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Konferencja „WYLÊGARNIA 2014”, 4-5 wrzeœnia 2014,

Serwy k. Augustowa

Konferencja „Wylêgarnia 2014” zosta³a zorgani-

zowana ju¿ po raz pi¹ty w ramach operacji pt. „Upo-

wszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie

wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i organi-

zacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa

i podchowu organizmów wodnych”, dofinansowanej

ze œrodków Unii Europejskiej z funduszu Programu

Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora

rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich

2007-2013” w zakresie œrodka 3.1. Dzia³ania wspólne

(Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10). Bardziej

szczegó³owe informacje o tej operacji znajduj¹ siê na

stronie internetowej www.wylegarnia.infish.com.pl.

Ka¿dego roku konferencja odbywa siê w innym regio-

nie Polski. Tym razem by³o to Pojezierze Augustow-

skie, a dok³adniej miejscowoœæ Serwy po³o¿ona kilkanaœcie

kilometrów od Augustowa. W tej w³aœnie miejscowoœci

znajduje siê Hotel Albatros po³o¿ony w samym sercu Pusz-

czy Augustowskiej, nad brzegiem jeziora Serwy. To w³aœnie

w tym obiekcie, w dniach 4-5 wrzeœnia, zosta³o zorganizo-

wane tegoroczne spotkanie wylêgarnicze.

W konferencji udzia³ wziê³o ponad 110 uczestników

reprezentuj¹cych szeroko rozumiany sektor rybactwa

i akwakultury, a mianowicie przedstawiciele praktyki rybac-

kiej, organizacji wêdkarskich, administracji pañstwo-

wej i jednostek naukowych. Czêœæ merytoryczna kon-

ferencji zosta³a podzielona na 3 sesje referatowe,

w których przedstawiono 20 doniesieñ. Pierwsza

sesja, której przewodniczy³ prof. dr hab. Tadeusz

Krzywosz z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im.

Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie (IRS w Olsztynie)

poœwiêcona by³a problematyce zarybieñ. Pierwszy

referat o doœæ intryguj¹cym tytule, a mianowicie „Kon-

trowersje zwi¹zane z wp³ywem zarybiania na natu-

ralne populacje ryb” zaprezentowa³ prof. dr hab.

Andrzej Ciereszko z Polskiej Akademii Nauk w Olsz-

tynie (PAN w Olsztynie). W swoim wyst¹pieniu skupi³

siê na zagadnieniu potencjalnego wp³ywu praktyk

wylêgarniczych/zarybieñ na zmiennoœæ genetyczn¹ dzikich

populacji ryb. Dr Maciej Mickiewicz (IRS w Olsztynie) scha-

rakteryzowa³ jeziorow¹ gospodarkê zarybieniow¹ i przed-

stawi³ ranking znaczenia wa¿niejszych, zarybianych gatun-

ków ryb. Z kolei prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakêœ z Uni-

wersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM

w Olsztynie) próbowa³a zainteresowaæ i zainspirowaæ

uczestników konferencji metodami/sposobami poprawy

efektywnoœci zarybieñ wód otwartych. W tej sesji referaty

wyg³osili równie¿ koledzy ze Szczecina, a mianowicie mgr
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Rafa³ Pender z Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Okrêg

w Szczecinie i prof. dr hab. Krzysztof Formicki z Zachodnio-

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-

nie (ZUT w Szczecinie). Swoimi spostrze¿eniami na temat

wsiedlania raków do wód otwartych podzieli³ siê dr Dariusz

Ulikowski (IRS w Olsztynie) i by³ to ostatni referat w tej sesji.

Druga sesja dotyczy³a trochê innej problematyki, ale rów-

nie¿ œciœle zwi¹zanej z zarybieniami, a mianowicie znako-

wania ryb. Poprowadzi³ j¹ prof. dr hab. Ryszard Bartel (IRS

w Olsztynie), a gros referatów zosta³o zaprezentowane

przez pracowników IRS w Olsztynie. W kolejnoœci

wyg³aszania referatów byli to: dr Agata Kowalska, dr

Andrzej Kapusta, dr hab. Miros³aw Szczepkowski, prof. IRS

i prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ. Omówiono w nich ró¿norakie

metody znakowania ryb, odnosz¹c siê do ich zalet i wad,

koncentruj¹c siê na ich aplikacyjnoœci i mo¿liwoœciach

zastosowania w odniesieniu do materia³u zarybieniowego

wsiedlanego do naszych rzek i jezior. W tej sesji metodê

masowego znakowania ryb w immersji zaprezentowa³ dr

Krzysztof Koz³owski (UWM w Olsztynie). Po drugiej sesji

uczestnicy udali siê na kilkugodzinn¹ wycieczkê po Bie-

brzañskim Parku Narodowym, po czym odby³a siê mniej

merytoryczna czêœæ pierwszego dnia, czyli uroczysta

kolacja.

Kolejnego dnia przeprowadzona zosta³a trzecia sesja

referatowa, a jej moderatorem by³ prof. dr hab. Jacek Wol-

nicki (IRS w Olsztynie). W sumie, w trakcie jej trwania zapre-

zentowano 9 prezentacji, które dotyczy³y problematyki roz-

rodu i podchowu ryb, czyli wylêgarnictwa. Kolejno swoje

referaty wyg³osili: mgr Tomasz Krepski (Uniwersytet Szcze-

ciñski), prof. dr hab. Roman Kujawa (UWM w Olsztynie), dr

Grzegorz Dietrich (PAN w Olsztynie), dr Beata Cejko (PAN

w Olsztynie), mgr Stefan Wach (IRS w Olsztynie), dr Justyna

Sikorska (IRS w Olsztynie), mgr Krzysztof Wunderlich (IRS
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w Olsztynie). Ostatnie dwie prezentacje dotyczy³y spraw

zwi¹zanych z badaniami genetycznymi ryb, a zaprezen-

towa³y je: dr Danijela Popoviæ (Uniwersytet Warszawski)

i mgr Hanna Panagiotopoulou (PAN w Warszawie). Po trze-

ciej sesji referatowej odby³a siê sesja plakatowa, na której

zaprezentowano 25 posterów. Wyœwietlony zosta³ równie¿

film dokumentalno-promocyjny, zrealizowany w ramach V

etapu ww. operacji, dotycz¹cy spraw zwi¹zanych ze znako-

waniami ryb, zreszt¹ bardzo dobrze odebrany przez uczest-

ników konferencji. Jak co roku wiêkszoœæ referatów i poste-

rów prezentowanych na konferencji zosta³a opublikowana

w monografii zatytu³owanej „Wylêgarnictwo organizmów

wodnych a bioró¿norodnoœæ”, do której odsy³am osoby
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zainteresowane szczegó³ami wspomnianych powy¿ej

doniesieñ.

Koñcz¹c tê krótk¹ notkê chcia³bym podziêkowaæ

wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê tego-

rocznej konferencji, moderatorom poszczególnych sesji

i osobom prezentuj¹cym referaty i postery. S³owa podziê-

kowania kierujê do wszystkich uczestników i zapraszam na

kolejn¹ konferencjê, tym razem w kwietniu 2015 roku.

Bie¿¹ce informacje o tym wydarzeniu bêd¹ zamieszczane

na stronie internetowej projektu www.wylegar-

nia.infish.com.pl, a tak¿e w kolejnych numerach Komunika-

tów Rybackich.

Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn
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Czeskie rybactwo naszymi oczami

Dobrze uczyæ siê od innych, a je¿eli ju¿ siê

uczyæ to od najlepszych. Tak¹ to ryback¹ wiedzê

i umiejêtnoœci przekazuj¹ gi¿yckim uczennicom

i uczniom Zespo³u Szkó³ Kszta³towania Œrodowi-

ska i Agrobiznesu prawdziwi mistrzowie w fachu,

zagraniczni partnerzy - Støední škola rybáøská

a vodohospodáøská Jakuba Krèína, Tøeboò na

wielkich stawach Rybáøství Tøeboò Hld. a.s.

w rejonie czeskobudziejowickim w po³udniowych

Czechach.

Stra¿ jest efektem ralizacji projektu finanso-

wanego ze œrodków Unii Eurpejskiej oraz dziesiê-

cioletniej wspó³pracy i wzajemnych kontaktów

obu szkó³. Sta¿yœci po zapoznaniu siê z organi-

zacj¹ Holdingu Treboñsko Rybarstvi S.A. wyko-

nuj¹ prace w wylêgarni ryb, karmi¹ ryby w sta-

wach, szyj¹ sieci, a co najciekawsze od³awiaj¹

ryby towarowe – karpie i inne gatunki ze stawów

towarowych.

Taka praktyka jest okazj¹ do przyjrzenia siê

czeskiemu rybactwu karpiowemu. Pierwsze wra-

¿enie robi wielkoœæ gospodarstw, które nie uleg³y

rozdrobnieniu, s¹ one du¿e lub nawet bardzo

du¿e. Posiadaj¹ wszelkie mo¿liwe œrodki i obiekty

do produkcji ryb, w³asne du¿e wylêgarnie, prze-

twórnie, sklepy rybne, bogaty park maszynowy.

Dobrze zorganizowana jest praca czeskich ryba-

ków, nie ma tu poœpiechu, pracy ponad si³y po 12

i wiêcej godzin na dobê. Wystarczy byæ przy

od³owie stawów towarowych, du¿ych stawów po

300-400 ha, choæ metoda od³owu nie zmieni³a siê

tu od wieków, nadal podstawowym narzêdziem

jest wielki czeski „nevod“, to stopieñ nasycenia

sprzêtem mechanicznym i organizacja pozwala

z³owiæ nawet 150 ton dziennie przy niewielkim

wk³adzie pracy fizycznej. Ryby latem karmi siê z ³odzi

szczelinowych, na ka¿dym stawie stoj¹ silosy paszowe,

a do kormoranów strzela siê przez ca³y rok. Do tego za

oddany do dyrekcji gospodarstwa dziób tego ptaka rybak

otrzymuje gratyfikacjê.

Byæ czeskim rybakiem to duma i honor, ustawicznie dba

siê o wychowanie i wykszta³cenie m³odych, nowych pracow-

ników, w czym wydatnie pomagaj¹ rybackie gospodarstwa.

Ogólnie mo¿na stwierdziæ u czeskich rybaków du¿y opty-

mizm i zadowolenie, pomimo ich nie³atwej przecie¿ profesji.

Sta¿ który realizujemy ma na celu umo¿liwienie

uczniom Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu
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Fot. 1. Odklejanie zap³odnionej ikry karpi w 0,2% roztworze mleka. Prace sta¿y-
stów nadzoruje m³ody specjalista ds. rybactwa ze strony czeskiej.

Fot. 2. Selekcja tarlaków karpi.

Fot. 3. Jesienny od³ów stawów towarowych.



uzyskanie dodatkowej kwalifikacji zawodowej - rybak sta-

wowy i jednoczeœnie wprowadzenie absolwentów posia-

daj¹cych tê kwalifikacjê na polski rynek pracy. Aktualnie

w Polsce trwa kilkuletnia przerwa w nap³ywie nowych

wykwalifikowanych kadr do bran¿y rybackiej.

Pomimo braku naboru uczniów rybactwa do szko³y

w Gi¿ycku nadal bêdziemy organizowaæ z partnerami cze-

skimi ciekawe szkolenia i spotkania. Czesi, a zw³aszcza

czescy rybacy to ludzie bardzo otwarci na nowe pomys³y,

¿yczliwi, weseli i pomocni w ka¿dej sytuacji.

Andrzej Kowalski

Zespó³ Szkó³ Kszta³towania Œrodowiska

i Agrobiznesu w Gi¿ycku

Sta¿ finansowany ze œrodków UE w ramach projektu „Sta¿e i prak-

tyki zagraniczne dla osób kszta³c¹cych siê i szkol¹cych zawo-

dowo” realizowany w ramach dzia³ania 3.4.2 POKL na zasadach

Programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie – Leonardo da Vinci – Pro-

jekty mobilnoœci – IVT
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Fot. 4. Sortowanie ryb podczas od³owu stawów towarowych.

Wylêgarnictwo organizmów wodnych a bioró¿norodnoœæ – Red. Z.

Zakêœ, K. Demska-Zakêœ, A. Kowalska. Wyd. IRS, Olsztyn, 2014, 332 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê ramach realizacji V etapu operacji „Upowszechnianie naj-
nowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki
i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organi-
zmów wodnych”, wspó³finansowanej ze œrodków Unii Europejskiej z funduszu
Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nad-
brze¿nych obszarów rybackich 2007-2013” (Umowa nr 00002-61720-
-OR1400001/10)

Pocz¹tkowo podstawê dzia³alnoœci wylêgarnictwa stanowi³y dzikie tarlaki i pozyskane od nich pro-

dukty p³ciowe. Do dnia dzisiejszego sytuacja ta uleg³a tylko nieznacznej zmianie. Nadal gros ikry inkubowa-

nej w polskich wylêgarniach pozyskiwane jest od dzikich reproduktorów. W wylêgarnictwie ci¹gle dominuj¹

dwa gatunki, tj. szczupak (Esox lucius) i sielawa (Coregonus albula), których ikra stanowi ponad 80% objêto-

œci jaj wszystkich ryb. O pewnych symptomach przeobra¿ania siê wylêgarnictwa mo¿e jednak œwiadczyæ powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost liczby

rozmna¿anych gatunków. O ile na pocz¹tku lat 90. XX wieku inkubowano ikrê zaledwie kilku taksonów, o tyle obecnie mo¿na je szacowaæ na ponad 20. Wzra-

sta te¿ objêtoœæ ikry inkubowanej w polskich wylêgarniach tzw. nowych dla wylêgarnictwa gatunków. Warto zauwa¿yæ, ¿e coraz czêœciej s¹ to ryby bardziej

cenne ekologicznie ni¿ gospodarczo, a wylêgarnictwo staje siê narzêdziem utrzymywania, a czasami nawet wzbogacania bioró¿norodnoœci ekosystemów

wodnych. Sztandarowymi przyk³adami tej¿e, jak¿e istotnej, roli wylêgarnictwa s¹ udane projekty restytucji gatunków ryb.

Pamiêtajmy, ¿e rozwój wylêgarnictwa nale¿y rozwa¿aæ na kilku p³aszczyznach, np. technicznej, technologicznej, organizacyjnej i marketingowej.

W ka¿dym z tych obszarów kluczowym celem jest tzw. optymalizacja dzia³añ. W przypadku nowatorskich technologii produkcji materia³u zarybieniowego

nowych dla wylêgarnictwa taksonów w pierwszym rzêdzie optymalizuje siê wskaŸniki iloœciowe, np. prze¿ywalnoœæ i przyrosty ryb. Obecnie coraz czêœciej

zwraca siê równie¿ uwagê na tzw. biologiczn¹ jakoœæ materia³u. Coraz wiêksze znaczenie przypisuje siê takim cechom, jak: zmiennoœæ genetyczna, szeroko

rozumiany behawior, witalnoœæ i zdolnoœæ adaptacyjna. Bezsprzecznie s¹ to wskaŸniki szczególnie wa¿ne w przypadku wsiedlania materia³u zarybieniowego

do wód otwartych. Problemy pro-œrodowiskowego przygotowania materia³u produkowanego w obiektach wylêgarniczych s¹ jednak dopiero identyfikowane,

a ich rozwi¹zania nale¿y szukaæ poczynaj¹c od etapu opracowywania protoko³ów rozradzania ryb w wylêgarniach, a na zastosowaniu odpowiednich i sku-

tecznych technik transportu oraz zarybiania koñcz¹c. Oczywistym jest, ¿e prawdziwym weryfikatorem jakoœci materia³u zarybieniowego jest samo œrodowi-

sko, do którego on trafi. Pozyskanie informacji o efektach zarybieñ, czy te¿ witalnoœci i mo¿liwoœciach adaptacyjnych ryb z wylêgarni nie jest jednak ³atwe i do

tej pory nie wymyœlono lepszego narzêdzia, jak znakowanie i zwroty poznakowanych ryb. [ze Wstêpu]
Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury IRS Olsztyn

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwa IRS
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„WYLÊGARNIA 2015”
23-24 kwietnia 2015 r.
Temat przewodni:

„Podchowy organizmów wodnych – osi¹gniêcia, wyzwania, perspektywy”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Uprzejmie zapraszamy na kolejn¹ konferencjê
„WYLÊGARNIA” o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami wylê-
garnictwa organizmów wodnych. Tym razem spotkanie
„Wylêgarnia 2015” planujemy zorganizowaæ w dniach 23-24
kwietnia 2015 r., w Kazimierzu Dolnym (powiat pu³awski). Zor-
ganizowanie konferencji jest jednym z elementów realizacji
kolejnego, ju¿ VI (ostatniego) etapu operacji zatytu³owanej:
„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie
wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i organizacjami
sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu
organizmów wodnych”, wspó³finansowanej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego: „Zrównowa¿ony rozwój sektora
rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich
2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), Oœ priorytetowa 3:
Œrodki s³u¿¹ce wspólnemu interesowi, Œrodek 3.1: Dzia³ania
wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10). Dotych-
czas kolejne, coroczne konferencje „WYLÊGARNIA” organi-
zowaliœmy w terminie wrzeœniowym. Z uwagi na zapisy
zawarte w PO RYBY 2007-2013 nasze ostatnie spotkanie
zobligowani jesteœmy zorganizowaæ w terminie wiosennym
2015 r.

Temat przewodni konferencji bêdzie dotyczy³ szeroko
rozumianego zagadnienia podchowu organizmów wod-
nych. Preferowane bêd¹ opracowania kompleksowo trak-
tuj¹ce problematykê podchowu danego gatunku/gatunków
(w tym doniesienia o charakterze przegl¹dowym), a tak¿e te
dotycz¹ce wyników prac hodowlanych z najm³odszymi sta-
diami rozwojowymi organizmów wodnych. Oprócz tematu
przewodniego prezentowane bêd¹ inne, wa¿ne dla sektora
wylêgarnictwa zagadnienia.

Jak zwykle przewidujemy zorganizowanie 3 sesji refe-
ratowych i jednej plakatowej. Czas ka¿dego referatu nie
mo¿e przekraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹). Prosimy
o zg³aszanie tytu³ów proponowanych doniesieñ z zazna-

czeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat lub
poster). Informacje te prosimy przesy³aæ do 31 paŸdzier-
nika 2014 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres: agata-
kow@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie
prawo wyboru doniesieñ. Priorytetowo bêd¹ traktowane
doniesienia mieszcz¹ce siê w obszarze tematu przewod-
niego, a szczególnie te o stricte aplikacyjnym charakterze.

Teksty prac prosimy przes³aæ w formie elektronicznej
(pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki
w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakoœci fotografie
w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem
pracy prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych
rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginal-
nymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie
powinny byæ wklejone w tekst pracy). Prace nale¿y przes³aæ
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2014 r., na
adres: zakes@infish.com.pl. Maszynopisy, podobnie jak
w latach poprzednich, musz¹ byæ przygotowane w sposób
zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym
prace do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y
dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opra-
cowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê
z 150-200 s³ów. W przypadku, gdy nades³ana praca
nie bêdzie spe³nia³a ww. wymagañ nie zostanie ona
poddana pracom redakcyjnym.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy rozpocz¹æ
w œrodê 22 kwietnia 2015 r. od godz. 15.00. Nasze spotkanie
zakoñczymy w pi¹tek 24 kwietnia 2015 r. po obiedzie. Dalsze,
bardziej szczegó³owe informacje o konferencji bêdzie mo¿na
znaleŸæ w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich,
a tak¿e na stronie internetowej projektu: www.wylegar-
nia.infish.com.pl. Link do tej strony znajduje siê te¿ na stronie
internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ,
Zak³ad Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl




