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III Zjazd Sieci Centrów Akwakultury w Centralnej
i Wschodniej Europie (NACEE)

W dniach 2-5 maja 2012 r. odby³ siê III Zjazd
NACEE. Organizatorem zjazdu by³ koordynator
naszej sieci, tzn. strona wêgierska. Zjazd
odbywa³ siê w centrum turystyczno-konferencyj-
nym w Retimajor wchodz¹cym w sk³ad gospo-
darstwa rybackiego „Aranypont” (Z³oty Karp).
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
reprezentowali autorzy niniejszej informacji: prof.
dr hab. Ryszard Kolman i dr Andrzej Lirski.
Pierwszy roboczy dzieñ zjazdu podzielony by³ na
dwie czêœci. W pierwszej odby³o siê posiedzenie
Technicznego Komitetu Konsultacyjnego. Otwo-
rzy³ posiedzenie przewodnicz¹cy Komitetu –
Ryszard Kolman. Przedstawi³ on uporz¹dko-
wane propozycje tematyki wspó³pracy
nades³ane przez cz³onków NACEE. Na tej pod-
stawie, po o¿ywionej dyskusji, przyjêto kierunki
priorytetowe, wœród których znalaz³ siê równie¿
projekt restytucji jesiotra ba³tyckiego koordyno-
wany przez nasz instytut. Do zespo³u reali-
zuj¹cego prace restytucyjne oprócz organizacji
ju¿ w nim uczestnicz¹cych, tzn. S³u¿by Rybackiej z Wilna
i Centrum Genetyki i Selekcji Ryb z Ropszy k. St. Peters-
burga, swój akces zg³osi³y GosNIORKh, VNIRO i KGTU.
Swoje zainteresowanie pracami w tym kierunku zg³osi³a
równie¿ strona ³otewska, reprezentowana przez prezesa
Stowarzyszenia Farmerów £otewskich dr. Augustusa
Arensa.

Dalsz¹ czêœæ posiedzenia Komitetu zdominowa³a dys-
kusja nad mo¿liwoœciami udzia³u cz³onków NACEE w pro-
jektach finansowanych przez Uniê Europejsk¹. Przez stronê
wêgiersk¹, najbardziej zaanga¿owan¹ w realizacjê takich
projektów, zosta³a przekazana informacja o mo¿liwoœciach
i uwarunkowaniach uczestnictwa, z której wynika³o, ¿e two-
rzenie konsorcjum badawczego musi siê opieraæ na
doœwiadczeniach wspó³pracy miêdzy potencjalnymi jego
cz³onkami, ukierunkowanych na aktualnie priorytetow¹
tematykê. Podsumowuj¹c tê czêœæ dyskusji przewodnicz¹cy
zaapelowa³ o zintensyfikowanie wspó³pracy dwu- i wielo-
stronnej pomiêdzy cz³onkami NACEE. Praktycznym efektem
tego apelu by³a miêdzy innymi rewitalizacja projektu restytu-
cji sterleta dniestrzañskiego opracowanego niegdyœ przez
nasz instytut oraz Instytut Gospodarki Rybackiej z Kijowa. Do
tego projektu zg³osi³ swój akces Kiszyniowski Oddzia³
Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Badawczo-Produkcyjnego

„Akwakultura Mo³dawii”. Zaowocowa³o to podpisaniem sto-
sownej umowy o wspó³pracy pomiêdzy Instytutem Rybac-
twa Œródl¹dowego a przedsiêbiorstwem „Akwakultura
Mo³dawii”.

Drug¹ czêœæ obrad zjazdu prowadzi³ prezydent NACEE
dr Laszlo Varadi przy wspó³udziale generalnego sekretarza
Petera Lengyela. Rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od powia-
domienia cz³onków NACEE o zmianie swojego statusu
zawodowego, a mianowicie rezygnacji z funkcji dyrektora
HAKI w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê. Spowodowa³o
to koniecznoœæ negocjacji z pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora
nowych warunków wspó³pracy pomiêdzy instytutem
i HAKI. W efekcie spowoduje to wzrost kosztów administra-
cyjnych NACEE. Nie powinno to wp³yn¹æ, na razie, na
wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich. Nastêpnie sekretarz
przedstawi³ roczne sprawozdanie merytoryczne i finan-
sowe z dzia³alnoœci zarz¹du NACCE, które, po dyskusji,
zosta³o przyjête przez uczestników zjazdu.

Nastêpnie uczestnicy zjazdu zostali poinformowani
o wa¿nych imprezach miêdzynarodowych w 2012 roku,
a miêdzy innymi o konferencji-wystawie „AQUA 2012”,
która siê odbêdzie na pocz¹tku wrzeœnia w Pradze. Na tej
konferencji NACEE bêdzie reprezentowana oficjalnie przez
dr. Laszlo Varadi, który bierze udzia³ w pracach komitetu
organizacyjnego „AQUA 2012”.
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Fot. 1. Polska delegacja na III zjazd NACEE w Retimajor na Wêgrzech.



W nastêpnym dniu zorganizowano minikonferencjê
poœwiêcon¹ problemom rybactwa stawowego, a w szcze-
gólnoœci produkcji karpia. W pierwszej czêœci zosta³y
przedstawione nowe technologie chowu karpia wprowa-
dzane na Wêgrzech i w Rosji. Koledzy z Wêgier podzieli siê
swoimi wieloletnimi doœwiadczeniami eksploatacyjnymi

zintegrowanych systemów multitroficznej akwakul-
tury zarówno w postaci stawowego systemu recyr-
kulacyjnego, jak i coraz bardziej popularnej w Euro-
pie technologii „stawu w stawie” ³¹cz¹cej superin-
tesywny chów z ekstensywnym – zrównowa¿onym
ekologicznie.

W drugiej czêœci, która mia³a charakter ogólny,
przegl¹dowy miêdzy innymi przedstawiono pre-
zentacjê przygotowan¹ przez autorów niniejszej
informacji pt. „Rola produkcji karpia w akwakultu-
rze europejskiej”.

Oprócz perfekcyjnego przygotowania tech-
nicznego czêœci oficjalnej, umo¿liwiaj¹cego
sprawn¹ realizacjê harmonogramu posiedzeñ
i konferencji organizatorzy zadbali o socjalno-kuli-
narn¹ stronê spotkania. Sprzyja³o temu niew¹tpli-
wie usytuowanie miejsca pobytu uczestników. Jak
ju¿ wspomniano konferencja odbywa³a siê w cen-
trum konferencyjnym po³o¿onym wœród stawów
Gospodarstwa Rybackiego „Aranypont”. Jest to
jedno z najwiêkszych gospodarstw stawowych na
Wêgrzech. W jego sk³ad wchodzi ponad 1000 ha
stawów oraz kilka zbiorników zaporowych.
G³ównym obiektem chowu stawowego jest oczy-
wiœcie karp. Z uwagi na presjê ptaków rybo¿ernych,
czêœæ stawów gospodarstwa le¿y na trasach
migracji ptaków, ogranicza siê tradycyjn¹ produk-
cjê stawow¹ na rzecz zintegrowanych systemów
multitroficznych. Gospodarstwo od wielu lat inwe-
stuje w rozwój dzia³alnoœci ekoturystycznej, czego
efektem jest równie¿ wspomniane centrum hotelo-
wo-konferencyjne. W sezonie turystycznym nasta-
wione jest g³ównie na turystykê wêdkarsk¹. Aby
uatrakcyjniæ pobyt turystom, a tak¿e zachêciæ do
przyjazdu innych organizowane s¹ czêste ró¿nego
typu masowe imprezy rozrywkowo kulinarne pro-
paguj¹ce podstawow¹ produkcjê gospodarstwa –

ryby. Obecnie dziêki funduszom unijnym prowadzona jest
rozbudowa bazy turystycznej.

Ryszard Kolman, Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Fot. 2. Przewodnicz¹cy NACEE dr Laszlo Varadi otwiera III Zjazd NACEE.

Fot. 3. Ferenc Levani przedstawia wyniki wieloletnich doœwiadczeñ z eksploata-
cji stawowego systemu recyrkulacyjnego funkcjonuj¹cego w gospodar-
stwie Aranyponty.
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Sprostowanie
Dotyczy artyku³u „Podsumowanie XVII Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

w 2012 roku” – Komunikaty Rybackie nr 3/2012, str. 36-38.

Z przyczyn technicznych na stronie 38 zosta³ pominiêty fragment artyku³u, który zamieszczamy poni¿ej (wyró¿niony

kursyw¹.

Redakcja

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano konferencja ta by³a spo-
tkaniem zorganizowanym w ramach projektu wspó³finanso-
wanego ze œrodków Unii Europejskiej. G³ównym celem
niniejszego projektu jest wspieranie dzia³añ sprzyjaj¹cych
rozwojowi wspó³pracy miêdzy przedstawicielami sektora
rybactwa œródl¹dowego, nauki, administracji publicznej
i podmiotów spo³ecznych oraz opracowanie i promocja

zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich.

Projekt bêdzie mia³ równie¿ wp³yw na zwiêkszenie przejrzy-

stoœci w przep³ywie informacji miêdzy poszczególnymi

instytucjami nadzorczymi a rybackimi u¿ytkownikami jezior,

rzek oraz zbiorników zaporowych. Wa¿nym celem tego pro-

jektu jest integracja œrodowiska rybackiego oraz podnosze-

nie œwiadomoœci ekologicznej i d³ugofalowej odpowiedzial-

noœci w tym zakresie rybackich u¿ytkowników jezior, rzek

i zbiorników zaporowych.

Na stronie internetowej projektu (http:zs.infish.com.pl)

na bie¿¹co publikowane s¹ informacje na temat prowadzo-

nych badañ oraz aktualne wiadomoœci o konferencjach

i szkoleniach. Ponadto dostêpne s¹ równie¿ wzory ankiety

i materia³y konferencyjne w formacie PDF.

Tomasz Czerwiñski,

Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

Ryszard Kolman – Jesiotry. Chów i hodowla – Wyd. IRS 2010, wyd. II,

poprawione i rozszerzone, s. 134, 48 zdjêæ, 22 rys.
...Planuj¹c budowê obiektu specjalizuj¹cego siê w chowie ryb jesiotrowatych nale¿y przede wszystkim okreœliæ

zakres dzia³alnoœci, tzn. czy bêdzie w nim realizowany pe³ny cykl hodowlany od ikry do tarlaków, czy te¿ tylko wyci-

nek tego cyklu, np. tucz od narybku do ryby towarowej. Specjalizacja obiektu i w konsekwencji przyjête technologie

chowu rzutowaæ bêd¹ na wymogi zwi¹zane z jego lokalizacj¹, a w szczególnoœci na wielkoœæ powierzchni i konfigu-

racjê terenu oraz dostêpnoœæ i jakoœæ wody. Przyk³adowo do prawid³owego funkcjonowania obiektów zarybienio-

wych, produkuj¹cych wylêg podchowany lub narybek, niezbêdna jest woda o I klasie czystoœci, natomiast tucz jesio-

trów mo¿e byæ prowadzony w wodzie II klasy czystoœci. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ zarówno w pierwszym, jak i dru-

gim przypadku mo¿liwoœæ poprawiania niektórych jej wskaŸników, np. zawartoœci amoniaku, azotynów lub iloœci roz-

puszczonego tlenu, poniewa¿ wymogi technologii chowu s¹ wy¿sze ni¿ przyjête zakresy ich wartoœci w klasyfikacji

jakoœci wód powierzchniowych. [z rozdz. 4. Planowanie hodowli i chowu jesiotrów]
...Jak ju¿ stwierdzono wczeœniej, najbardziej rozpowszechnion¹ w Polsce form¹ produkcji jesiotra towarowego

jest chów w oœrodkach pstr¹gowych zasilanych wod¹ powierzchniow¹ z jezior.

W warunkach klimatycznych pó³nocnej Polski okres, kiedy temperatura wody w „ciep³ych“ obiektach

pstr¹gowych przekracza 10 C, trwa zaledwie ok. pó³ roku. Jednak¿e wyniki eksperymentalnego chowu jesiotra

syberyjskiego i przeprowadzona na ich podstawie symulacja komputerowa, a potem doœwiadczenia hodowców –

pionierów, pokaza³y, ¿e nawet przy tak krótkim okresie wzrostu produkcja tych ryb jest wysoce op³acalna. Na podstawie uzyskanych wyników zosta³ opracowany

model produkcji jesiotra towarowego w stawach typu pstr¹gowego. Cykl produkcyjny, od obsady narybkiem do uzyskania ryb towarowych o œredniej masie ok. 2

kg, trwa 780 dni (rys. 18). Materia³em obsadowym jest narybek jesiotra syberyjskiego o œredniej masie ok. 10 g, który wpuszcza siê do stawów na pocz¹tku czerw-

ca. Do koñca pierwszego sezonu (150 dzieñ chowu) œrednia masa osobnicza ryb przy w³aœciwym karmieniu powinna przekroczyæ 400 g.

W okresie zimowania trwaj¹cego ok. 6 miesiêcy nastêpuje spadek ³¹cznej masy obsady o ok. 12%. Spowodowany jest on zarówno obni¿eniem kondycji nie

¿eruj¹cych zim¹ ryb, jak i œniêciami pojedynczych osobników. W nastêpnym sezonie chowu (do 500 dnia) jesiotry powinny osi¹gn¹æ œredni¹ masê cia³a ok. 1400

g. Po kolejnym zimowaniu w przeci¹gu ok. 3 miesiêcy ryby poprawiaj¹ swoj¹ kondycjê i przyrastaj¹ do œredniej masy osobniczej ok. 2000 g, przyjêtej za minimaln¹

masê jesiotra handlowego. [z rozdz. 7.1. Chów jesiotrów w stawach typu pstr¹gowego]

...Do konsumpcji mog¹ byæ przeznaczane osobniki pochodz¹ce z hodowli, nale¿¹ce do ró¿nych gatunków jesiotrów lub ich hybrydy o masie powy¿ej 2,0-2,5

kg. Wyj¹tek stanowi¹ sterlety, które „wielkoœæ konsumpcyjn¹” osi¹gaj¹ ju¿ przy masie cia³a ok. 0,3 kg. Ryby tej wielkoœci maj¹ ju¿ odpowiednie proporcje cia³a,

a ich miêso pod wzglêdem sk³adu podstawowego przestaje siê zmieniaæ. Osobniki mniejsze mog¹ byæ przeznaczane do sprzeda¿y w postaci tuszki z g³ow¹ –

œwie¿ej, sch³odzonej lub wêdzonej. Natomiast wiêksze o masie powy¿ej 3-4 kg powinny byæ przetwarzane i sprzedawane w postaci filetów. [z rozdz. 10. Prze-

twórstwo jesiotrów]
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