
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie na zlece-

nie G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska wykonuje

projekt pt. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach

2018-2019 na potrzeby oceny stanu lub potencja³u ekolo-

gicznego jednolitych czêœci wód powierzchniowych”.

Wyniki prac monitoringowych zostan¹ wykorzystane do

okreœlenia stanu ekologicznego jezior. Sta¿ skoñczony

w IRS by³ dobr¹ form¹ poznania zasad prowadzenia moni-

toringu ichtiofauny na potrzeby oceny stanu ekologicznego

jezior. Zrównowa¿one wykorzystanie zasobów wodnych

jest jednym z priorytetów rozwoju Ukrainy. G³ównym zada-

niem na drodze do zrównowa¿onego rozwoju jest

prze³amanie zale¿noœci wzrostu spo³eczno-gospo-

darczego od korzystania z zasobów naturalnych i dalszego

zanieczyszczenia œrodowiska. Racjonalne korzystanie

z wód wymaga posiadania pe³nych informacji o iloœci zaso-

bów wodnych oraz ich faktycznym stanie.
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Konferencja „WYLÊGARNIA 2018”, Wis³a, 12-14
wrzeœnia 2018 r.

W tym roku na miejsce konferencji wylêgarniczej, która

odby³a siê w dniach 12-14 wrzeœnia, wybraliœmy Wis³ê.

Urokliw¹ miejscowoœæ le¿¹c¹ w Beskidzie Œl¹skim, na

ziemi cieszyñskiej (fot. 1, 2). Dok³adniej rzecz ujmuj¹c

odby³a siê ona w Hotelu Vestina (fot. 3 i 4) po³o¿onym

w po³udniowej czêœci Wis³y, nazywanej Malink¹, która

fanom sportów zimowych kojarzy siê g³ównie ze skoczni¹

narciarsk¹. To tutaj co roku odbywaj¹ siê miêdzynarodowe

zawody w tej dyscyplinie sportu. Na marginesie dodam, ¿e

jest to jedyny obiekt tego typu w œwiecie, pod którym bie-

gnie szlak komunikacyjny, tj. droga ³¹cz¹ca Bielsko-Bia³¹

z Wis³¹ (fot. 5, 6). Hotel Vestina po³o¿ony jest w dolinie

potoku Malinka, tu¿ nad jego brzegiem, w granicach Parku

Krajobrazowego Beskidu Œl¹skiego (fot. 7). W jego sk³ad

wchodzi rezerwat wodny, który zosta³ utworzony m.in.

celem ochrony populacji pstr¹ga potokowego i jego siedlisk

(fot. 8). Miejscowoœæ Wis³a kojarzona jest te¿ z rzek¹ Wis³¹,

jej Ÿród³ami. Co prawda potoki Ÿród³owe, tj. Czarna i Bia³a

Wise³ka znajduj¹ siê na zboczach Babiej Góry, ale hydrolo-

dzy uwa¿aj¹, ¿e o Wiœle mo¿emy mówiæ po po³¹czeniu

Wise³ki z wodami potoku Malinka, a to miejsce znajduje siê

prawie w centrum miejscowoœci Wis³a (fot. 9, 10).

W tych piêknych okolicznoœciach przyrody i bardzo

sprzyjaj¹cej, jak na po³owê wrzeœnia pogodzie, odby³o siê

spotkanie ludzi zwi¹zanych z akwakultur¹ i bran¿¹ wylêgar-

nicz¹. Organizatorem konferencji by³ Zak³ad Akwakultury

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS) we

wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) (fot. 11, 12, 13).

W sumie, w tegorocznym spotkaniu udzia³ wziê³o 70 osób.
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Program konferencji obj¹³ 5 sesji referatowych, w których

wyg³oszono 26 referatów (fot. 14, 15, 16). Pierwszego dnia

kolejnym sesjom referatowym przewodniczyli m³odzi

adepci œwiata nauki, tj. mgr Agnieszka Sikora (UWM) i mgr

Maciej Ro¿yñski (IRS). Z kolei drugiego dnia roli moderatora

podj¹³ siê prof. dr hab. Jacek Wolnicki (IRS). Temat prze-

wodni konferencji zosta³ sformu³owany doœæ szeroko

i brzmia³ „Wylêgarnictwo i podchowy ryb oraz raków”. Zna-

cz¹ca czêœæ wyst¹pieñ dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych

z wylêgarnictwem ryb okoniowatych. Wyniki badañ pozase-

zonowego rozrodu okonia przedstawili dr hab. Jaros³aw

Król (UWM) i prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ (IRS). Pierwszy

z wymienionych referentów zapozna³ zgromadzonych rów-

nie¿ z tematyk¹ wp³ywu procesu udomowienia okonia

i strategii ¿ywienia na efekty podchowu larw tego gatunku.

Praktyczny wydŸwiêk mia³a prezentacja prof. dr. hab.

Zdzis³awa Zakêsia, który przybli¿y³ zgromadzonym zagad-

nienie wp³ywu stosowania pasz o odpowiedniej granulacji

na efekty tuczu sandacza w systemach recyrkulacyjnych

(RAS). Sandaczowi by³ poœwiêcony równie¿ referat mgr.

Macieja Ro¿yñskiego (IRS), przy czym dotyczy³ on reakcji

tego gatunku na implantacje nadajników telemetrycznych.

Zagadnieniom zwi¹zanym z szeroko rozumianym rozrodem

ryb karpiowatych poœwiêcone by³y prelekcje prof. dr hab.

El¿biety Brzuskiej (PAN Go³ysz), dr. hab. Piotra Hliwy

(UWM), dr. Miros³awa Cieœli (IRS) i mgr Agnieszki Sikory

(UWM). Swoje miejsce znalaz³y równie¿ ryby jesiotrowate,

coraz powszechniej spotykane w polskim wylêgarnictwie

i akwakulturze. Dr hab. Miros³aw Szczepkowski (IRS)

podzieli³ siê swoimi obserwacjami poczynionymi w trakcie
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rozradzania jesiotra syberyjskiego i rosyjskiego. Z kolei mgr

Iwona Piotrowska (IRS) omówi³a wyniki badañ dotycz¹cych

procedur ¿ywienia larw jesiotra ostronosego. Z kolei profi-

laktyka w akwakulturze stanowi³a temat wyst¹pienia dr El¿-

biety Terech-Majewskiej (UWM). Jedna sesja poœwiêcona

by³a sprawom zwi¹zanym z nasieniem ryb. Tutaj prym wiód³

zespó³ prof. dr. hab. Andrzeja Ciereszko (PAN Olsztyn).

Jako ¿e w temacie przewodnim konferencji wymienione

by³y raki, oczywiœcie nie zabrak³o referatów dotycz¹cych

tych organizmów wodnych. Dr Dariusz Ulikowski (IRS)

zapozna³ s³uchaczy z problematyk¹ drapie¿nictwa plu-

skwiaków na m³odocianych rakach b³otnych. Z kolei dr hab.

Piotr Gomu³ka (UWM) omówi³ temat znakowania raka

b³otnego pasywnymi zintegrowanymi transponderami

(PIT).

W czasie konferencji swoje produkty prezentowali pro-

ducenci urz¹dzeñ przeznaczonych dla bran¿y wylêgarni-

czej (fot. 17). Trzeba przyznaæ, ¿e pokazy te cieszy³y siê
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du¿ym zainteresowaniem zgromadzonych. Oprócz spraw

stricte merytorycznych wa¿nymi elementami konferencji

by³y oczywiœcie spotkania integracyjne, tj. kolacja grillowa

i uroczysta kolacja. Umili³a je kapela góralska i DJ (fot. 18,

19, 20), a szczególnie do gustu uczestnikom konferencji

przypad³ wystêp kapeli (na marginesie, jej cz³onkowie

szybko siê zintegrowali siê z nasz¹ grup¹; szczególnie

z „jeziorowcami” z Mazur).

W tak krótkiej notce nie sposób wymieniæ wszystkich

osób prezentuj¹cych wyniki swoich prac. Tych, których nie

wymieni³em, przepraszam. Wszystkim prelegentom t¹

drog¹ chcê podziêkowaæ za przygotowanie i przedstawie-

nie interesuj¹cych prezentacji. Dziêkujê prowadz¹cym
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kolejne sesje referatowe i wszystkim osobom zaanga¿owa-

nym w organizacjê tegorocznego spotkania. S³owa podziê-

kowania kierujê do wszystkim uczestników tegorocznego

spotkania wylêgarniczego. Osobom, które nie mog³y w nim

uczestniczyæ polecam monografiê zatytu³owan¹ „Wylêgar-

nictwo i podchowy ryb oraz raków”, w której to zebrano

materia³y na nim prezentowane.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego podczas Nocy
Naukowców – FUSION NIGHT

Kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców w Olsz-

tynie, czyli FUSION NIGHT, po raz pi¹ty, odby³a siê 28

wrzeœnia 2018 roku. Koordynatorem by³ ponownie Instytut

Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci Polskiej Akademii

Nauk, pierwszy raz wraz z Galeri¹ Warmiñsk¹, na której

terenie zorganizowano to spotkanie. Wzorem lat ubieg³ych,

równie¿ i w tym roku, pracownicy Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie, jako

instytucji partnerskiej, wziêli udzia³ w tym wydarzeniu. Prze-

prowadzono interaktywne warsztaty na temat: „Kiedy woda

intensywniej o¿ywa?”, celem których by³o przedstawienie

faktów i ciekawostek naukowych na temat planktonu roœlin-

nego i zwierzêcego oraz ryb zasiedlaj¹cych ekosystemy

wodne o ró¿nym stopniu eutrofizacji. Uczestnicy warszta-

tów mieli mo¿liwoœæ samodzielnego odkrywania mikro-

i makroœwiata wodnego oraz wziêcia udzia³u w dyskusji

o zmieniaj¹cym siê stanie wód naszych jezior. Przygotowy-

wali m.in. preparaty mikroskopowe z dominuj¹cymi w jezio-

rach, toksycznymi lub potencjalnie toksycznymi sinicami

oraz oznaczali gatunki orzêsków, wrotków i skorupiaków

widziane w powiêkszeniu 100-1000-krotnym. Dla wielu

osób by³a to szczególna okazja do obejrzenia nitkowatych

sinic, które latem tego roku masowo pojawi³y siê w wielu

jeziorach i by³y tematem licznych dyskusji w mediach. Pod-

czas warsztatów wyœwietlane by³y tak¿e filmy z kamery

podwodnej oraz prezentowane zdjêcia i rysunki z rybami

i organizmami wodnymi, co by³o dobr¹ okazj¹

do dyskusji na temat aktualnych problemów

zanieczyszczenia i ochrony wód. Podobnie

jak w ubieg³ym roku, dziêki uprzejmoœci firmy

Salmo i przygotowanym przez ni¹ woblerom,

uczestnicy warsztatów mogli wykazaæ siê

kreatywnoœci¹ i stworzyæ za pomoc¹ dostêp-

nych technik malarskich barwne modele ryb.

Ponadto uczestnicy naszych warsztatów,

g³ównie ci najm³odsi, otrzymali ksi¹¿eczki

oraz kolorowanki opisuj¹ce i przedstawiaj¹ce

organizmy najczêœciej spotykane w naszych

jeziorach.

Warsztaty przygotowane przez Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego dobrze kompo-
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nowa³y siê z innymi pokazami, eksperymentami i konkur-

sami przygotowanymi przez Instytut Rozrodu Zwierz¹t

i Badañ ¯ywnoœci PAN oraz pozosta³ymi partnerami Nocy

Naukowców. Wszystkie wydarzenia by³y niezmiernie inte-

resuj¹ce i profesjonalnie przygotowane i ka¿dy, bez

wzglêdu na wiek, móg³ aktywnie w nich uczestniczyæ.

Wœród wielu atrakcji nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ cieszy³y

siê m.in. magiczne przeciwutleniacze, projektowanie DNA,

hipnotyzuj¹ca chemia, molekularne per³y, laboratorium

mazi i glutków, rêce pod lup¹, mikrokosmos na talerzu,

dowody zbrodni, gigantyczne bakterie, dziwowisko, las

w szkatu³ce czy pokazy naukowe przygotowane przez Cen-

trum Nauki Kopernik.

Ju¿ po raz pi¹ty podczas FUSION NIGHT staraliœmy siê

pokazaæ, ¿e praca naukowca nie musi byæ nudna, a wrêcz

odwrotnie, jest odkrywcza i fascynuj¹ca. Tegorocznej edy-

cji Nocy Naukowców towarzyszy³a nadal myœl przewodnia:

„odkryj naukê, spotykaj naukowców i baw siê dobrze”.

Mnóstwo pytañ, g³osów dyskusji i odpowiedzi potwierdza,

jak wielkie znaczenie ma nauka w codziennym ¿yciu i jak

mo¿e inspirowaæ do podjêcia pracy ekologa, ichtiologa,

zoologa, a nawet fykologa. Dziêkujemy za pomoc Bartkowi

Czarneckiemu, koledze z Zak³adu Ichtiologii, Hydrobiologii

i Ekologii Wód.

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke,

Krystyna Kalinowska, Piotr Traczuk,

El¿bieta Bogacka-Kapusta, Andrzej Kapusta

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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