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Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 roku
W 2018

roku Ministerstwo Gospodarski Morskiej

i ¯eglugi Œródl¹dowej

(76500) smolty jedno- i dwuroczne (tab. 2). Tak niski pro-

w dniu 10.05.2018 r. podpisa³o

cent udzia³u smoltów dwurocznych zanotowano po raz

z Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie umowê

pierwszy. W latach poprzednich udzia³ smoltów dwurocz-

BBF.WF.II-17/2018 na realizacjê zarybiania polskich

nych by³ znacznie wy¿szy i wynosi³:
Liczba
% smoltów
Rok

obszarów morskich. Na realizacjê tego zadania przewidziano 5000000 PLN. Z tej sumy na materia³ zarybieniowy
wydano

smoltów

4112905,50 PLN. Pozosta³e œrodki finansowe

wydano m.in. na znakowanie materia³u zarybieniozarybiania, realizacjê i kontrolê zarybiania. W 2018

211720 smoltów ³ososia i 343086 szt. narybku letniego ³ososia. Ponadto wypuszczono siejê, narybek jednoroczny 1+ 10000 szt. i narybek jesienny
0+ 12657 oraz 200000 narybku jesiennego certy 0+
(tab. 1).

81,

P. Gabriel 971 szt.
L. Jaworski 851 szt.
T. Konarski 386 szt.
D. Krysiñski 325 szt.
K. £abêcki 1238 szt.

35

Udzia³ jednorocznych smoltów troci (%)
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W 2018 r. wypuszczono 804758 smoltów troci.
Wœród tych smoltów by³o 362237 jednorocznych o
d³ugoœciach od 10 do 22 cm (rys. 1) i dwurocznych
smoltów 366021 o d³ugoœciach od 8 do 28 cm (rys.
2). Liczba smoltów wypuszczonych do zlewni
Wis³y i do rzek pomorskich by³a mniejsza o 195725
ryb ni¿ w 2014 roku (Bartel i Kardela 2016). By³a to
liczba zbli¿ona do liczby smoltów troci wypuszczonych w latach 2015 i 2016, odpowiednio 788939
(Bartel i Kardela 2018) i 806243 (Bartel i in. 2018).
By³y to znacznie mniejsze liczby ni¿ w 2014 i 2017,
kiedy wynosi³y odpowiednio 1000483 (Bartel i Kardela 2016) i 1033381 wypuszczonych smoltów

Rys. 1. Procentowy udzia³ jednorocznych smoltów troci w centymetrowych klasach d³ugoœci w
2018 r.
18
W. Parwanicki 397 szt.

16

Aquamar 899 szt.
J. Ryba 771 szt.

14
Udzia³ dwurocznych smoltów troci (%)

Zarybianie smoltami troci

L. Jaworski 2216 szt.
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smoltach troci 45% stanowi³y ryby jednoroczne Rys. 2. Procentowy udzia³ dwurocznych smoltów troci w centymetrowych klasach d³ugoœci w
(362237), a 45,5% (366021) dwuroczne oraz 9,5%
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TABELA 1

Liczby materia³u zarybieniowego wypuszczonego w 2018 r.
w ramach zarybiania polskich obszarów morskich.
Asortyment

Liczba sztuk

2015

788 939

74,5

2016

806243

98,5

2017

1033381

58,2

a w 2018 roku udzia³ smoltów dwurocznych spad³ do 45,5%.

Smolty troci wiœlanej

542521

Smolty troci pomorskiej

262237

Narybek letni troci

1842010

bêdzie siê zmniejsza³. Jest to efekt zmiany zasad klasyfikacji

Wylêg troci

150000

odbioru smoltów wprowadzonej w 2016 roku, w miejsce 4

Smolty ³ososia

211720

klas wielkoœci wprowadzono jedn¹ – od 14,5 cm dla troci

Narybek ³ososia

343086

i 13,5 cm dla ³ososia do 28,0 cm dla obu gatunków (Bartel i in.

Sieja narybek wiosenny 1+

10000

2018). Zmniejszenie udzia³u smoltów dwurocznych wiêk-

Sieja narybek jesienny 0+

12657

Certa narybek jesienny 0+

200000

szych i zwiêkszenie zarybiania smoltami jednorocznymi spo-

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e udzia³ smoltów dwurocznych

woduje obni¿enie efektywnoœci zarybiania. Z wypuszczonych smoltów troci i pstr¹ga têczowego uzyskiwano wyraŸTABELA 2

Zarybianie obwodów rybackich wylêgiem, narybkiem i smoltami troci oraz smoltami ³ososia w 2018 r.
TROÆ
Obwód

U¿ytkownik
rybacki

Smolty (szt.)
wiek 1+

Wis³a 5

PZW Gdañsk

Wis³a 4

PZW Toruñ

65000

Wis³a 3

PZW Toruñ

30000

Wis³a 1
Wis³a 1/5

wiek 2+

£OSOŒ
Narybek (szt.)

wiek 1+/2+

letni 0+

Wylêg
(szt.)

Smolty (szt.)
wiek 1 +

80468

30000

40000

10000

75000

20000

Narybek
(szt.)

37000
PZW W³oc³awek

Razem Wis³a:

5000

29929

100000

262397

60000

Radunia

PZW Gdañsk

100000

Wierzyca

PZW Gdañsk

100000

Wda

PZW Bydgoszcz

35000

200000

Brda

PZW Bydgoszcz

41500

200000

Drwêca

PZW Toruñ

101654

300000

Raba

PZW Nowy S¹cz

200000

Dunajec

PZW Nowy S¹cz

228000

PZW Krosno

110000

Wis³oka

PZW Krosno

110000

Tanew

PZW Zamoœæ

San

100000

Reda

PZW Gdañsk

£eba

PZW S³upsk

S³upia

PZW S³upsk

£upawa

PZW S³upsk

Wieprza

PZW Koszalin

Parsêta

PZW Koszalin

Razem rzeki pomorskie:

76500

1579650

364051

76500

1579650

93086

28830

293086

61060

81577

76300

5660

125000

22689
23330

70000

30000
1970

159207

Rega

PZW Szczecin

90000

Gwda

PZW Pi³a

15000

Drawa

101654

1970

157237

Ogó³em rzeki pomorskie:

28830

231650

Razem dop³ywy Wis³y:
Ogó³em Wis³a:

150000

262360

76019

262360
46871

DPN

Kaczawa

PZW Wroc³aw

Bystrzyca

PZW Wroc³aw

50000

Razem dop³ywy Odry:

105000

46871

50000

Ogó³em: dop³ywy Odry

105000

211720

343086
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nie wy¿sze procenty z ryb dwurocznych, czyli wiêkszych
(Backiel i Bartel 1967, Bartel 1981).

Zarybianie narybkiem letnim 0+ i wylêgiem
troci

Do g³ównego koryta Wis³y do obwodów rybackich 1-5
i 1/5 wypuszczono 362397 smoltów (45,0%). Wœród tych
ryb przewa¿a³y smolty dwuroczne (72,4%), jednorocznych
smoltów wypuszczono 100000 (27,6%). Do dop³ywów
Wis³y wypuszczono: do Drwêcy 101654 dwurocznych
(12,6%), a do Wdy i Brdy 76500 jedno- i dwurocznych smoltów (tab. 2).
Do rzek pomorskich wypuszczono 262237 smoltów
jednorocznych oraz do Redy 1970 smoltów dwurocznych
troci wiœlanej z gospodarstwa J. Juchniewicza i M. Sowiñskiego. Do Gwdy wypuszczono 15000 smoltów jednorocznych. By³ to materia³ zarybieniowy wychowany z ikry pozyskanej od tarlaków z³owionych w Redze, a wychowany
w Gospodarstwie Broczyna (tab. 2).
D³ugoœci smoltów troci waha³y siê w granicach od
14,5 do 28,0 cm (rys. 1 i 2) . W trakcie odbierania materia³u
zarybieniowego smoltów mierzono ponad 300 ryb.
£¹cznie zmierzono 9126 ryb, 98,5% stanowi³y smolty. W

W 2018 r. wypuszczono 1842010 narybku letniego 0+.
Z tej liczby 1579650 (85,8%) przeznaczono na zarybianie
dop³ywów Wis³y. Do dop³ywów dolnej Wis³y, Brdy, Wdy
i Drwêcy przeznaczono 700000 szt. Udro¿nienie przegrody
we W³oc³awku stworzy³o mo¿liwoœci dotarcia tarlakom troci
na tarliska w podhalañskich i podkarpackich dop³ywach
Wis³y. Dla zwiêkszenia szansy odtworzenia populacji troci
w tych rzekach zarybiono je narybkiem letnim troci, wypuszczaj¹c do Dunajca i Raby 428000 do Sanu i Wis³oki 200000
szt. Do Tanwi wypuszczono 231650 osobników. Do trzech
rzek pomorskich £eby, £upawy i Redy wypuszczono
262360 szt. narybku letniego. Do tej ostatniej rzeki wypuszczono troæ wiœlan¹. Ponadto wypuszczono do Drwêcy
150000 wylêgu (tab. 2).

Zarybianie ³ososiem
Zarybianie smoltami ³ososia

czterech gospodarstwach zanotowano od 2,3 do 16,6%
troci poni¿ej 14,5 cm (tab. 3). Jednoroczne smolty troci
wyraŸnie czêœciej wystêpowa³y w klasie 14,5-15,5 cm od
15,5 do 73,7%, a w klasie 15,6-17,5 udzia³ smoltów stanowi³ od 17,5 do 58,2%. Natomiast dwuroczne smolty
g³ównie by³y w klasie 17,6-19,5 cm od 19,6-46,9% i w klasie 19,6-28,0 cm od 31,7 do 88,0% (tab. 3). W 2017 r.
smolty w klasie d³ugoœci 14,5-15,5 cm stanowi³y od 1,2 do
19,2%, a w klasie 19,6-28,0 cm stanowi³y od 18,2 do
56,4% (Bartel i in. 2018).

W 2018 roku wypuszczono 211720 jednorocznych
smoltów o d³ugoœciach od 12,5 do 20,0 cm (rys. 3). G³ówne
koryto Wis³y – obwody rybackie 3-5 zarybiono 60000 szt.
smoltów, do Drwêcy wypuszczono 28830 osobników, do 3
rzek pomorskich £eby, S³upi i Parsêty 76019, do Regi
46871 smoltów (tab. 2). Liczba smoltów ³ososia wypuszczonych w 2018 r. by³a niemal o 100000 mniejsza ni¿
w 2014 roku (Bartel i Kardela 2016), w 2017 roku wypuszczono jedynie 36370 smoltów (Bartel i in. 2018), co by³o najni¿sz¹ wielkoœci¹ od 1994 roku, w którym rozpoczêto restytucjê ³ososia w Polsce.

TABELA 3

Liczba smoltów ³ososia wypuszczonych w 2018 roku i udzia³ (%) w umownych klasach d³ugoœci

Hodowca

Liczba smoltów

Udzia³ (%) w umownych klasach d³ugoœci (cm)

Wiek

wypuszczonych

zmierzonych

Aquamar

111831

1584

1

K. £abêcki

53830

817

1

P. Gabriel

46019

692

1

poni¿. 12,5

12,5-15,5

15,6-17,5

17,6-19,5

19,6-28,0

0,1

51,4

42,4

5,9

0,2

94,1

5,9

1,4

28,3

53,3

16,9

TABELA 4

Rozk³ad d³ugoœci smotów ³ososia (%) w klasach d³ugoœci w 2018 roku

Hodowca

Liczba ryb
zmierzonych

w tym smolt

wypuszczonych

K. £abêcki

817

817

53830

P. Gabriel

692

682

46019

Aquamar
Razem:

30

1584

1583

111871

3093

3082

211720

Wiek

D³ugoœæ smoltów

Klasy d³ugoœci smoltów (cm)

zakres

œrednia

1+

13,0-16,5

14,5

94,1

5,9

1+

10,0-20,0

16,3

1,4

28,7

54,1

16,7

0,4

1+

12,0-20,0

15,4

0,1

51,4

42,4

5,9

0,2
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12,5 cm do 28,0 cm. W 2018 roku smolty ³ososia

Udzia³ jednorocznych smoltów ³ososia (%)
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K. £abêcki 817 szt.
P. Gabriel 692 szt.
Aquamar 1584 szt.
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chowano w 3 gospodarstwach i wypuszczono jedynie jednoroczne smolty. Konsekwencj¹ przyjêcia
jednej ceny dla smoltów, niezale¿nie od wielkoœci,

25

jest preferowanie przez hodowców z powodów

20

finansowych ryb jednorocznych. W 2018 roku

15

wypuszczono 211720 smoltów ³ososia. Dla ustalenia liczby odbieranych smoltów zmierzono 3093

10

ryby, wœród nich by³y 3082 smolty i 11 osobników o

5

d³ugoœci poni¿ej 12,5 cm, co w odbieranych rybach
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20

stanowi³o udzia³ 0,4%. Smolty ³ososia dostarczyli 3
hodowcy.

Wielkoœæ

wypuszczonych

smoltów

Rys. 3. Procentowy udzia³ jednorocznych smoltów ³ososia w centymetrowych w klasach waha³a siê od 12,5 cm do 20,0 cm. Smolty w klasie
d³ugoœci 12,5-15,5 cm stanowi³y od 28,7 do 94,1%,
d³ugoœci w 2018 r.

a klasie 15,6-17,5 cm od 5,9 do 54,1% (tab. 4).

Zarybianie narybkiem letnim ³ososia
W 2018 roku wypuszczono jedynie 343086 narybku let-

Hodowcy materia³u
zarybieniowego

niego 0+. Ten materia³ zarybieniowy wypuszczono do
Raduni i Wierzycy po 100000 i do Drwêcy 93086 oraz do
Drawy 50000 (tab. 2).

W 2018 roku smolty troci chowano w 9 gospodarstwach, w których liczba wychowanych smoltów waha³a
siê od 5660 do 259929, a narybek letni 0+ w liczbie 1842010
w oœmiu gospodarstwach (tab. 5). Wylêgarnia D¹bie sprzedawa³a

Wielkoœæ wypuszczonych smoltów

jedynie

ikrê

zaoczkowan¹.

Smolty

³ososia

wychowa³y 3 gospodarstwa, od 46019 do 111871, a narybek letni w liczbie 343086 pochodzi³ z jednego (tab. 5).

Smolty ³ososia

Narybek certy pochodzi³ z 2 gospodarstw, a siei z jednego

Zgodnie z ustaleniami Zespo³u do spraw Zarybiania do

(tab. 5).

smoltów zaliczano ³ososie, które wiosn¹ mia³y d³ugoœci od
TABELA 5

Hodowcy i liczby wychowanego przez nich materia³u zarybieniowego w 2018 r.
TROÆ (szt.)
Hodowca

smolty wiek
1+

L. Jaworski

100000

J. Juchniewicz/M. Sowiñski

2+

1+/2+

narybek
letni 0+

CERTA (szt.)

smolty 1+ narybek 0+

narybek
jesienny 0+

SIEJA (szt.)
narybek
jesienny 0+

narybek
wiosenny 1+

12657

10000

159929
116654

P. Gabriel

81577

76300

T. Konarski

5660

125000

A. Krzywosz
K. £abêcki

wylêg

£OSOŒ (szt.)

46019

231650
105000

53830

M. £ubowski

150000

W. Parwanicki

17468

J. Ryba

76500

D. Krysiñski

70000

Wylêgarnia Ryb "D¹bie"
PZW Krosno

220000

PZW Szczecin

50000

PZW Toruñ - Grzmiêca

220000

150000

PZW Wroc³aw - Szczodre
"Aquamar"

71970

513000

RZGW Kraków

428000

IRS ZHR£ Rutki

28060

111871

343086

IRS RZD Zator
Ogó³em:

1/2020

362237

366021
804758

76500

1842010

150000

211720
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343086

200000

22657
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Uwaga koñcowa. Na podstawie œledzenia realizacji
zarybiania polskich obszarów morskich nale¿y podkreœliæ,
¿e przy aktualnym finansowaniu nie bêdzie mo¿liwoœci
wypuszczania wiêkszej liczby materia³u zarybieniowego.
Ponadto problemem jest ma³a atrakcyjnoœæ finansowa produkcji materia³u zarybieniowego ³ososia i troci w porównaniu z hodowl¹ pstr¹ga têczowego.
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Ryszard Bartel
Zespó³ do spraw Zarybiania, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

Zasady odbioru materia³u zarybieniowego do zarybiania
polskich obszarów morskich w 2020 roku
Opublikowane w poprzednich latach zasady odbioru

Je¿eli hodowca chce oddaæ wiêksz¹ liczbê smoltów ni¿

materia³u zarybieniowego do zarybiania polskich obszarów

przewidziana w planie zarybieniowym (je¿eli istniej¹ dodat-

morskich ulega³y pewnym zmianom. Przedstawiona obecnie

kowe œrodki finansowe), hodowca musi uzgodniæ z Instytu-

wersja powtarza informacje zawarte w poprzednich tekstach

tem Rybactwa Œródl¹dowego administracyjne warunki

i wprowadza nowe zalecenia obowi¹zuj¹ce w 2020 roku.

rozwi¹zania tego problemu, kontakt z dr. Tomaszem Czer-

Zasady odbioru materia³u zarybieniowego do zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020 bêd¹ takie jak
opublikowano w Komunikatach Rybackich 2019 nr 1 (Bartel

wiñskim.
Integraln¹ czêœci¹ protoko³u odbioru smoltów s¹
za³¹czniki:

– wykaz pomiarów d³ugoœci ca³kowitych 3 prób po

2019).
Plan zarybiania jest podstaw¹ do negocjacji miêdzy

minimum 100 smoltów (tab. 1), je¿eli w od³owionej

hodowc¹ a realizatorem zarybiania – Instytutem Rybactwa

próbie jest wiêcej ni¿ 100 ryb, wszystkie ryby musz¹

Œródl¹dowego dla okreœlenia liczby zakupionych ryb oraz

byæ zmierzone

– zestawienie d³ugoœci ca³kowitych zmierzonych

uzgodnienia cen materia³u zarybieniowego.
Smolty ³ososia i troci odbierane s¹ w jednej klasie

smoltów (tab. 2) oraz okreœlenie udzia³u procento-

d³ugoœci ca³kowitej (od koñca pyska do koñca najd³u¿szych

wego masy ryb o d³ugoœciach odpowiadaj¹cych

promieni w p³etwie ogonowej). D³ugoœci smoltów ³ososia

d³ugoœci smoltów troci 14,5-28,0 cm i ³ososia

mieszcz¹ siê w granicach od 12,5 do 28,0 cm, a smoltów

12,5-28,0 cm oraz procentu masy ryb w klasie

troci od 14,5 do 28,0 cm.

poni¿ej minimalnej i powy¿ej maksymalnej d³ugoœci.

Oferowanie przez hodowcê wiêkszej liczby materia³u

Do pomiarów smoltów nale¿y pobraæ 3 próby ryb po

zarybieniowego ni¿ wielkoœci podane w planie zarybiania

oko³o 100-150 ryb z ró¿nych miejsc basenu/stawu, zmie-

musz¹ byæ uzgodnione z realizatorem zarybiania – Instytu-

rzyæ d³ugoœci ryb od koñca pyska do koñca najd³u¿szych

tem Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie reprezentowa-

promieni w p³etwie ogonowej z dok³adnoœci¹ do 0,5 cm.

nym

tel.

W ka¿dej próbie powinno byæ minimum 100 ryb. Je¿eli

571 293 848, e-mail: t.czerwinski@infish.com.pl, który zde-

w próbie jest wiêcej ni¿ 100 ryb, wszystkie ryby musz¹ byæ

cyduje o warunkach zakupu.

zmierzone z dok³adnoœci¹ do 0,5 cm.

przez

dr.

in¿.

Tomasza

Czerwiñskiego,

Ryby przeznaczone do sprzeda¿y musz¹ byæ odpite,
nie karmione przez 2 dni przed umówion¹ dat¹ odbioru.

W trakcie pomiarów d³ugoœci ryb nale¿y okreœliæ stopieñ wysrebrzenia oraz sprawdziæ obecnoœæ p³etwy

Znaczny udzia³ ryb ma³ych poni¿ej wymiaru 14,5 cm

t³uszczowej, uszkodzenia innych p³etw oraz inne uszko-

(troæ) i 12,5 cm (³osoœ) oraz ryby z juwenilnymi plamami, bez

dzenia np. pokryw skrzelowych (wpisaæ jako jedn¹ pozy-

oznak srebrzenia mo¿e byæ podstaw¹ do wstrzymania
odbioru smoltów, gdy¿ te ryby nie s¹ smoltami.
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cjê). Te informacje nale¿y zaznaczyæ w tabeli
pomiarów ryb (tab. 1).

Wa¿enie ryb
Ryby musz¹ byæ wa¿one w wodzie. Niedopuszczalne jest wa¿enie ryb „na sucho”. Ka¿dorazowo przed wa¿eniem kolejnej partii ryb, naczynie z wod¹ musi byæ wytarowane.

Odbiór ryb
Okreœlenie œredniej masy ryb przeznaczonych do sprzeda¿y:
Z³owiæ w 3 miejscach po oko³o 100-150 ryb.
Ryby te musz¹ byæ policzone i zwa¿one. Masê
tych ryb nale¿y dodaæ do masy 100 ryb z pomiarów d³ugoœci i podzieliæ przez zsumowan¹ liczbê
ryb z pomiarów d³ugoœci i masy zwa¿onych ryb.
Zsumowan¹ masê zmierzonych i 300-350 zwa¿onych ryb w próbie dzielimy przez liczbê ryb,
otrzymujemy œredni¹ masê jednego smolta.

zgromadzonych ryb nale¿y pobraæ 3 próby kasarkiem.
Poniewa¿ ryby zagêszczone nie rozk³adaj¹ siê równomier-

Metoda pobrania prób ryb
Z ka¿dej przygotowanej do odbioru partii ryb przetrzymywanych w basenie, stawie lub p³uczce nale¿y pobraæ

nie, próby nale¿y pobraæ z górnej i dolnej partii zgromadzonych ryb. Ka¿dorazowo nale¿y pobraæ oko³o 100-150 ryb.
Z³owione ryby w kasarku powinny byæ policzone wszystkie,

3 próby ryb. Kasarek u¿yty do pobierania prób powinien

nawet jeœli liczba z³owionych ryb przekracza 100 osobni-

pomieœciæ oko³o 100-150 ryb. Ca³a próba ryb pobrana

ków. Wielkoœæ oczka w kasarku nie powinna byæ zbyt du¿a,

kasarkiem powinna byæ policzona. W przypadku odbierania

aby mniejsze ryby nie mog³y przez nie przejœæ, W trakcie

ryb ze stawu lub wiêkszego zbiornika dla u³atwienia pobra-

mierzenia d³ugoœci ca³kowitej smoltów nale¿y notowaæ

nia prób nale¿y zagêœciæ ryby za pomoc¹ w³oczka. Z tak

obecnoœæ lub brak p³etwy t³uszczowej oraz uszkodzenia
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innych p³etw b¹dŸ uszkodzenia pokryw skrzelowych i stopieñ wysrebrzenia. Zmierzone ryby
musz¹ byæ posortowane na 3 klasy.
A. Ryby o d³ugoœciach od 14,5-28,0 cm (trocie)
i o d³ugoœciach 12,5-28,0 cm (³ososie)
mieszcz¹ siê w klasie smoltów.
B. Ryby o d³ugoœciach powy¿ej 28 cm nie
mieszcz¹ siê w klasie smoltów.
C. Ryby o d³ugoœciach poni¿ej 12,5 cm (³ososie) i poni¿ej 14,5 cm (trocie) nie mieszcz¹
siê w klasie smolt, a jest to narybek wiosenny 1+.
Przeprowadzone pomiary d³ugoœci 100 ryb
zapisane na kartkach pomiaru s¹ sumowane
i przedstawione jako zbiorcze zestawienie
liczby ryb i udzia³u procentowego smoltów
w odpowiednich d³ugoœciach, smolty troci
14,5-28,0 cm, smolty ³ososia 12,5-28,0 cm oraz
ryby o d³ugoœci poni¿ej 14,5 cm (troæ) i 12,5 cm
(³osoœ) oraz ryby powy¿ej d³ugoœci 28,0 cm dla
obu gatunków (tab. 2), zmierzone ryby s¹
wa¿one oddzielnie.

– ryby poni¿ej wymiaru 12,5 cm ³ososie
i poni¿ej 14,5 cm trocie

– ryby obu gatunków powy¿ej d³ugoœci
28,0 cm dla okreœlenia ich udzia³u procentowego.
Uwaga – je¿eli w z³owionej próbie smoltów do pomiarów d³ugoœci, liczba ryb
przekracza

100

osobników,

to

te

wszystkie ryby powinny byæ zmierzone
i zwa¿one, równie¿ je¿eli w z³owionej
próbie smoltów do wa¿enia przekracza
liczbê 300 osobników, to te wszystkie
ryby powinny byæ policzone i zwa¿one.
Na zbiorczym arkuszu pomiarowym
podana jest ³¹czna masa min. 100 smoltów
z podzia³em uwzglêdniaj¹cym udzia³ procentowy ryb poni¿ej i powy¿ej zak³adanych wymiarów wielkoœciowych. Œredni¹ masê (ciê¿ar)
smolta, który jest podstaw¹ do obliczania liczby
smoltów w odbieranej partii ryb, uzyskujemy
z podzielenia masy zwa¿onych ryb w 3 próbach
i podzielenie tej masy przez liczbê zmierzonych
smoltów (oko³o 300). Pomiary i masy znakowanych smoltów nie mog¹ byæ wykorzystane do
obliczenia œredniej masy smoltów. Pomiary
i masy znakowanych smoltów nie mog¹ byæ
wykorzystane do obliczenia œredniej masy
smoltów.
£¹czna liczba ryb w odebranej partii jest
dzielona na klasy wielkoœci smoltów o d³ugoœciach 12,5-28,0 cm (³osoœ) i 14,5-28,0 cm
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Przyk³ad
W 3 próbach zmierzono 330 troci
o ³¹cznej masie 18 kg, wœród nich by³o 20
troci o d³ugoœciach poni¿ej 14,5 cm
o ³¹cznej masie 400 g, œrednia masa 20 g
oraz 5 troci o d³ugoœciach powy¿ej 28 cm
o ³¹cznej masie 500 g, œrednia masa 100g.
£¹czna masa 25 ryb, które nie mieœci³y
siê w klasie smoltów 14,5-28,0 cm wynosi³a
900 g, co stanowi³o 5% masy ogólnej 330
troci. Ryby te nie s¹ smoltami i za nie Instytut Rybactwa Œródl¹dowego nie bêdzie
p³aci³.
Dla obliczenia liczby smoltów w odbieranej partii ryb np. o masie 600 kg, nale¿y
600 kg pomno¿yæ przez 0,95 (95%) i otrzymamy 570 kg smoltów. Tê masê smoltów
nale¿y podzieliæ przez œredni¹ masê smolta
56,1 g i otrzymamy liczbê 10160 smoltów
troci w odbieranej partii ryb. Za te smolty
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego zap³aci
hodowcy.
Narybek jednoroczny 1+. Ryby jednoroczne po przezimowaniu wiosn¹, brak
cech smolta.

Próby kontrolne
Do pomiaru d³ugoœci ryb – pobraæ
próbê kontroln¹ oko³o 50 ryb i zmierzyæ ich
d³ugoœæ ca³kowit¹ z dok³adnoœci¹ do 0,5
cm i wpisaæ do zestawienia pomiaru
wylêgu, narybku letniego, narybku jedno-

(troæ) i ryb o d³ugoœciach poni¿ej minimalnej d³ugoœci 12,5
cm ³osoœ i 14,5 cm troæ oraz powy¿ej 28 cm dla obu gatunków, wg uprzednio wyliczonego na arkuszu zbiorczym
udzia³u procentowego sztuk i masy w klasach d³ugoœci.

rocznego 1+ (tab. 5).
Okreœlenie œredniej masy – pobraæ 3 próby po oko³o
100 szt. ryb, policzyæ i zwa¿yæ. Sumê mas 3 prób ryb

Przeprowadzone pomiary s¹ wpisywane do pro-

podzieliæ przez liczbê ryb w 3 próbach i otrzymamy œredni¹

toko³ów pomiarowych z zaznaczeniem gatunku i wieku mie-

masê, która jest podstaw¹ do obliczenia liczby narybku

rzonych ryb oraz daty i nazwy gospodarstwa, w którym ryby

odbieranego od hodowcy. Dla otrzymania liczby odbiera-

s¹ odbierane.

nych ryb, masê odbieranych ryb podzieliæ przez œredni¹

Integraln¹ czêœci¹ protoko³u zarybieniowego jest
za³¹cznik do protoko³u zarybienia – zbiorcze zestawienie
wg klas d³ugoœci na podstawie pomiarów ryb (tab. 2).
Obliczone dane s¹ wpisywane do protoko³u odbioru ryb

masê narybku. Zestawienia pomiaru d³ugoœci i masy ryb s¹
integraln¹ czêœci¹ protoko³u zarybieniowego (tab. 5).

Literatura

(tab. 3).
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