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Biotechnologia w akwakulturze – Red. Z. Zakêœ, J. Wolnicki, K. Dem-

ska-Zakêœ, R. Kamiñski, D. Ulikowski, Wyd. IRS, Olsztyn 2008, s. 410

Monografia zawiera 50 prac w wiêkszoœci poœwiêconych szeroko rozumianym zagadnieniom bio-
technologi wykorzystywanej w akwakulturze.

Biotechnologia jest multidyscyplinarn¹ dziedzin¹ wiedzy. Wykorzystuje metody, narzêdzia opraco-
wane i stosowane np. w biologii molekularnej, genetyce, fizjologii, biochemii, immunologii i wirusologii, ana-
tomii i histologii, ekologii, a nawet w chemii ogólnej, fizyce, matematyce i ekonomii. Metody biotechnolo-
giczne stosowane s¹ ju¿ powszechnie w rolnictwie (produkcji roœlinnej i zwierzêcej), ale odgrywaj¹ te¿
coraz istotniejsz¹ rolê w chowie i hodowli organizmów wodnych. Niew¹tpliwie spektakularny rozwój akwa-
kultury, odnotowany w ostatnich dekadach m.in. w Norwegii, Chile lub Chinach nie by³yby mo¿liwy bez
zastosowania technik biotechnologii. Zak³ada siê, ¿e to w³aœnie w akwakulturze tkwi najwiêkszy potencja³
i w najbli¿szej przysz³oœci w³aœnie w tej ga³êzi rolnictwa nale¿y szukaæ mo¿liwoœci zwiêkszenia produkcji
¿ywnoœci dla ci¹gle rosn¹cej populacji ludzkiej. Zasadniczym celem implementacji metod biotechnologicz-
nych w akwakulturze z pewnoœci¹ jest podniesienie wydajnoœci produkcji, jakoœci finalnego produktu,
zwiêkszenie odpornoœci na choroby i niekorzystne warunki œrodowiskowe. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
oprócz „produkcyjnego” charakteru narzêdzia biotechnologii s¹ coraz powszechniej wykorzystywane do
ochrony gatunkowej, a tym samym podtrzymywania bioró¿norodnoœci ekosystemów wodnych. [...]

Niniejsza monografia zasadniczo poœwiêcona jest zagadnieniom szeroko rozumianej biotechnologii
wykorzystywanej w akwakulturze. Zawiera ona zarówno prace o charakterze problemowo-przegl¹dowym,
jak i bardziej szczegó³owe rozdzia³y, poœwiêcone rozwi¹zaniom biotechnologicznym stosowanym w przy-
padku naszych rodzimych gatunków ichtio- i astakofauny. Swoje miejsce znalaz³y sprawy sztucznego roz-

rodu, intensywnych metod produkcji materia³u zarybieniowego, czy te¿ ochrony zdrowia ryb i raków w obiektach hodowlanych, a wiêc tych niezwykle istotnych ele-
mentów cyklu produkcji organizmów wodnych, w których coraz powszechniej jest wykorzystywana wiedza i narzêdzia biotechnologiczne. [ze Wstêpu]

Jerzy Adamek – Sum afrykañski. Technologia chowu – Wyd. IRS, Olsztyn

2008, wydanie IV, s. 100

W pierwszej po³owie listopada 2008 r. uka¿e siê ju¿ czwarte wydanie monografii poœwiêconej techno-
logii chowu suma afrykañskiego.

Sum afrykañski nale¿y do rodzaju Clarias z rodziny Clariidae (d³ugow¹sowate) i rzêdu Siluriformes (sumo-
kszta³tnych). W piœmiennictwie sum afrykañski zosta³ opisany pod czterema nazwami ³aciñskimi: w Afryce
Wschodniej jako Clarias mossambicus, w Afryce Œrodkowej i Centralnej jako Clarias lazera, w Afryce Po³udnio-
wej jako Clarias gariepinus i w Afryce Zachodniej jako Clarias senegalensis. We wszystkich tych przypadkach
jest to ten sam gatunek. Sum afrykañski zamieszkuje wszystkie rodzaje naturalnych wód s³odkowodnych Afryki.
Clarias gariepinus wystêpuje tak¿e poza Afryk¹, w krajach azjatyckich basenu Morza Œródziemnego, a pó³nocn¹
granic¹ jego wystêpowania jest Turcja (Viveen i in. 1986).

Sum afrykañski ma wa¿n¹ cechê przydatn¹ w intensywnym chowie, a mianowicie zdolnoœæ uzu-
pe³niaj¹cego oddychania tlenem atmosferycznym. Jego specyficznie zbudowany aparat oddechowy sk³a-
da siê z komory skrzelowej wype³nionej silnie ukrwionymi, krzaczasto rozga³êzionymi wyrostkami drugiego
i czwartego ³uku skrzelowego. Za pomoc¹ tego narz¹du oddycha powietrzem atmosferycznym w wodach
z deficytem tlenowym lub podczas krótkotrwa³ego przebywania poza œrodowiskiem wodnym. Jest wszyst-
ko¿erc¹, mo¿e od¿ywiaæ siê zarówno pokarmem roœlinnym, jak i zwierzêcym, ale podstawowym Ÿród³em
jego po¿ywienia w warunkach naturalnych s¹ ¿ywe lub martwe ryby. Dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹ga w wieku
6-10 miesiêcy (Viveen i in. 1986).

Sum afrykañski ma miêso o ma³ej zawartoœci t³uszczu (3,95%) i wysokiej zawartoœci bia³ka ogólnego
(17,9%), doskona³e pod wzglêdem smakowym, dietetycznym i kulinarnym. Jego walorem jest stosunkowo

wysoka wydajnoœæ technologiczna miêsa w postaci tuszki, jak i filetu: ze skór¹ – 51,6% , bez skóry – od 38,9% (Oellermann, Hecht 2000) do 45,4% (Klasa, Trzebiatow-
ski 1992). [...] Do Europy sum afrykañski zosta³ sprowadzony na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Zastosowane w Holandii intensywne metody chowu, oparte na kont-
rolowanym rozrodzie i ¿ywieniu pe³noporcjowymi paszami w systemach recyrkulacyjnych, pozwoli³y w przeci¹gu kilku lat osi¹gn¹æ produkcjê dochodz¹c¹ do kilku ty-
siêcy ton rocznie (Peter, Egwui 1986, Bovendeur i in. 1987). [...]

Do Polski sum afrykañski zosta³ sprowadzony z Uniwersytetu Rolniczego w Wagenningen (Holandia) w czerwcu 1989 roku przez Zak³ad Ichtiobiologii i Gospo-
darki Rybackiej PAN w Go³yszu, w liczbie 25 sztuk narybku o masie jednostkowej 1-2 g. Jesieni¹ tego¿ roku z Zak³adu Hodowli Ryb w Nowym Czarnowie otrzymano
100 sztuk kroczka o masie jednostkowej 100-200 g. Na bazie tego materia³u powsta³o stado podstawowe tarlaków, a wyprodukowany w latach póŸniejszych w Zak³a-
dzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Go³yszu narybek stanowi³ materia³ wyjœciowy do produkcji ryby towarowej w Zak³adzie Hodowli Ryb w Nowym Czar-
nowie, Zak³adzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Go³yszu oraz Zak³adzie Rybackim Gos³awice. [ze Wstêpu]

Opracowa³: Henryk Chmielewski



38 KOMUNIKATY RYBACKIE 5/2008

Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Miros³aw Szczepkowski, Arkadiusz

Duda, El¿bieta Bogacka-Kapusta – Jesiotr ba³tycki Acipenser oxyrhyn-

chus oxyrhynchus Mitchill – Wyd. IRS, Olsztyn 2008, s.73

Monografia ukaza³a siê w ramach projektu SPO "Program innowacyjny w zakresie badañ nad restytu-
cj¹ jesiotra ba³tyckiego i demonstracji uzyskanych wyników". Ksi¹¿ka bogato ilustrowana jest prób¹ zmia-
ny statusu gatunkowego jesiotra wystêpuj¹cego niegdyœ w Ba³tyku.

Jesiotr ba³tycki by³ dwuœrodowiskowym przedstawicielem rodzaju Acipenser wystêpuj¹cym w base-
nie Morza Ba³tyckiego. Dojrza³e osobniki na tar³o wp³ywa³y do rzek wschodniego i po³udniowego Ba³tyku,
takich jak Newa, Wo³chow, DŸwina, Niemen, Prego³a, Wis³a i Odra, a nastêpnie, po okresie adaptacji
w strefie przyujœciowej, wêdrowa³y na tarliska po³o¿one w ich górnych nurtach lub w dop³ywach (Wa³ecki
1864, Berg 1911, Kulmatycki 1932a, Kuderskiy 1983). [...]

Proces zmniejszania siê liczebnoœci stad jesiotra ba³tyckiego postêpowa³ i w póŸnym œredniowieczu
o czym œwiadcz¹ zmniejszaj¹ce siê wielkoœci eksportu jesiotrów z Pilawy (obecnie Ba³tyjsk - obw. kalinin-
gradzki, Rosja), która w XVII-XVIII wieku by³a znacz¹cym centrum handlu jesiotrami (Dovydenko 2004,
Cios 2007). Potwierdzaj¹ to równie¿ podobne dane pochodz¹ce z II po³owy XVIII wieku z Gdañska (Cios
2007). W koñcu XIX wieku los jesiotrów przypieczêtowa³ burzliwy rozwój przemys³u i postêpuj¹ce wraz
z nim: rozwój transportu wodnego, zabudowa hydrotechniczna rzek i wzrost zanieczyszczeñ. Synergiczne
dzia³anie tych czynników, ³¹cznie ze wspomnianymi intensywnymi po³owami, doprowadzi³o do ca³kowite-
go zaniku populacji jesiotra ba³tyckiego. Jeszcze na pocz¹tku XX wieku jesiotr ba³tycki mia³ znaczenie
gospodarcze, a wielkoœæ jego po³owów przekracza³a 200 ton, z czego ponad po³owa przypada³a na Zatokê
Gdañsk¹ i Wis³ê (rys. 3). [...]

Do koñca XX wieku powszechnie uwa¿ano, ¿e Morze Ba³tyckie zasiedla³ jesiotr zachodni Acipenser sturio L. (Berg 1911, 1948, Kulmatycki 1932a, Marti 1939,
Magnin 1963, Ninua 1976, Holèik i in. 1989). Jednak¿e ju¿ stosunkowo wczeœnie zwrócono uwagê na ró¿nice morfometryczne wystêpuj¹ce pomiêdzy populacj¹
ba³tyck¹ a czarnomorsk¹ i atlantyck¹ (Tikhii 1929, Marti 1939). Wyra¿a³o siê to miêdzy innymi w ró¿nej liczbie p³ytek kostnych grzbietowych i bocznych, a tak¿e w ró¿-
nej rzeŸbie ich powierzchni oraz w ubarwieniu cia³a (Marti 1939, Debus 1995, 1999, Artiukhin i Vecsei 1999) (tab. 1). Na podstawie tych danych mo¿na stwierdziæ, ¿e
populacja ba³tycka wyraŸnie ró¿ni³a siê od pozosta³ych. [ze Wstêpu]
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Piotr Dêbowski, Rafa³ Bernaœ, Grzegorz Radtke, Micha³ Skóra – Stan

populacji troci wêdrownej (Salmo trutta m. trutta) i ³ososia (Salmo salar)

w dorzeczu S³upi i mo¿liwoœci optymalizacji tar³a tych gatunków – Wyd.

IRS, Olsztyn 2008, s. 91

Monografia zosta³a wydana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” pt. „Projekt innowacyjny w zakresie optymalizacji warunków
rozrodu ³ososia i troci” realizowanego przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

Ryby wêdrowne, dwuœrodowiskowe, poprzez to, ¿e w swoim cyklu ¿yciowym wykorzystuj¹ bardzo
szerokie, zarówno w sensie geograficznym jak i morfologicznym, spektrum œrodowisk s¹ uwa¿ane za
doskona³y wskaŸnik stanu ekologicznego œrodowiska w wiêkszej ni¿ lokalna skali. Oznacza to, ¿e s¹ nara-
¿one na bardzo wiele ró¿norodnych oddzia³ywañ bêd¹cych rezultatem zmian zachodz¹cych w œrodowi-
sku. £ososiowate ryby wêdrowne, troæ i ³osoœ, czêœæ ¿ycia, jak wspomnieliœmy omawiaj¹c w wielkim skró-
cie ich biologiê, spêdzaj¹ w wodzie s³odkiej i ich wymagania œrodowiskowe s¹ wtedy bardzo wysokie: roz-
mna¿aj¹ siê i ¿yj¹ w szybko p³yn¹cych, zimnowodnych ciekach o, przynajmniej czêœciowo, ¿wirowym
i kamienistym dnie (fot. 1.1). Najczêœciej s¹ to niewielkie cieki, pierwszo lub drugorzêdowe, p³yn¹ce w tere-
nie wy¿ynnym, obecnie w wiêkszoœci w pasie morenowych wzgórz pó³nocnej Polski lub na krawêdziach
pradolin rzecznych. Cieki takie podlegaj¹ bardzo du¿ej presji ze strony cz³owieka: du¿e spadki sprzyjaj¹
spiêtrzaniu ich dla celów energetycznych, jakoœæ wody pozwala na budowê na nich tuczarni pstr¹gów, nie-
wielkie rozmiary u³atwiaj¹ regulacje. Wszystko to zmienia œrodowisko w kierunku dla ryb wêdrownych nie-
korzystnym. Przegradzanie rzek przerywa szlaki migracji ryb, spiêtrzanie likwiduje odcinki o najwiêkszych
spadkach, zmienia naturaln¹ dynamikê przep³ywów i przerywa naturalne procesy erozji i sedymentacji

zmieniaj¹c charakter koryta, prostowanie i regulacja zmniejszaj¹ ró¿norodnoœæ habitatów i u³atwiaj¹c odp³yw pog³êbiaj¹ skutki okresowych suszy. Zabudowa rzek to
z pewnoœci¹ g³ówny czynnik ograniczaj¹cy populacje ryb wêdrownych w Polsce (Wiœniewolski i in. 2004).

£ososie i trocie w s³odkowodnym okresie ¿ycia wymagaj¹ kilku typowych i ró¿nych habitatów. Tarliska to fragmenty rzeki o szybkim przep³ywie, okreœlonej struk-
turze dna, niezagro¿one przez zamulanie i dostêpne dla tarlaków. Z tarlisk wylêgniêty narybek rozprzestrzenia siê na pobliskie p³ycizny, gdzie mo¿e schowaæ siê przed
drapie¿nikami, ale tak¿e zaj¹æ indywidualne stanowiska (fot. 1.2): liczba potencjalnych stanowisk, która zale¿y od stopnia ró¿norodnoœci œrodowiska, stanowi pojem-
noœæ takiego habitatu, czyli liczbê narybku, który mo¿e siê na danym obszarze wychowaæ. W dalszym ci¹gu ¿ycia m³ode ryby rozprzestrzeniaj¹ siê na dalsze obszary
i przenosz¹ siê na odcinki g³êbsze, z wiêksz¹ liczb¹ ukryæ. I znowu od pojemnoœci tych nowych rejonów zale¿y produkcja starszego narybku. Jest to typowa sytuacja
„szyjki butelki”: od najmniejszej z tych etapowych pojemnoœci zale¿y finalny rezultat, czyli produkcja i sp³yw smoltów. [ze Wstêpu]

Opracowa³: Henryk Chmielewski
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Rybactwo œródl¹dowe – Praca zbiorowa pod red. Jana A. Szczer-

bowskiego, Wyd. IRS, Olsztyn 2008, s. 608

Nak³adem Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie ukaza³ siê obszerny
podrêcznik obejmuj¹cy szeroko pojêt¹ tematykê rybactwa œródl¹dowego. Ksi¹¿ka zawiera 16 roz-
dzia³ów, których autorami s¹: Jan A. Szczerbowski, Andrzej Krüger, Krzysztof Goryczko, Bogus³aw
Zdanowski, Konstanty Lossow, Andrzej Szczerbowski, Ryszard Bartel, Wiktor Dembiñski, Janusz
Zamojski, Maria Studnicka, El¿bieta Terech-Majewska.

Rybactwo jako jedno z najstarszych zajêæ cz³owieka, sta³o siê wspó³czeœnie wa¿nym dzia³em
rolnictwa, rekreacji i ochrony œrodowiska. Obejmuje du¿y zespó³ zabiegów zmierzaj¹cych do racjo-
nalnego wykorzystania produktywnoœci zbiorników wodnych. Pos³uguje siê przy tym wiedz¹ z ró¿-
nych dziedzin, a miêdzy innymi hydrochemi¹, hydrobiologi¹, hydrotechnik¹, technik¹ ryback¹ i eko-
nomik¹ gospodarowania. W jego zakres wchodzi rybactwo morskie, ograniczone najczêœciej do
rybo³ówstwa i rybactwo œródl¹dowe, które dzieli siê z kolei na stawowe, jeziorowe i rzeczne. Rybac-
two stawowe dotyczy sztucznie utworzonych zbiorników oraz takich gatunków ryb, których chów jest
najbardziej efektywny. Rybactwo jeziorowe i rzeczne ogranicza siê najczêœciej do zbiorników natu-
ralnych i obejmuje wiele czynnoœci zwi¹zanych zarówno z chowem i hodowl¹ ryb, jak te¿
rybo³ówstwem.

Rybactwo pozwala nie tylko produkowaæ i pozyskiwaæ ryby, lecz tak¿e zwiêksza retencjê
i poprawia stosunki wodne, zmniejsza tempo starzenia siê zbiorników naturalnych, najczêœciej polepsza jakoœæ wody gromadzonej w stawach, a dodatkowo
umo¿liwia wypoczynek i rekreacjê. Jego rozwój powi¹zany jest ze specjalistycznymi dziedzinami nauki, dydaktyki oraz upowszechniaj¹cym wiedzê wydawa-
niem podrêczników. Niniejszy stanowi próbê zwiêz³ego ujêcia praktycznych i teoretycznych zagadnieñ z tego zakresu i aktualizuje pierwsze wydanie
(Szczerbowski i in. 1993) oraz zagadnienia przedstawione w Encyklopedii rybacko-wêdkarskiej (Szczerbowski i in. 1998). Ze wzglêdu na i tak ju¿ pokaŸn¹
objêtoœæ, w wielu przypadkach odwo³uje siê do podstawowej literatury uzupe³niaj¹cej. Przygotowano go z myœl¹ o potrzebach studentów wy¿szych lat stu-
diów, pracowników tego dzia³u gospodarki oraz szerokiej grupy czytelników zainteresowanych œrodowiskiem wodnym, rybami i rybactwem. (Przedmowa)

[...] Jeziora zajmuj¹ 1,8% powierzchni l¹dów, co stanowi oko³o 2,5 mln km2 i 280 tys. km3 wody. Najg³êbsze jeziora to Bajka³ (1620 m) i Tanganika (1470
m). Wiele jezior, podobnie jak Kaspijskie ma wodê s³on¹. Ogólna jej objêtoœæ wynosi oko³o 125 000 km3. Najwiêkszym zbiornikiem w Europie jest jezioro
£adoga. Powierzchnia 18 734 km2 i objêtoœæ 920 km3 stawia je na 15 miejscu w œwiecie (tab. 14). W Polsce przewa¿aj¹ jeziora ma³e. Oko³o 57% ich ogólnej
liczby nie przekracza powierzchni 10 ha, a zbiorników wiêkszych ni¿ 1000 ha jest tylko 28 (Choiñski 1991,1992). Stanowi¹ one jednak a¿ 25,5% (tab. 15) ogól-
nej powierzchni jezior. W Katalogu Jezior Polski podano, ¿e liczba jezior naturalnych wiêkszych od 1 ha wynosi 7085, a ich powierzchnia 2810 km2. W ci¹gu
ostatniego pó³wiecza zanik³o lub zmniejszy³o powierzchniê poni¿ej 1ha – 2215 jezior o ogólnym areale 359 km2. Najwiêkszymi jeziorami w Polsce s¹: Œniar-
dwy (113,8 km2), Mamry (104,8 km2) oraz £ebsko, D¹bie, Miedwie, Jeziorak i Niegocin (tab.16). Jeziora polskie s¹ p³ytkie i rzadko ich g³êbokoœæ przekracza
50 m. Najg³êbszym jest jezioro Hañcza (108,5 m). [rozdz. 2.3. Jeziora]

[...] O charakterze morfometrycznym stawów karpiowych decyduj¹ cechy biologiczne produkowanego w nich karpia oraz organizmów zwierzêcych,
które s¹ jego podstawowym pokarmem naturalnym. Wielkoœæ stawów jest pochodn¹ ukszta³towania terenu w miejscach budowy grobli oporowych. Uzyski-
wane piêtrzenie wyznacza powierzchniê rozlewu wody, a zasiêg cofki, ewentualn¹ lokalizacjê kolejnej grobli piêtrz¹cej. Te uwarunkowania prowadzi³y do
powstawania stawów w uk³adzie nazywanym obecnie systemem paciorkowym (rys. 25). By³ on technicznie najprostszy i najtañszy. Powodowa³ jednak wiele
niedogodnoœci i zagro¿eñ hodowlanych, co w konsekwencji spowodowa³o ograniczenie tego sposobu budownictwa. Nowszym rozwi¹zaniem sta³a siê
zabudowa stawami dolin rzecznych poni¿ej specjalnie budowanych jazów. Uzyskiwane piêtrzenie umo¿liwia rozprowadzenie doprowadzalnikami potrzeb-
nej iloœci wody do poszczególnych stawów, a zbêdna iloœæ sp³ywa swobodnie korytem rzeki. Pozwala to wykorzystaæ znaczniejsze powierzchnie, co w syste-
mie paciorkowym by³o niewykonalne, a dodatkowo usprawnia gospodarkê wod¹ na poszczególnych stawach dziêki mo¿liwoœci ich niezale¿nego nawadnia-
nia i odwadniania (Król 1986). [rozdz. 2.4.1. Stawy karpiowe]

Podrêcznik "Rybactwo œródl¹dowe" sk³ada siê z 16 rozdzia³ów:
1. Wprowadzenie
2. Wody œródl¹dowe
3. Œrodowisko wodne i wystêpuj¹ce w nim organizmy
4. Eutrofizacja wód
5. Zanieczyszczenie wód
6. Ekologiczne uwarunkowania rybactwa
7. Biologia, znaczenie gospodarcze, chów i hodowla oraz od³owy

raków i ryb

8. Prawo, dydaktyka i nauka w rybactwie
9. Gospodarka rybacka
10. Rozród ryb, inkubacja ikry i wychów materia³u zarybieniowego
11. Narzêdzia i metody po³owu ryb
12. Od³owy, produkcja, import i eksport oraz spo¿ycie organizmów

wodnych
13. Magazynowanie, wstêpne zabezpieczenie i przewo¿enie ryb
14. Przetwórstwo organizmów wodnych
15. Problemy zdrowotne i ochrona zdrowia ryb
16. Œniêcie ryb i szkody w rybactwie

Opracowa³: Henryk Chmielewski


