? Tym bardziej ¿e istnieje

prawdopodobieñstwo, ¿e taka forma wsparcia mo¿e ju¿ siê

nie pojawi. Œrodki unijne mog¹ byæ z powodzeniem prze-

znaczone na wzmocnienie pozycji karpia na rynku produk-

tów rybnych, choæby przez rozwój sprzeda¿y bezpoœredniej

i przetwórstwo.

Tematyka konferencji uwzglêdnia³a najbardziej istotne

dla sektora karpiowego problemy – zdrowotnoœæ ryb, straty

powodowane przez zwierzêta rybo¿erne, mo¿liwoœci

dywersyfikacji dochodów, wzmacnianie marki karpia,

oddzia³ywanie nowej ustawy Prawo wodne na warunki

chowu stawowego, mo¿liwoœci ubezpieczenia produkcji

akwakultury. Zadeklarowana w trakcie konferencji chêæ for-

malnej integracji ca³ego œrodowiska hodowców karpia sta-

nowi dobry prognostyk na przysz³oœæ.
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Fot. 7. Rybak roku 2017 r. – Janusz Sko³ysz (w œrodku) w towarzystwie laureatów z poprzednich
lat.

1 Za³¹cznik 6 – wieloletni krajowy plan strategiczny dla akwakultury. Akwakultura 2020, Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce
w latach 2014-2020. Warszawa 2014



Wspomnienie...

Pamiêci Profesora Ryszarda Kolmana (1947-2018)

Sobota 3 lutego 2018, godzina 8:08.

W takim dniu i porze, kiedy moja s³u¿bowa

komórka zawsze milczy, przychodzi wiado-

moœæ: „Nasz kochany Ryszard zmar³ dziœ

w nocy. Jego ¿ona Halina Kolman”. Spiesznie

odpisujê: „Sk³adam szczere kondolencje

w imieniu swoim i wszystkich pracowników

instytutu. By³ dla mnie jednym z najlepszych

kolegów”.

Ryszard Kolman urodzi³ siê w 1947 roku

w Olsztynie, ukoñczy³ studia w 1971 roku na

Wydziale Rybo³ówstwa Instytutu Technicznego

Przemys³u Rybnego w Kaliningradzie. W tym¿e roku roz-

pocz¹³ pracê w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego, z któ-

rym zwi¹za³ ca³e zawodowe ¿ycie. Pocz¹tkowo

w Zak³adzie Techniki Rybackiej, w którym prowadzi³ prace

z zakresu mechanizacji rybactwa jeziorowego i stawowego,

a nastêpnie realizowa³ badania nad biotechnologiami

chowu basenowego i systemami inkubacji ikry oraz pod-

chowu wylêgu i narybku ró¿nych gatunków ryb w zamkniê-

tych obiegach wody. W efekcie skonstruowa³ system ter-

moregulacji wody w pomp¹ ciepln¹ oraz prototypowymi

z³o¿ami biologicznymi do uzdatniania wody w odchowal-

niach ryb. W latach 1983-1989 pe³ni³ funkcjê kierownika

Doœwiadczalnego Oœrodka Zarybieniowego „Dga³” w Pie-

czarkach, koordynuj¹c koñcow¹ fazê jego budowy i wypo-

sa¿enia oraz prawid³owego funkcjonowania. W 1989 roku

powróci³ do Olsztyna, gdzie w Zak³adzie Rybactwa Jezioro-

wego obj¹³ stanowisko kierownika Pracowni Biotechniki

Chowu Ryb i rozpocz¹³ prace nad potencjalnie atrakcyj-

nym, ale wczeœniej nieznanym w Polsce jesiotrem. Opra-

cowa³ technologie chowu wylêgu, narybku i ryb konsump-

cyjnych, wiosn¹ 1999 r. przeprowadzi³ pierwszy udany roz-

ród jesiotra syberyjskiego, a w 2000 r.

rozród stymulowany temperatur¹, co

pozwoli³o zamkn¹æ jego cykl hodowlany.

Osi¹gniêcia te sta³y siê – tak¿e za

spraw¹ publikacji „Jesiotry” i „Jesiotry –

chów i hodowla” oraz licznych wyst¹pieñ

na konferencjach i szkoleniach – pod-

staw¹ rozwoju nowej ga³êzi akwakultury

w Polsce. Pracowa³ nad technologiami

tworzenia stad samiczych jesiotrów

i przy¿yciowego pozyskiwania ikry kon-

sumpcyjnej, czego efektem by³ uzy-

skany po raz pierwszy w Polsce kawior. W 2000 roku obj¹³

stanowisko kierownika Zak³adu Ichtiologii, a w 2004 roku

zainicjowa³ realizacjê programu restytucji jesiotra ba³tyc-

kiego (ostronosego), który od kilkudziesiêciu lat by³ gatun-

kiem nieobecnym w naszych wodach, o którym „namacal-

nie” pamiêtali tylko najstarsi rybacy ³owi¹cy ryby w Wiœle

w latach 60. XX wieku. Zak³adem kierowa³ do 2005 roku,

kiedy „pa³eczkê” kierownika – zgodnie z prawami ewolucji -

przekaza³ swojemu wychowankowi – doktorowi Andrzejowi

Kapuœcie. Dla porz¹dku przypominam, kiedy zdoby³

najwa¿niejsze szczeble na drabinie kariery naukowej: sto-

pieñ doktora 1981, doktora habilitowanego 1993, profesora

2000, w latach 2011-2015 zastêpca, a w latach 2015-2017

przewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu.

Tyle suchych faktów, niektóre w¹tki kariery naukowej

oraz aplikacyjnej przedstawia Andrzej Kapusta w zamiesz-

czonych obok wspomnieniach, ja zaœ przestawiam siê teraz

na tory osobiste. Ryszard by³ trzecim – po Wojtku Nowaku

i Maryœce Bniñskiej, sporo starszym ode mnie koleg¹, który

bez ¿adnych ceregieli zaproponowa³ mi przejœcie „na ty”.

Takie chwile pamiêta siê dok³adnie – na pocz¹tku lat 90.

razem jechaliœmy Jego wys³u¿onym fiatem 125 na konfe-

rencjê hodowców pstr¹ga, która mia³a siê odbyæ w jakimœ

oœrodku wojskowym nad pó³nocn¹ zatok¹ jeziora Maróz.

Gdzieœ w okolicach Waplewa – po godzinnej wspólnej

podró¿y – i zapewne inteligentnej dyskusji – Ryszard zapro-

ponowa³, a ja przyj¹³em wyzwanie, jakim przed m³odym

naukowcem jest propozycja bycia koleg¹, którego od tego

czasu zawsze tytu³owa³em Rysiem. Jako aktywny autor

artyku³ów do Komunikatów Rybackich i licznych monografii

o jesiotrach czêsto zachodzi³ do naszego wydawnictwa,

gdzie tak¿e czêsto napotyka³ Renatê Grzegorczyk i mnie,

wspólnie omawiaj¹cych jakieœ problemy zwi¹zane z reda-

gowaniem publikacji. Stawa³ w drzwiach i delikatnym
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g³osem taktownie zapytywa³: czy nie przeszkadzam? Na

nasze: ale¿ nie! Dodawa³: ale czy na pewno nie przeszka-

dzam? Bo taki w istocie by³: ¿yczliwy, kulturalny, taktowny,

pe³en autoironii, która nieczêsto bywa cech¹ charaktery-

zuj¹c¹ wielkich naukowców…

Jest taka ksi¹¿ka amerykañskiego pisarza Thomasa

Bergera „Ma³y wielki cz³owiek”, któr¹ czyta³em jeszcze

w czasach licealnych, a na jej kanwie zrealizowany zosta³

film z Dustinem Hoffmanem w roli g³ównej. Gdy rankiem 10

lutego ¿egna³em Rysia na cmentarzu w Olszynie, w kilku

s³owach nawi¹za³em do tego tytu³u. Bo rzeczywiœcie Rysiu

by³ ma³ym wielkim cz³owiekiem. Ale ma³ym tylko wzrostem,

natomiast wielkim ¿yczliwoœci¹, otwartoœci¹, nietuzinko-

wym poczuciem humoru, osi¹gniêciami naukowymi i apli-

kacyjnymi.

Zamieszczone zdjêcie Rysia, które du¿o mówi o jego

oryginalnym emploi, zrobi³em w 2004 roku w trakcie sympo-

zjum zorganizowanym przez EIFAC i Instytut w Wierzbie

nad jeziorem Be³dany. Chcia³bym byœmy wszyscy zacho-

wali Jego pamiêæ, jako wspania³ego naukowca, ale mo¿e

bardziej, jako zwyczajnego dobrego kolegi, z filuternym

uœmiechem, bo on w³aœnie mówi wiele o tym ma³ym wielkim

cz³owieku. I tylko ¿al, ¿e ju¿ nigdy nie powie: pani Renato,

drogi Arku, czy nie przeszkadzam?
Arkadiusz Wo³os

***

Non omnis moriar, te s³owa towarzyszy³y nam

w sobotni, mroŸny poranek, gdy ¿egnaliœmy Profesora

Ryszarda Kolmana. Informacja o œmierci Profesora dotar³a

do Jego przyjació³ z ró¿nych stron, z kraju i ze œwiata.

Liczne telefony i wiadomoœci mailowe œwiadcz¹, ¿e odszed³

od nas naukowiec, który pozostawi³ liczne grono wspó³pra-

cowników i przyjació³. Szczególne by³y kondolencje

przysy³ane ze Wschodu. Profesor Kolman studia rozpocz¹³

w rodzinnym Olsztynie, ale po pierwszym roku przeniós³ siê

do Kaliningradu i ukoñczy³ je na Wydziale Rybo³ówstwa.

Z kaliningradzkiej uczelni wywodzi³o siê wielu Jego przyja-

ció³ i wspó³pracowników. Œwietna znajomoœæ jêzyka rosyj-

skiego i tamtejszych realiów u³atwia³a Mu kontakty

z naukowcami ze Wschodu. Otwarcie wyra¿a³ stosunek do

obecnego prezydenta Rosji, a jednoczeœnie bardzo ceni³

Rosjan.

Dobrze znane s¹ dokonania naukowe Profesora

Kolmana. Sk³ada siê na to równie¿ Jego dzia³alnoœæ

w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sako-

wicza w Olsztynie, w którym przeszed³ przez wszystkie

szczeble kariery naukowej – od sta¿ysty po profesora i prze-

wodnicz¹cego Rady Naukowej. W okresie 47 lat pracy

w Instytucie pracowa³ w czterech jednostkach, w tym

najd³u¿ej w Zak³adzie Ichtiologii. Profesor Kolman by³ auto-

rem lub wspó³autorem 120 oryginalnych prac naukowych,

12 podrêczników i monografii, 74 rozdzia³ów w monogra-

fiach naukowych, 122 artyku³ów popularnonaukowych, 146

doniesieñ na konferencje naukowe, 35 za³o¿eñ technolo-

gicznych obiektów wylêgarniczo-podchowowych z syste-

mami recyrkulacji wody oraz trzech patentów. By³ promoto-

rem trzech przewodów doktorskich. Wyniki badañ nauko-

wych Profesora Kolmana zosta³y opublikowane w wielu

czasopismach, m.in. Aquaculture, Aquaculture Research,

Comparative Biochemistry and Physiology, Environmental

Biology of Fishes, Fish Physiology and Biochemistry, Jour-

nal of Applied Genetics, Journal of Applied Ichthyology,

Journal of Ichthyology i wielu innych. Chêtnie przesy³a³

prace do czasopism wydawanych przez IRS – Komunika-

tów Rybackich i Archiwum Rybactwa Polskiego.

Pierwszy okres pracy zawodowej poœwiêci³ na ekspe-

rymenty dotycz¹ce rybactwa jeziorowego i stawowego.

Wspólnie z Miros³awem £uczyñskim, póŸniejszym profeso-

rem Akademii Rolniczo-Technicznej, a nastêpnie Uniwer-

sytetu Warmiñsko-Mazurskiego, prowadzi³ badania nad

inkubacj¹ ikry i podchowem wylêgu ró¿nych gatunków ryb.

Z tego okresu warte podkreœlenia s¹ publikacje dotycz¹ce

prze¿ywalnoœci i wzrostu larw koregonidów o opóŸnionym

terminie wylêgu. Smutnym dope³nieniem wspólnego losu

obu Profesorów by³y Ich pogrzeby tego samego dnia na

cmentarzu w Olsztynie.

Podsumowaniem kierunku badañ zwi¹zanych

z hodowl¹ ryb w zamkniêtych obiegach wody by³a rozprawa

doktorska pt.: „Zaprojektowanie, skonstruowanie oraz

przebadanie przydatnoœci zamkniêtego obiegu wody do

podchowu wylêgu pstr¹ga têczowego (Salmo gardineri

Rich.)”, napisana pod opiek¹ profesora Stanis³awa W³odka.

Prawdopodobnie wtedy ukszta³towa³ swoj¹ opiniê na temat

przydatnoœci systemów recyrkulacyjnych do hodowli ryb.
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Nad aplikacyjnym zastosowaniem tych systemów czuwa³

jako kierownik Doœwiadczalnego Oœrodka Zarybienowego

„Dga³”. Naukowym rozwiniêciem by³a rozprawa habilita-

cyjna poœwiêcona efektywnoœci biologicznego filtra

po³ówkowego zastosowanego do uzdatniania wody w sys-

temie recyrkulacyjnym przy wychowie pstr¹ga. Dr Ryszard

Kolman by³ pierwszym doktorem habilitowanym wypromo-

wanym przez Rad¹ Naukow¹ Instytutu.

Po powrocie do Olsztyna obszar zainteresowañ nauko-

wych Profesora Kolmana dotyczy³ jesiotrów. Szczególne

znaczenie dla tego okresu maj¹ prace dotycz¹ce chowu larw

i juwenalnych osobników jesiotra rosyjskiego, jesiotra sybe-

ryjskiego oraz ró¿norodnych mieszañców ryb jesiotrowa-

tych. Bardzo cieszy³ siê z pierwszego tar³a jesiotrów przepro-

wadzonego w 1999 r. Opanowanie pe³nego cyklu hodowla-

nego by³o podstaw¹ rozpoczêcia starañ o przywrócenie

jesiotrów do polskich wód. Profesor Kolman prace nad resty-

tucj¹ jesiotra rozpocz¹³, gdy panowa³a opinia, ¿e basen

Morza Ba³tyckiego zasiedla³ Acipenser sturio. W poszukiwa-

niu ostatnich osobników tego gatunku nawi¹za³ kontakty

z naukowcami z Gruzji. W latach 2000 i 2002 odby³ wyprawy

naukowe, których celem by³a ocena stanu populacji A. sturio

w rzece Rioni. Wyniki tych wypraw stanowi³y podstawê licz-

nych publikacji naukowych, w tym rozdzia³u w monografii pt.

Biology and conservation of the European sturgeon Acipen-

ser sturio L. 1758 (Williot i in. 2011).

Prze³omem w postêpach nad przebiegiem restytucji

jesiotra w naszym kraju by³o odkrycie, ¿e w zlewni Ba³tyku

wygin¹³ Acipenser oxyrinchus. Profesor Kolman entuzja-

stycznie przyj¹³ wyniki tego odkrycia i rozpocz¹³ starania

nad sprowadzeniem tego gatunku do Polski. W tym celu

dwukrotnie odby³ wyprawy naukowe do Kanady, w czasie

których uczestniczy³ w po³owach i rozrodzie jesiotrów

z rzeki Œwiêtego Jana. Od 2004 roku do Polski corocznie

przywo¿one s¹ z Kanady larwy lub ikra A. oxyrinchus. Pro-

fesor Kolman uwa¿a³, ¿e udana restytucja jesiotra mo¿liwa

jest tylko po utworzeniu stada tarlaków w Polsce. Dlatego

zabiega³ o rozbudowê oœrodków hoduj¹cych jesiotry, a jed-

noczeœnie dba³ o poziom prac naukowych daj¹cych pod-

stawê do opanowania procesu wychowu juwenalnych

jesiotrów ba³tyckich. Dynamiczny postêp prac nad inku-

bacj¹ ikry oraz podchowu wylêgu nast¹pi³ po uzyskaniu

przez Profesora dwóch projektów poœwiêconych restytucji.

Do idei restytucji jesiotra Profesor Kolman przekonywa³

wiele osób, zarówno hodowców ryb, jak i du¿e stowarzy-

szenia. By³ inicjatorem rozbudowy oœrodków zarybienio-

wych w Pieczarkach i Grzmiêcy, gdzie powsta³y nowocze-

sne wylêgarnie i podchowalnie jesiotrów.

Wyniki procesu restytucji prezentowa³ na licznych sym-

pozjach, sam organizuj¹c krajowe i miêdzynarodowe kon-

ferencje. Do Polski zaprasza³ naukowców z wielu europej-

skich krajów. W ten sposób wspiera³ ideê ochrony jesiotrów

w wodach otwartych oraz hodowli w obiektach akwakultu-

rowych. Na konferencje, które organizowa³ przyje¿d¿ali

wybitni fachowcy zajmuj¹cy siê jesiotrami. Bardzo ceni³ dr.
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Paolo Bronzi, wiceprezesa Œwiatowej Organizacji Ochrony

Jesiotrów, a prezesa tej organizacji profesora Haralda

Rosenthala uwa¿a³ za swojego przyjaciela. W Olsztynie

chêtnie goœci³ naukowców z Bia³orusi i Ukrainy. Przez wiele

lat wspó³pracowa³ z docentem Oleksym Chudym, z Uniwer-

sytetu w Czerniowcach. Profesor Kolman anga¿owa³ siê

w kszta³cenie studentów Uniwersytetu w czasie letnich

praktyk odbywanych w Instytucie, a pracowników nauko-

wych zaprasza³ na sta¿e i do wspólnych badañ.

Profesor Kolman by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli

i aktywnym cz³onkiem Sieci Centrów Akwakultury Œrodko-

wej i Wschodniej Europy (NACEE). Z entuzjazmem uczest-

niczy³ w corocznych zjazdach oraz konferencjach organizo-

wanych przez NACEE. W latach 2011-2015 pe³ni³ funkcjê

pierwszego przewodnicz¹cego Komitetu Technicznego.

Powtórnie zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Komitetu

w 2015 roku. Realnym efektem dzia³alnoœci w organizacji

by³y liczne doniesienia konferencyjne, wspólne badania

naukowe, a tak¿e podrêcznik dotycz¹cy akwakultury jesio-

trowatych przygotowany pod auspicjami NACEE. Jednym

ze sposobów przybli¿enia dzia³alnoœci i propagacji aktyw-

noœci cz³onków organizacji by³y relacje, które Profesor

Kolman przygotowywa³ z kolejnych zjazdów i konferencji.

Profesor Kolman jest uwa¿any za jednego z inicjatorów

chowu i hodowli jesiotrów w Polsce. Prowadzi³ i wspó³pra-

cowa³ przy licznych badaniach dotycz¹cych jesiotrów oraz

odegra³ nieocenion¹ rolê w rozwoju komercyjnych hodowli

jesiotrów w Polsce. Badania nad dojrzewaniem i formowa-

niem stad samic ryb jesiotrowatych zakoñczy³ przy¿ycio-

wym pozyskaniem ikry i produkcj¹ kawioru. By³ inicjatorem

polskiego programu restytucji jesiotra ba³tyckiego i aktyw-

nie uczestniczy³ we wspólnych próbach restytucji jesiotra

w basenie Morza Ba³tyckiego. Wspiera³ prace poœwiêcone

restytucji w obwodzie kaliningradzkim, na Litwie i £otwie.

Jako naukowiec by³ aktywny do koñca ¿ycia. W ostatnim

roku pracy w Instytucie przygotowa³ projekt dotycz¹cy

wymiany osobowej i wspó³pracy z naukowcami z Bia³orusi.

Bardzo zaanga¿owa³ siê w projekt poœwiêcony wzrostowi

efektywnoœci oraz ograniczenia wp³ywu na œrodowisko

obiektów hodowli ryb jesiotrowatych z zastosowaniem

hybrydowej technologii hodowlanej. Planowa³ doœwiadcze-

nia poœwiêcone wykorzystaniu s³odkowodnych gatunków

glonów w suplementacji diety stadiów juwenalnych jesio-

trów.

Osi¹gniêcia zawodowe zosta³y wyró¿nione przez

w³adze pañstwowe. Profesor Kolman by³ dwukrotnym lau-

reatem nagrody zespo³owej Ministra Rolnictwa. Odzna-

czony zosta³ Br¹zowym, a nastêpnie Srebrnym Krzy¿em

Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ dla Zas³u¿onego Pracownika Rol-

nictwa oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski. Pomimo licznych wyró¿nieñ i sukcesów zawodowych

Profesor Kolman pozosta³ skromnym i ¿yczliwym cz³owie-

kiem. Troszczy³ siê o swoich wspó³pracowników, zna³

nasze dzieci i chêtnie opowiada³ o zainteresowaniach.

Z pasj¹ opowiada³ o swoich psach, ukochanej Purdce i tro-

pieniu grzybów. Na zawsze pozostanie w pamiêci jako pro-

pagator i znawca jesiotrów, chocia¿ wœród wspó³pracowni-

ków da³ siê poznaæ jako mi³oœnik rodziny i przyrody.

Andrzej Kapusta

Odeszli...

Miros³aw £uczyñski (1949-2018)

Urodzi³ siê w 1949 roku w Olsztynie,

w 1972 roku ukoñczy³ studia na Wydziale

Ochrony Wód i Rybactwa Œródl¹dowego

Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Po studiach pracowa³ w Instytucie Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie. W roku 1982 po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora

zosta³ zatrudniony jako nauczyciel akade-

micki na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa

Œródl¹dowego. Stopieñ naukowy doktora

habilitowanego uzyska³ w roku 1989 na pod-

stawie uchwa³y Rady Wydzia³u Rybactwa

Morskiego i Technologii ¯ywnoœci Akademii

Rolniczej w Szczecinie. W roku 1994 Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej nada³ Panu Miros³awowi £uczyñskiemu

tytu³ naukowy profesora, a w 1998 Minister

Edukacji Narodowej wrêczy³ akt mianowania

na profesora zwyczajnego.

Pracuj¹c na Akademii Rolniczo-Tech-

nicznej pe³ni³ funkcjê kierownika zak³adu, kie-

rownika katedry, prodziekana Wydzia³u

Ochrony Wód i Rybactwa Œródl¹dowego, by³

cz³onkiem Senatu Uczelni, cz³onkiem komisji

senackich ART (Komisji Wspó³pracy z Zagra-

nic¹, Komisji Bud¿etowej, Komisji Nauki

i Wspó³pracy z Zagranic¹).

By³ cz³onkiem Canadian Genetics Society

oraz American Fisheries Society, a w latach

1995-2000 – Visiting Professor University of Sunderland

(Wielka Brytania). By³ równie¿ jednym z za³o¿ycieli miêdzy-
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narodowej (Finlandia, Kanada, Polska i Rosja) grupy robo-

czej „Taxonomy and Genetic Variation in Holarctic Fishes”,

wieloletnim cz³onkiem komitetu organizacyjnego, odby-

waj¹cych siê co trzy lata konferencji „International Sympo-

sium on Biology and Management of Coregonid Fishes”.

Profesor by³ promotorem prac magisterskich i doktor-

skich, opiekunem naukowym realizowanych prac habilita-

cyjnych, recenzentem projektów badawczych, ksi¹¿ek,

prac eksperymentalnych kierowanych do druku w rozma-

itych periodykach naukowych, prac doktorskich oraz wnio-

sków na stopnie i tytu³y naukowe. Prace badawcze obej-

mowa³y biologiê i fizjologiê rozwoju zarodkowego oraz

m³odocianych stadiów rozwojowych ryb, genetykê popula-

cyjn¹ ryb oraz ekologiê ewolucyjn¹.

Jako œrodowisko naukowe, akademickie i bran¿owe

jesteœmy poruszeni strat¹ wielkiego naukowca, ¿yczliwego

i przyzwoitego cz³owieka, a przede wszystkim naszego

nauczyciela i kolegi.

Grono Naukowe
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Ryszard Wojda – Chów i hodowla karpia – Wyd. IRS, Olsztyn, 2015, 457 s.

Przedstawiony zosta³ w innej formie rys historyczny roz-
woju rybactwa stawowego. Poszerzono zagadnienie gospo-
darczego znaczenia chowu karpi w stawach, zwracaj¹c w wiêk-
szym stopniu uwagê na wielofunkcyjnoœæ roli stawów, wprowa-
dzaj¹c ca³y nowy rozdzia³ o „stawowych ³owiskach wêdkar-
skich”. Uaktualniono podstawy prawne funkcjonowania gospo-
darstw rybackich i ochrony zdrowia ryb. Przeredagowano treœci
o technicznej charakterystyce stawów oraz stosowanych
w nich metodach chowu ryb oraz zupe³nie nowym zagadnieniu,
certyfikowanej ekologicznej produkcji karpia.

Podobnie jak poprzednie wydania, w zamierzeniu ksi¹¿ka
ta ma byæ podrêcznikiem, adresowanym do studentów wy¿-
szych uczelni rolniczych stopnia in¿ynierskiego, jak i studiów
magisterskich specjalizuj¹cych siê w rybactwie œródl¹dowym,
a g³ównie w gospodarce karpiowej, jak równie¿ do tych wszyst-
kich, którzy na co dzieñ borykaj¹ siê z trudnoœciami tego
zawodu. [z WIADOMOŒCI WSTÊPNYCH]

Ksi¹¿ka zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y:
Rozdzia³ 1. WIADOMOŒCI WSTÊPNE
Rozdzia³ 2. BIOLOGIA I HODOWLA KARPIA
Rozdzia³ 3. CHARAKTERYSTYKA STAWU JAKO
ŒRODOWISKA CHOWU RYB
Rozdzia³ 4. PODSTAWOWE WIADOMOŒCI O GOSPODARCE
WODNEJ I BUDOWNICTWIE STAWOWYM
Rozdzia³ 5. METODY CHOWU
Rozdzia³ 6. OD£OWY RYB
Rozdzia³ 7. ¯YWIENIE KARPI
Rozdzia³ 8. PODNOSZENIE KULTURY STAWÓW
Rozdzia³ 9. NAWO¯ENIE STAWÓW
Rozdzia³ 10. CHÓW RYB DODATKOWYCH W STAWACH KARPIOWYCH
Rozdzia³ 11. PROFILAKTYKA I HIGIENA STAWÓW
Rozdzia³ 12. ORGANIZACJA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE STAWOWYM
Rozdzia³ 13. SZKODNIKI RYB
Rozdzia³ 14. £OWISKA WÊDKARSKIE W GOSPODARSTWACH KARPIOWYCH
Rozdzia³ 15. CERTYFIKOWANA EKOLOGICZNA PRODUKCJA KARPIA
Rozdzia³ 16. KALENDARZ PRAC W GOSPODARSTWIE KARPIOWYM
Rozdzia³ 17. SPIS LITERATURY
INDEKS RZECZOWY, NAZWISK I NAZW £ACIÑSKICH


