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Prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski uhonorowany

Medalem im. Alfreda Lityñskiego

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e prof. dr hab.

Bogus³aw Zdanowski zosta³ uhonorowany Medalem imie-

nia prof. Alfreda Lityñskiego, który jest przyznawany jako

wyraz szczególnego wyró¿nienia i uznania za wybitne

osi¹gniêcia naukowe, organizatorskie lub popularyzator-

skie w szeroko pojêtej hydrobiologii. Jest to najwy¿sze

wyró¿nienie w œrodowisku hydrobiologów polskich. Od

ponad piêædziesiêciu lat, odk¹d zosta³o ono ustanowione,

wyró¿nione zosta³y nim jedynie 23 osoby. Medal nadaje

Kapitu³a Medalu, w sk³ad której wchodzi prezes Polskiego

Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz szeœciu cz³onków

przez niego powo³anych.

Nadanie medalu mia³o miejsce 8 wrzeœnia 2015 r.

w Koszalinie, podczas XXIII Zjazdu Hydrobiologów Pol-

skich, a wrêczenie 15 stycznia 2016 r. przez prezes Olsztyñ-

skiego Oddzia³u PTH, dr hab. Julitê Dunalsk¹, prof. UWM,

w klubie pracowników UWM „Baccalarium”. Akt nadania

zosta³ poprzedzony prezentacj¹ dokonañ i osi¹gniêæ Lau-

reata. Dziêkuj¹c za medal Profesor zaznaczy³, ¿e jest to

wielkie wyró¿nienie dla ca³ego olsztyñskiego œwiata hydro-

biologii. Wszyscy zwi¹zani z t¹ dyscyplin¹ powinni poczuæ

siê wyró¿nieni.

Nastêpnie odby³a siê prezentacja niesztampowego

pokazu multimedialnego przygotowanego przez Uhonoro-

wanego. Wyst¹pienie zosta³o podparte cytatem Marka

Twaina: „Lepiej siedzieæ cicho i wygl¹daæ jak idiota, ni¿ siê

odezwaæ i rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci”. Jak zaznaczy³

Profesor, na szczêœcie, chêci poznawcze, odkrywanie

i pasja w Jego ¿yciu przewa¿y³y, czego potwierdzeniem

by³y kolejno pokazywane slajdy. Œmia³o mo¿na by o nich

rzec, ¿e by³a to sentymentalna hydrobiologiczna podró¿

z nadbu¿añskiej W³odawy, przez m.in. Wielkie Jeziora

Mazurskie i podgrzane jeziora koniñskie, po daleki Bajka³,
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Jezioro Ochrydzkie czy jeziora w Iraku. Uwiecznionym

i przywo³anym na fotografiach ludziom i miejscom towarzy-

szy³y opowiedziane przez Profesora ciekawe historie, okra-

szone trafnym i ¿artobliwym komentarzem. Zw³aszcza

wspominane badania terenowe prowadzone z polotem na

tle siermiê¿nej, trudnej i nasyconej nonsensami rzeczywi-

stoœci lat osiemdziesi¹tych, da³y lekcjê pokory

przys³uchuj¹cemu siê m³odemu pokoleniu hydrobiologów.

W swoich wspomnieniach Profesor niejednokrotnie pod-

kreœla³, ¿e mia³ i ma szczêœcie do wielu ¿yczliwych osób,

które s³u¿y³y mu wiedz¹ oraz doœwiadczeniem. Zwróci³

uwagê na wielk¹ rolê, jak¹ w Jego ¿yciu odegra³y znacz¹ce

postaci hydrobiologii polskiej: prof. A. Hillbricht-Ilkowska

i prof. A. Stañczykowska-Piotrowska oraz prof. J. Zawisza,

prof. A. Szczepañski, prof. Z. Kajak, prof. K. Tarwid, . Cisn¹

mi siê w tym momencie na usta s³owa Marka Twaina,

przywo³anego ju¿ wczeœniej przez Laureata: „Trzymaj siê

z dala od ludzi, którzy próbuj¹ pomniejszaæ twoje ambicje.

Mali ludzie zawsze tak robi¹, a naprawdê wielcy sprawiaj¹,

¿e i ty mo¿esz byæ wielki”.

El¿bieta Bogacka-Kapusta

Zak³ad Ichtiologii

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Polsko-Bia³oruskie Forum Rybactwa Œródl¹dowego –
Mo¿liwoœci Wspó³pracy, Miñsk 19-21.01.2016

Z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

w Bia³orusi w styczniu 2016 r., w Miñsku zorganizowano

spotkanie poœwiêcone mo¿liwoœciom wspó³pracy Polski

i Bia³orusi w zakresie rybactwa œródl¹dowego i akwakul-

tury. G³ównym inicjatorem i organizatorem forum by³ radca

Ambasady RP Aleksander Wasilewski. Zgodnie z za³o¿e-
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Fot. 1. Stó³ prezydialny forum. Fot. 2. Naczelnik Adam Sudyk prezentuje tendencje rozwoju polskiej akwakul-
tury.



niami organizatora celem forum by³o zaprezentowanie

aktualnego stanu sektora rybackiego w obu krajach i per-

spektyw jego rozwoju w najbli¿szej przysz³oœci.

Polskiej delegacji przewodniczy³ Janusz Wrona –

dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospo-

darki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, a uczestniczyli w niej

Adam Sudyk – naczelnik Wydzia³u Rybactwa wy¿ej wymie-

nionego Departamentu oraz Ryszard Kolman i Andrzej Lir-

ski z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa

Sakowicza w Olsztynie. W czêœci oficjalnej forum wzi¹³

udzia³ chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Bia³orusi Micha³ Chabros, pe³ni¹cy obowi¹zki

ambasadora.

Stronê bia³orusk¹ reprezentowali: Wiktor Mielnik –

wicedyrektor Pañstwowego Zjednoczenia ds. Melioracji,

Gospodarki Wodnej i Rybackiej Ministerstwa Rolnictwa

i ¯ywnoœci Republiki Bia³orusi, Vladimir Ageets – dyrektor

Instytutu Gospodarki Rybackiej AN Bia³orusi i jego

zastêpca ds. naukowych Vladimir Kostousov oraz Andriej

Sergiejew – kierownik Wydzia³u Gospodarki Rybnej i Prze-

mys³owej Hodowli Ryb oraz Vitalij Ponomarenko – kierow-

nik Wydzia³u Stawowej Hodowli Ryb.

W forum rybackim wziê³o udzia³ ponad szeœædziesiêciu

uczestników: u¿ytkowników stawów, dzier¿awców jezior,

przedstawicieli administracji rz¹dowej i lokalnej oraz jedno-

stek naukowych. Spotkanie odby³o siê w sali konferencyjnej

stylowego hotelu „Monastyrski”, po³o¿onego w centrum

zabytkowej czêœci Miñska. Po oficjalnym otwarciu konfe-

rencji przez przedstawicieli Bia³orusi i Polski, w referatach

przedstawiono aktualny stan akwakultury, plany oraz stra-

tegie rozwoju do 2020 roku. W prezentacji przygotowanej

przez ekspertów z Departamentu Rybo³ówstwa zawarto

informacje rysuj¹ce stan i tendencje rozwoju akwakultury

w Polsce na tle przygotowanego Projektu Operacyjnego

„Ryby i Morze 2014-2020”. Natomiast prezentacja przygo-

towana przez autorów niniejszego doniesienia zawiera³a

opis podstawowych ga³êzi akwakultury i ich udzia³u w pro-

dukcji rybackiej.

Strukturê rynku rybnego Bia³orusi i na tym tle stan i ten-

dencje rozwoju akwakultury przedstawi³ Vladimir Kostou-

sov. Stwierdzi³ on miêdzy innymi, ¿e krajowa produkcja

rybacka pokrywa zapotrzebowanie rynku na ryby jedynie

w 8-10%, a pozosta³a czêœæ to import, g³ównie ryb mor-

skich. Dwa kolejne referaty poœwiêcone zosta³y problema-
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Fot. 3. Linia do filetowania ryb. Fot. 4. Nacinanie filetów karpia w celu redukcji uci¹¿liwoœci drobnych oœci.

Fot. 5. Gotowa do sprzeda¿y produkcja przetwórni – sch³adzane i mro¿one fi-
lety karpia, karasia i to³pygi.

Fot. 6. Wêdzone tuszki z g³ow¹, karpia i karasia.



tyce gospodarki jeziorowej, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem wysokoœci op³at dzier¿awnych oraz niedostatecznych

zarybieñ wêgorzem.

W dyskusji szczególne zainteresowanie s³uchaczy

koncentrowa³o siê na intensywnych metodach chowu ryb

w systemach recyrkulacyjnych, mo¿liwoœciach wprowa-

dzania nowych gatunków ryb oraz strategiach rozwoju

przetwórstwa w akwakulturze. Polska delegacja mia³a

mo¿liwoœæ podzielenia siê naszymi krajowymi doœwiadcze-

niami w tym zakresie. Wielu uczestników spotkania

wyra¿a³o chêæ nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy i bezpoœred-

niego zapoznania siê z polskimi gospodarstwami rybac-

kimi.

Dyskusjê oraz wymianê opinii kontynuowano równie¿

podczas wizyty uczestników forum w gospodarstwie kar-

piowym „Volma”, po³o¿onym oko³o 50 km od Miñska.

Pozwoli³o to poznaæ organizacjê produkcji i zbytu ryb

w typowym, tradycyjnym przedsiêbiorstwie akwakultury na

Bia³orusi. W produkcji stawowej zdecydowanie dominuje

karp (ponad 80% udzia³u w produkcji ogólnej) oraz gatunki

utrzymywane w polikulturze z karpiem – to³pyga bia³a

i pstra, amur bia³y, szczupak, sum europejski, karaœ, lin.

Poniewa¿ konsumenci bia³oruscy akceptuj¹ jeszcze nie-

wielk¹ w porównaniu z polskimi standardami masê jednost-

kow¹ karpia towarowego poni¿ej 1 kg, w dalszym ci¹gu

dominuje zarówno w tym gospodarstwie, jak i ca³ej

Bia³orusi dwuletni system wychowu ryb z zastosowaniem

klasycznych metod przesadkowania.

W gospodarstwie Volma u¿ytkuje siê ponad 1000 ha

klasycznych stawów ziemnych. Wysoka wydajnoœæ natu-

ralna stawów, wsparta intensywnym nawo¿eniem organicz-

nym oraz dokarmianiem zbo¿ami pozwala uzyskaæ bardzo

dobre wyniki od³owu karpia handlowego, przekraczaj¹ce

1000 kg/ha. Gospodarstwo dysponuje w³asn¹ wylêgarni¹,

podchowalni¹ ryb oraz przetwórni¹.

Technologia chowu karpia jest bardzo zbli¿ona do pol-

skiej, natomiast na uwagê zas³uguje specyficzny sposób

organizacji rozrodu ryb, g³ównie karpia. Tar³o karpia prze-

prowadza siê w betonowych basenach wy³o¿onych plasti-

kowym substratem. Po z³o¿eniu ikry i jej zap³odnieniu, tar-

laki s¹ od³awiane, po wylêgniêciu larwy karpia pozosta-

wiane s¹ na kilka dni, podkarmiane i przenoszone na stawy.

W odró¿nieniu od struktury zbytu karpia w Polsce,

gdzie w dalszym ci¹gu oko³o 80% produkcji tego gatunku

sprzedaje siê w grudniu, na Bia³orusi zbyt karpia jest bardzo

wyrównany przez ca³y rok. W 2015 roku na grudzieñ przy-

pad³o tam 12% ca³orocznej sprzeda¿y, na styczeñ, luty

i kwiecieñ po oko³o 10%, najmniej karpia, 2-3% sprzedaje

siê w miesi¹cach letnich.

Ten rozk³ad sprzeda¿y stwarza koniecznoœæ ca³orocz-

nego magazynowania du¿ych iloœci ryb, do utrzymania

bie¿¹cej sprzeda¿y ryb ¿ywych i na potrzeby w³asnej prze-

twórni. Gospodarstwo przetwarza ka¿dego dnia oko³o 1,5

tony ryb z w³asnej produkcji – g³ównie karpia, to³pygi oraz

amury bia³e. Rocznie gospodarstwo dostarcza na rynek

oko³o 250 ton przetworzonych ryb – patroszone, filetowane

(tak¿e filet nacinany), wêdzone.

Z uwagi na bogaty program przygotowany przez

gospodarza forum, z Miñskiem mogliœmy siê zapoznaæ

g³ównie w porze wieczornej – w œwietle lamp prezentowa³

siê on bardzo korzystnie.

Nastêpnego dnia zostaliœmy zaproszeni do Narodowej

Agencji ds. Prywatyzacji i Inwestycji Zagranicznych. W trak-

cie profesjonalnie zorganizowanego spotkania pracownicy

Agencji zaprezentowali w formie prezentacji mo¿liwoœci

wspó³pracy gospodarczej i inwestowania w rolnictwie,

w tym w akwakulturze i rybactwie na Bia³orusi. Wed³ug

gospodarzy obowi¹zuj¹ce i projektowane rozwi¹zania

prawne stwarzaj¹ pozytywny klimat do wspólnych bia³oru-

sko-polskich inwestycji.

Krótkie podsumowanie rezultatów forum odby³o siê

w Ambasadzie RP, mieszcz¹cej siê na 11 piêtrze biurowca

przy ul. Biduli. Stwierdzono, ¿e spotkania i przeprowadzone

rozmowy by³y bardzo owocne, co pozwala s¹dziæ, ¿e

wspó³praca w dziedzinie akwakultury pomiêdzy Polsk¹

i Bia³orusi¹ ma perspektywy rozwoju zarówno na poziomie

produkcji rybackiej, jak i nauki.

Andrzej Lirski, Ryszard Kolman

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 7. Miñsk póŸnym wieczorem


