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VII Konferencja Dyrektorów Sieci Centrów Akwakultury
w centralnej i wschodniej Europie – NACEE w Tiumieni
W dniach 24-27 sierpnia 2010 roku w Tiumieni (Federacja
Rosyjska) odby³a siê VII Konferencja Dyrektorów Sieci Centrów
Akwakultury w centralnej i wschodniej Europie. Konferencja by³a
zorganizowana przez sekretariat NACEE wspólnie z organizacj¹-gospodarzem, którym by³o Pañstwowe Centrum Naukowo-Produkcyjne Gospodarki Rybnej (GosRybCentr) w Tiumieni.
GosRybCentr jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji tego typu
w Federacji Rosyjskiej. Obejmuje ona swoj¹ dzia³alnoœci¹ wody
œródl¹dowe Uralu i Syberii w tym równie¿ jezioro-morze Bajka³.
Oprócz dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej GosRybCentr prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ ukierunkowan¹ g³ównie na
produkcjê materia³u zarybieniowego cennych gatunków ryb.
Dyrektor GosRybCentr Aleksander Litwinienko, jak przysta³o na gospodarza, otworzy³ konferencjê, a nastêpnie przekaza³ przewodnictwo prezydentowi NACEE Laszlo Varadi (fot. 1),
który przedstawi³ program konferencji i po jego przyjêciu
przyst¹piono do realizacji. Pierwszy dzieñ obrad mia³ charakter
sprawozdawczy. Laszlo Varadi w imieniu sekretariatu i swoim
przedstawi³ sprawozdanie finansowe, a po jego akceptacji, g³os
zabrali przewodnicz¹cy grup roboczych przedstawiaj¹c sprawozdania merytoryczne za ubieg³y okres:
– Hodowla i chów ryb jesiotrowatych (Lidia Vasilyeva);
– Genetyka i selekcja (Andrey Bogeruk);
– Nowe obiekty akwakultury (Laszlo Varadi);
– Innowacyjne technologie w rybactwie (Yulia Grozesku);
– Marikultura (Nikolina Kovacheva).
Sprawozdania maj¹ zazwyczaj charakter krótkich prezentacji, w których syntetycznie przestawiana jest problematyka
badawcza z danej dziedziny realizowana w poszczególnych
organizacjach cz³onkowskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem dwustronnej i wielostronnej wspó³pracy. Czêsto sprawozdania te s¹ uzupe³niane bardziej szczegó³owymi prezentacjami przedstawianymi przez wybranych cz³onków grup roboczych. Podczas tej konferencji zosta³a przedstawiona prezentacja na temat: „Restytucja jesiotra ba³tyckiego w Polsce”.

W trakcie drugiego dnia obrad dyskutowano g³ównie nad
przekszta³ceniem NACEE w organizacjê wy¿szej u¿ytecznoœci
publicznej z osobowoœci¹ prawn¹. Proces ten rozpocz¹³ siê
podczas VI Konferencji Dyrektorów NACEE, która by³a zorganizowana w ubieg³ym roku w Toruniu (Kolman i Duda 2009). Tam
zapad³y najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce charakteru organizacji, statutu i procedur jej rejestracji. Na VII konferencji pozosta³o
jedynie przedyskutowaæ projekt statutu, ustaliæ termin i miejsce
zjazdu za³o¿ycielskiego. Projekt statutu zosta³ przyjêty, miejsce
spotkania by³o oczywiste: Szarvas – Instytut Badawczy Rybactwa, Akwakultury i Irygacji – siedziba sekretariatu NACEE. Termin zjazdu ustalono na 2-3 grudnia 2010. Obrady dyrektorów
NACEE tradycyjnie zakoñczy³o grupowe zdjêcie (fot. 2).
Trzeciego dnia odby³o siê seminarium poœwiêcone aktualnym zagadnieniom i problemom marketingu produkcji akwakultury. Mia³o ono charakter plenarny. Zarówno z zakresem tematycznym poszczególnych prezentacji, jak i ich treœci¹ mo¿na siê
zapoznaæ na stronie internetowej NACEE – www.agrowebcee.net/nacee/. Polska delegacja przedstawi³a prezencjê autorstwa Andrzeja Lirskiego, Ryszarda Kolmana i Bogus³awa Zdanowskiego na temat: Jak panga sta³a siê najbardziej popularn¹
ryb¹ œródl¹dow¹ na polskim rynku?”. Prezentacja nasza zosta³a
przyjêta z du¿ym zainteresowaniem poniewa¿ „syndrom pangi”
jest nie tylko naszym polskim problemem.
Ostatni dzieñ konferencji mia³ charakter nieoficjalny –
organizatorzy przygotowali nam wycieczkê do Tobolska –
miasta po³o¿onego na rzek¹ Tobo³, dop³ywem Irtysza, z którym siê ³¹czy w pobli¿u miasta. Miasto to pocz¹tek historii
podboju przez Rosjê Syberii – pierwsza jej stolica. PóŸniej
spe³nia³o rolê koñcowego punktu transportów i rozmieszczania po terytorium Syberii wiêŸniów zes³anych na katorgê,
a potem do ³agrów. Do naszych czasów przetrwa³o w Tobolsku wiele zabytkowych budowli, z których najbardziej znany
jest kreml – pierwsza kamienna budowla na Syberii z kompleksem cerkwii (fot. 3). Nieopodal Tobolska nad Irtyszem
mieœci siê doœwiadczalno-produkcyjna baza GosRybCentr

Fot. 1. Prezydent NACEE – Laszlo Varadi prowadzi obrady VII
Konferencji Dyrektorów NACEE.

Fot. 2. Zdjêcie grupowe uczestników VII Konferencji NACEE.
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Fot. 3. Kreml z kompleksem cerkwi w Tobolsku.

Fot. 4. Rzeka Irtysz z po³o¿onym na drugim brzegu oœrodkiem badawczo-produkcyjnym GosRybCentr.

Fot. 5. Kompleks sadzowy do wychowu materia³u zarybieniowego
ryb siejowatych.

zagro¿one wyginiêciem. Przyczyny podobne jak w przypadku
wiêkszoœci cennych gatunków ryb: niekorzystne zmiany œrodowiskowe i intensywna eksploatacji rybacka. Przeciwdzia³anie tym niekorzystnym procesom to podstawowe zadanie oœrodka. Tworzone s¹ stada tarlaków ww. gatunków ryb,
prowadzony jest ich sztuczny rozród, a nastêpnie inkubacja
ikry i wychów materia³u zarybieniowego. W chwili obecnej
prace te prowadzone s¹ g³ównie w oparciu o kompleks stawowy (widoczny na fot. 4), oraz w sadzach umieszczonych
niewielkim jeziorze – po³¹czonym z Irtyszem (fot. 5).
Wieczorem po powrocie do Tiumieni odby³a siê uroczysta
kolacja, na której uczestnicy konferencji mieli okazjê podziêkowaæ organizatorom i gospodarzom za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie obrad, a tak¿e za ciekaw¹ wycieczkê, która pozwoli³a zapoznaæ siê zarówno z problemami rybactwa
w wielkich rzekach i jeziorach Syberii, jak i jej bogat¹ histori¹.

Ryszard Kolman, Bogus³aw Zdanowski
(fot. 4). Przechodzi ona obecnie gruntown¹ modernizacjê.
Budowana jest m.in. hala, w której zostan¹ rozmieszczone
obiegi zamkniête do wylêgania i podchowu narybku, g³ównie
cennych gatunków syberyjskich ryb siejowatych: muksuna –
Coregonus muksun, pelugi – Coregonus peled, tuguna –
Coregonus tugun, czyra – Coregonus nasus i sielawy Coregonus albula oraz jesiotrów: jesiotra syberyjskiego – Acipenser baeri i sterleta Acipenser ruthenus. Obecnie gatunki te s¹

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Prelekcje o znakowaniu ryb w szko³ach podstawowych
i kolejne konkursy dla m³odzie¿y
Wzorem ubieg³ych lat Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS zorganizowa³ konkursy dla m³odzie¿y szkolnej: na najlepiej opisany znaczek i plastyczny na pracê przedstawiaj¹c¹ propozycjê
nowego wzoru znaczka do znakowania ryb. Pierwszy konkurs
zrodzi³ siê z pomys³u na zwiêkszenie iloœci pozyskiwanych od
rybaków znaczków, a sposobem mia³o byæ dotarcie do nich
przez ich dzieci. Drugi konkurs mia³ na celu zaanga¿owanie
i zainteresowanie problematyk¹ znakowania ryb tak¿e te dzieci, które z przyczyn obiektywnych nie maj¹ kontaktu w rodzinie
osobami zwi¹zanymi z po³owem i przetwórstwem ryb (Komun.
Ryb. 2009/1: 40-41 i 2010/1: 34-35).
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W tym roku po raz pierwszy konkursy odby³y siê w 3 ró¿nych miejscowoœciach. Zosta³y one og³oszone w Szkole Podstawowej nr 88 im. Fahrenheita w Œwibnie (Zespó³ Kszta³cenia
Podstawowego i Gimnazjalnego w Œwibnie), Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni oraz Szkole Podstawowej
nr 4 im. Lotników Morskich w Dar³owie (Zespó³ Szkó³
w Dar³owie). Ze wzglêdu na remont budynku szko³y w Jastarni
mo¿emy mówiæ prawie o 3 odrêbnych szko³ach, gdy¿ placówka
ta ma 3 filie: w KuŸnicy, Jastarni i Juracie.
Og³oszenie konkursów nie jest wystarczaj¹c¹ zachêt¹ do
udzia³u w nich dzieci, dlatego w ka¿dej ze szkó³ zorganizowa-
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no dodatkowo prelekcjê o znakowaniu ryb. Za³o¿eniem tych
spotkañ by³o wzbudzenie w dzieciach zainteresowania
poprzez pokazanie im, i¿ nie tak ³atwo nadaæ jest rybom „imiona”, tak aby ka¿dy móg³ je poznaæ. Na podstawie prostych
schematów uczulono najm³odszych, jak i w którym miejscu
mog¹ byæ przyczepione ró¿ne znaczki, ponadto jak ryby œledzi
siê w morzu, a jak w jeziorze, co nam mówi¹ paso¿yty wystê-
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puj¹ce u ryb etc. Dzieci nauczono tak¿e rozró¿niaæ ryby dzikie
od tych pochodz¹cych z zarybieñ. Prelekcje koñczy³y siê krótkim instrukta¿em, co powinno siê zrobiæ z poznakowan¹ ryb¹
oraz informacj¹ o og³oszeniu w ich szkole konkursów. Wizyty
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w szko³ach odby³y siê 25, 26 i 29 paŸdziernika odpowiednio
w Œwibnie, Jastarni i Dar³owie.
Konkursy w Œwibnie zakoñczono 15 listopada, dzieñ póŸniej w Jastarni i 19 listopada w Dar³owie. W imieniu p. Kazimierza Plocke – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi – na rêce
dyrekcji szkó³ zosta³y przekazane dyplomy za zaanga¿owanie
placówek w ochronê ryb.
Ogromnym zainteresowaniem w ka¿dej ze szkó³ cieszy³
siê konkurs plastyczny. Prace mia³y przedstawiæ propozycje
znaczków, jakimi wed³ug dzieci nale¿a³oby znakowaæ ryby.
Choæ technika ich wykonania by³a dowolna, to g³ownie wykonano prace za pomoc¹ kredek i flamastrów. Co ciekawe
wszystkie prace mia³y za³¹czone na rewersie teoretyczne
dane o z³owionej znakowanej rybie. W konkursie uczestniczy³o: 37, 41 i 23 uczniów szkó³ podstawowych odpowiednio
ze Œwibna, Jastarni i Dar³owa.
W konkursie na najlepiej opisany znaczek wziê³o udzia³ 2
uczniów jedynie ze Szko³y Podstawowej w Jastarni. Dodatko-

wo 1 znaczek zosta³ przekazany przez ucznia z gimnazjum
z Jastarni. Uczeñ V klasy – Marek Mu¿a – zaprezentowa³
wyj¹tkow¹ pracê. Przedstawia³a ona narysowan¹ troæ i ³ososia, które mia³y przyczepione znaczki tak jak maj¹ umieszczone znakowane ryby. Dodatkowo w naro¿nikach pracy umieszczono wszystkie informacje o znakowanej ryby, z której zdjêto
ten znaczek.
Pozyskano ³¹cznie, podobnie jak w ubieg³ym roku, 4
znaczki. ¯aden z przekazanych znaczków nie pochodzi³ z polskich eksperymentów.
Tegoroczne nagrody zosta³y ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwo Promocji
Karpia „Pan Karp”. Nagrodami by³y: lornetki, MP3, zestawy
techniczne dla dzieci, pendrivey, ksi¹¿ki oraz pluszowe upominki.

Micha³ Skóra
Zak³ad Ryb Wêdrownych IRS w Gdañsku

Odeszli...
Wspomnienie o Profesorze Romanie Sychu
4 listopada 2010 r. o godzinie 23:00 zmar³ d³ugoletni pracownik Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa
Sakowicza, prof. dr. hab. Roman Sych. Szczerze oddany pracy naukowej w zakresie rybactwa
œródl¹dowego,
prof.
Roman Sych nale¿a³ do grona
tych, którzy tworzyli zrêby
Instytutu. Z tego wzglêdu by³
tym pokoleniem, które pamiêta
pocz¹tki nauk rybackich w Polsce powojennej. Przyjrzyjmy
siê zatem pokrótce jego ¿yciu
i dzia³alnoœci naukowej.
Prof. Roman Sych urodzi³
siê 21 lutego 1931 r. w GnieŸnie. Ojciec jego by³ prawnikiem, a matka nauczycielk¹.
Podczas okupacji przesiedlony
do Piotrkowa Trybunalskiego ukoñczy³ tam szko³ê podstawow¹. Na tajnych kompletach rozpocz¹³ edukacjê licealn¹,
któr¹ zakoñczy³ matur¹ typu humanistycznego, otrzymuj¹c
œwiadectwo dojrza³oœci w 1947 r. w GnieŸnie. W latach
1948 1950, prof. Roman Sych studiowa³ na Wydziale Rolnym
Uniwersytetu Poznañskiego. Nastêpnie przeniós³ siê do
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na
Wydzia³ Rybacki. Tutaj w 1952 r. zdoby³ dyplom in¿yniera rolnika w zakresie rybactwa. Studia rybackie kontynuowa³ w trybie eksternistycznym na Wydziale Rybackim Wy¿szej Szko³y
Rolniczej w Olsztynie, uzyskuj¹c dyplom stopnia drugiego
magistra rybactwa.
Prof. Roman Sych sk³adaj¹c obronê pracy pt. Zmiennoœæ
wzrostu troci rzeki Wis³y z uwzglêdnieniem studiów metodycznych w 1966 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk przyrodniczych.
W 1972 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Elementy
teorii oznaczania wieku ryb wed³ug ³usek, problem wiarygod-

44

noœci, otrzyma³ stopieñ doktora habilitowanego. W roku 1986
Rada Pañstwa nada³a mu tytu³ profesora nadzwyczajnego
nauk przyrodniczych.
Pracê zawodow¹ i naukow¹ prof. Roman Sych zwi¹za³
nierozerwalnie z Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego od
samego pocz¹tku kariery zawodowej a¿ do œmierci. W swej
pracy naukowej Profesor ³¹czy³ pasje przede wszystkim
poszukiwañ metodycznych rozwi¹zañ zarówno w badaniach
wieku ryb i ich wzrostu, poszukiwañ kryteriów rozdzielania stad
³ososia i troci wed³ug odczytów ³uskowych, jak równie¿ zainteresowania kwestiami populacyjnymi, a w tym modelowych
podejœæ. By³ twórc¹ modelu populacyjnego CMER, w którym
opisa³ matematycznie model gospodarowania ³ososiem i troci¹ w Ba³tyku. Jego pasja wi¹za³a siê z zainteresowaniami
naukami cybernetycznymi i informatycznymi. Model CMER
Profesora Romana Sycha by³ wielokrotnie przedstawiany,
zarówno na krajowych jak i zagranicznych konferencjach
naukowych.
Prof. Roman Sych pe³ni¹c funkcje kierownicze, najpierw
jako kierownik Pracowni Rybactwa Rzecznego IRS w Gdañsku
Oliwie, a nastêpnie jako kierownik Zak³adu Rybactwa Rzecznego
IRS w ¯abieñcu da³ siê poznaæ jako cz³owiek szczególnie wymagaj¹cy zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do podopiecznych. Niekiedy byæ mo¿e owo wymaganie szczególnej
dok³adnoœci i rzetelnoœci by³o doœæ trudne dla podopiecznych,
by³ bowiem Profesor wysoce wnikliwy i drobiazgowy w przygotowywaniu prac naukowych. Profesor Sych nie by³ zwolennikiem
³atwych i szybkich zadañ naukowych. Podejmowa³ wespó³ ze
swoimi pracownikami trudne wyzwania badawcze.
Prof. Roman Sych swymi pasjami badañ metodycznych
zainteresowa³ swoich podopiecznych. Pod jego kierownictwem powsta³y cztery dysertacje doktorskie. Jego œmieræ jest
dla nas wszystkich ogromn¹ strat¹.
Czeœæ Jego pamiêci!
Pawe³ Buras
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