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Konferencja „WYLÊGARNIA 2012”, 13-14 wrzeœnia
2012, Ustka

Miejscem tegorocznej konferencji wylêgarniczej by³a

Ustka, a dok³adnie hotel Jantar po³o¿ony niespe³na 250 m

od piaszczystych pla¿ Ba³tyku i urokliwej nadmorskiej pro-

menady. Tradycyjnie by³o to dwudniowe spotkanie, które

tym razem odby³o siê 13-14 wrzeœnia 2012 r. Konferencja

realizowana w ramach operacji pt. „Upowszechnianie naj-

nowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego

w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wod-

nych” (Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10) ju¿ trzeci

rok z rzêdu by³a dofinansowana ze œrodków Unii Europej-

skiej z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony

rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów

rybackich 2007-2013” w zakresie œrodka 3.1. Dzia³ania

wspólne. Zainteresowanych szczegó³ami przedmiotowej

operacji, której beneficjentem jest Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS w Olsztynie), odsy³am do

strony internetowej www.wylegarnia.infish.com.pl.

W tegorocznej konferencji udzia³ wziê³o ponad 100 osób

reprezentuj¹cych ca³y przekrój œrodowiska zwi¹zanego

z sektorem szeroko rozumianego rybactwa. W sumie zapre-

zentowano 19 referatów, które zosta³y pogrupowane w trzy

sesje. Kolejnym sesjom przewodniczyli profesorowie: Jan

Glogowski (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski (UWM

w Olsztynie)) oraz Ryszard Bartel i Jacek Wolnicki reprezen-

tuj¹cy IRS w Olsztynie. Dodatkowo podobn¹ liczbê donie-
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sieñ zaprezentowano na specjalnej sesji plakatowej. Temat

przewodni tegorocznej konferencji zosta³ sformu³owany

doœæ szeroko i dotyczy³ wylêgarnictwa organizmów wod-

nych, czyli spraw zwi¹zanych m.in. z przygotowaniem tarla-

ków do rozrodu, jakoœci¹ gamet, procedurami œrodowisko-

wej i hormonalnej stymulacji rozrodu, metodami odklejania

i inkubacji ikry, profilaktyk¹ i bioasekuracj¹ w wylêgarnictwie.

Pierwszy referat, o charakterze przegl¹dowym, dotycz¹cy

wp³ywu stosowanych procedur wylêgarniczych na jakoœæ

produktów p³ciowych, wyg³osi³ dr hab. Konrad Ocalewicz

(UWM w Olsztynie). Z kolei zagadnienie hormonalnej stymu-

lacji rozrodu ryb, stanu obecnego i perspektyw, przedstawi³a

dr hab. Krystyna Demska-Zakêœ (UWM w Olsztynie). Z pro-

blematyk¹ ochrony zdrowia tarlaków i metodami dezynfekcji

stosowanymi w obiektach akwakultury zapozna³a zebranych

dr Joanna Grudniewska (IRS w Olsztynie), a zagadnienie

stosowania anestetyków w kontrolowanym rozrodzie ryb

omówi³ dr Piotr Gomu³ka (UWM w Olsztynie). Du¿ym zainte-

resowaniem uczestników konferencji cieszy³y siê prelekcje

o stricte praktycznym odniesieniu. Wymieniæ tu nale¿a³oby

prezentacje dotycz¹ce nowatorskich metod pozyskiwania

ikry. Dr hab. Miros³aw Szczepkowski (IRS w Olsztynie)

przedstawi³ metodê pobierania ikry ryb jesiotrowatych za

pomoc¹ cewnika, a dr Rados³aw Kowalski (PAN w Olsztynie)

zreferowa³ wyniki stosowania metody pneumatycznej w roz-

rodzie ryb ³ososiowatych. Kilka referatów dotyczy³o proble-

matyki kontrolowanego rozradzania ryb i/lub tworzenia stad

tar³owych w obiektach akwakultury. Si³¹ rzeczy z uwagi na

bardzo aplikacyjny charakter tego typu prac badawczych

prezentowali je pracownicy IRS w Olsztynie. Interesuj¹cymi

spostrze¿eniami o lipieniu podzieli³ siê z zebranymi dr hab.

Stefan Dobosz, o siei jeziorowej mówi³ mgr Micha³

Koz³owski, o sandaczu prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ, a
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o brzanie dr Rafa³ Kamiñski. Ciekaw¹ prezentacjê przed-

stawi³a kole¿anka z Litwy, Alina Širvinska, reprezentuj¹ca

S³u¿bê Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki

Litewskiej, która zapozna³a uczestników konferencji

z metod¹ sztucznego rozrodu i produkcji materia³u zarybie-

niowego miêtusa stosowan¹ w tym kraju. Interesuj¹cy i zara-

zem inspiruj¹cy by³ referat dr Agaty Kowalskiej (IRS w Olsz-

tynie), która omówi³a zagadnienie aplikacyjnoœci badañ pro-

wadzonych na tzw. modelowych gatunkach ryb. Grupa

naukowców z PAN w Olsztynie zaprezentowa³a referaty

dotycz¹ce jakoœci nasienia. O kriokonserwacji nasienia siei

³ebskiej mówi³ prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, a o metodach

stosowanych w przechowywaniu nasienia ryb dr Beata

Cejko. Wiêkszoœæ doniesieñ, referatów lub posterów, przed-

stawionych na konferencji „WYLÊGARNIA” zosta³a zebrana

w monografii zatytu³owanej „Wylêgarnictwo

organizmów wodnych – osi¹gniêcia, wyzwania

i perspektywy”. Ksi¹¿kê tê otrzymali wszyscy

uczestnicy w ramach pakietu materia³ów kon-

ferencyjnych. Osoby bior¹ce udzia³ w konfe-

rencji, w trakcie wycieczki tematycznej mia³y

te¿ okazjê zapoznaæ siê z histori¹ rybactwa, no

mo¿e w³aœciwiej nale¿a³oby powiedzieæ

rybo³ówstwa. Sposobnoœæ tak¹ stworzy³o

zwiedzanie Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klu-

kach, po³o¿onego w centrum S³owiñskiego

Parku Narodowego. Muzeum to, maj¹ce formê

skansenu, sk³ada siê m.in. z w pe³ni wyposa-

¿onych 6 zagród rybackich i rolniczo-rybac-

kich, sza³asu rybackiego oraz magazynu na

³odzie. Zabudowa skansenu odtwarza uk³ad

urbanistyczny Kluk z koñca XIX w.
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Wszystkim uczestnikom konferencji „WYLÊGARNIA”

sk³adam t¹ drog¹ jeszcze raz podziêkowania za stworzenie

przyjaznej, ciep³ej i merytorycznej atmosfery. S³owa

podziêkowania kierujê do osób, które przygotowa³y referaty

i postery, a tak¿e przewodniczy³y sesjom referatowym.

Szczególnie dziêkujê tym osobom, które aktywnie uczestni-

czy³y w pracach zwi¹zanych z organizacj¹ tegorocznej kon-

ferencji wylêgarniczej.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn

Konferencja AQUA 2012 Global Aquaculture – Securing
Our Future

W dniach 1-5 wrzeœnia 2012 roku w czeskiej Pradze

odby³a siê konferencja AQUA 2012, organizowana wspól-

nie przez World Aquaculture Society oraz European Aqu-

aculture Society. Tak wa¿ne spotkanie odbywa siê cyklicz-

nie co szeœæ lat: w 2000 roku mia³o miejsce w Nicei (Fran-

cja), w 2006 roku zaœ we Florencji (W³ochy). Tegoroczna

konferencja odbywa³a siê w nowoczesnym Centrum Kon-

gresowym, po³o¿onym malowniczo nieopodal s³yn¹cego

ze spotkañ królów Wyszehradu. Motywem przewodnim

AQUA 2012 by³o has³o „Zabezpieczyæ nasz¹ przysz³oœæ”

co – jak g³osili sami organizatorzy – odnosiæ siê ma zarówno

do globalnego i regionalnego bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,

handlu i akwakultury, jak te¿ stabilnoœci gospodarczej i œro-

dowiskowej. Wed³ug organizatorów to wa¿ne wydarzenie

przyci¹gnê³o ponad 2000 zainteresowanych osób a¿ z sie-

demdziesiêciu dwóch krajów.

Otwarcia konferencji dokona³ przewodnicz¹cy komi-

tetu organizacyjnego AQUA 2012, pan Micheal New, który

przywita³ wszystkich obecnych oraz przedstawi³ najwa-

¿niejsze osoby zaanga¿owane w to wielkie przedsiêwziê-

cie. Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy European Aqu-

aculture Society – pan Yves Harache, a zaraz po nim prze-

wodnicz¹cy World Aquaculture Society – pan Ricardo Mar-

tino. Kolejnym etapem uroczystego otwarcia konferencji

by³o wrêczenie nagród najbardziej zas³u¿onym osobom:
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Geoffowi Allanowi (Australia), Mudnakudu Nandeesha

(Indie), Craigowi Browdy’emu (USA), Peterowi Edwardsowi

(Tajlandia) oraz wybitnemu specjaliœcie w zakresie akwa-

kultury organizmów bezkrêgowych – panu Patrickowi Sor-

geloosowi (Belgia), który odebra³ nagrodê podwójn¹, bo

zarówno od EAS, jak i od WAS. Patrick Sorgeloos, który jest

dyrektorem Laboratorium Akwakultury oraz Badañ nad

Artemi¹ na Uniwersytecie w Ghent, zosta³ nagrodzony

do¿ywotnim, honorowym cz³onkostwem w European Aqu-

aculture Society. Tytu³ ten stanowi najwy¿sz¹ nagrodê

przyznawan¹ przez EAS i od roku 1981 otrzyma³o go zaled-

wie 10 osób, których wp³yw na europejsk¹ akwakulturê

okreœlono jako znacz¹cy.

W nastêpnej kolejnoœci mogliœmy wys³uchaæ

wyst¹pieñ panów Pettera Arnesena (Breeding Director of

Marine Harvest ASA) oraz Geoffa Allana (Executive Director

Fisheries NSW Australia), którzy swoimi referatami

nawi¹zali do tytu³u ca³ej konferencji: „Securing our future”,

przedstawiaj¹c problem zarówno z naukowego, jak i prze-

mys³owego punktu widzenia.

Petter Arnesen w swoim wyst¹pieniu zaj¹³ siê, miêdzy

innymi, produkcj¹ ryb ³ososiowatych na œwiecie, podkre-

œlaj¹c, ¿e dotychczas najwiêkszym ich producentem w sys-

temie sadzowym jest Marine Harvest (344 tys. ton/rok).

Jego zdaniem przemys³ zwi¹zany z tym dzia³em akwakul-

tury, powsta³y zaledwie 40 lat temu, przeszed³ w ci¹gu tego

krótkiego czasu gigantyczne zmiany, bêd¹c jednak wci¹¿

m³odym i o rozwojowym charakterze. Arnesen

podkreœla³, ¿e jednym z najwiêkszych proble-

mów, z jakimi boryka siê obecnie akwakultura ryb

³ososiowatych, jest zapewnianie odpowiednich

miejsc hodowli: „W 1992 roku by³o 200 miejsc,

w których produkcja mog³a osi¹gaæ 100 tys. ton,

zaœ obecnie takich miejsc jest mniej ni¿ 30

i bior¹c pod uwagê tê tendencjê mo¿na spodzie-

waæ siê, ¿e w roku 2020 bêdzie ich mniej ni¿ 10.”

Obaj panowie byli zgodni co do ogromnego

postêpu, jaki poczynili producenci ¿ywnoœci, ze

szczególnym naciskiem na technologie produkcji

oraz informacje o wartoœci od¿ywczej oferowa-

nych produktów, które ocenili jako lepsze ni¿ kie-

dykolwiek wczeœniej. Arnesen podkreœla³, ¿e spoœród

wszystkich zwierz¹t hodowlanych, to w³aœnie ryby najbar-

dziej efektywnie przetwarzaj¹ otrzymywan¹ paszê. Zwróci³

te¿ uwagê na skutecznoœæ stosowanych obecnie œrodków

leczniczych i szczepionek dla ryb, o jakiej producenci

innych zwierz¹t hodowlanych mog¹ jedynie pomarzyæ.

Geoff Allan zaznaczy³ natomiast, ¿e mimo gigantycznego

w ostatnich latach rozwoju bran¿y akwakultury morskiej, a¿

70% œwiatowej produkcji ¿ywnoœci powsta³ej z organizmów

wodnych pochodzi w dalszym ci¹gu z wód œródl¹dowych.

Kolejnym przemawiaj¹cym by³ Student’s Director, pan

Chris Green, który zapowiedzia³ wyst¹pienia trzech studen-

tów. Ka¿dy z nich, przedstawiaj¹c temat swojego referatu,

mia³ do dyspozycji zaledwie trzy i pó³ minuty oraz szeœæ slaj-

dów. Wyst¹pienia studentów podlega³y ocenie jury.

Po tym uroczystym przywitaniu rozpoczê³a siê

w³aœciwa czêœæ konferencji, która trwa³a ca³e 3 dni. Pro-

gram by³ niezwykle rozbudowany, a referaty prezentowano

równoczeœnie w 7 salach, st¹d czasem trudno by³o doko-

naæ wyboru i z czegoœ nale¿a³o z bólem serca zrezygno-

waæ…

W ramach 63 grup tematycznych odby³o siê niemal 700

wyst¹pieñ referatowych oraz pokazano prawie 600 poste-

rów. Autorzy z ca³ego œwiata przedstawiali wyniki swoich

badañ, miêdzy innymi w dziedzinach ¿ywienia ryb, larwikul-

tury, genetyki, technologii systemów recyrkulacyjnych,

zdrowotnoœci organizmów w akwakulturze oraz akwakul-

tury ryb ³ososiowatych, jesiotrowatych, tuñczyków, ryb

ozdobnych, bezkrêgowców, a nawet organizmów roœlin-

nych.

Obok œcis³ej konferencji zorganizowano równie¿ targi,

w ramach których swoje stoiska zaprezentowali g³ównie

dostawcy technologii i pokarmów, a tak¿e wydawcy

zwi¹zani z akwakultur¹. Niezwykle szeroka oferta ponad

100 wystawców zawiera³a rozwi¹zania zarówno dla wiel-

kich farm sadzowych, jak i obiektów podchowowych

w mikroskali.

We wtorek 4 wrzeœnia dodatkowo odby³ siê „Dzieñ Far-

merski”, w ramach którego poœwiêcono jeden blok tema-
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tyczny zagadnieniom zwi¹zanym bezpoœrednio z praktyk¹

ryback¹. W zajêciach wziêli udzia³ liczni przedstawiciele

czeskich gospodarstw i szkó³ rybackich, dostojnie prezen-

tuj¹c siê w swoich mundurach wœród innych uczestników

konferencji.

Dziêki realizacji projektu „Opracowanie podstaw bio-

technologii ¿ywienia m³odocianych stadiów ryb gin¹cych

dla potrzeb akwakultury Ukrainy” (nr projektu 57/2012 PR),

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego reprezentowa³a delega-

cja w sk³adzie: prof. dr hab. Ryszard Kolman, dr Maja Pru-

siñska, mgr in¿. Grzegorz Wiszniewski i mgr in¿. Arkadiusz

Duda, prezentuj¹c poster “Growth of Atlantic sturgeon (Aci-

penser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) larvae fed on enri-

ched Artemia – preliminary results”.

Po pracowitych dniach spêdzanych na salach konfe-

rencyjnych nadchodzi³ czas na mniej oficjalne spêdzanie

czasu. Na 6 wrzeœnia organizatorzy zaplanowali mo¿liwoœæ

wziêcia udzia³u w jednej z dwóch wycieczek do czeskich

gospodarstw rybackich: do Trzebonia lub do Vacova.

Nasza delegacja nie wziê³a w nich jednak udzia³u wracaj¹c

w tym czasie do obowi¹zków w Polsce, niemniej Praga

sama w sobie oferowa³a wiele atrakcji, z których staraliœmy

siê korzystaæ w ka¿dej wolnej chwili.

Arkadiusz Duda, Ryszard Kolman,

Maja Prusiñska, Grzegorz Wiszniewski

II Miêdzynarodowe Sympozjum poœwiêcone gatunkom
z rodzaju Hucho i Parahucho (Salmonidae: Huchoninae)

W dniach 19-22 wrzeœnia 2012 r. w £opusznej

k. Nowego Targu odby³o siê Miêdzynarodowe Sympozjum

poœwiêcone najwiêkszym przedstawicielom ryb ³ososiowa-

tych reprezentowanych przez g³owacicê (Hucho hucho),

syberyjskiego taimienia (H. taimen) i taimienia sachaliñ-

skiego/japoñskiego (czewicy) – Parahucho perryi.

G³ównym organizatorem tej imprezy by³ Uniwersytet

Wroc³awski wspierany przez Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego i Polski Zwi¹zek Wêdkarski oraz sponsorów

Aller Aqua Polska, Ma³opolska Kraków Region, Krakowski

Klub „G³owatka” i Fundacjê Polska MiedŸ. Pomys³odawc¹

i szefem perfekcyjnie zaplanowanego i zrealizowanego

sympozjum by³ prof. dr hab. Andrzej Witkowski, wspoma-

gany przez niektórych cz³onków komitetu organizacyjnego

i wolontariuszy.

Tematyka konferencji obejmowa³a zagadnienia

zwi¹zane ze stanem populacji, biologi¹, ochron¹, ekologi¹,

genetyk¹ oraz hodowl¹ trzech najbardziej rozprzestrzenio-

nych przedstawicieli.

Referaty prezentowali przedstawiciele 20 krajów,

w tym z tak odleg³ych jak Japonia, Chiny, dalekowschodnia

Rosja i Mongolia czy USA, przy czym niestety wœród

uczestników zabrak³o kolegów z U³an Bator. £¹cznie

w sympozjum uczestniczy³o 80 osób, imiennie zaproszo-

nych przez organizatorów, z których 55 to goœcie zagra-

niczni. W pe³ni dopisali europejscy badacze, hodowcy

i mi³oœnicy g³owacicy z krajów obejmuj¹cych obszar jej

wystêpowania, czyli z Austrii, Niemiec/Bawarii, Chorwacji,

Czech, Serbii, S³owacji, S³owenii, Ukrainy, Wêgier i oczy-

wiœcie Polski, a tak¿e naukowiec z Hiszpanii, który przed-

stawi³, wyró¿niony przez uczestników, referat na temat filo-

genezy zachowañ rozrodczych ryb z rodzaju Hucho, Oncor-

hynchus, Salvelinus i Salmo.

W trakcie sympozjum wyg³oszono 34 referaty i przed-

stawiono 15 posterów o doœæ zró¿nicowanej tematyce obej-

muj¹cej ocenê stopnia zagro¿enia poszczególnych popula-

cji, ich charakterystykê biologiczn¹, sposoby ochrony, efek-

tywnoœæ zarybieñ, zagadnienia hodowli i chowu, ochrony

zdrowia, a tak¿e doniesienia opisuj¹ce ludzi i ich dzia³ania,

jak to emocjonalnie okreœlono – „w s³u¿bie królowej”. Insty-

tut Rybactwa Œródl¹dowego reprezentowany by³ przez 7

osób, które przedstawi³y 5 referatów i posterów.

Program sympozjum obejmowa³ tak¿e promocjê

regionu Podhala, Gorców i Pienin goœcinnych dla uczestni-

ków, ale tak¿e co wyraŸnie stwierdzono, dla g³owacicy nie

bêd¹cej rodzimym gatunkiem dla dorzecza Wis³y, a sku-

tecznie zaaklimatyzowanym i od lat jako atrakcja wêdkar-

ska zastêpuj¹ca ongiœ s³awn¹ troæ dunajcow¹. Goœcie

zwiedzili Oœrodek Zarybieniowy PZW w £opusznej i podzi-

40 KOMUNIKATY RYBACKIE 5/2012



wiali jedyne w Polsce stado tarlaków g³owacicy,

sp³ynêli prze³omem Dunajca w bajecznej sce-

nerii kolorów rozpoczynaj¹cej siê jesieni, po

drodze maj¹c okazjê zobaczyæ panoramê Tatr

w œwie¿ej zimowej szacie. Ukoronowaniem

wycieczki by³o spotkanie z licznymi uczestni-

kami jubileuszowych XX zawodów organizowa-

nych przez Krakowski Klub Wêdkarski

„G³owacka”, których otwarcie mia³o miejsce na

brzegu Dunajca, u podnó¿a Trzech Koron.

Tak¿e uroczysta kolacja by³a okazj¹ do zapo-

znania goœci z folklorem, regionaln¹ kuchni¹

pieniñsk¹ i spisk¹ oraz napitkiem góralskim, co

zosta³o na tyle dobrze przyjête, i¿ miêdzynaro-

dowe grono odœpiewa³o wszystkie zwrotki pol-

skiego „Sto lat” g³ównemu organizatorowi pro-

fesorowi Andrzejowi Witkowskiemu.

Wnioski

Generalnie stwierdzono, i¿ wszystkie gatunki z rodzaju

Hucho s¹ zagro¿one w obszarach naturalnego wystêpowa-

nia. Stopieñ ich zagro¿enia jest zró¿nicowany. Strategia

utrzymania w przypadku gatunku europejskiego oprócz

ochrony ex situ wymaga tak¿e dzia³añ polegaj¹cych na

renaturalizacji „ucywilizowanych” rzek i potoków. Ochrona

gatunków dalekowschodnich na razie mo¿e byæ prowa-

dzona in situ, przy czym czêsto istnieje koniecznoœæ bar-

dziej racjonalnego rybacko-wêdkarskiego u¿ytkowania ich

zasobów, badania biologii oraz opracowania w³aœciwych

dla nich metod hodowli. Ponadto stwierdzono, ¿e nadal

brak jest bli¿szych danych dotycz¹cych dwóch endemicz-

nych gatunków – g³owacicy chiñskiej/ syczuañskiej (H.

bleekeri) i koreañskiej (H. ishikawae) ograniczonych

w swoim wystêpowaniu do prowincji Siczuan i granicznej

rzeki Yalu miêdzy Pó³nocn¹ Kore¹ i Chinami. Przebieg sym-

pozjum wyraŸnie wskaza³ na celowoœæ poszerzenia dotych-

czasowej wspó³pracy zarówno w zakresie badañ nauko-

wych, jak i praktycznych dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹

wszystkich gatunków z rodzaju Hucho.

Joanna Grudniewska, Krzysztof Goryczko

ZHR£ Rutki, IRS Olsztyn

Konferencja szkoleniowa na Ukrainie

W dniach 3-5 paŸdziernika 2012 roku, w piêknej miej-

scowoœci Tyudiv (fot. 1, 2) (w pobli¿u Czerniowców w obwo-

dzie iwano-frankowskim) odby³a siê konferencja szkole-

niowa, zorganizowana przez Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego, w ramach projektu nr 57/2012. Tytu³ wymie-

nionego projektu brzmi nastêpuj¹co: „Opracowanie pod-

staw biotechnologii ¿ywienia m³odocianych stadiów ryb

gin¹cych, dla potrzeb akwakultury Ukrainy”. Niniejszy pro-

gram jest realizowany przez Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego we wspó³pracy z Instytutem Gospodarki

Rybackiej UAAN w Kijowie, a finansowany z funduszy

Pomocy Rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja, która uwieñczy³a prace wykonane

w ramach tegorocznego projektu pomocowego, nosi³a

tytu³: „Áèîòåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïîñàäî÷íîãî ìàòå-

ðèàëà èñ÷åçàþùèõ ïîïóëÿöèè îñåòðîâûõ ðûá íà Óêðà-

èíå” („Biotechnologie produkcji materia³u zarybieniowego

gin¹cych populacji ryb jesiotrowatych na Ukrainie”).

Tematyka jej obejmowa³a wszystkie etapy produkcji

materia³u zarybieniowego jesiotrów: pocz¹wszy od diagno-

styki p³ci i dojrza³oœci tarlaków, poprzez przeprowadzanie

sztucznego tar³a zakoñczone uzyskaniem zap³odnionej

ikry, rozwój embrionów sterleta, odchów larw przy zastoso-

waniu pokarmów ¿ywych, a¿ do charakterystycznych dla

sterletów zachowañ, jakie wystêpuj¹ u narybku. Organizo-

wana przez nas konferencja szkoleniowa skierowana by³a

do wszystkich osób, które znajduj¹ zatrudnienie w sektorze

rybactwa na Ukrainie oraz dla osób ucz¹cych siê. W ramach

szkolenia wyg³oszono 7 wyk³adów: szeœcioro wyk³adow-

ców pochodzi³o z Polski, a jeden z Ukrainy.

Pe³ny program konferencji przedstawia³ siê nastê-

puj¹co:

1) Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Ryszard Kolman

oraz dr Maja Prusiñska.

2) „Stan i perspektywy produkcji ryb jesiotrowatych na

Ukrainie” – dr hab. Aleksander Tretyak (UAAN w Kijowie)

(fot. 3).
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3) „Zastosowanie metod ultrasonograficznych w nieinwa-

zyjnym okreœlaniu p³ci i stopnia dojrza³oœci ryb jesiotro-

watych” – mgr in¿. Grzegorz Wiszniewski (Zak³ad Ichtio-

logii, IRS Olsztyn) (fot. 4).

4) „Sztuczny rozród ryb jesiotrowatych” – prof. dr hab.

Ryszard Kolman (Zak³ad Ichtiologii, IRS Olsztyn) (fot. 5).

5) „Zmiany rozwojowe w budowie i funkcji miêœni oraz prze-

wodu pokarmowego juwenalnych stadiów ryb jesiotro-

watych” – prof. dr hab. Teresa Ostaszewska (Pracownia

Ichtiobiologii, SGGW Warszawa) (fot. 6).

6) „¯ywienie stadiów m³odocianych jesiotrów pokarmem

¿ywym” – dr Maja Prusiñska (Zak³ad Ichtiologii, IRS

Olsztyn) (fot. 7).

7) „Wybrane zachowania adaptacyjne do œrodowiska natural-

nego m³odocianych stadiów ryb jesiotrowatych” – mgr in¿.

Arkadiusz Duda (Zak³ad Ichtiologii, IRS Olsztyn) (fot. 8).

8) „Zastosowanie telemetrii w procesach restytucji

gin¹cych gatunków ryb wêdrownych” – dr Andrzej Kapu-

sta (Zak³ad Ichtiologii, IRS Olsztyn) (fot. 9).

Po ka¿dym wyk³adzie uczestnicy mieli mo¿liwoœæ

zadawania pytañ prowadz¹cym, z czego skwapliwie korzy-

stali. Najgorêtsza dyskusja mia³a miejsce na zakoñczenie

szkolenia, w czasie przewidzianym na jego podsumowanie.

W jego trakcie profesor Ryszard Kolman odpowiada³

uczestnikom szkolenia na pytania z zakresu chowu

i hodowli jesiotrów, wyjaœniaj¹c wszystkie nurtuj¹ce s³ucha-

czy kwestie. Strona ukraiñska wykorzystywa³a dos³ownie

ka¿d¹ woln¹ minutê tego dnia, albowiem nawet w czasie

przerw miêdzy wyk³adami, w czasie przerwy na kawê

i w trakcie obiadu wci¹¿ trwa³y dyskusje merytoryczne.

Wœród s³uchaczy, którzy przyjechali na szkolenie, domi-

nowali przedstawiciele ukraiñskiego rybactwa: g³ównie firm

prywatnych, ale tak¿e i pracownicy pañstwowych gospo-

darstw rybackich, przedstawiciele œrodowisk naukowych

zwi¹zanych z ukraiñskim rybactwem oraz liczna grupa stu-

dentów z Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Petkovicha w

Czerniowcach, zainteresowanych tematyk¹ chowu stadiów

juwenalnych ryb jesiotrowatych (fot.10). Bardzo mi³o by³o

nam te¿ goœciæ na konferencji dyrektora Instytutu Rybactwa,

prof. dr. hab. Bogus³awa Zdanowskiego oraz dziekana

Wydzia³u Biologii Uniwersytetu w Czerniowcach dr. hab.

Mikhailo Marchenko. Przeprowadzili oni rozmowy na temat

zasad i zakresu wspó³pracy dotycz¹cej utworzenia na

wydziale specjalizacji rybackiej oraz planów restytucji ster-

leta dniestrzañskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zestaw materia³ów kon-

ferencyjnych, zawieraj¹cych miêdzy innymi wydan¹
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Fot. 1. Kompleks turystyczno-konferencyjny „Sokilskie” w Tyudi-
vie, gdzie odbywa³a siê nasza konferencja.

Fot. 2. Widok z Sali konferencyjnej na otaczaj¹ce Tyudov góry
i wij¹c¹ siê wœród nich rzekê Czeremoszê.

Fot. 3. Pan dr hab. Aleksander Tretyak podczas swojego wyk³adu.

Fot. 4. Mgr in¿. Grzegorz Wiszniewski przybli¿a s³uchaczom meto-
dy diagnostyki p³ci u jesiotrów.



w ramach projektu 57/2012 monografiê, pt. „Ïðîáëåìû

ïðîèçâîäñòâà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà èñ÷åçàþùèõ ïîïó-

ëÿöèé îñåòðîâûõ ðûá” („Problemy produkcji materia³u

zarybieniowego gin¹cych populacji ryb jesiotrowa-

tych”) – pod redakcj¹ Ryszarda Kolmana i Mai Prusiñskiej.

Ka¿dy uczestnik poproszony zosta³ o wype³nienie ankiety

ewaluacyjnej, pozwalaj¹cej oceniæ proponowane przez nas

szkolenie tak pod wzglêdem merytorycznym, jak i organiza-

cyjnym. Po zakoñczeniu konferencji wype³nione ankiety

zosta³y zebrane, a nastêpnie opracowane. Z wielk¹ przyjem-

noœci¹ chcemy poinformowaæ, ¿e tegoroczne wyniki s¹ jesz-

cze lepsze ni¿ zesz³oroczne, mianowicie niemal wszyscy

uczestnicy przypisali maksymaln¹ liczbê punktów za przydat-

noœæ szkolenia, wysoki jego poziom merytoryczny oraz orga-

nizacjê. Po podsumowaniu ca³ego, d³ugiego dnia wyk³adów,

mia³o miejsce wrêczenie uczestnikom certyfikatów poœwiad-

czaj¹cych odbycie szkolenia z zakresu produkcji materia³u

zarybieniowego ryb jesiotrowatych.

Wieczorem zaœ uczestnicy wraz z organizatorami mieli

mo¿liwoœæ poznaæ siê nieco lepiej w trakcie uroczystej kola-

cji, do której przygrywa³ nam ukraiñski ludowy zespó³

muzyczny. Z wielk¹ ulg¹ przyjêliœmy mo¿liwoœæ odprê¿enia

siê po tak pracowicie spêdzonym dniu, poprzedzonym

dwudniow¹ podró¿¹ do Tyudiva.

By³ to drugi ju¿ z kolei projekt pomocowy dla Ukrainy,

realizowany przez Zak³ad Ichtiologii IRS. Celem obu dotych-

czasowych projektów by³o opracowanie, zaœ konferencji –

przekazanie stronie ukraiñskiej najnowszej wiedzy z zakresu

akwakultury i ¿ywienia m³odocianych stadiów ryb. Mamy

nadziejê, ¿e informacje, którymi podzieliliœmy siê ze stron¹

ukraiñsk¹, pomog¹ rozwijaæ produkcjê ryb jesiotrowatych na

Ukrainie, przyczyniaj¹c siê do ochrony istniej¹cych oraz

restytucji zagro¿onych populacji tych wspania³ych ryb.

Maja Prusiñska, Ryszard Kolman
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Fot. 5. Prof. dr hab. Ryszard Kolman zdradza
tajniki sztucznego rozrodu jesiotrów.

Fot. 6. Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska wy-
jaœnia s³uchaczom pojêcia z zakresu hi-
stologii i anatomii.

Fot. 7. Dr Maja Prusiñska opowiada o kar-
mieniu najm³odszych stadiów jesio-
trów.

Fot. 8. Mgr in¿. Arkadiusz Duda omawia zachowania adaptacyjne
m³odych jesiotrów.

Fot. 9. Dr Andrzej Kapusta w trakcie swojego wyk³adu o metodach
znakowania jesiotrów przed wypuszczeniem ich na wolnoœæ.

Fot. 10. Zdjêcie pami¹tkowe z czêœci¹ uczestników szkolenia.
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Wylêgarnictwo organizmów wodnych – osi¹gniêcia, wyzwania i per-
spektywy – Red. Z. Zakêœ, K. Demska-Zakêœ, A. Kowalska. Wyd. IRS,
Olsztyn 2012, s. 299

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy
miêdzy przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organi-
zmów wodnych”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej z funduszu Programu Operacyjnego „Zrów-

nowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013” (Umowa nr
00002-61720-OR1400001/10)
Pisz¹c o przes³ankach postêpu w wylêgarnictwie nie sposób pomin¹æ znaczenia wp³ywu innowacji

w rozwi¹zaniach technicznych, które od niedawna, ale coraz powszechniej s¹ stosowane w obiektach wylêgarni-

czych. Chodzi tutaj m.in. o urz¹dzenia pozwalaj¹ce monitorowaæ i, co szczególnie istotne, kontrolowaæ jakoœæ

wody. Doskonalone, pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym, s¹ systemy oparte na recyrkulacji wody. S¹

one coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko do inkubacji ikry, ale równie¿ do podchowu wylêgu i stadiów

juwenalnych, czy te¿ do przetrzymywania selektów i hodowlanych stad tar³owych ryb. Nie bez znaczenia dla roz-

woju akwakultury w Polsce, w tym i wylêgarnictwa by³o wsparcie finansowe Unii Europejskiej (UE). W efekcie

wdra¿ania dwóch programów pomocowych UE, w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja w polskim wylêgarnictwie, przynajmniej w kontekœcie infrastruktury tech-

nicznej, uleg³a doœæ istotnym zmianom. Doœwiadczenia ostatnich lat wskazuj¹, ¿e po³¹czenie wiedzy o biologii gatunku i nowatorskich rozwi¹zañ technicznych stwa-

rza nowe mo¿liwoœci i perspektywy rozwoju wylêgarnictwa. Mimo i¿ w przypadku wiêkszoœci gatunków organizmów wodnych techniki ich kontrolowanego rozrodu s¹

obecnie dopiero rozwijane, to jednak zwa¿aj¹c na ci¹gle rosn¹ce i uzupe³niane zasoby wiedzy o szeroko rozumianej biologii coraz liczniejszych taksonów, czego

œwiadectwem jest chocia¿by ta monografia, mo¿na przypuszczaæ, ¿e spektrum gatunków z sukcesem rozradzanych w polskich wylêgarniach w najbli¿szym czasie

zostanie poszerzone.

Niniejsza monografia jest zbiorem prac poœwiêconych ró¿nym aspektom wylêgarnictwa organizmów wodnych, g³ównie ryb. ZnaleŸæ w niej mo¿na rozdzia³y o stricte

poznawczym charakterze, ale wiêkszoœæ posiada przymioty aplikacyjne. Dla praktyków rybackich szczególnie interesuj¹ce mog¹ okazaæ siê informacje o nowych

metodach, sposobach pozyskiwania ikry, czy te¿ o innowacyjnych procedurach kontrolowanego rozrodu cennych gospodarczo i ekologicznie gatunków. Cenne

i inspiruj¹ce informacje dociekliwy Czytelnik znajdzie równie¿ i w pozosta³ych rozdzia³ach. [ze Wstêpu]
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Ïðîáëåìû ïðîèçâîäñòâà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà èñ÷åçàþùèõ ïîïóëÿöèé

îñåòðîâûõ ðûá. Problemy produkcji materia³u zarybieniowego
gin¹cych populacji ryb jesiotrowatych – Red. R. Kolmana, M.
Prusiñska, Wyd. IRS 2012, s. 92

Niniejsza monografia powsta³a w ramach projektu nr 57/2012, pt. „Opracowanie biotechnologii ¿ywienia m³odo-
cianych stadiów ryb gin¹cych dla potrzeb akwakultury Ukrainy”, realizowanego przez pracowników Zak³adu Ich-
tiologii Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie we wspó³pracy z Ukraiñsk¹ Akademi¹ Agrarnych Nauk
w Kijowie. Jest to ju¿ druga edycja pomocy dla Ukrainy, któr¹ uda³o nam siê przeprowadziæ dziêki wsparciu finan-
sowemu uzyskanemu z funduszy przeznaczonych na Pomoc Rozwojow¹ przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych Rzeczpospolitej.
Powsta³a w ramach projektu monografia zawiera siedem rozdzia³ów, w których Czytelnicy znajd¹ omówienie kluczo-
wych problemów zwi¹zanych z produkcj¹ materia³u zarybieniowego ryb jesiotrowatych: od metod okreœlania p³ci
i stopnia dojrza³oœci jesiotrów, poprzez pozyskiwanie od nich produktów p³ciowych i przebieg sztucznego tar³a, a¿ po
rozwój postaci m³odocianych oraz sprawdzone metody ich podchowu w warunkach kontrolowanych. Uk³ad roz-

dzia³ów jest nieprzypadkowy i odzwierciedla przebieg kolejnych etapów produkcji tych ryb, koñcz¹cy siê otrzymaniem materia³u zarybieniowego wysokiej jakoœci:
1. A.M. Tretyak, I.I. Grytsynyak, E.N. Kolos, B.A. Gankevich – Formowanie zasobów i rozwój akwakultury ryb jesiotrowatych na Ukrainie,
2. Grzegorz Wiszniewski – Wykorzystanie technik ultrasonograficznych w nieinwazyjnym okreœlaniu p³ci i stopnia dojrza³oœci ryb jesiotrowatych,
3. Ryszard Kolman – Sztuczny rozród ryb jesiotrowatych,
4. T. Ostaszewska, M. Kamaszewski, R. Kolman – Rozwój miêœni sterleta (Acipenser ruthens L.) podczas od¿ywiania endo- i egzogennego,
5. Maja Prusiñska – Pokarmy ¿ywe w larwikulturze jesiotrów,
6. A. Duda – Zachowania adaptacyjne m³odocianych stadiów rozwojowych ryb jesiotrowatych,
7. A. Kapusta – Zastosowanie telemetrii w procesach restytucji gin¹cych populacji ryb wêdrownych.
Monografia wydana zosta³a w jêzyku rosyjskim, ze streszczeniami ka¿dego rozdzia³u w jêzyku polskim i obejmuje 92 strony.
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