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VI Kongres Rybny za nami, jakie wnioski dla krajowej
akwakultury? (Hotel Courtyard by Marriott, Gdynia,

28–29 marca 2019 r.)

Wstêp

W Polsce, podobnie jak w innych krajach konsumenci

ryb oczekuj¹ coraz bardziej zró¿nicowanej i atrakcyjnej

oferty handlowej, zarówno pod wzglêdem liczby oferowa-

nych gatunków ryb i innych organizmów wodnych, jak

i wprowadzania nowych, przetworzonych produktów

w nowatorskich opakowaniach. Temu wyzwaniu mo¿e ju¿

sprostaæ krajowe przetwórstwo ryb, które dziêki wykorzy-

staniu znacz¹cych œrodków inwestycyjnych, w tym fundu-

szy unijnych przekszta³ci³o siê w ostatnich latach

w wiod¹c¹ w UE, nowoczesn¹ i innowacyjn¹ ga³¹Ÿ prze-

mys³u rolno-spo¿ywczego. Wed³ug ostatnich danych, pod

koniec 2018 r., w rejestrach G³ównego Inspektoratu Wete-

rynarii figurowa³o 247 zak³adów przetwarzaj¹cych produkty

rybo³ówstwa, z uprawnieniami do wprowadzania produk-

tów pochodzenia zwierzêcego na rynek UE. O potencjale

krajowego przetwórstwa œwiadcz¹ dane na temat wielkoœci

eksportu sektora rybnego: w 2018 r. wyniós³ on 507,8 tys.

ton (po przeliczeniu ma masê produktów) o wartoœci 9,38

mld PLN i by³ odpowiednio o 6,2% i 10,8% wiêkszy ni¿ rok

wczeœniej. Tak rozbudowany przemys³ przetwórczy

wymaga du¿ych iloœci surowca rybnego. W Polsce w 2018

roku poda¿ ryb z krajowych po³owów ba³tyckich, daleko-

morskich oraz z akwakultury wynios³a ³¹cznie ok. 263 tys.

ton, natomiast import ok. 893 tys. ton ryb i innych organi-

zmów wodnych (po przeliczeniu na masê ¿yw¹ produktu).

Wobec ograniczanych z roku na rok po³owów morskich,

coraz czêœciej surowiec pochodzi z akwakultury; dotyczy to

jak dotychczas g³ównie ³ososi atlantyckich, pstr¹gów i ryb

ciep³olubnych produkowanych w krajach azjatyckich.

O rosn¹cym znaczeniu akwakultury œwiadczy te¿ fakt, ¿e

w trakcie spotkania w Gdyni w wielu referatach poruszano

ró¿norodne aspekty tego dzia³u produkcji zwierzêcej –

technologii chowu, intensyfikacji produkcji, metod pakowa-

nia produktów, problematyki rynkowej, marketingu oraz

promocji.

Miejsce konferencji, uczestnicy,
tematyka

Kolejny, szósty ju¿ Kongres Rybny, podobnie jak

w poprzednich edycjach zosta³ zorganizowany przez

zespó³ Magazynu Przemys³u Rybnego. Partnerami meryto-

rycznymi Kongresu byli Morski Instytut Rybacki-PIB,

Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Polskie Sto-

warzyszenie Przetwórców Ryb. W sesjach plenarnych

uczestniczy³o blisko trzystu uczestników, tak¿e z zagranicy,

w tym z Hiszpanii, Kanady, Norwegii oraz Stanów Zjedno-

czonych. Uczestnicy reprezentowali zró¿nicowane œrodo-

wisko sektora rybnego, od przetwórców ryb, rybaków mor-

skich, hodowców ryb, producentów urz¹dzeñ i osprzêtu dla

rybactwa i akwakultury do przedstawicieli nauk rybackich.

Obrady odbywa³y siê w Gdyni, w hotelu Courtyard by Mar-

riott, usytuowanym bezpoœrednio przy reprezentacyjnym

basenie portowym przy Skwerze Koœciuszki.
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Fot. 2. Jedno ze stoisk wystawienniczych.

Fot. 1. Jerzy Safader (z mikrofonem) prezes Polskiego Stowarzyszenia Prze-
twórców Ryb oraz Tomasz Kulikowski – organizator Kongresu, Magazyn
Przemys³u Rybnego.



Program by³ bardzo obfity. £¹cznie w trakcie dwóch dni

Kongresu mo¿na by³o siê zapoznaæ z trzydziestoma trzema

prezentacjami w ramach czterech sesji plenarnych. Prag-

matyczna decyzja organizatorów o rezygnacji z kilku rów-

nolegle prowadzonych sesji tematycznych, na korzyœæ jed-

nej sesji plenarnej, umo¿liwi³a wszystkim uczestnikom

Kongresu zapoznanie siê z pe³n¹ ofert¹ programow¹.

Tematyka sesji plenarnych oraz liczba referatów

wyg³oszonych w ich trakcie:

1. Wyzwania przysz³oœci (5 wyst¹pieñ)

2. Zrównowa¿one zaopatrzenie w ryby: akwakultura i rybo-

³ówstwo (9 wyst¹pieñ)

3. Innowacyjne przetwórstwo ryb i bezpieczeñstwo konsu-

mentów (7 wyst¹pieñ w pierwszym dniu, 5 w drugim

dniu)

4. Ekonomika hodowli i przetwórstwa ryb, stan obecny

i perspektywy (7 wyst¹pieñ)

Podczas dwudniowego Kongresu wyst¹pili Tomasz

Kulikowski (Mag. Przem. Rybnego), Audum Lem

(ONZ/FAO), Magdalena S¹gin (szefowa biura europos³a

Jaros³awa Wa³êsy), Krzysztof Hryszko (IERiG¯ Warszawa),

Przemys³aw Cieœlik (Contimax S.A.), Grzegorz Mech (GfK

Polonia), Jaros³aw Zieliñski (Alaska Seafood Marketing

Institute), Gitte Mollan (Norwegian Seafood Council), Pawe³

Wielgosz (Polski Karp), Camiel Derichs (Marine Steward-

ship Council), Katarzyna Stepanowska (ZUT Szczecin),

Jacek Sadowski (ZUT Szczecin), Aleksander Wever (Food

Export Northeast), Francis Dorsemaine (Ambasada Kanady

w Polsce), £ukasz Betliñski (Linde Gaz Polska), Gonzalo

Campos (Sealeed Air), Joanna Szlinder-Richert (MIR-PIB

Gdynia), El¿bieta Bogus³awska-W¹s (ZUT Szczecin),

Justyna Zieliñska (Mayekawa Polska), Renata Zagajewska

(Amco), Mariusz Szymczak (ZUT Szczecin), Joanna Tka-

czewska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Piotr Eljasik

(ZUT Szczecin), Bogus³aw Pawlikowski (MIR-PIB Gdynia),

Joanna Krupska (MIR-PIB Gdynia), Andrzej Lirski (IRS

Olsztyn), Ziemowit Pirtañ (SPR£), Miros³aw Pó³gêsek (ZUT

Szczecin), Marcin Biernaczyk (ZUT Szczecin), Marcin

Rakowski (MIR-PIB Gdynia).

W kuluarach kongresu wystawcy prezentowali

urz¹dzenia dla przemys³u przetwórczego, w tym nowe

rozwi¹zania zabezpieczania surowca rybnego, innowa-

cyjne opakowania produktów rybnych oraz urz¹dzenia sto-

sowane w intensywnej akwakulturze.

Wybrane w¹tki wyst¹pieñ
konferencyjnych

Aktualnie w krajowym przetwórstwie rybnym ok. 90%

surowca pochodzi z importu, pozosta³e ok. 10% to po³owy
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Fot. 3. Jacek Juchniewicz i Tomasz Kulikowski w trakcie przerwy. Fot. 4. Obrady plenarne.

Fot. 5. Wyst¹pienie Olgi Szuleckiej, MIR-PIB Gdynia. Fot. 6. Pawe³ Wielgosz – prezes organizacji Polski Karp.



krajowe i produkcja akwakultury. Wzrastaj¹ce problemy

z zakupem ryb i owoców morza oraz ich rosn¹ce ceny uza-

sadniaj¹ artyku³owane w trakcie kongresu oczekiwania

wzmocnienia oferty polskiej akwakultury. Formu³owano

tezy, ¿e przysz³oœci¹ i nadziej¹ dla stabilnej i jednoczeœnie

silnej pozycji polskiego przetwórstwa jest akwakultura

i dysponowanie w³asnym krajowym surowcem. Nale¿y jed-

nak mieæ œwiadomoœæ du¿ej skali zapotrzebowania na

surowiec rybny, co umo¿liwi³oby zdecydowane ogranicze-

nie dzisiejszego uzale¿nienia od importu.

Uzasadnieniem dla tych oczekiwañ s¹ podane przez

przedstawiciela FAO globalne informacje na temat akwa-

kultury:

� najszybciej rozwijaj¹cy siê sektor produkcji ¿ywnoœci

w œwiecie,

� dostawca ponad po³owy masy ryb przeznaczonych

do konsumpcji,

� produkcja w 2016 r. ok. 80 mln ton ryb i innych orga-

nizmów wodnych (z wy³¹czeniem roœlin wodnych

i ssaków morskich),

� dla utrzymania obecnego poziomu konsumpcji

organizmów wodnych we wczesnych latach dwu-

dziestych XXI w. konieczne bêdzie dodatkowe 28

mln ton tych organizmów.

Znamienny jest jednak fakt, ¿e z krajów azjatyckich

pochodzi ponad 92% œwiatowej produkcji akwakultury (z

roœlinami i organizmami wodnymi), natomiast wy³¹cznie

z Chin ok. 58% (dane z 2016 r.). Prognozy przewiduj¹ dyna-

miczny rozwój chowu ryb w Afryce, co byæ mo¿e korzystnie

zmieni rozk³ad poda¿y ryb na rynkach œwiatowych. W Pol-

sce, podobnie jak w innych krajach UE pomimo wzra-

staj¹cych nak³adów finansowych, w tym z funduszy unij-

nych, obserwuje siê od kilku lat b¹dŸ stagnacjê produkcji

akwakultury, b¹dŸ niewielki jej wzrost. Czynnikami zew-

nêtrznymi warunkuj¹cymi postêp w akwakulturze w Polsce

s¹ perspektywy rozwoju bran¿y, rynek zbytu i perspektywy

rynkowe, technologie i umiejêtnoœci ich stosowania, tereny

inwestycyjne, finansowanie oraz otoczenie prawne i admi-

nistracyjne. Ostatni z wymienionych czynników traktowany

jest przez polskich hodowców jako szczególnie uci¹¿liwy

i stanowi¹cy barierê rozwoju sektora. Nadmierne, bardzo

pracoch³onne i zbyt zbiurokratyzowane wymogi stawiane

m.in. przez Wody Polskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony

Œrodowiska, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa nie tylko utrudniaj¹ i wyd³u¿aj¹ proces inwestycyjny,

lecz tak¿e zniechêcaj¹ niektórych przedsiêbiorców do

budowy/rozbudowy gospodarstw akwakultury. W tym kon-

tekœcie niezbêdne jest skorelowanie interpretacji regulacji

prawnych wymaganych przez wymienione wy¿ej instytucje

z krajowymi przepisami ogólnymi i nadrzêdnymi.

Coraz powa¿niejszym problemem nie tylko dla prze-

twórców ryb, lecz co oczywiste tak¿e dla rybaków morskich

i hodowców ryb i innych organizmów wodnych jest czarny

PR. Informacje o obni¿onej jakoœci mikrobiologicznej ryb,

nadmiernym stosowaniu antybiotyków, kumulacji metali

ciê¿kich w tkankach ryb, ska¿eniu Listeri¹ monocytogenes,

degradacji œrodowiska naturalnego, naruszaniu dobro-

stanu ryb itd., mog¹ zdecydowanie negatywnie wp³yn¹æ na

postrzeganie ryb i ograniczyæ ich spo¿ycie. Niestety, jak

dotychczas brak w œrodowisku przetwórców i hodowców

ryb spójnej strategii i wizji aktywnego przeciwdzia³ania

temu istotnemu zagro¿eniu.
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Fot. 7. Przemys³aw Cieœlik- Contimax S.A. Fot. 8. Przerwa na lunch.

Fot. 9. Widok na Hotel Courtyard by Marriott.



Tradycyjnie w trakcie kongresu przedstawiono wyniki

badañ rynku konsumenckiego prowadzone przez GfK Polo-

nia. Interesuj¹ca by³a analiza sk³onnoœci do zwiêkszonych

zakupów ryb w czterech umownie nazwanych segmentach

gospodarstw domowych: „¿yj¹cych chwil¹”, „z kuchni¹ trady-

cyjn¹”, „elastycznych” oraz „bli¿ej natury”. Najwiêkszy poten-

cja³ zakupowy maj¹ nowoczesne gospodarstwa okreœlane

jako „bli¿ej natury” oraz „elastyczne”, zmniejsza siê natomiast

konsumpcja w gospodarstwach z „kuchni¹ tradycyjn¹”.

O koniecznoœci propagowania spo¿ycia ryb œwiadczy fakt, ¿e

pomimo wielu akcji promocyjnych, w 2018 roku odnotowano

spadek wielkoœci sprzeda¿y wszystkich kategorii produktów

rybnych (œwie¿e, mro¿one, konserwy, wêdzone).

Jako przyk³ad nowych trendów konsumenckich wœród

m³odego pokolenia i jednoczeœnie otwieranie siê na nowe

mo¿liwoœci w przetwórstwie mo¿e s³u¿yæ zaprezentowana

oferta batonika z karpia. Przek¹ska ta, adresowana do

sportowców i ludzi prowadz¹cych aktywny tryb ¿ycia, cha-

rakteryzuje siê du¿ym potencja³em antyoksydacyjnym oraz

zawiera mocn¹ i jednoczeœnie zdrow¹ dawkê energe-

tyczn¹. Doœwiadczenia nad opracowaniem receptury pro-

wadzone s¹ w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR. Opty-

malny, sugerowany sk³ad batonika to 30% miêsa z karpia,

daktyle suszone, p³atki gryczane, nasiona s³onecznika,

orzechy pecan oraz cynamon. Oferta ta wskazuje, ¿e nie-

konwencjonalne rozwi¹zania technologiczne mog¹ wyko-

rzystywaæ tak tradycyjny gatunek ryb jak karp i pomóc trafiæ

w gusta m³odego pokolenia.

Na zakoñczenie

Polskie przetwórstwo ryb oczekuje du¿ych iloœci

surowca z krajowej akwakultury. Poszukiwane s¹ g³ównie

gatunki, na które istnieje znacz¹cy popyt, na przyk³ad

pstr¹gi „³ososiowe”, sandacze. Koniecznoœæ wzrostu pro-

dukcji w krajowej akwakulturze przetwórcy ryb uzasadniaj¹

rosn¹cymi kosztami operacyjnymi, utrudniaj¹cymi w bli-

skiej przysz³oœci konkurowanie z innymi krajami, w tym zza

wschodniej granicy. Ukraina inwestuje w rozbudowê prze-

twórstwa, natomiast Litwa i Estonia maj¹ znacznie ni¿sze

koszty robocizny. Niezbêdne jest ci¹g³e edukowanie

spo³eczeñstwa na temat walorów zdrowotnych ryb, ich

jakoœci oraz technologii chowu. Brak wiedzy konsumentów

o specyfice chowu i hodowli poszczególnych gatunków ryb

sprzyja powstawaniu fa³szywych mitów i przekazów zagra-

¿aj¹cych wzrostowi spo¿ycia. Konieczne jest równie¿ zna-

lezienie odpowiedniego sposobu komunikowania siê z kon-

sumentami ryb w zró¿nicowanych grupach wiekowych.

Oczekiwanie na innowacyjne techniki pakowania produk-

tów rybnych, ich etykietowania oraz dostarczania wprost do

klientów indywidualnych to ju¿ codziennoœæ przetwórców,

handlu hurtowego i detalicznego.

Kolejne bran¿owe spotkanie przetwórców ryb udowadnia

koniecznoœæ œledzenia, tak¿e przez hodowców, coraz szyb-

ciej postêpuj¹cych zmian w obszarze szeroko rozumianego

rynku rybnego. Uczestnictwo w Kongresie Rybnym jest z tych

wzglêdów ze wszech miar wskazane, wrêcz niezbêdne.

Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Zjazd Sieci Centrów Akwakultury Europy Centralnej
i Wschodniej (NACEE) – Mukaczewo, Ukraina, 22-23
maja 2019 roku

Sieæ Centrów Akwakultury Europy Centralnej

i Wschodniej jest zwi¹zkiem specjalistów i instytucji

dzia³aj¹cych w dziedzinie akwakultury, hodowli ryb

i zarz¹dzania rybactwem. Funkcjonowanie sieci jest

koordynowane przez zarz¹d, który od pocz¹tku

powstania sieci mieœci siê w Szarvas na Wêgrzech.

Niesformalizowany zwi¹zek rozpocz¹³ dzia³alnoœæ

w 2003 r., a pierwszy, za³o¿ycielski zjazd NACEE

odby³ siê rok póŸniej. Miastem goszcz¹cym uczest-

ników X Zjazdu NACEE by³o Mukaczewo, miasto

po³o¿one nad rzek¹ Latoric¹ na Ukrainie. Muka-

czewo po³o¿ne jest na Nizinie Zakarpackiej i dotar-

cie na miejsce wymaga³o pokonania malowniczych,

ale deszczowych Karpat.
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W trakcie zjazdu zorganizowana zosta³a miêdzynaro-

dowa konferencja poœwiêcona hodowli i ochronie cennych

gatunków wodnej fauny. G³ównym organizatorem zjazdu

i konferencji by³ Instytut Rybactwa Ukraiñskiej Akademii

Nauk Rolniczych z Kijowa. W miejscu organizacji zjazdu

kijowski Instytut Rybactwa posiada stacjê naukowo-ba-

dawcz¹ specjalizuj¹c¹ siê w hodowli ryb ³ososiowatych.

W pierwszym dniu zjazdu zosta³y przedstawione kon-

ferencyjne doniesienia. Organizatorzy poprosili o przygoto-

wanie standardowych 20-minutowych prezentacji, ale

zaplanowali tak¿e dodatkowy czas na dyskusjê po ka¿dym

z wyst¹pieñ. Liczne pytania zadawane prelegentom pozwa-

laj¹ oceniæ, ¿e by³o to dobre posuniêcie. W sumie autorzy

z dziewiêciu krajów przedstawili czternaœcie prezentacji.

Zagadnienia poruszane w prezentacjach by³y ró¿norodne,

chocia¿ wspólnym mianownikiem by³y gatunki o wysokim

statusie zagro¿enia. Oczywiœcie w poszczególnych krajach

status zagro¿enia i dzia³ania zmierzaj¹ce do odbudowy

zasobów ryb s¹ odmienne. Najwiêcej prezentacji dotyczy³o

ryb ³ososiowatych, w tym g³owacicy, pstr¹ga potokowego,

lipienia, endemicznych pstr¹gów z Chorwacji, oraz oceny

ryzyka rozprzestrzenienia chorób. Spoœród trzech prezen-

tacji dotycz¹cych ryb jesiotrowatych, jedna mia³a formê

informacyjn¹ prezentuj¹c¹ za³o¿enia projektu MEASURES.

Projekt finansowany z europejskiego programu Interreg ma

na celu identyfikacjê siedlisk kluczowych dla jesiotrów

i innych ryb wêdrownych oraz inicjowanie œrodków ochrony

wzd³u¿ Dunaju i jego g³ównych dop³ywów.

Mój subiektywny wybór najciekawszych doniesieñ kon-

ferencyjnych otwiera prezentacja, dotycz¹ca ³otewskich

doœwiadczeñ wykorzystania osi¹gniêæ akwakultury

w ochronie zagro¿onych gatunków p³azów i ¿ó³wia

b³otnego. Autorzy przedstawili jak odbywa siê czynna

ochrona grzebiuszki, kumaka nizinnego i ¿ó³wia b³otnego,

gatunków ¿yj¹cych na pó³nocnym krañcu area³u wystêpo-

wania. Proces ich ochrony i restytucji oparty jest na nastê-

puj¹cych dzia³aniach: badania poznawcze, plan ochrony

gatunku, renaturyzacja i optymalizacja biotopów, zwalcza-

nie gatunków inwazyjnych, rozród w warunkach kontrolo-

wanych, wypuszczenie na wolnoœæ, monitoring populacji

oraz edukacja. Kolejna interesuj¹ca prezentacja dotyczy³a

litewskich doœwiadczeñ ochrony zasobów ryb w wodach

œródl¹dowych. System gospodarowania zasobami ryb

w rzekach i jeziorach naszych pó³nocnych s¹siadów

w znacznym stopniu odbiega od polskich doœwiadczeñ.

Po³owy komercyjne ryb w wodach œródl¹dowych dotycz¹

tylko kilku wybranych gatunków (wêgorz, sielawa), a zary-

bienia maj¹ du¿o mniejsz¹ skalê. Rz¹dowa S³u¿ba

Rybacka odpowiedzialna jest za wyhodowanie ryb oraz

wykonanie zarybieñ, natomiast typowanie miejsc i gatun-

ków oraz lata, w jakich zarybienia maj¹ byæ prowadzone,

okreœlaj¹ naukowcy pracuj¹cy w niezale¿nym centrum

badawczym. Sporym zainteresowaniem cieszy³a siê tak¿e

prezentacja przedstawiaj¹ca du¿y oœrodek hodowlany na

£otwie, który produkuje materia³ zarybieniowy i obsadowy
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blisko trzydziestu gatunków ryb, w tym wielu egzotycznych,

przeznaczonych na rynki azjatyckie lub amerykañskie.

W drugim dniu zjazdu przedstawione zosta³o sprawoz-

danie merytoryczne i finansowe NACEE. Przedstawiono

najwa¿niejsze wydarzenia oraz formy aktywnoœci. Dr

Laszlo Varadi, prezydent NACEE, poinformowa³ o zawarciu

umowy z FAO na opracowanie za³o¿eñ rozwoju niskoskalo-

wej akwakultury w Kazachstanie, Turkmenistanie, Uzbeki-

stanie i Tad¿ykistanie. Formalne zagadnienia Zjazdu Gene-

ralnego NACEE odby³y siê szybko i bez wiêkszej dyskusji.

Natomiast druga czêœæ poœwiêcona przysz³oœci i perspek-

tywom mia³a bardziej burzliwy przebieg. Momentami

gor¹ca dyskusja koncentrowa³a siê na zintensyfikowaniu

wspó³pracy oraz usprawnieniu funkcjonowania organizacji.

Konferencje naukowe oprócz oficjalnego programu,

czêsto maj¹ nieoficjaln¹ czêœæ. Swobodna atmosfera

pozwala na mniej formalne rozmowy i bardziej widowiskowe

wyst¹pienia. Z uroczystej kolacji najbardziej zapamiêtam

spektakularne wykonanie pieœni Pidmanu³a pidwe³a przez

dwóch tytularnych profesorów i m³ode doktorantki.

Organizatorzy konferencji wywi¹zali siê dobrze ze swo-

jego zadania, chocia¿ wydaje siê, ¿e nie do koñca wykorzy-

stali potencja³ miejsca organizacji zjazdu. Zabrak³o oficjal-

nej wycieczki, byæ mo¿e odwo³anej ze wzglêdu na inten-

sywne opady deszczu. Napiêty program nie pozwoli³ na

dok³adniejsze poznanie miasta. Na szczêœcie oby³o siê bez

niedoci¹gniêæ organizacyjnych, a zjazd odby³ siê w przyjaz-

nej atmosferze.

Andrzej Kapusta

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Prezentacja badañ ichtiologicznych i hydrobiologicznych
podczas miêdzynarodowej konferencji: „Evolution and
biodiversity of algae”

W dniach od 4 do 7 czerwca 2019 roku w malowniczo

po³o¿onych Kielcach i Sandomierzu (stolica krzemienia

pasiastego, fot. 1, 2, 3), w pobli¿u jednego z najbardziej zna-

nych rezerwatów archeologicznych w Polsce – Krzemionki

Opatowskie (fot. 4, 5), odby³a siê Miêdzynarodowa Konfe-

rencja „Evolution and biodiversity of algae”, zorganizowana

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Pol-

skie Towarzystwo Fykologiczne (PTF). W konferencji

uczestniczy³o oko³o 80 osób z 6 krajów. Wœród nich, oprócz

przedstawicieli polskich instytucji naukowych (g³ównie

cz³onków PTF), byli równie¿ przedstawiciele kilku zagra-

nicznych instytucji (w tym te¿ cz³onkowie PTF), g³ównie

z Niemiec, S³owacji, Finlandii, Czech, USA. PTF skupia te¿

przedstawicieli z Kanady, Wielkiej Brytanii i Turcji. Konfe-

rencja by³a poœwiêcona interdyscyplinarnym zagadnie-

niom, dotycz¹cym ekosystemów s³odkowodnych, w tym

g³ównie: ewolucji sinic, adaptacji mikroglonów do gradien-

tów œrodowiskowych kszta³tuj¹cych ich wzorce rozprze-

strzeniania, bioró¿norodnoœci organizmów wodnych, tok-

sycznoœci sinic oraz badañ genetycznych, które obecnie s¹

niezwykle wa¿ne do prawid³owej identyfikacji gatunków.

Tematyk¹ objêto globalne badania ekosystemów g³ównie

wodnych, chocia¿ nieliczne badania dotycz¹ te¿ gleb,

uwzglêdniaj¹c lokalizacje od Antarktydy, poprzez Europê,

Azjê do Ameryki Pó³nocnej.

Wœród uczestników konferencji by³a reprezentantka

(cz³onek PTF) z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsz-

tynie, z Zak³adu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód.

Przedstawione podczas konferencji wyniki badañ, prowa-

dzonych wspólnie z Zak³adem Rybactwa Jeziorowego IRS

w Gi¿ycku, dotyczy³y zbiorowisk fitoplanktonu, zooplank-

tonu (w tym orzêski, wrotki i skorupiaki) oraz ryb. Tematem

by³a bioró¿norodnoœæ organizmów wodnych, „Phytoplank-

ton, zooplankton and fish biodiversity in dystrophic lakes:

winter versus summer” (autorzy: Agnieszka Napiórkow-

ska-Krzebietke, Krystyna Kalinowska, El¿bieta Bogacka-

-Kapusta, Konrad Stawecki, Piotr Traczuk i Dariusz Ulikow-

ski) (fot. 6), w kilku ma³ych i p³ytkich jeziorach dystroficz-

nych Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Badania wska-

zuj¹ na istotne zró¿nicowanie,

pod wzglêdem parametrów abio-

tycznych i biotycznych, po³o¿o-

nych blisko siebie ekosystemów

wodnych. Przy ogólnie ma³ym

bogactwie gatunkowym (liczba

gatunków: fitoplankton – 100,

orzêski – 26, wrotki – 30, wio-

œlarki – 9, wid³onogi – 6, ichtio-

fauna – 4) wskaŸniki bioró¿no-

rodnoœci równie¿ przyjmowa³y

niskie wartoœci. Ogólnie wyka-

zano znacz¹ce zró¿nicowanie

w obfitoœci i strukturze organi-

zmów wodnych pomiêdzy jezio-

rami oraz sezonami (zima i lato).

Prezentowane zagadnienia spo-

tka³y siê z zainteresowaniem

uczestników konferencji.
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Fot. 1. Sandomierz – stolica krzemienia pasiastego. Fot. 2. Krzemieñ pasiasty – kamieñ optymizmu.

Fot. 3. Hotel w Sandomierzu, miejsce obrad w drugim i trzecim dniu konferencji.



Tematycznie powi¹zane, uwzglêdniaj¹c m.in. prawnie

chronione ekosystemy, zakwity sinic i glonów latem i/lub

zim¹, czy te¿ zmiany œrodowiskowe zwi¹zane z ichtiofaun¹,

by³y badania prezentowane przez innych uczestników kon-

ferencji. Wœród nich, reprezentanci m.in. badañ fykologicz-

nych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przed-

stawili wyniki na temat zbiorowisk organizmów planktono-

wych w jeziorze z zakwitami sinicowymi i intensyfikacj¹

gospodarki rybackiej: „Cyanobacterial blooms in a lake

located in protected area and impacted by fishing and fish

stocking” (fot. 7), które wskazywa³y, ¿e przebudowa ichtio-

fauny jest warunkiem potencjalnej poprawy jakoœci wody.

Nastêpnie zaprezentowano badania na temat: „Effect of the

restoration in Lake Raczyñskie on phytoplankton abun-

dance and composition” (fot. 8), które wskazuj¹ na istotny

wp³yw zabiegów rekultywacji (inaktywacji fosforu i biomani-

pulacji) na zmniejszenie biomasy oraz przebudowê struk-

tury fitoplanktonu. W kooperacji Instytutu Ochrony Przyrody

w Krakowie PAN oraz Uniwersytetu w Bia³ymstoku

zbadano okrzemki w jeziorach dwóch parków narodowych:

Wigierskiego i Biebrzañskiego,

w szczególnoœci z rodzaju Gom-

phonema i Gomphonella – „The

Gomphonema and Gompho-

nella species from Biebrzañski

and Wigierski National Parks

(North East Poland)” (fot. 9).

Kolejne badania prowadzone

przez reprezentantkê badañ

fykologicznych Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy, dotyczy³y zakwitów

zimowych w starorzeczach

Wis³y, które ze wzglêdu na spe-

cyfikê badañ pod lodem s¹ sto-

sunkowo rzadkie i cenne – „Win-

ter phytoplankton bloom in

oxbow lakes of the lower Vistula

valley” (fot. 10).

Wœród szeroko podejmowanej tematyki, na szczególn¹

uwagê zas³uguj¹ równie¿ badania prowadzone przez Insty-

tut Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego dotycz¹ce zakwi-

tów sinic w Morzu Ba³tyckim – „Massive bloom of Nodularia

spumigena in the Baltic Sea – is it a symptom of climate
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Fot. 4. Krzemionki Opatowskie – kopalnia 1. Fot. 5. Krzemionki Opatowskie – kopalnia 2.

Fot. 6. Bioró¿norodnoœæ jezior dystroficznych WPN.

Fot. 7. Zakwity sinic, struktura planktonu i wp³yw ichtio-
fauny.

Fot. 8. Wp³yw rekultywacji na fitoplankton.



change?”. Latem w 2018 roku zaobserwowano wyj¹tkowo

intensywny zakwit toksycznej sinicy Nodularia spumigena,

który przyczyni³ siê do zamkniêcia k¹pielisk w Zatoce Gdañ-

skiej i Puckiej na okres oko³o dwóch tygodni. Zawartoœæ

hepatotoksycznej nodularyny w wodzie przybrze¿nej wyno-

si³a do 30 000 μg/l. Interesuj¹ce by³y równie¿ badania efek-

tywnoœci ekstrakcji fikoerytryny, tj. czerwonego barwnika

wykorzystywanego do celów spo¿ywczych i kosmetycz-

nych, z morskiego gatunku krasnorostu Porphoridium pur-

pureum za pomoc¹ technologii impulsowego pola elektrycz-

nego, pozwalaj¹cej na prze¿ycie organizmów. Badania te s¹

prowadzone przez zespó³ z Centrum Technologii Glonów

i Innowacji w Arizonie, USA (fot. 11). Ponadto zosta³ zapre-

zentowany projekt ALGAE – Economy based ecological

service of aquatic ecosystems (ALGAESERVIS for Life) (fot.

12), w ramach którego przedstawiono ró¿ne prototypy do

usuwania mat makroglonowych i ko¿uchów sinicowych oraz

wstêpny monitoring jakoœci wód.

Agnieszka Krzebietke-Napiórkowska

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 9. Okrzemki w jeziorach BPN i WPN. Fot. 10. Zimowe zakwity fitoplanktonu.

Fot. 11. Ekstrakcja fikoerytryny. Fot. 12. ALGAESERVICE for Life.



Dzieñ nowych technologii w rybactwie w Gospodarstwie
Rybackim Królewskie – Rybin

Miejsce spotkania, organizatorzy,
uczestnicy

Gospodarstwo Rybackie Królewskie – Rybin wraz

z czesk¹ firm¹ AGRICO (www. agrico.cz), produkuj¹c¹ sze-

rok¹ gamê urz¹dzeñ do produkcji zwierzêcej, w tym ryb, zor-

ganizowa³o 7 czerwca 2019 r. w obiekcie stawowym

„Namys³ów” pokaz automatycznego systemu karmienia

karpi CARP FEED.

Firma oferuje zró¿nicowany sprzêt do chowu i hodowli

ryb, w tym ró¿nego typu baseny podchowowe, tuczowe

i transportowe, ³odzie paszowe, silosy zbo¿owe i wiele

innych urz¹dzeñ dla gospodarstw rybackich, nie tylko kar-

piowych, lecz tak¿e pstr¹gowych. Uczestnikami pokazu byli

hodowcy karpia z woj. opolskiego i wielkopolskiego.

G³ównym punktem spotkania by³a prezentacja mo¿liwoœci

zastosowania w gospodarstwach karpiowych urz¹dzenia

Carp Feed.

Co to jest automatyczny system
karmienia karpi CARP FEED?

System CARP FEED umo¿liwia proste i efektywne kar-

mienie ryb nie tylko w gospodarstwach karpiowych, lecz

tak¿e w pstr¹gowych. System dostosowany jest do zró¿ni-

cowanych pasz, zarówno ca³ych ziaren zbó¿, jak i gniecio-

nych/œrutowanych oraz do granulatów. Karma dostarczana

jest pneumatycznie z silosa do kilku wybranych miejsc kar-

mienia ryb. Dawki paszy oraz czêstotliwoœæ karmienia s¹

wczeœniej programowane w dowolny sposób.

Pasza transportowana jest za pomoc¹ specjal-

nej spirali z silosu do pomieszczenia, w którym

zainstalowany jest zespó³ urz¹dzeñ. Pasza dostar-

czana jest pneumatycznie za pomoc¹ powietrza

t³oczonego dmuchaw¹ o ma³ym poborze mocy.

Ca³y proces technologiczny jest w pe³ni zautoma-

tyzowany i nie wymaga udzia³u cz³owieka. Dawki

paszy mog¹ byæ kontrolowane i modyfikowane

przez telefon komórkowy za poœrednictwem Inter-

netu.

Paszê mo¿na podawaæ na odleg³oœæ do 450

m, z jednego urz¹dzenia mo¿na obs³ugiwaæ do 27

karmisk. Jedna koñcówka rozpylaj¹ca zapewnia

rozproszenie paszy na powierzchni kilkunastu m2

lustra wody. Standardowy system umo¿liwia poda-

nie w jednym miejscu karmienia 3-4 kg paszy na

minutê. System CARP FEED mo¿e byæ zaopa-

trzony w urz¹dzanie do kontroli temperatury wody

oraz zawartoœci tlenu rozpuszczonego w wodzie. Nieko-

rzystne warunki fizykochemiczne w stawie powoduj¹ auto-

matyczne wstrzymanie podawania paszy, o czym powiada-

miany jest hodowca za pomoc¹ sms. Ryby bardzo szybko

przyzwyczajaj¹ siê do tego sposobu karmienia i w okreœlo-

nych godzinach gromadz¹ siê w strefach podawania paszy.

Kilka uwag o karmieniu karpi

Aktualnie trudno jest precyzyjnie oszacowaæ zu¿ycie

zbó¿ oraz pasz granulowanych do karmienia karpia w Pol-

sce. Analizuj¹c wyniki badañ ankietowych IRS sprzed oko³o

dziesiêciu lat oraz wielkoœæ aktualnej produkcji wszystkich

roczników karpia, mo¿na przyj¹æ, ¿e rocznie skarmia siê

70-100 tys. ton zbó¿ i kilkanaœcie tys. ton granulatów. Wiel-

koœæ ta jest zbie¿na tak¿e z wyliczeniem wykonanym przy

zastosowaniu teoretycznego œredniego wskaŸnika zapotrze-

bowania na paszê w niskointensywnym chowie karpia (ok.

2500 kg/ha) oraz wielkoœci zaanga¿owanej produkcyjnej
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Fot. 1. Uczestnicy spotkania.

Fot. 2. Kamil Bartoszewicz – od³owy kontrolne.



powierzchni stawowej (ok. 40 tys. ha). S¹ to znacz¹ce iloœci

paszy, ich zakup oraz skarmienie to powa¿ny wydatek finan-

sowy dla gospodarstw karpiowych. W 2014 r. wed³ug badañ

IRS w analizowanej grupie gospodarstw koszty zakupu pasz

wynios³y ok. 18% ca³kowitych kosztów tych gospodarstw,

natomiast koszt zatrudnienia, ze znacz¹cym udzia³em czasu

poœwiêconego szeroko rozumianemu karmieniu ok. 39%.

W wiêkszoœci polskich gospodarstw karpiowych ryby

karmi siê co drugi dzieñ, rzadziej codziennie. Czêstotliwoœæ

ta wynika z du¿ej pracoch³onnoœci czynnoœci (przygotowa-

nie zbó¿, za³adunek na œrodki transportu, nastêpnie na

³odzie paszowe, rozsypanie na karmiska, sprawdzanie

wy¿erowania uprzednio podanej dawki). Nale¿y mocno

podkreœliæ, ¿e codzienne karmienie daje znacznie lepsze

rezultaty ni¿ rzadsze podawanie paszy. Stawowe doœwiad-

czenia ¿ywieniowe prowadzone w Zak³adzie Rybactwa

Stawowego w ¯abieñcu wykaza³y, ¿e kilkakrotne w ci¹gu

dnia podawanie paszy zdecydowanie poprawia wspó³czyn-

nik pokarmowy i umo¿liwia optymalne przyrosty karpia.

Zastosowanie karmników ogranicza koszty osobowe

w gospodarstwach rybackich oraz redukuje zatrudnienie,

co ma istotne znaczenie przy potêguj¹cych siê problemach

z zatrudnieniem ludzi. Istotny jest te¿ aspekt poprawy bez-

pieczeñstwa ludzi karmi¹cych ryby.

Postêpuj¹ce zmiany klimatyczne, objawiaj¹ce siê m.in.

deficytami wody, wy¿sz¹ termik¹ wody stawowej, zakwitami

fitoplanktonu, ryzykiem przyduch musz¹ spowodowaæ

zmiany w spojrzeniu na technologiê produkcji karpia w sta-

wach. Jednym z elementów takiego podejœcia jest modyfika-

cja techniki karmienia ryb w kierunku zmniejszania obci¹¿enia

œrodowiska wodnego materi¹ organiczn¹, np. niezjedzon¹

zalegaj¹c¹ pasz¹ zbo¿ow¹. Z tych i innych wzglêdów zasto-

sowanie pasz granulowanych podawanych rybom przy u¿yciu

ró¿nego typu karmników bêdzie w pe³ni uzasadnione. System

CARP FEED mo¿e byæ jedn¹ z propozycji.

Na zakoñczenie

Uczestnicy pokazu mogli nie tylko obserwowaæ dzia-

³anie urz¹dzenia, lecz tak¿e dziêki goœcinnoœci Doroty

i Kamila Bartoszewiczów przetestowaæ doskona³y, niena-

ganny smak karpia namys³owskiego. Wszelkie szczegó³y

na temat dzia³alnoœci firmy Agrico oraz urz¹dzenia CARP

FEED mo¿na uzyskaæ u Doroty Bartoszewicz pod adresem:

biuro@luksusdlaryb.pl

Andrzej Lirski1, Wojciech Andrzejewski2

1Zak³ad Rybactwa Stawowego w ¯abieñcu,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2Zak³ad Rybactwa Œródl¹dowego i Akwakultury,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Fot. 3. Urz¹dzenie do automatycznego karmienia ryb. 1 – silos na paszê,
2 – wyposa¿enie CARP FEED (sprê¿arka, urz¹dzenia steruj¹ce itd.),
3 – rury rozprowadzaj¹ce paszê na poszczególne stawy.

Fot. 5. Moment aktywnego podawania paszy w aplikacji w smartfonie (kolor
zielony oznacza czynn¹ liniê do karmienia).

Fot. 4. Aplikacja w smartfonie do sterowania systemem CARP FEED.
Fot. 6. Moment wyrzutu paszy na staw, strza³k¹ oznaczono dyszê rozrzu-

caj¹c¹ paszê, elipsa pokazuje powierzchniê karmienia ryb.



XXIV Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników
Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych „Dzia³alnoœæ
podmiotów rybackich i wêdkarskich w 2018 roku.
Uwarunkowania ekonomiczne i œrodowiskowe”

XXIV Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników

Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odby³a siê w dniach

12-14 czerwca 2019 r. w kompleksie wypoczynkowo-kon-

ferencyjnym „Mazur-Syrenka”, po³o¿onym bezpoœrednio

nad rzek¹ Krutyni¹, s³ynn¹ z licznych walorów przyrodni-

czych i sp³ywów kajakowych.

Za organizacjê konferencji odpowiedzialni byli trady-

cyjnie pracownicy Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa Insty-

tutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, dziêki którym

dosz³o do kolejnego spotkania przedstawicieli sektora

rybactwa œródl¹dowego ze œrodowiskiem naukowym. Ten

pierwszy reprezentowany by³ m.in. przez w³aœcicieli i ichtio-

logów jeziorowych gospodarstw rybackich, Polski Zwi¹zek

Wêdkarski, zarówno przedstawicieli Zarz¹du G³ównego,

jak i wielu okrêgów, oraz innych u¿ytkowników wód. Warto

te¿ wspomnieæ o udziale pracowników Pañstwowej Stra¿y

Rybackiej. Sektor administracyjny, powi¹zany z gospo-

dark¹ ryback¹, reprezentowany by³ przez pracowników

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,

Urzêdów Marsza³kowskich oraz Pañstwowego Gospodar-

stwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Œrodowiska. Sektor naukowy reprezentowany by³

nie tylko przez pracowników Instytutu Rybactwa Œródl¹do-

wego, ale równie¿ przedstawicieli Morskiego Instytutu

Rybackiego – Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz

pracowników Wydzia³u Nauk o Œrodowisku, Uniwersytetu

Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ogó³em w konferen-

cji wziê³o udzia³ oko³o 80 osób.

Podobnie jak w poprzednich latach, organizatorzy

i goœcie konferencji opisywali rzeczywistoœæ gospodarcz¹

w œródl¹dowej bran¿y rybackiej w 2018 roku. W czasie

wyk³adów przedstawiono wyniki wielu analiz dotycz¹cych

m.in. wielkoœci produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej

gospodarki zarybieniowej czy kondycji ekonomicznej pod-

miotów uprawnionych do rybackiego u¿ytkowania jezior.

Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ informacji o zbiornikach zaporo-

wych czy tematów z zakresu akwakultury. W tym roku

zaproszeni wyk³adowcy poruszyli tak¿e problemy prawne

dotycz¹ce zmian legislacyjnych w rybactwie œródl¹dowym

oraz aspekty ekologiczne zwi¹zane z gatunkami obcymi,

zmianami klimatycznymi czy stanem zasobów wêgorza.

Konferencjê otworzy³ Tomasz Czerwiñski, który

powita³ wszystkich przyby³ych goœci i zaprosi³ do dwóch

prezentacji wyg³oszonych przez Hannê Draszkiewicz-Mio-

duszewsk¹ z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa. Pierwszy

dotyczy³ analizy produkcji rybackiej w 2018 roku, drugi

natomiast odnosi³ siê do sytuacji ekonomicznej podmiotów

uprawnionych do rybackiego u¿ytkowania jezior w 2018

roku. Z wyk³adów mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e badany

rok by³ wyraŸnie lepszy od poprzedniego, g³ównie przez

wzrost produkcji wiêkszoœci gatunków ryb, zaœ sytuacja

ekonomiczno-finansowa pozosta³a na w miarê korzystnym

poziomie.

Tematyka nastêpnego wyk³adu dotyczy³a jeziorowej

gospodarki zarybieniowej, któr¹ wyj¹tkowo w tym roku

omówi³ Marek Trella z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa,

pod nieobecnoœæ autora publikacji Macieja Mickiewicza.

Szczegó³owa analiza zarybieñ prowadzonych w latach

2017-2018 wykaza³a stabilnoœæ wielu parametrów, m.in.

procentowego udzia³u powierzchni zarybionej ró¿nymi

gatunkami, wartoœci zarybieñ zarówno ca³kowitych, jak i

w przeliczeniu na jednostkê powierzchni, co dobrze œwiad-

czy o relatywnie dobrej kondycji tego sektora rybackiego

w Polsce.

Gospodarka rybacka prowadzona w zbiornikach zapo-

rowych omówiona zosta³a przez prawdziwego eksperta
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w tej materii, a mianowicie Tomasza Czerwiñskiego

z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa oraz z Dzia³u Informacji

Naukowej i Promocji. Zgodnie z przedstawionymi wynikami

analiz sytuacja gospodarki rybackiej na tego typu zbiorni-

kach by³a stabilna i trend ten raczej nie ulegnie zmianie

w najbli¿szej perspektywie.

Po przerwie kawowej kolejnym prelegentem by³

Andrzej Kapusta z Zak³ad Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekolo-

gii Wód. Omówi³ on ró¿ne metody po³owów, które s³u¿¹ do

okreœlenia sk³adu gatunkowego i struktury iloœciowej ichtio-

fauny w jeziorach. Badania te s³u¿¹ bardziej wiarygodnemu

monitorowaniu ekosystemów wodnych, gdy¿ okreœlenie

charakterystyki zespo³ów ryb w danym akwenie jest najbar-

dziej trafne przy zastosowaniu kilku metod po³owu ryb

w ró¿nych okresach. Warto tutaj podkreœliæ, ¿e badania te

s¹ bardzo praco- i czasoch³onne, co szczególnie dotyczy

zestawu dennych sieci nordyckich.

Nastêpny referat, z dziedziny akwakultury, wyg³osi³

najm³odszy sta¿em pracownik Zak³adu Akwakultury

S³awomir Krejszeff, który omówi³ najwa¿niejsze kwestie

zwi¹zane z kontrolowanym rozrodem i podchowem miê-

tusa oraz przedstawi³ obecny stan wiedzy dotycz¹cy tego

gatunku, jak równie¿ jego walory smakowe i atrakcyjnoœæ

wêdkarsk¹.

Ostatnie dwa referaty pierwszego dnia konferencji

dotyczy³y obcych gatunków ryb ¿yj¹cych w naszych

wodach. Pierwszy referat, który skupia³ siê na obecnoœci

tych gatunków w rzekach wyg³osi³ Jacek Szlakowski
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z Zak³adu Rybactwa Rzecznego. Drugi zaprezentowany

przez Piotra Hliwê z Katedry Ichtiologii Uniwersytetu War-

miñsko-Mazurskiego w Olsztynie opisywa³ zagadnienie

obcych gatunków w realiach prowadzenia racjonalnej

gospodarki rybackiej. Oba te opracowania wykaza³y, jak

negatywne mog¹ byæ skutki bytowania tych ryb w naszych

wodach, a sama inwazja nie by³a spowodowana tylko

migracj¹ tych gatunków, ale równie¿ b³êdem ludzkim.

Tradycyjnie po obiedzie odby³o siê otwarte spotkanie

cz³onków Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek

i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb, gdzie

toczy³y siê ¿ywe dyskusje dotycz¹ce obecnych problemów

sektora rybackiego oraz przysz³ych planowanych zmian

w legislacji. Dzieñ zwieñczy³a uroczysta kolacja z opraw¹

muzyczn¹.

Drugi dzieñ konferencji zapocz¹tkowa³y wyk³ady przed-

stawicieli sektora administracji. Jednak zanim wyst¹pi³ pierw-

szy prelegent, dyrektor IRS Arkadiusz Wo³os w swoim imieniu,

innych pracowników Instytutu i uczestników wielu naszych

konferencji wrêczy³ profesorowi Jackowi Koz³owskiemu pre-

zent w postaci kolorowego sombrero. Prezent ten nie by³ przy-

padkowy, gdy¿ profesor znany jest z zami³owania do kapelu-

szy. Ten skromny upominek to wyraz naszej wdziêcznoœci za

lata owocnej wspó³pracy z profesorem, który w marcu tego

roku odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. Po krótkiej przerwie

pierwszy referat wyg³osi³a Anna Stró¿yk-Kowalska

z Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

RZGW w Gdañsku, która skupi³a siê g³ównie na zmianach

w prowadzeniu gospodarki w obwodach rybackich w œwietle

nadchodz¹cych zmian legislacyjnych. Drugi referat

wyg³oszony przez Igora Wawrzyniaka z Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej dotyczy³ ju¿ wspomnianych proponowanych

zmian w prawie. Kszta³t zaproponowanych zmian w roz-

porz¹dzeniach nie wzbudzi³ specjalnego entuzjazmu wœród

przyby³ych u¿ytkowników wód, a raczej wprowadzi³ normalny

w takiej sytuacji niepokój i dlatego te¿ wiêkszoœæ uczestników

konferencji bêdzie niecierpliwie czekaæ na ostateczne propo-

zycje i zapowiedziane szerokie konsultacje.

Nastêpny wyk³ad zaprezentowany przez Marka Trellê

z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa dotyczy³ zagadnieñ

zwi¹zanych ze zmianami klimatycznymi, które maj¹ wp³yw

na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. W refera-

cie zosta³a omówiona wstêpna analiza wyników prac prowa-

dzonych przez ostatnie lata w naszym Zak³adzie. Jak wynika

z zaprezentowanych wykresów, wiêkszoœæ u¿ytkowników

polskich akwenów zauwa¿y³a zmiany klimatyczne i mia³a

œwiadomoœæ, ¿e takie zmiany maj¹ wp³yw na prowadzenie

gospodarki. U¿ytkownicy podawali zarówno pozytywne, jak

i negatywne aspekty tego wp³ywu, w tym m.in. na bytowanie

konkretnych gatunków ryb, podwy¿szenie temperatury

wody, zmiany klasycznych pór roku czy te¿ d³u¿sze przeby-

wanie kormoranów w naszej strefie klimatycznej.

Stan zasobów wêgorza europejskiego zarówno w Pol-

sce, jak i Europie by³ tematem wyst¹pienia Tomasza Ner-

mera z Morskiego Instytutu Rybackiego – Pañstwowego

Instytutu Badawczego. Prelegent omówi³ najwa¿niejsze

kwestie zwi¹zane z migracj¹ wêgorza oraz czynnikami,

które zagra¿aj¹ populacji tego zagro¿onego gatunku.
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Dwa ostatnie wyk³ady dotyczy³y ponownie kwestii zmian

klimatycznych, gdzie na wyk³adzie Dariusza Ulikowskiego

z Zak³adu Rybactwa Jeziorowego dowiedzieæ siê mo¿na

by³o o wp³ywie zmian pogodowych na anomalie sielawowe,

czyli nietypowe zachowania tego gatunku w czasie przydu-

chy letniej, natomiast Krzysztof Koz³owski z Katedry Biologii

i Hodowli Ryb, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

w Olsztynie, omówi³ wp³yw anomalii pogodowych na jezio-

row¹ gospodarkê ryback¹ i tak jak jego przedmówca

bazowa³ na sielawie. Gatunek ten wybrany zosta³ przez

naukowców z powodu jego specyficznych wymogów,

zarówno tlenowych, jak i temperaturowych oraz krótkiego

¿ycia, dziêki czemu ³atwiej zauwa¿yæ wp³yw zmian. Wszyst-

kie referaty dotycz¹ce tematyki zmian klimatycznych

potwierdzi³y, jak wa¿ne s¹ badania naukowe w zrozumieniu

zmian zachodz¹cych w otaczaj¹cym nas œrodowisku.

Po ostatnim wyk³adzie Tomasz Czerwiñski zakoñczy³

czêœæ naukow¹ konferencji, podziêkowa³ wszystkim za

przybycie w swoim imieniu oraz wszystkich organizatorów.

Zaprosi³ równie¿ na przysz³¹ jubileuszow¹ XXV konferen-

cjê. Podsumowuj¹c XXIV Krajow¹ Konferencjê Rybackich

U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych
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nale¿y przypomnieæ, ¿e zosta³o wyg³oszonych 14 refera-

tów, uczestnicy konferencji chêtnie dyskutowali, zarówno

w czasie wyk³adów, na otwartym spotkaniu przedstawicieli

sektora rybackiego, jak i w kuluarach, i nie ma co ukrywaæ,

¿e g³ównie interesowa³ ich temat nadchodz¹cych zmian

w prawie reguluj¹cym gospodarkê ryback¹ w wodach

obwodów rybackich.

Marek Trella

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Zdzis³aw Zakêœ – Chów i hodowla sandacza – Wyd. IRS,

2017, s. 212, oprawa twarda

Sandacz (Sander lucioperca) (fot. 1) nale¿y i nale¿a³ do bardzo

popularnych gatunków ryb w Europie Centralnej. Œwiadcz¹ o tym m.in.

wyniki badañ archeologicznych prowadzonych na terenie œredniowiecz-

nego portu w osadzie Wolin. Na podstawie zebranego materia³u kost-

nego i ³uskowego, pochodz¹cego z IX - XIII wieku, okreœlono, ¿e wœród

zidentyfikowanych gatunków ryb najczêœciej wystêpowa³ sandacz. By³

on wiêc jedn¹ z chêtniej spo¿ywanych ryb przez zamieszkuj¹cych ten

gród ludzi. Bior¹c pod uwagê oszacowan¹ ca³kowit¹ masê wszystkich

zidentyfikowanych w wykopalisku gatunków plasowa³ siê na drugim

miejscu, za jesiotrem (Acipenser sp.). Masa cia³a sandacza mieœci³a siê

w przedziale od 0,2 do 8,0 kg (Che³kowski i Filipiak 1999). Odnotowaæ

nale¿y, ¿e wed³ug cenników z Warszawy i Poznania z lat 1543-1780

gatunek ten nale¿a³ do najdro¿szych. Z póŸniejszych zapisków mo¿na

wnioskowaæ, ¿e ceny utrzymywa³y siê na wysokim poziomie równie¿

przez ca³y XIX wiek. Jego wyœmienite, bia³e miêso opisywano nawet w

poezji i prozie z tamtego okresu (Cios 2007). W latach 20. i 30. XX wieku

sandacz by³ najbardziej cenion¹ ryb¹ jeziorow¹. Na terenie Wielkopolski

1 kg sandacza kosztowa³ 5 z³, a dla porównania za kilogram suma (Silu-

rus glanis), szczupaka (Esox lucius) i wêgorza (Anguilla anguilla) p³acono

odpowiednio 1,5, 2,5 i 2,5 z³ (G³omski i Schmude 1984). Obecnie w cenniku ryb towarowych sandacz znajduje siê na drugim

miejscu, tu¿ po wêgorzu (Mickiewicz 2016).

Wydawnictwo IRS poleca � Wydawnictwo IRS poleca
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Dzia³alnoœæ podmiotów rybackich i wêdkarskich

w 2018 roku. Uwarunkowania ekonomiczne i œrodowi-

skowe – red. M. Mickiewicz, A. Wo³os, Wyd. IRS, Olsz-

tyn, 2019, 134 s.

Tematyka monografii:

� Wielkoœæ i charakterystyka jeziorowej produkcji rybackiej w 2018

roku

� Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do

rybackiego u¿ytkowania jezior w 2018 roku

� Analiza gospodarki zarybieniowej prowadzonej w 2017 i 2018

roku przez podmioty uprawnione do rybactwa w jeziorach

� Anomalie sielawowe – nietypowe zachowania pokarmowe i przy-

ducha letnia – wp³yw ocieplenia klimatu?

� Porównanie ró¿nych metod po³owów ryb do okreœlenia sk³adu

gatunkowego oraz struktury iloœciowej ichtiofauny jezior

� Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w zbiornikach zaporo-

wych w 2018 roku

� Gatunki obce w monitoringu ichtiofauny w rzekach Polski

w latach 2011-2018

� Co wiemy o kontrolowanym rozrodzie i podchowie materia³u

zarybieniowego miêtusa?

� Potencjalny wp³yw anomalii pogodowych na jeziorow¹ gospo-

darkê ryback¹ na przyk³adzie sielawy

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwa IRS

Panu Profesorowi Wojciechowi Radeckiemu

Szczere wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Syna

sk³adaj¹

dyrektor Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

pracownicy Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa oraz Dzia³u Informacji Naukowej i Promocji

kole¿anki i koledzy z braci rybackiej

Panu Profesorowi Ryszardowi Bartlowi

Szczere wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci ¯ony Haliny

sk³adaj¹

dyrektor i pracownicy

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
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Konferencja„WYLÊGARNIA 2019”

Bia³owie¿a, 11-13 wrzeœnia 2019 r.

Organizatorzy:
Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu

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

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ wylêgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konfe-
rencjê „Wylêgarnia”. Planujemy j¹ zorganizowaæ w dniach 11-13 wrzeœnia 2019 r. Tym razem konferencja odbêdzie siê na Podlasiu, w Bia³owie¿y
(Hotel Bia³owieski; https://www.hotel.bialowieza.pl/).

Zamierzamy Pañstwu przybli¿yæ najnowsze osi¹gniêcia zwi¹zane z rozrodem, podchowem, profilaktyk¹ i terapi¹ ryb okoniowatych oraz
innych gatunków organizmów wodnych. Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dys-
kusj¹). W planach jest równie¿ 1 sesja posterowa i wycieczka tematyczna (autokarowa) do obiektów/miejsc zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹, akwa-
kultur¹ i/lub ochron¹ przyrody tego regionu Polski.

Rejestracjê uczestników konferencji „Wylêgarnia 2019” planujemy rozpocz¹æ w œrodê 11 wrzeœnia od godz. 15.00. Zakoñczenie konferencji
nast¹pi w pi¹tek 13 wrzeœnia po obiedzie.

Koszt udzia³u w konferencji obejmuj¹cy zakwaterowanie, pe³ne wy¿ywienie (w tym uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹) i materia³y konferen-
cyjne wynosi 500 z³/osobê (w tym 23% VAT).

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego
BG¯ S.A. O/Reg. Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z dopiskiem "Wylêgarnia 2019" do dnia 19 sierpnia
2017 roku.

Po tym terminie wpisowe bêdzie wy¿sze o 100 z³.
Nieobecnoœæ na konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji
nie upowa¿niaj¹ do roszczeñ o zwrot wp³aty lub jej czêœci.
Bie¿¹ce informacje o konferencji i karty uczestnictwa bêd¹
dostêpne na stronie internetowej IRS Olsztyn:
www.infish.com.pl oraz w czasopismach bran¿owych (Komuni-
katy Rybackie, Przegl¹d Rybacki).

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o wczeœniejsze
zg³aszanie siê.
Kontakt:
Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail:
m.hopko@infish.com.pl)
Maciej Ro¿yñski (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail:
m.rozynski@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
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