up³ywem terminu, na jaki zosta³y zawarte) ani nie zosta³y

wadzona z wykorzystaniem produkcyjnych mo¿liwoœci

przekszta³cone w umowy u¿ytkowania rybackiego. Jedyna

wód, w sposób nienaruszaj¹cy interesów uprawnionych do

zmiana polega na tym, ¿e na podstawie ust. 5a i 6 znoweli-

rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zaso-

zowanego art. 217 Prawa wodnego z dniem 1 stycznia

bów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umo¿li-

2006 r. w miejsce Agencji Nieruchomoœci Rolnych (ANR) –

wiaj¹cym gospodarcze korzystanie z nich przysz³ym

nastêpcy prawnego AWRSP – jako strony umowy dzier¿awy wst¹pi³ z mocy prawa dyrektor RZGW. Umowa dzier¿-

uprawnionym do rybactwa. Ciê¿ar udowodnienia, ¿e tak

awy trwa nadal i jako zawarta na czas oznaczony mo¿e byæ

oczywiste, na dzier¿awcy obwodu rybackiego. Gdyby taki

wypowiedziana tylko w wypadkach okreœlonych w umowie

dowód mu siê powiód³, nie wyklucza³bym z góry wniosku,

(art. 694 w zwi¹zku z art. 673 § 3 k.c.). Zawarta w 1994 r.

¿e brak pozytywnego zaopiniowania operatu rybackiego

umowa dzier¿awy nie mog³a przewidywaæ mo¿liwoœci jej

nie jest sam przez siê wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do wypo-

wypowiedzenia w razie braku pozytywnie zaopiniowanego

wiedzenia umowy dzier¿awy rybackiej przed terminem

operatu rybackiego po prostu dlatego, ¿e pojêcie operatu

up³ywu jej wa¿noœci.

gospodarka rybacka by³a prowadzona, spoczywa, co

rybackiego nie by³o wtedy znane. Zapewne, jak to zwykle

Badane zagadnienie prawne okazuje siê niezwykle

by³o w umowach dzier¿awy, przewidywa³a mo¿liwoœæ jej

skomplikowane, co jest nastêpstwem meandrów naszej

rozwi¹zania w razie niedope³nienia obowi¹zku prowadze-

legislacji. Gdyby chodzi³o o „nowe” u¿ytkowanie rybackie,

nia racjonalnej gospodarki rybackiej.

to sprawa by³aby oczywista ze wzglêdu na jasne i nie-

W tym miejscu dochodzimy do podstawowego pyta-

budz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci brzmienie art. 13 ust. 7

nia: czy brak pozytywnie zaopiniowanego operatu rybac-

Prawa wodnego – nierealizowanie za³o¿eñ operatu rybac-

kiego jest równoznaczny z niedope³nieniem obowi¹zku

kiego (rzecz jasna, pozytywnie zaopiniowanego, bo bez

prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej? Na tak

pozytywnej opinii operat nie jest „wymaganym operatem”)

postawione pytanie mo¿na odpowiedzieæ dwojako, w zale-

daje postawê do rozwi¹zania umowy u¿ytkowania. Jeœli

¿noœci od tego, czy kierujemy siê przes³ankami formalnymi
czy merytorycznymi. Od strony formalnej odpowiedŸ

jednak chodzi o „stare” dzier¿awy rybackie (tj. umowy dzier¿awy zawarte przed wejœciem w ¿ycie ustawy z 27 wrze-

twierdz¹ca nie nasuwa w¹tpliwoœci, skoro operat rybacki

œnia 1996 r. nowelizuj¹cej ustawê ryback¹ i wprowa-

musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê uprawnionej jednostki (art.

dzaj¹cej instytucjê operatu rybackiego), to nie wyklu-

6a ust. 5 ustawy rybackiej), a zgodnoœæ z operatem rybac-

cza³bym mo¿liwoœci wykazywania, ¿e brak pozytywnie

kim jest konstytutywnym elementem racjonalnej gospo-

zaopiniowanego przez uprawnion¹ jednostkê operatu

darki rybackiej (art. 6 ust. 2 ustawy rybackiej). Patrz¹c od

rybackiego nie jest sam przez siê dowodem, ¿e gospo-

strony merytorycznej sprawa nie jest ju¿ taka jasna. Nie jest

darka rybacka by³a prowadzona nieracjonalnie.

wykluczone wykazanie, ¿e gospodarka rybacka by³a pro-

Wojciech Radecki

óKonferencje ¨ Seminaria ¨Targi ¨ Wystawy ¨Spotkania ¨ Zjazdy
ScanBalt Forum i Biomaterial Days 2009 w Kalmarze
mened¿erów i urzêdników pañstwowych w celu rozpoW dniach 7 - 9 paŸdziernika ubieg³ego roku odby³y siê
jednoczeœnie w Kalmarze dwa miêdzynarodowe spotkania: ScanBalt Forum i Biomaterial Days 2009. Ósmy ScanBalt Forum zorganizowano pod has³em: Odtworzenie
Morza Ba³tyckiego: ograniczenia i mo¿liwoœci. Problematyka zjazdu pierwszy raz dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych

wszechnienia i przedyskutowania doœwiadczeñ, mo¿liwoœci i ograniczeñ przy aktywnych metodach restytucji oraz
wp³yniêcie na rozwój wspó³pracy w rejonie Morza Ba³tyckiego od poziomu lokalnego do miêdzynarodowego.
Warto nadmieniæ, ¿e ScanBalt jest organizacj¹ utwo-

z ochron¹ œrodowiska. Spotkanie zosta³o zorganizowane

rzon¹ przez spo³ecznoœæ naukowców nauk przyrodni-

przez Uniwersytet w Kalmarze (od 1 stycznia 2010 r. – Uni-

czych w regionie Morza Ba³tyckiego (ScanBalt BioRegion).

wersytet Lineusza) pod auspicjami ScanBalt BioRegion

To instytucja non-profit finansowana w oparciu o sk³adki

przy wsparciu Rady Regionalnej w Kalmarze, miasta Kal-

cz³onkowskie. Zadaniem ScanBalt, jako „platformy” jest

mar, Szwedzkiego Instytutu na Rzecz Œrodowiska Mor-

poœredniczenie, koordynacja i komunikacja oraz s³u¿enie

skiego i szwedzkiego Urzêdu Rejonowego Po³udniowego

jako dostawca „us³ug” dla jej cz³onków. Sekretariat tej

Ba³tyku. Za³o¿eniem forum by³o skupienie naukowców,

organizacji znajduje siê w Kopenhadze, a biura ³¹cznikowe
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s¹ obecnie w Tartu, Gdañsku i Rostocku. Pierwszy Scan-

gólne zainteresowanie wzbudzi³y prezentacje dotycz¹ce

Balt Forum zosta³ zorganizowany w 2001 roku. Dotych-

prognoz zmian poziomu morza, eutrofizacji, wielu k³opo-

czas spotkania zorganizowano w: Teschow, Gdañsku,

tów przy odtwarzaniu morszczynu oraz roli ryb drapie-

Turku, Oslo, Tartu, Kopenhadze i Wilnie. Od zesz³ego roku

¿nych w ekosystemie naszego morza. Co ciekawe zagad-

ScanBalt Forum i Biomaterial Days s¹ organizowane rów-

nienia dotycz¹ce ochrony szczupaka znalaz³y siê a¿

nolegle. W tym roku ScanBalt Forum odbêdzie siê 22-24

w dwóch wyst¹pieniach. Skandynawskie projekty odbu-

wrzeœnia w Tallinie. Wiêcej mo¿na przeczytaæ na stronie:

dowy populacji tych ryb bazuj¹ na odtwarzaniu ich natural-

www.scanbalt.org.

nych tarlisk celem wsparciach rozrodu dzikich ryb. Prezen-

W spotkaniu obok znanych naukowców uczestniczyli

towane wyniki potwierdza³y zasadnoœæ prowadzonych

miêdzy innymi szwedzcy urzêdnicy ró¿nych szczebli oraz

dzia³añ. Strategia ta jest ca³kowicie odmienna od

reprezentanci Komisji Helsiñskiej i Komisji Europejskiej UE.

powszechnie stosowanej w Polsce praktyki beztroskiego

Pierwszego dnia program kongresu by³ wspólny dla

zarybiania szczupakiem, gdzie nader czêsto materia³ zary-

uczestników ScanBalt Forum i Biomaterial Days. PóŸniej

bieniowy pochodzi z innego regionu kraju. Przyk³adem

obrady toczy³y siê niezale¿nie. Referaty na ScanBalt

mog¹ byæ prowadzone od 2006 roku zarybienia Zatoki

Forum zosta³y zgrupowane w czterech blokach tematycz-

Puckiej materia³em pochodz¹cym z jezior.

nych, tj.: warunki œrodowiskowe i plany zarz¹dzania

Nasza prezentacja (R. Bartel, M. Skóra, J. Gessner)

w regionie Morza Ba³tyckiego, odtworzenie warunków œro-

o reintrodukcji jesiotra ostronosego cieszy³a siê du¿ym

dowiskowych w rzekach i w strefie przybrze¿nej, reintro-

zainteresowaniem. Przedstawiliœmy historiê zaniku jesio-

dukcja roœlin i zwierz¹t, morska in¿ynieria œrodowiskowa.

tra w Europie, dzia³ania w celu jego przywrócenia do wód

Poza wyk³adami odby³a siê tak¿e sesja posterowa.

Odry i Wis³y oraz wyniki naszych prac na przyk³adzie eks-

Ponadto w trakcie kongresu gospodarze ScanBalt Forum

perymentów przeprowadzonych w dorzeczu Odry w roku

i Biomaterial Days podjêli goœci uroczystym obiadem na

2007. Po prelekcji dyskusja skupi³a siê g³ównie nad

zamku w Kalmarze.

wp³ywem rybo³ówstwa i odpowiedzialnoœci¹ ³owi¹cych

Trzydniowe prelekcje prowadzili g³ównie uznani

ryby w morzu w perspektywie przysz³ego sukcesu obecnie

naukowcy, którzy zajmuj¹ siê miêdzy innymi biologi¹ i eko-

prowadzonych zarybieñ. Porównuj¹c nasze dzia³ania

logi¹ organizmów wystêpuj¹cych w Ba³tyku. Moje szcze-

z innymi przedstawionymi programami, nale¿a³oby bar-
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dziej rozpropagowaæ i upowszechniæ dostêp do informacji

Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR, Instytutu

w Polsce o pracach nad przywróceniem jesiotra (np.
poprzez stronê www.). Ponadto brakuje prób anga¿owania

Technologii Drewna, Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielonych, Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Œl¹skiej,

w te prace spo³eczeñstwa, bez którego wsparcia wiele

Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa PIB

ukazanych na ScanBalt Forum projektów nie odnios³oby

w Pu³awach, Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-

zamierzonego skutku.

ska Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Wydzia³u Politologii Uni-

Ostatni¹ czêœci¹ programu by³o zwiedzenie pilota¿owej hodowli omu³ka w Hagby. Ma³¿e te naturalnie osia-

wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Zak³adu Genetyki
i Biotechnologii Morskiej PAN i in.

daj¹ na unosz¹cym siê w toni w strefie przybrze¿nej

Organizatorom spotkania nale¿¹ siê s³owa pochwa³y.

sztucznym pod³o¿u. Nastêpnie wyroœniête osobniki s¹

Wszystko by³o perfekcyjnie zorganizowane i przygotowane

zdrapywane i wykorzystywane do trzech celów: jako pasza

w wysokim standardzie. Ponadto nasze wydatki zwi¹zane

dla œwiñ, Ÿród³o nawozu i biogazu oraz pokarm dla ludzi.

z dotarciem i pobytem na kongresie zosta³y pokryte przez

Polska reprezentacja po szwedzkiej by³a najliczniej-

gospodarzy.

sza, w jej sk³ad wchodzili pracownicy i studenci z Instytutu

Micha³ Skóra

Oceanografii UG, Zak³adu Ryb Wêdrownych IRS, Zak³adu

Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS w Gdañsku

Fina³ konkursu plastycznego na znaczek do znakowania
ryb i konkursu na najlepiej opisany znaczek
13 listopada 2009 roku w Szkole Podstawowej im.

znaczków pochodz¹cych od znakowanych ryb. Wœród

Józefa Wybickiego w Jastarni zakoñczy³ siê konkurs pla-

przyczyn, które mog¹ wp³ywaæ na ten fakt nale¿y wymie-

styczny na pracê ukazuj¹c¹ znaczek do znakowania ryb.

niæ: koniecznoœæ rozliczania siê rybaków z urzêdami skar-

Organizatorem konkursu by³ Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS

bowymi (decyzja wprowadzona w 2007 r.) z premii otrzy-

w Gdañsku, a nagrody zosta³y ufundowane przez Minister-

manych w zamian za przes³anie znaczków do IRS,

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwo Promocji

zesz³oroczna zmiana adresu naszego Zak³adu i prawie

Ryb „Pan Karp”. Idea zainteresowania m³odzie¿y proble-

dwuletni brak bezpoœrednich kontaktów z rybakami ³ódko-

matyk¹ ochrony ryb wêdrownych i potrzeba dotarcia do

wymi w terenie.

rybaków przez ich dzieci zrodzi³a siê w ubieg³ym roku

W ubieg³ym roku zorganizowano w tej samej szkole

(Komun. Ryb. 2009/1: 40-41). Przes³ank¹ by³ stale obser-

konkurs na najlepiej opisany znaczek. Pomimo specjalnie

wowany spadek odsy³ania przez rybaków i wêdkarzy

skierowanej do najm³odszych prelekcji oraz przygotowa-
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Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

nia cennych nagród w postaci odtwarzaczy MP4 i MP3,

pani mgr J. Selin przekaza³ dyplom od Ministra MRiRW za

ostatecznie jedynie troje dzieci przynios³o ³¹cznie 9 znacz-

zaanga¿owanie w ochronê ryb wêdrownych. Nagrody

ków, przekazane przez dwóch rybaków, a za³¹czone do

ksi¹¿kowe autorstwa Jana Motyli z serii „Historia karpiem

nich opisy okolicznoœci z³owienia i dane o samych rybach

pisana” cieszy³y siê od chwili wrêczenia du¿ym zaintereso-

by³y tylko w 2 przypadkach realne. W trakcie spotkania

waniem wœród najm³odszych (fot. 3). Jeden z laureatów

dzieci okaza³y du¿e zainteresowanie tematyk¹ i zwróci³y

konkursu przy wrêczaniu nagrody zaznaczy³: „Proszê

uwagê organizatorów, ¿e nie ka¿de z nich ma mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w konkursie ze wzglêdu na brak w ich

pana, a mój tata jest rybakiem”. Miejmy nadziejê, ¿e kilkuletni ch³opak, który jest teraz dumny z zawodu swojego taty

rodzinach doros³ych osób ³owi¹cych ryby. Sprawiedliwym

i ju¿ wie o znaczeniu znaczków, którymi znakuje siê ryby,

rozwi¹zaniem by³o og³oszenie konkursu plastycznego

pójdzie w jego œlady.
W zakoñczonym tydzieñ póŸniej konkursie na najlepiej

z myœl¹ o wszystkich uczniach szko³y.
Tym razem og³oszono równolegle dwa konkursy: na

opisany znaczek wziê³a udzia³ trójka nowych uczniów.

najlepiej opisany znaczek i plastyczny na znaczek do zna-

Znaczki zosta³y przekazane przez 3 rybaków. £¹cznie uzy-

kowania ryb. W dniu planowanego ich zakoñczenia

skano ich 4 sztuki. Pochodzi³y one z ryb poznakowanych

okaza³o siê, ¿e dzieci nie przynios³y ¿adnego znaczka.

w Finlandii, Estonii i Polsce. Za³¹czone dane do znaczków

Ponadto czêœæ z uczniów by³a nieobecna na zajêciach i po

zagranicznych by³y wiarygodne. Opis polskiego znaczka

powrocie do szko³y zg³osi³a dyrekcji chêæ wziêcia udzia³u

ograniczy³ siê jedynie do podania rejonu po³owu. Wœród

w pierwszym konkursie, dlatego zdecydowano o jego

przekazanych prac prezentujemy wyj¹tkow¹ pracê uczen-

przed³u¿eniu o kolejny tydzieñ.

nicy Heleny z klasy IV A (fot. 4).

Pomimo ¿e konkurs plastyczny by³ skierowany do
uczniów z klas 0-6, to prace przygotowa³o tylko 14 dzieci
z zerówki (fot. 1, 2). Autor na rêce wychowawczyni klasy OA
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Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS w Gdañsku
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NON OMNIS MORIAR
„Nie ma Go z nami, ale pozostanie zawsze w naszych myœlach”

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiam, ¿e w dniu 28 stycznia 2010 zmar³ mój kochany Wuj,
przyjaciel i nauczyciel w ¿yciu i ³owiectwie œp. KONSTANTY BORTKIEWICZ, lat 91.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w po¿egnaniu zmar³ego,
sk³adam serdeczne wyrazy wdziêcznoœci.
Pogr¹¿ony w smutku,
Marcin Bortkiewicz z rodzin¹

Odeszli...
Dr Konstanty Bortkiewicz (2.01.1919 - 28.01.2010)
Rybactwo polskie ponios³o bolesn¹ stratê. W dniu 28 stycznia 2010 zmar³ dr
Konstanty Bortkiewicz, który ju¿ za ¿ycia sta³ siê legend¹ rybactwa polskiego. Kieruj¹c przez lata Pañstwowym Gospodarstwem Rybackim w Bydgoszczy sta³ siê nauczycielem i wychowawc¹, a tak¿e koleg¹ i przyjacielem
swych pracowników stanowi¹cych dziœ trzon kadry kierowniczej przedsiêbiorstw rybackich pó³nocnej Polski. Dyrektor Bortkiewicz by³ jednym z pionierów wielkotowarowej produkcji pstr¹gów têczowych w Polsce, dziêki
realizacji wówczas wizjonerskiej inwestycji Zak³adu Hodowli Pstr¹ga Mylof,
bêd¹cego w latach 70. jednym z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych obiektów tego typu w Europie. Ten dar przenikliwego patrzenia na mo¿liwy rozwój
przysz³ych wydarzeñ, w po³¹czeniu z umiejêtnoœci¹ otaczania siê wartoœciowymi wspó³pracownikami, których obdarza³ w³aœciw¹ Mu ¿yczliwoœci¹,
zaowocowa³ modelow¹ prywatyzacj¹ maj¹tku Gospodarstwa Rybackiego
w Bydgoszczy. Ka¿dy jego sk³adnik jest dziœ dobrze prosperuj¹cym przedsiêbiorstwem, których trzon stanowi kadra dawnych wychowanków i pracowników dyrektora Konstantego Bortkiewicza.
By³ On tak¿e wspania³ym koleg¹ i kompanem, pe³nym ciep³a, humoru
i zaraŸliwej radoœci ¿ycia.
Takim pozostanie w naszej pamiêci.

36

KOMUNIKATY RYBACKIE

1/2010

Wydawnictwo IRS poleca ¨ Wydawnictwo IRS poleca
Zdzis³aw Zakêœ – Sandacz. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy –
Wyd. IRS, 2009, s. 203, oprawa twarda, szyta, ilustracje i zdjêcia kolor
Pomimo doœæ d³ugiego okresu, jaki up³yn¹³ od pierwszych udokumentowanych prób sztucznego rozrodu sandacza, jeszcze do pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia stan wiedzy na ten temat oraz intensywnych, w pe³ni kontrolowanych metod produkcji materia³u zarybieniowego nie zosta³ jednak istotnie
poszerzony. Odnotowaæ nale¿y, ¿e w okresie tym próby kontrolowanego rozradzania tego gatunku
podejmowali zarówno naukowcy, jak i praktycy. Uzyskiwane wyniki, w znakomitej wiêkszoœci przypadków nie by³y zachêcaj¹ce. Niew¹tpliwie, wœród przedstawicieli naszej rodzimej ichtiofauny sandacz
nale¿y do jednych z trudniejszych w chowie i hodowli, a przyczyn owych trudnoœci nale¿y szukaæ w specyficznych cechach jego biologii i niewystarczaj¹cym ich poznaniu. Badania przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach w Zak³adzie Akwakultury Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (ZA IRS)
pozwoli³y na opracowanie sztucznego, stymulowanego hormonalnie rozrodu tego gatunku w stopniu na
tyle zadowalaj¹cym, ¿e metoda ta zosta³a ju¿ z powodzeniem wdro¿ona do praktyki rybackiej. Od kilku
lat z sukcesem stosowana jest te¿ metoda rozradzania pozasezonowego. Co wa¿ne, oparta jest ona na
tarlakach hodowlanych, podchowywanych w zamkniêtych obiegach wody (obiegach recyrkulacyjnych)
ju¿ od wylêgu. Istotnym elementem metody sztucznego rozradzania sandacza by³o opanowanie procedury odklejania i inkubacji ikry w aparatach wylêgarniczych. Opracowana zosta³a równie¿ metoda intensywnego podchowu narybku letniego na paszach sztucznych (metoda ekstensywno-intensywna). W ostatnich latach zosta³a znacz¹co rozwiniêta metoda
intensywnego podchowu wylêgu w warunkach zamkniêtych obiegów wody. Nale¿y dodaæ, ¿e w urz¹dzeniach tego rodzaju mo¿liwa jest równie¿ produkcja
sandacza do wielkoœci konsumpcyjnej (masa cia³a > 1 kg), a pierwsze farmy nastawione na produkcjê tego gatunku rozpoczê³y ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ
w Holandii i Danii.Z uwagi na obserwowany w Polsce w ostatnich latach wzrost znaczenia zarybieñ wód otwartych gatunkami drapie¿nymi, w tym sandaczem, zwiêkszy³o siê zainteresowanie gospodarstw rybackich metodami umo¿liwiaj¹cymi zintensyfikowanie i zoptymalizowanie produkcji materia³u zarybieniowego. Odnotowaæ nale¿y, ¿e wzrost zainteresowania sandaczem dotyczy nie tylko krajów Europy Centralnej, w której by³ on zawsze doceniany przez
rybaków, wêdkarzy i konsumentów, ale równie¿ Europy Zachodniej. W efekcie pojawi³o siê szereg wartoœciowych informacji uzupe³niaj¹cych np. zagadnienie intensywnego ¿ywienia tego gatunku. Bank danych o sztucznym rozrodzie i podchowie zosta³ znacz¹co poszerzony przez praktyków rybackich rozradzaj¹cych i produkuj¹cych materia³ zarybieniowy sandacza. [ze Wstêpu]

Ryszard Wojda – Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. Wyd. IRS 2009, s. 396
(wydanie III, rozszerzone i poprawione)
Ksi¹¿ka przedstawia nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Wiadomoœci wstêpne (rys historyczny rozwoju hodowli ryb w stawach, gospodarcze znaczenie
chowu ryb w stawach, podstawy prawne dotycz¹ce ochrony zdrowia ryb)
2. Biologia i hodowla karpia (biologia i zalety hodowlane karpia, historia hodowli karpia w Polsce, prace
genetyczno-selekcyjne w hodowli karpia)
3. Charakterystyka stawu jako œrodowiska chowu ryb (m.in. podzia³ ogólny stawów, morfologia i produkcja biologiczna stawu, œrodowisko wodne, podstawowe elementy chemizmu wody, dno stawu,
wodne organizmy zwierzêce)
4. Podstawowe wiadomoœci o gospodarce wodnej i budownictwie stawowym (m.in. techniczna charakterystyka stawów, kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym, charakterystyka kategorii stawów,
gospodarka wodna w stawach, ujêcie, doprowadzenie i odprowadzenie wody, elementy sk³adowe
stawu)
5. Metody chowu (m.in. stosowanie obsad klasowych i mieszanych w wychowie ryb, ekstensywna
i intensywna gospodarka stawowa, wychów materia³u obsadowego karpia, produkcja ryb towarowych, magazynowanie ryb towarowych)
6. Od³owy ryb (organizacja – ogólne zasady i terminy od³owów, sposoby od³awiania ryb, sprzêt i urz¹dzenia
do od³owu)
7. ¯ywienie karpi (m.in. charakterystyka wa¿niejszych pasz, preliminowanie iloœci pasz)
8. Podnoszenie kultury stawów (m.in. osuszanie dna, uprawy mechaniczne)
9. Nawo¿enie stawów (organiczne, mineralne, wapnowanie stwawów)
10. Chów ryb dodatkowych w stawach karpiowych (m.in. ³ososiowate, drapie¿ne, karpiowate)
11. Profilaktyka i higiena stawów (m.in. dezynfekcja stawów, przepisy prawne dot. zdrowia ryb)
12. Organizacja produkcji w gospodarstwie stawowym (m.in. prowadzenie ksiêgowoœci rybackiej)
13. Szkodniki ryb
14. Kalendarz prac w gospodarstwie karpiowym
Opracowa³: Henryk Chmielewski
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Z inicjatywy Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie podj¹³ siê wykonania opracowania oceny stanu oraz perspektyw rozwoju
rybactwa œródl¹dowego i nadbrze¿nych obszarów rybackich w województwie warmiñsko-mazurskim. Realizacja zadania trwa³a kilka miesiêcy, przy czym autorami opracowania byli g³ównie specjaliœci z IRS oraz Wojciech Radecki z Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wroc³awiu, Janusz Guziur z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie i Iwona Psuty z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Efektem finalnym realizacji
zadania by³o wydanie publikacji ksi¹¿kowej pt. „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju
rybactwa œródl¹dowego i nadbrze¿nych obszarów rybackich w województwie warmiñsko-mazurskim (red. A. Wo³os, Wydawnictwo IRS, Olsztyn: ss. 352). W publikacji przedstawiliœmy nastêpuj¹ce
zagadnienia: podstawy prawne rybactwa i powi¹zania zewnêtrzne, jeziorowa gospodarka rybacka, stawowa
gospodarka rybacka, rybo³ówstwo na Zalewie Wiœlanym, gospodarka rybacko-wêdkarska w rzekach, sektorowe programy operacyjne w zakresie rybactwa, ocena gospodarki rybackiej w regionie z uwzglêdnieniem
perspektyw jej rozwoju jako funkcji gospodarczej oraz jej wp³ywu na œrodowisko naturalne ze szczególnym
uwzglêdnieniem obszarów chronionych. Ksi¹zka jest bogato zilustrowana graficznie i fotograficznie, i jak to
stwierdza we wstêpie Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas, cyt. „Jest to wydanie
pionierskie i nowatorskie, gdy¿ w chwili obecnej nie opracowano w innych regionach kraju analogicznej diagnozy. Dokonanie rzetelnej inwentaryzacji ichtiologicznej w ekosystemach wodnych powoli na skuteczniejsze wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu ochronê oraz nakreœli cele fundamentalne, które bêd¹ priorytetem
zabiegów zmierzaj¹cych do poprawy efektywnoœci i racjonalnoœci w gospodarowaniu po¿ytkami naszych wód. Wspieranie takich dzia³añ prze³o¿y siê na
wymierne efekty ekologiczne.”
Arkadiusz Wo³os

Polskie biblioteki i oœrodki informacji naukowej z zakresu rybactwa oraz ich udzia³ w miêdzynarodowych systemach informacji i stowarzyszeniach – Red. J. Zdanowska, Wyd. IRS
2009, s. 69
Przedstawiono polskie biblioteki i oœrodki informacji naukowej z zakresu rybactwa i nauk o wodzie, ich
organizacjê i dzia³alnoœæ oraz wspó³pracê z zagranicznymi placówkami o podobnym charakterze. Miêdzynarodowa wspó³praca jest realizowana g³ównie w ramach tworzenia systemów informacji oraz w europejskim
stowarzyszeniu EURASLIC (European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centers).
Specjalistyczne biblioteki i oœrodki informacji naukowej z zakresu rybactwa i nauk dotycz¹cych wód
morskich i œródl¹dowych w Polsce charakteryzuj¹ siê wieloletni¹ tradycj¹ gromadzenia, przechowywania i
udostêpniania swych zbiorów wszystkim zainteresowanym. Zbiory te s¹ opracowane w sposób profesjonalny, zgodny z normami katalogowania i sporz¹dzania opisów bibliograficznych oraz w postaci elektronicznej w bazach danych. Dane o polskiej literaturze naukowej z tego zakresu tematycznego s¹ wysy³ane do miêdzynarodowych systemów informacji, jak np. AGRIS (Agricultural Information System), ASFIS (Aquatic and
Fisheries Sciences Information System). W Polsce funkcjonuje kilka baz danych opisuj¹cych tê literaturê w
szerokim zakresie, uwzglêdniaj¹cych prace naukowe, technologiczne i publikacje popularne. Wœród nich bardziej znane to SIG¯ (System Informacji o Gospodarce ¯ywnoœciowej) - realizowany pod kontrol¹ Centralnej
Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz baza AGRO tworzona na Uniwersytecie Przyrodniczym (dawnej Akademii Rolniczej) w Poznaniu. Najstarsza biblioteka rybacka w Polsce powsta³a w latach dwudziestych XX w., w Morskim Instytucie Rybackim (MIR) w Gdyni.
Biblioteka ta posiada zbiory g³ównie o tematyce dotycz¹cej ryb i rybo³ówstwa morskiego, zarz¹dzania zasobami morza, przetwórstwa rybnego, oceanologii,
oceanografii, biologii morza, ponadto zbiory, których zakres tematyczny odpowiada potrzebom prowadz¹cych badania naukowe pracowników MIR. Drug¹,
unikatow¹ bibliotek¹ ryback¹ jest Biblioteka Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego (IRS) w Olsztynie, która powsta³a wraz z utworzeniem Instytutu w latach piêædziesi¹tych XX w. Zbiory Biblioteki IRS obejmuj¹ tematycznie g³ównie rybactwo œródl¹dowe i wszelkie aspekty œrodowiska s³odkowodnego, hydrobiologiê,
ichtiologiê, tak¿e choroby ryb i wp³yw zanieczyszczeñ na ryby oraz inne zagadnienia w zale¿noœci od potrzeb zg³aszanych przez czytelników. [ze Wstêpu]
Opracowa³: Henryk Chmielewski

Gospodarstwo pstr¹gowo-karpiowe pilnie sprzedam.
Tel. kontaktowy 602 362 032
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Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa œródl¹dowego – Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2009, s. 148

!
!

W ksi¹¿ce poruszono nastêpuj¹ce tematy:
! Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2008 roku
! Gospodarka zarybieniowa prowadzona w jeziorach polskich w 2008 roku
! Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego u¿ytkowania jezior w 2008
roku
! Gospodarka rybacko-wêdkarska w zbiornikach zaporowych w 2008 roku
! Zmiany rybackich regulacji prawnych po XIII Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i
Zbiorników Zaporowych z roku 2008
! Szacowanie strat ichtiofauny – przyk³ad ze zlewni Bugu
! Niekorzystne zmiany ichtiofauny jako skutek b³êdów w gospodarce rybackiej na przyk³adzie populacji sielawy z Jeziora Legiñskiego
! Jakoœæ wody Zbiornika Maltañskiego w Poznaniu
! Ichtiofauna i wydajnoœæ rybacka Zbiornika Maltañskiego przyk³adem du¿ych mo¿liwoœci produkcyjnych
zbiorników zaporowych
! Aktualny stan wiedzy o wêgorzu w kontekœcie wprowadzenia planów gospodarowania jego zasobami
Wêgorz w Europie w przeddzieñ wprowadzenia planów gospodarowania jego populacj¹
Oddzia³ Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb – pierwszy rok dzia³alnoœci
Opracowa³: Henryk Chmielewski

KONFERENCJA
„Choroby ryb podlegaj¹ce obowi¹zkowi zwalczania i rejestracji”
Olsztyn 2-3.09.2010

Komunikat 1
l
l

l
l
l

Organizator konferencji:
Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej PTNW
G³ówny Inspektorat Weterynarii, Departament Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii MEiRW, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UWM
w Olsztynie,
Sekcja Immunologów Weterynaryjnych PTiDiK,
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii w Olsztynie, Gdañsku i Szczecinie, EAFP Oddzia³ Polska
Honorowy Patronat: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Konferencja jest adresowana do wszystkich praktyków,
naukowców zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ problematyk¹
zwi¹zan¹ z ochron¹ zdrowia ryb, o zasiêgu ogólnopolskim
z udzia³em znanych goœci zagranicznych.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu rozpoznawania i zwalczania chorób ryb (wszystkich gatunków) podlegaj¹cych
obowi¹zkowi zwalczania i rejestracji. Celem konferencji jest ocena aktualnej sytuacji epizootycznej tych chorób (g³ównie VHS, IHN, KHV) w Polsce
i UE, przedstawienie powiatowym lekarzom weterynarii, epizootiologom,
lekarzom weterynarii, sprawuj¹cym opiekê nad hodowlami ryb oraz wszystkim osobom zainteresowanym tym tematem, aktualnych zasad zwalczania
chorób ryb. W programie konferencji przewiduje siê 2 sesje plenarne, po 6
referatów, obejmuj¹cych m.in. doskonalenie metod diagnostyki, profilaktyki
i immunoprofilaktyki, ocenê sytuacji epizootycznej VHS, IHN, KHV; prezentacja nowej generacji szczepionek dla ryb oraz metod ich stosowania;
wp³yw ska¿enia œrodowiska na odpornoœæ przeciwzakaŸn¹ u ryb. Bêdzie to
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doskona³a mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w tym zakresie. Materia³y
w formie monografii bêd¹ stanowi³y Ÿród³o najnowszej wiedzy.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Wojciech Szweda (przewodnicz¹cy)
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
dr wet. El¿bieta Terech-Majewska
dr wet. Zbigniew Procaj³o
Koszt uczestnictwa ( w tym materia³y konferencyjne oraz lunch i przerwy kawowe) wynosi 200 z³ (bez kosztów noclegów).

Prosimy o zg³aszanie uczestnictwa do 31 lipca 2010 r. na adres
szweda@uwm.edu.pl oraz etam@uwm.edu.pl.
Adres do kontaktu
Prof. dr hab. Wojciech Szweda
Katedra Epizootiologii, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
10-718 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 13 pok. 6
tel/fax. 089 523 35 74
email do kontaktu: szweda@uwm.edu.pl, etam@uwm.edu.pl
Informacje szczegó³owe bêd¹ opublikowane w Komunikacie nr II
w drugim numerze Komunikatów Rybackich 2010.
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Zapraszamy do udzia³u w konferencji
Przewodnicz¹cy KO
Prof. dr hab. Wojciech Szweda
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„WYLÊGARNIA 2010”
Mr¹gowo 8-10 wrzeœnia 2010 r.
Temat przewodni: „Ryby rzadkie i chronione”
Organizatorzy:
l Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury,
– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych.

Komunikat 1
Zapraszamy wszystkich praktyków i naukowców zajmuj¹cych siê tematyk¹ wylêgarniczo-podchowow¹ ryb
i raków na kolejn¹, coroczn¹ konferencjê „Wylêgarnia 2010”.
Tegoroczne spotkanie planujemy zorganizowaæ w dniach
8 - 10 wrzeœnia 2010 roku w Mr¹gowie, niekwestionowanej stolicy muzyki country, w hotelu Mazuria nad jeziorem
Czos (http://www.hotelmazuria.pl/index.html).
Pragniemy, aby tym razem najbli¿sza „Wylêgarnia”
poœwiêcona by³a zagadnieniom zwi¹zanym z rozrodem i
podchowem tzw. gatunków rzadkich i chronionych. Swoje
miejsce znajd¹ równie¿ inne gatunki ryb i nie zabraknie
oczywiœcie innych, wa¿nych tematów dotycz¹cych szeroko
rozumianej problematyki wylêgarniczo-podchowalniczej.
Wzorem lat ubieg³ych przewidujemy formu³ê konferencji z sesjami plenarnymi (z referatami) oraz sesjê plaka-

cowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê z

tow¹. Na ka¿dy referat proponujemy do 20 minut z dys-

150-200 s³ów. W przypadku, gdy nades³ana praca nie

kusj¹. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie prawo wyboru donie-

bêdzie

sieñ. Dlatego prosimy autorów referatów i plakatów o

odes³ana autorowi/autorom.

zg³oszenie ich tytu³ów (z zaznaczeniem formy prezentacji)
do koñca marca 2010 roku drog¹ elektroniczn¹ na adres:
zakes@infish.com.pl. Autorzy s¹ proszeni o przes³anie
maszynopisów swoich doniesieñ w formie tradycyjnej i
elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do

spe³nia³a

ww.

wymagañ

zostanie

ona

Informacje o konferencji i karty uczestnictwa bêd¹
dostêpne w kolejnym komunikacie, zamieszczonym w
nastêpnym numerze Komunikatów Rybackich, a tak¿e na
stronie internetowej IRS: www.infish.com.pl.

koñca kwietnia 2010 roku na adres:

Zapraszamy do udzia³u.

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ

Za Komitet Organizacyjny:

Zak³ad Akwakultury

dr Dariusz Ulikowski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

ul. Oczapowskiego 10

Pieczarki 50

10-719 Olsztyn

11-610 Pozezdrze

z dopiskiem „Wylêgarnia 2010” [kontakt (89) 5240171;

tel./fax 87-4283666
kom. 0503068601, ulikowski@infish.com.pl

adres e-mail: zakes@infish.com.pl].
Maszynopisy powinny byæ przygotowane w sposób

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ

zgodny z wymaganiami zamieszczonymi we wskazów-

Zak³ad Akwakultury

kach do autorów nadsy³aj¹cych prace do redakcji Archi-

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10

wum Rybactwa Polskiego/Archives of Polish Fisheries

tel. 89-5240171

(dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opra-

zakes@infish.com.pl
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