
czas w EIFAC oficjalnie reprezentowana, ale organizatorzy

Sesji zaprosili na ni¹ przedstawiciela Rosji – dystyngowa-

nego dyrektora jakiegoœ instytutu naukowego. Ten oczy-

wiœcie przysiad³ siê do naszego stolika. Po pewnym czasie

umilanym – jak to przy takich okazjach – rozmowami

o wszystkim i o niczym, któryœ z kolegów (chyba Wêgier

Karoly Pinter, który notabene studiowa³ rybactwo na mojej

olsztyñskiej uczelni) zaproponowa³, aby ka¿dy z nas

zaœpiewa³ jak¹œ piosenkê ludow¹ charakterystyczn¹ dla

swojego kraju. I tak po kolei, Wêgier, S³owak, Czech i pozo-

stali sto³ownicy wykonali co najmniej poprawnie, a niektó-

rzy wrêcz brawurowo swój ma³y recital, gdy wreszcie

przysz³a moja kolej. I có¿ tu zaœpiewaæ? A ¿e nie jestem

mi³oœnikiem tzw. muzyki biesiadnej, bez chwili wahania

zaœpiewa³em po rosyjsku tak¹ to piosenkê, s³yszan¹ wielo-

krotnie w niezapomnianym wykonaniu Szefa:

Podstroi³ gitaru pod job waszu mat’

Poszo³ po bulwarie ja bladzi iskat’

Gitara igrajet i strynki pojut

Moskowskije bladzi mnie ¿yt’ nie dajut

Gitara igrajet i strynki pojut

Moskowskije bladzi mnie ¿yt’ nie dajut

I có¿ na to nasz rosyjski kolega? Najproœciej mo¿na to

tak okreœliæ: mia³ minê wysoce zdumion¹, a mo¿e i nietêg¹.

– Sk¹d znasz tak¹ piesienkê? A ja na to – Mój szef, Profesor

Marian Leopold, bêd¹c w wieku 10 lat, w dniu 10 lutego

1940 roku, po porannym najœciu kilku typów z NKWD zosta³

wraz z ca³¹ rodzin¹ wys³any na d³ugie wczasy do goœcinnej

ziemi w Kazachstanie. Tam prze¿y³ kilka lat, tak¿e w dziet-

domie, i mia³ bardzo du¿o czasu na naukê jêzyka… nie tylko

Puszkina. Nasz kolega Rosjanin z nag³a zaniemówi³ i w tym

stanie trwa³ do koñca bankietu, ale mo¿ecie sobie wyobra-

ziæ, jak¹ nieskrywan¹ radoœæ wszystkich pozosta³ych towa-

rzyszy z by³ych demoludów wywo³a³a maleñka piesienka

Profesora Leopolda.

Ci¹g dalszy nast¹pi...

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

XLV Konferencja Hodowców Ryb £ososiowatych, 14-16

paŸdziernika 2020

Tegoroczna Konferencja Hodowców Ryb £ososiowa-

tych odby³a siê po raz pierwszy i miejmy nadziejê, ¿e po raz

ostatni w trybie online. Pandemia koronawirusa odcisnê³a

piêtno praktycznie na wszystkich sektorach gospodarki, nie

omijaj¹c niestety bran¿y zwi¹zanej z szeroko pojêt¹ akwa-

kultur¹. W „nowej normalnoœci” lêk hodowców przed wiru-

sami nie bêdzie dotyczy³ jedynie VHS czy KHV. Miejmy

nadziejê, ¿e okres najwiêkszego chaosu mamy ju¿ za sob¹,

a model funkcjonowania gospodarki wypracowany pod-

czas pierwszego lockdownu umo¿liwi hodowcom, a tak¿e

nam wszystkim przejœæ such¹ nog¹ przez kolejne podobne

sytuacje.

Trzydniow¹ konferencjê otworzyli w tym roku Jacek

Juchniewicz – prezes SPR£ oraz Tomasz Nowakowski –

prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwsz¹ sesjê konferencji dotycz¹c¹ rynku i produkcji roz-

pocz¹³ Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego,

który przedstawi³ obraz polskiej akwakultury na podstawie

badañ statystycznych przy zastosowaniu kwestionariusza

RRW-22. W 2019 r. ogólna wielkoœæ produkcji ryb i skoru-

piaków przeznaczonych do konsumpcji wynios³a ok. 44,7

tys. ton, podczas gdy w poprzednim sezonie 43,3 tys. ton

(wzrost o 3,2%). Produkcja pstr¹ga têczowego wynios³a

w 2019 r. ok. 16,3 tys. ton wobec 15,9 tys. ton w 2018 r.

(wzrost o 2,5%). £¹czna produkcja wykazywanych w kwe-

stionariuszach RRW-22 gatunków pstr¹gów wynios³a ok.

19,0 tys. ton, wobec 18,1 tys. ton uzyskanych w 2018 r.

(wzrost o 5%). Po raz drugi w kilkunastoletniej historii badañ

statystycznych wartoœæ sprzedanych pstr¹gów têczowych

konsumpcyjnych by³a wy¿sza od wartoœci sprzedanych

karpi konsumpcyjnych, ró¿nica wynios³a ok. 35,2 mln z³

(11,3 mln z³ w 2018 r.). W tej sesji g³os zabra³ tak¿e wicepre-

zes SPR£ Ziemowit Pirtañ, który przedstawi³ wielkoœæ

i strukturê produkcji pstr¹ga w ujêciu ankiety SPR£,

a Krzysztof Hryszko (IERiGZ) omówi³ rynek i spo¿ycie ryb

w 2019 roku, w którym wed³ug szacunków FAO globalna

produkcja i po³owy organizmów wodnych wynios³y 175,9

mln ton i by³y o 1,5% mniejsze ni¿ rok wczeœniej. Po³owy ryb

i owoców morza zmniejszy³y siê o 4,8% do 91,8 mln ton,

natomiast poda¿ ryb pochodz¹cych z akwakultury wzros³a

o 2,4% do 84,1 mln ton. W drugim panelu dyskusyjnym

dotycz¹cym prawa wodnego g³os zabra³a przedstawicielka

PGW Wody Polskie i omówi³a szczegó³y przed³u¿ania

pozwoleñ wodnoprawnych. Oczywiœcie nie oby³o siê bez
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intensywnej dyskusji i narzekañ na niejasne procedury

i ci¹gn¹ce siê postêpowania. Ostatnia sesja dotyczy³a

nowoczesnych systemów recyrkulacyjnych. Wyst¹pili

w niej Krzysztof Grecki z Wylêgarni D¹bie oraz Ryszard Bal-

cerzyk z Hodowli Ryb Nowino, którzy szczegó³owo omówili

dzia³anie nowoczesnych systemów RAS.

Drugi dzieñ konferencji rozpoczê³a sesja zwi¹zana ze

zdrowiem zwierz¹t, podczas której Andrea Fabris

z W³oskiego Stowarzyszenia Producentów Ryb poruszy³

kwestie zwi¹zane z nowym prawem weterynaryjnym, nato-

miast Niels Henrik Henriksen z Duñskiej Organizacji Akwa-

kultury odniós³ siê do najwa¿niejszych zagadnieñ, które

mog¹ byæ bardzo istotne z punktu widzenia hodowcy ryb.

W drugiej sesji dotycz¹cej wspó³pracy w akwakulturze g³os

zabra³ Rados³aw Kowalski z Instytutu Rozrodu Zwierz¹t

i Badañ ¯ywnoœci Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,

który przedstawi³ trendy rozwoju œwiatowej akwakultury.

Z twardych statystycznych danych wynika, ¿e silny wzrost

w produkcji akwakultury s³odkowodnej na œwiecie, to nie

magiczny zastrzyk z³o¿ony z nowych gatunków wprowa-

dzanych do produkcji, ale wytê¿ona i mrówcza praca nad jej

zwiêkszaniem w istniej¹cych oœrodkach. Praca,

skutkuj¹ca nowym rekordem produkcji w akwakul-

turze w 2018 r., a s¹dz¹c po zesz³orocznych wyni-

kach polskiego rybactwa, kolejnym w 2019 r. Jak

wp³ynie obecna pandemia na bran¿ê, dowiemy siê

w przysz³ym roku. Natomiast sprawy europejskiej

akwakultury poruszy³ Javier Ojeda z Komitetu

Doradczego ds. Akwakultury. Hanna £¹dkowska

z Uniwersytetu Gdañskiego zajê³a siê kwesti¹ edu-

kacji i kariery w innowacyjnej i zrównowa¿onej

akwakulturze. Sesjê zakoñczy³ Krzysztof Wojtas,

który pochyli³ siê nad spraw¹ dobrostanu zwierz¹t.

Ostatni panel dyskusyjny by³ chyba najbardziej

wyczekiwany, gdy¿ dotyczy³ aktualnie najgorêt-

szych tematów. Wyst¹pili w nim: Birgit Van Tonge-

len z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej

i Rybo³ówstwa, Brian Thomsen z Duñskiej Organi-

zacja Akwakultury oraz Alicja Micha³owska z Cen-

trum Prawa ¯ywnoœciowego. Oprócz kwestii

nowych wytycznych dla akwakultury w UE, aktual-

nej sytuacji postêpowania przeciwko eksportowi

z Turcji, poruszono sprawê regulacji polskiego sek-

tora rolno-spo¿ywczego w odpowiedzi na

COVID-19 z uwzglêdnieniem sytuacji na rynku

akwakultury.

Pierwsza sesja ostatniego dnia konferencji

dotyczy³a zagadnieñ weterynaryjnych, podczas

której Krzysztof Duchiewicz (ICHTICO) przedstawi³

referat dotycz¹cy chorób skrzeli u ryb ³ososiowa-

tych, w którym omówi³ szczegó³owo dwie najczê-

œciej wystêpuj¹ce jednostki chorobowe: AGD

(amebowa choroba skrzeli) oraz BGD (bakteryjna

choroba skrzeli). Szymon Gasiñski (Szymon Gasiñ-

ski BLIK) opowiedzia³ o autoszczepionkach, jako wa¿nych

narzêdziach dla zrównowa¿onego wzrostu w akwakulturze.

Agnieszka Pêkala-Safiñska (PIW – PIB) w obszernym refe-

racie omówi³a pozawirusowe zaburzenia zdrowotne wylêgu

i ma³ego narybku. W drugim, a zarazem ostatnim panelu

dyskusyjnym Ziemowit Pirtañ zaktualizowa³ informacje

dotycz¹ce instalacji fotowoltaicznych na obiektach hodow-

lanych, które w sytuacji ci¹gle rosn¹cych cen energii elek-

trycznej powoli staj¹ siê nieodzownym elementem wyposa-

¿enia ka¿dego oœrodka pstr¹gowego. Nastêpnie dyrektor

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie Anna M.

Wiœniewska poruszy³a kwestiê nowej strategii dla rozwoju

akwakultury w Polsce. Tomasz Kulikowski z Morskiego

Instytutu Rybackiego (MIR-PIB) opowiedzia³ o sprzeda¿y

pstr¹ga w nowej rzeczywistoœci, przedstawi³ oczekiwania

konsumentów w trakcie i po epidemii COVID-19 oraz zary-

sowa³ kierunki kreacji rynku. Wiele osób s¹dzi³o, ¿e kryzys

nieodwracalnie i diametralnie zmieni oblicze rynku ¿ywno-

œci zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. Jesieni¹ 2020 r.

mo¿emy stwierdziæ, ¿e zmiany na rynku detalicznym s¹
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znacznie mniejsze ni¿ prognozowano, a odwróceniu nie

uleg³y praktycznie ¿adne istotne trendy konsumenckie.

Konferencjê zakoñczy³a uroczystoœæ wrêczenia

Medalu Profesora Stanis³awa Korwin-Sakowicza mgr. in¿.

Jackowi Juchniewiczowi. Ca³oœæ trzydniowych konferen-

cyjnych zmagañ zamkn¹³ Jacek Juchniewicz, który w tym

roku niestety nie mia³ mo¿liwoœci zaprosiæ do uczestnictwa

w uroczystej kolacji, która rokrocznie by³a wa¿nym zwieñ-

czeniem ca³ego spotkania, a tak¿e mo¿liwoœci¹ do

wymiany doœwiadczeñ i integracji œrodowiska rybackiego.

Rafa³ Ro¿yñski

Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza
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¯ywienie ryb i inne problemy akwakultury – Red. Z. Zakêœ, K.

Demska-Zakêœ, Wyd. IRS, 2020, 290 s.

Monografia porusza nastêpuj¹ce tematy:

� Stan zasobów i zastosowanie m¹czki rybnej oraz oleju rybnego – trendy i wyzwania

� Dodatki funkcjonalne w ¿ywieniu ryb

� Technologie „OMICS” w ¿ywieniu ryb

� Szar³at i owady – alternatywne komponenty w paszach dla ryb

� Wp³yw zastosowania pe³not³ustej m¹czki z biomasy larw m¹cznika m³ynarka (Tene-

brio molitor) na wyniki podchowu troci wêdrownej (Salmo trutta m. trutta)

� Wp³yw dodatku skwalenu do paszy na wskaŸniki hodowlane i profil kwasów
t³uszczowych w miêœniach wybranych gatunków ryb

� Zastosowanie kwasów i ich soli jako metoda podniesienia jakoœci pasz
dla ryb – historia i wspó³czesnoœæ

� Efekty podchowu larw karasia pospolitego (Carassius carassius) z u¿yciem paszy
wzbogaconej dodatkiem kwasu cytrynowego

� ¯ywienie larw i m³odocianych stadiów ryb jesiotrowatych w systemach recyrkulacyj-
nych

� W³aœciwoœci i zastosowanie enzymów roœlinnych w akwakulturze ryb jesiotrowa-
tych

� Eksperymentalny tucz sandacza (Sander lucioperca) w systemach recyrkulacyjnych – uwagi i spostrze¿enia

� Podchów narybku wêgorza (Anguilla anguilla) w systemie recyrkulacyjnym – opis przypadku

� Wp³yw warunków œrodowiskowych i diety na wartoœæ u¿ytkow¹ sielawy (Coregonus albula)

� Czy sposób podawania pokarmu w warunkach sztucznych mo¿e wp³yn¹æ na prze¿ywalnoœæ materia³u zarybieniowego ryb ³ososiowatych
w warunkach naturalnych?

� Predykcje efektywnoœci rozrodu karpia (Cyprinus carpio) ró¿nego pochodzenia dokonywane za pomoc¹ regresji wielokrotnej

� Rozród piekielnicy (Alburnoides bipunctatus) w warunkach kontrolowanych

� Inkubacja ikry bolenia (Leuciscus aspius) w aparatach inkubacyjnych o pionowym przep³ywie wody

� Stres oksydacyjny w kriokonserwowanym nasieniu neosamców oraz normalnych samców pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss)

� Wp³yw podwójnej kriokonserwacji na odsetek ruchliwych plemników i zdolnoœæ zap³adniaj¹c¹ nasienia ryb

� Znakowanie m³odocianej siei (Coregonus lavaretus) implantami elastomerowymi (VIE) i znaczkami magnetycznymi (CWT) – wp³yw na wzrost,
prze¿ywalnoœæ i retencjê znaczków

� Systemy recyrkulacyjne (RAS) w aspekcie zdrowia ryb

� Œrodki biobójcze w praktyce wylêgarniczej – aspekty praktyczne oraz aktualny stan prawny

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwa IRS

SR
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Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 8 grudnia 2020 r. zmar³

dr in¿. STANIS£AW ROBAK

wieloletni pracownik naukowy

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie.

Specjalista w zakresie ichtiologii i rybactwa,

animator programu ochrony wêgorza europejskiego w Polsce.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza

Wydawnictwa IRS poleca � Wydawnictwa IRS poleca

S. Cios, J. Grudniewska, A. Witkowski, J. Kotusz – Lipieñ – Wyd. IRS, 2018, 220 s., oprawa miêkka,

cena 42 z³

Zgadnienia przedstawione w monografii:

Ewolucja, systematyka, rozsiedlenie i nazewnictwo lipieni (Ewolucja - Syste-

matyka - Rozsiedlenie w Polsce - Rozsiedlenie w Europie - Nazewnictwo)

Informacje historyczne dotycz¹ce lipienia w Europie

Rozród lipieni (Dymorfizm p³ciowy - Wysypka tar³owa - Dojrzewanie p³ciowe - Tarliska - Tar³o

- Warunki œrodowiska a rozwój)

Siedlisko i migracje (Agresja u lipienia - Siedliska lipieni w rzekach - Krainy rybne z lipieniem

- Lipienie w jeziorach i wodach morskich - Wêdrówki lipieni)

Wiek, wzrost i biomasa lipieni (D³ugoœæ ¿ycia - Okreœlenie wieku i tempa wzrostu - Naj-

wiêksze lipienie - Biomasa lipieni - Kondycja lipieni)

Biotechnika hodowli (Pozyskiwanie i transport tarlaków - Selekcja tarlaków - Inkubacja ikry

- Wychów narybku - Przewóz materia³u zarybieniowego - Zarybianie)

Pokarm i ¿erowanie

Choroby i paso¿yty lipieni

Presja drapie¿ników na lipienia

Po³ów i znaczenie gospodarcze (Lipieñ jako ryba wêdkarska i po³ów metodami haczy-

kowymi - Wielkoœæ po³owów wêdkarskich lipienia - Po³ów lipienia metodami niewêdkarskimi i w

celach gospodarczych)

Ochrona lipienia i zarz¹dzanie ³owiskami

Memorabilia thymallica

Wartoœæ u¿ytkowa

...Lipieniem, podobnie jak i wielu innymi gatunkami ryb, wspó³czeœnie zajmuj¹ siê nie tylko wêdkarze, ichtiolodzy, zarz¹dcy wód i genetycy. Rozwój nauki

sprawia, ¿e ryby maj¹ coraz wiêksze znaczenie w szerokim spektrum badañ, np. historycznych, archeologicznych, kulturoznawczych, filologicznych, ekono-

micznych i socjologicznych. Z tego powodu w ksi¹¿ce odniesiono siê do wielu aspektów poznania lipieni, w celu podsumowania dotychczasowego stanu

wiedzy o tej rybie i jej przybli¿enia szerszemu gronu Czytelników.

Przedstawione w monografii informacje w du¿ej mierze oparte s¹ na wynikach w³asnych badañ autorów, prowadzonych w Polsce i za granic¹. Szeroko

uwzglêdnione zosta³y równie¿ dane z literatury krajowej i zagranicznej, dotycz¹ce tak¿e innych gatunków lipieni. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze,

coraz liczniej polscy wêdkarze udaj¹ siê na zagraniczne ³owiska dla po³owu lipieni. Po drugie, biologia lipieni w innych regionach Europy nieco siê ró¿ni od

tych w Polsce. W szczególnoœci dotyczy to populacji w pó³nocnej czêœci kontynentu. Po trzecie, szereg badañ, zw³aszcza z USA i Kanady, w istotny sposób

uzupe³nia te z Europy, pozwalaj¹c lepiej poznaæ wiele aspektów biologii lipieni oraz zarz¹dzania populacjami tego gatunku. [ze Wstêpu]




