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Europejska Noc Naukowców Fusion Night 2015
w Olsztynie – wk³ad Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

Europejska Noc Naukowców FUSION NIGHT 2015,

zorganizowana 25 wrzeœnia 2015 r. by³a wyj¹tkowa, bo 10 –

jubileuszowa (www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl). Orga-

nizatorami FUSION NIGHT w Olsztynie byli: Instytut Roz-

rodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN oraz Olsztyñska

Szko³a Wy¿sza im. Józefa Rusieckiego. Partnerem wyda-

rzenia by³ tak¿e Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olszty-

nie. Jedn¹ z atrakcji, któr¹ zaprezentowali pracownicy

Instytutu by³: „Touch tank – dotknij rybê” – pokaz, podczas

którego mieszkañcy Olsztyna i regionu mieli wyj¹tkow¹

okazjê, aby przyjrzeæ siê z bliska sterletom Acipenser ruthe-

nus. Ten rzeczny gatunek jesiotrów, wystêpuje w zlewisku

Morza Czarnego, Kaspijskiego, Ba³tyckiego, Bia³ego i Kar-

skiego. Mo¿liwoœæ pog³askania ryby, kojarzonej najczêœciej

z rekinem, wywo³ywa³a du¿y entuzjazm, szczególnie wœród

dzieci. Wiêkszoœæ po raz pierwszy zetknê³a siê z tym gatun-

kiem ryby. Podczas pokazu informowano o biologii i ochro-

nie gatunków ryb jesiotrowatych. Wielkie zdziwienie

wywo³ywa³a informacja o tym, ¿e jesiotry s¹ d³ugowieczne

i mog¹ dorastaæ do ogromnych rozmiarów (prowadz¹cy:

Sylwia Jarmo³owicz i Grzegorz Wiszniewski).

Zachwyt odwiedzaj¹cych, szczególnie tych

najm³odszych wzbudza³y równie¿ sinice (Cyanobacteria),

które mo¿na by³o ogl¹daæ pod mikroskopem podczas

warsztatów „STOP, zakwit sinic – konkurencja, inteligencja

i samoobrona w fitoplanktonie jezior”. Reakcja odwie-

dzaj¹cych: „ale kosmos”, utwierdza w przekonaniu, jak

wa¿ne s¹ tego typu wydarzenia. Oprócz pokazu fascy-

nuj¹cego œwiata mikrospo³ecznoœci planktonowej kilku

olsztyñskich jezior, odwiedzaj¹cy mieli tak¿e mo¿liwoœæ

samodzielnego przygotowania preparatów z dominuj¹cymi

sinicami, stwarzaj¹cymi obecnie potencjalnie toksyczne

(hepato-, dermato-, neuro- lub cytotoksyczne) zagro¿enie

dla korzystaj¹cych z takich wód. Ogromne zainteresowanie

wzbudzi³ równie¿ gatunek sinic Nostoc pruniforme, którego

galaretowate kolonie przypominaj¹ kamienie i dorastaj¹

nawet do 22 cm d³ugoœci (prowadz¹cy: Agnieszka Napiór-

kowska-Krzebietke i Andrzej Hutorowicz).
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Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê tak¿e unikatowa

mobilna wylêgarnia, s³u¿¹ca do inkubacji ikry ryb. Podczas

pokazu przedstawiono konstrukcjê tego urz¹dzenia wraz

z omówieniem procesu inkubacji i cyklu ¿yciowego ryb (pro-

wadz¹cy: Marek £uczyñski i Andrzej Szczerbowski).

W trakcie FUSION NIGHT 2015 przeprowadzono rów-

nie¿ warsztaty „WyœledŸ œledzia”, maj¹ce na celu przedsta-

wienie praktycznego zastosowania telemetrii w badaniach

naukowych. Uczestnicy pos³uguj¹c siê odbiornikiem

i anten¹ poszukiwali ukrytych w terenie atrap ryb z zamon-

towanymi nadajnikami. Zarówno dzieci, jak i doroœli

z du¿ym zaanga¿owaniem starali siê odnaleŸæ ukryte „œle-

dzie”, a ich wytrwa³oœæ by³a oczywiœcie nagradzana. Praca

naukowo-badawcza nie musi byæ nudna, ale mo¿e byæ

odkrywcza i fascynuj¹ca. Cieszymy siê, ¿e mieszkañcy

Olsztyna i regionu wziêli udzia³ w pokazach, eksperymen-

tach i warsztatach, ukazuj¹cych, jak wielkie znaczenie ma

nauka w codziennym ¿yciu. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e

wœród najm³odszych odwiedzaj¹cych rosn¹ kolejni ichtiolo-

dzy, a mo¿e nawet fykolodzy. Dziêkujemy za pomoc wolon-

tariuszom oraz naszym wspó³pracownikom.

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke,

Sylwia Jarmo³owicz, Grzegorz Wiszniewski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

XXI Konferencja Hodowców Karpia – czas podsumowañ
i oczekiwañ

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczêciem kolejnego

sezonu, w dniach 8 i 9 marca 2016 roku odby³a siê

w Paprotni ko³o Sochaczewa kolejna konferencja, adreso-

wana g³ównie do hodowców specjalizuj¹cych w chowie

karpi i gatunków mu towarzysz¹cych. Konferencja zgroma-

dzi³a oko³o 200 s³uchaczy, oprócz hodowców tak¿e przed-

stawicieli administracji pañstwowej oraz nauki.

Organizatorzy zaplanowali przedstawienie aktualnego

stanu polskiej akwakultury, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem problematyki karpiowej oraz szans, wyzwañ

i zagro¿eñ stoj¹cych przed sektorem. Moment dyskusji œro-

dowiska o kluczowych zagadnieniach bran¿y wydaje siê

optymalny, gdy¿ zakoñczy³ siê ju¿ Program Operacyjny na

lata 2007-2013 i nied³ugo zacznie funkcjonowaæ trzeci ju¿

Program „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wyg³oszone referaty

W trakcie dwóch dni konferencyjnych przedstawiono

piêtnaœcie referatów w ramach czterech sesji tematycz-

nych:

– Sytuacja sektora rybackiego w Polsce,

– Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”,

– Zdrowie ryb,

– Rynek, produkcja, innowacje.

Na konferencji referaty wyg³osili pracownicy Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, Pañstwowego Insty-

tutu Weterynaryjnego PIB w Pu³awach, Polskiej Akademii

Nauk w Olsztynie, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we

Wroc³awiu, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsz-
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tynie, Zak³adu Higieny Weterynaryjnej z Bydgoszczy oraz

organów pañstwowych – Departamentu Rybo³ówstwa

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,

Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz Departamentu

Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.

W przerwach miêdzy sesjami mo¿na by³o zapoznaæ siê

z ofertami firm zaopatruj¹cych sektor akwakultury, miêdzy

innymi pasz dla ryb, basenów transportowych i osprzêtu

rybackiego, urz¹dzenia do uœmiercania ryb. Przedstawi-

ciele firm produkuj¹cych pasze dla ryb zaprezentowali

swoje nowe oferty i produkty dla gospodarstw karpiowych

zarówno na stoiskach, jak i w formie prezentacji w sali kon-

ferencyjnej.

Wybrane tezy referatów

Niewielka objêtoœæ artyku³u nie pozwala na szersze

omówienie wszystkich prezentacji, poni¿ej przedstawiono

ich wybrane w¹tki.

Dwa g³ówne gatunki krajowej akwakultury – karp

i pstr¹g têczowy „trzymaj¹ siê mocno”, uzyskuj¹c w 2014

roku udzia³ odpowiednio 50,6 i 40,1% w ogólnej produkcji

ryb przeznaczonych do konsumpcji. Wœród krajów Unii

Europejskiej Polska zajmuje pierwsze miejsce w produkcji

karpi i czwarte w produkcji pstr¹gów. W sprawozdaniach

statystycznych za 2014 rok produkcjê karpia wykaza³o 987

podmiotów, pstr¹gów têczowych 156, palii 20, jesiotrów 64,

wêgorzy 4, tilapii 1, raków 6.

W omawianym sezonie ogólna produkcja akwakultury

(ryb, skorupiaków i ikry przeznaczonej do konsumpcji) by³a

najwy¿sza w jedenastoletniej historii badañ przy zastosowa-

niu kwestionariusza RRW-22 i wynios³a 40,1 tys. ton o ogól-

nej wartoœci oko³o 370 mln z³. Odnotowano bardzo dobry

wskaŸnik udzia³u sprzeda¿y w produkcji, wynosz¹cy 90,6%.

Zauwa¿alny jest coraz wiêkszy wp³yw, tak¿e nega-

tywny, zmian klimatycznych na warunki chowu ryb. Deficyty

wody w zlewniach i jej wysokie temperatury spowodowa³y

spadek produkcji ryb w 2015 roku – zarówno karpi, jak

i pstr¹gów têczowych, szacowany dla obu gatunków na

oko³o 10-15%. Niestety, perspektywy wzrostu produkcji

karpi w 2016 roku wydaj¹ siê znikome. Nietypowo ciep³e

zimy, brak pokrywy lodu na stawach, zwiêkszona przez to

presja ptaków rybo¿ernych wp³ywaj¹ na zwiêkszon¹ œmier-

telnoœæ i obni¿enie kondycji ryb zarówno w obsadach dwu-

sezonowych, jak i z klasycznych zimochowów. Prowa-

dzone w trakcie konferencji rozmowy kuluarowe potwier-

dzaj¹ spodziewany deficyt obsad stawów towarowych

wiosn¹ 2016 roku. Rzeczywiste wyniki, dotycz¹ce obsad

karpia handlowego, zarówno w systemie dwuletnim, jak

i trzyletnim bêd¹ znane w II po³owie kwietnia, po zakoñcze-

niu od³owów.

Ni¿sza ni¿ w 2014 roku produkcja krajowa karpia

spowodowa³a, ¿e ceny hurtowe uzyskiwane w okresie

przedœwi¹tecznym w 2015 roku by³y atrakcyjniejsze ni¿

w roku poprzednim, szacunkowo o ok. 1 z³/kg.

Statystyki rybackie wykazuj¹, ¿e konsumpcja karpia

utrzymuje siê od lat na podobnym poziomie oko³o 0,5 kg/

osobê. W 2004 roku wynosi³a 0,51 kg , natomiast w 2015,

wed³ug prognoz 0,49 kg. Dla pstr¹gów odnotowuje siê

wzrost konsumpcji – w 2004 roku 0,29 kg, natomiast

wed³ug prognoz w 2015 roku 0,51 kg.

Obecn¹ ch³onnoœæ krajowego rynku karpia szacuje siê

na poziomie oko³o 20 tys. ton. Trudnoœci z ustabilizowa-

niem produkcji karpia w Polsce na tym pu³apie spowodo-

wane s¹ kilkoma czynnikami, do których jako jedne z naj-

wa¿niejszych nale¿y zaliczyæ problemy epizootyczne. Jak

zwykle tej problematyce poœwiêcono w trakcie konferencji

kilka wyst¹pieñ. Podczas sesji pt. „Zdrowie ryb” s³uchacze

zapoznali siê z zagadnieniami dotycz¹cymi profilaktyki

i zwalczania chorób ryb, szczególnie istotnych w gospo-

darce stawowej. Przedstawiono równie¿ zagro¿enia i mo¿li-

woœci ochrony zdrowia ryb w rybactwie ekologicznym.

Zwrócono uwagê na wp³yw zaburzeñ równowagi czynni-

ków œrodowiskowych na zdrowie ryb oraz problematykê

skutecznoœci terapii antybiotykowej w zwalczaniu chorób.

Istotn¹ niepokoj¹c¹ informacj¹ by³o doniesienie o pojawie-

niu siê w polskiej akwakulturze nowego, niebezpiecznego

wirusa CEV, zwanego wirusem obrzêku karpia lub KSD

(choroba œpi¹cych koi). Nowe przypadki na terenie kraju

zdiagnozowano w ubieg³ym sezonie. Wirus jest potencjal-

nie niebezpieczny, poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ straty siê-

gaj¹ce 80% obsady wyjœciowej. Przebieg infekcji CEV jest

bardzo zbli¿ony do zaka¿eñ herpeswirusem koi (KHV),

nêkaj¹cym polskie hodowle od niemal dwudziestu lat.

Nowa jednostka chorobowa powinna sk³oniæ hodowców do

jeszcze wiêkszej ni¿ dot¹d rozwagi przy zakupach mate-

ria³u obsadowego ryb i unikania niepewnych (niesprawdzo-

nych) Ÿróde³ tego materia³u. W jednym z referatów, wyko-

rzystuj¹c bogaty materia³ zdjêciowy, zaznajomiono s³ucha-

czy z istotnym problemem wp³ywu stanu zdrowotnego ryb

oraz postêpowania z nimi na walory konsumpcyjne. Obec-

nie konsumenci s¹ bardzo uwra¿liwieni na przekazy

medialne na temat ewentualnych zagro¿eñ, wynikaj¹cych

z dopuszczenia do handlu szkodliwych produktów ¿yw-

noœciowych. Powy¿sze zastrze¿enia dotycz¹ równie¿

sprzeda¿y ¿ywych ryb. Zerwana ³uska, pojedyncze

paso¿yty na ciele ryby, skaleczenia, niewielkie uszkodzenia

s¹ bardzo nieufnie traktowane przez klientów i coraz czê-

œciej mog¹ byæ przyczyn¹ rezygnacji z zakupu ¿ywego kar-

pia. We w³asnym, dobrze rozumianym interesie hodowcy

nie powinni dopuszczaæ do obrotu ryb o niepe³nej jakoœci.

Produkcja ryb w systemach recyrkulacyjnych (RAS)

staje siê w Polsce coraz bardziej popularna, miêdzy innymi

z powodu mo¿liwoœci dofinansowania inwestycji fundu-

szami unijnymi. Aktualnie chów organizmów wodnych

w systemach recyrkulacyjnych prowadzony jest w oko³o 20
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gospodarstwach, produkuj¹cych oko³o 2 tys. ton ryb kon-

sumpcyjnych (oprócz pstr¹gów). Wymienione wy¿ej

obiekty specjalizuj¹ siê w produkcji suma afrykañskiego,

jesiotrów, tilapii, sandacza, ³ososia atlantyckiego i wêgorza.

W dwóch prezentacjach zademonstrowano funkcjonuj¹ce

ju¿ rozwi¹zania, w tym daj¹ce mo¿liwoœci tuczu karpi oraz

ryb drapie¿nych. Doœwiadczenia zebrane w Unii Europej-

skiej i Polsce wskazuj¹ na koniecznoœæ zwrócenia wnikliwej

uwagi na ekonomiczny aspekt produkcji (koszty produkcji

ryb) oraz mo¿liwoœci jej sprzeda¿y w cyklu ca³orocznym.

Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e nieuniknione (szczególnie pod-

grzewania wody) koszty produkcji bêd¹ wymaga³y, przy

podejmowaniu decyzji o budowie systemów recyrkulacyj-

nych, wyboru gatunków cennych, których cena zbytu

bêdzie rekompensowa³a te koszty, oraz o dobrych perspek-

tywach rynkowych. Aspekt ekonomiczny znalaz³ siê rów-

nie¿ w referacie dotycz¹cym rozrodu karpia poza natural-

nym sezonem z wykorzystaniem nasienia gonadalnego.

Jednym z niewielu referatów, zwi¹zanych œciœle ze sta-

wow¹ praktyk¹ produkcyjn¹, by³a porównawcza ocena

efektów zastosowania szeœciu gatunków zbó¿ w ¿ywieniu

karpi w ró¿nych wariantach (ziarna ca³e i rozdrobnione)

oraz ró¿nej czêstotliwoœci dokarmiania. Okazuje siê, ¿e

dobre efekty produkcyjne mo¿na uzyskaæ nie tylko stosuj¹c

standardowe zbo¿a (szczególnie pszen¿yto), ale równie¿

skarmiaj¹c ma³o znany owies bez³uski. Nieodzownym

warunkiem jest sta³a kontrola wyjadania paszy i systema-

tyczna ocena tempa wzrostu ryb.

Gospodarkê stawow¹ w Polsce czekaj¹ w najbli¿szym

czasie nowe, równie¿ nieoczekiwane wyzwania. Jednym

z nich jest nowa ustawa o ustroju rolnym, która zak³ada

miêdzy innymi ograniczenia w zbywaniu gruntów rolnych,

w tym stawów. Przedstawiciel Agencji Nieruchomoœci Rol-

nych Skarbu Pañstwa przedstawi³ zagadnienia wykupu

i dzier¿awy gruntów, w tym obiektów stawowych na tle

zachodz¹cych zmian. Jak zapewni³, ustawa bêdzie

zak³ada³a mo¿liwoœæ przed³u¿ania umów dzier¿awy grun-

tów z zasobów pañstwa, w tym obiektów stawowych na

okres do dziesiêciu lat.

Wchodz¹cy w tym roku w etap realizacji Program Ope-

racyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 z oczywistych wzglê-

dów budzi³ du¿e zainteresowanie uczestników konferencji.

Dla akwakultury stawowej szczególnie interesuj¹ce mo¿li-

woœci wykorzystania stwarza Priorytet 2, a w nim miêdzy

innymi innowacje, inwestycje produkcyjne w akwakulturze,

akwakultura œwiadcz¹ca us³ugi œrodowiskowe (rekompen-

saty wodnoœrodowiskowe), ubezpieczenie zasobów akwa-

kultury, co zosta³o obszernie przedstawione przez przed-
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Fot. 1. Widok na salê obrad XXI Konferencji Hodowców Karpia. Fot. 2. Delegacja z Litwy na stoisku wystawcy.

Fot. 3. Nadanie godnoœci Honorowego Cz³onka PTRyb. Fot. 4. Jedna z prezentacji na konferencji.



stawiciela Departamentu Rybo³ówstwa MGMi¯Œ. Pomimo

wysi³ku resortu, proces tworzenia i konsultowania niezbêd-

nych do wdro¿enia rozporz¹dzeñ, koniecznych do urucho-

mienia programu, nie zosta³ jeszcze zakoñczony, jednak

wed³ug zapewnieñ nied³ugo zostanie wdro¿ony.

Podobnie jak w poprzednim programie, tak¿e w obec-

nym na lata 2014-2020 przewidziano dzia³ania w ramach

Priorytetu IV – Zatrudnienie i spójnoœæ terytorialna na

obszarach rybackich.

W Polsce alokacja na realizacjê tego priorytetu wynosi

obecnie oko³o 93,76 mln euro, co stanowi 30% bud¿etu

w porównaniu do okresu 2007-2013.

Celem ogólnym omawianego priorytetu jest rozwój

obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez two-

rzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych Ÿróde³

dochodów dla rybaków oraz innych ga³êzi gospodarki

zwi¹zanych z rybactwem. Spodziewanymi efektami

osi¹gniêcia i realizacji tego celu maj¹ byæ utworzone i utrzy-

mane miejsca pracy oraz nowo utworzone przedsiêbior-

stwa. Z tego wzglêdu bardzo istotne bêd¹ dzia³ania aktywi-

zuj¹ce rynek pracy. Wœród nich znajdzie siê dywersyfikacja

zatrudnienia osób wykonuj¹cych pracê zwi¹zan¹ z sekto-

rem rybactwa. Odbywaæ siê bêdzie ona w drodze tworzenia

dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybackim i nie

zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ ryback¹ oraz

poprzez zachêcanie m³odych ludzi do przedsiêbiorczoœci

i zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej. Aby to by³o

mo¿liwe, planowane jest uruchomienie dzia³añ pobu-

dzaj¹cych przedsiêbiorczoœæ m³odych osób oraz dzia³añ

wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie ich udzia³u w rynku pracy.

Równie¿ dla osi¹gniêcia tego celu planuje siê uruchomienie

w ramach Priorytetu IV dzia³añ w zakresie promowania

i u³atwiania przedsiêbiorczoœci lokalnych spo³ecznoœci

rybackich, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie ³añcucha

dostaw produktów w sektorze rybo³ówstwa i akwakultury.

Planuje siê tworzenie warunków, aby dzia³ania promocyjne

swym zakresem obejmowa³y równie¿ popularyzacjê lokal-

nych produktów rybnych oraz walorów pozaprodukcyjnych

obszarów rybackich i akwakultury.

Ponadto, w ramach Priorytetu IV przewiduje siê szcze-

gólne wsparcie przedsiêwziêæ, które zwi¹zane s¹ z zacho-

waniem dobrego stanu œrodowiska naturalnego na obsza-

rach rybackich i akwakultury, a tak¿e oddolnych inicjatyw

rybackich lokalnych grup dzia³ania i lokalnych partnerstw

publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybac-

kich i akwakultury.

Ubiegaæ siê o wsparcie w ramach Priorytetu IV w per-

spektywie finansowej 2014-2020, podobnie jak w okresie

2007-2013 bêdzie mo¿na za poœrednictwem lokalnych

grup dzia³ania w sektorze rybo³ówstwa. Aktualnie (marzec,

kwiecieñ 2016) we wszystkich województwach trwa kon-

kurs na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR), które

zosta³y przed³o¿one przez lokalne grupy dzia³ania w sekto-

rze rybo³ówstwa. W ramach konkursu, ³¹cznie w 16 woje-

wództwach w kraju zosta³o z³o¿onych 45 wniosków

wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego 2014-2020 (EFMR), w tym 30

wniosków dotycz¹cych finansowania realizacji LSR

w ca³oœci z EFMR. Rozstrzygniêcie konkursu przewiduje siê

w maju 2016 r.

Konferencja karpiowa by³a równie¿ okazj¹ do przed-

stawienia mo¿liwoœci podjêcia studiów rybackich na Uni-

wersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Z pew-

noœci¹ s¹ one interesuj¹ce i potrzebne nie tylko w prowa-

dzeniu gospodarki rybackiej, lecz mog¹ byæ przydatne rów-

nie¿ w przypadku podjêcia pracy zawodowej w innych dzie-

dzinach. Jednak jak pokazuje ¿ycie (czytaj: liczba chêtnych)

m³odzi ludzie widz¹ to nieco inaczej. W ostatnich latach,

mimo du¿ej promocji mury tej uczelni opuœci³o zaledwie 22

dyplomowanych rybaków z wy¿szym wykszta³ceniem.

Nadane godnoœci honorowe

Sympatyczn¹ tradycj¹ kolejnych konferencji karpiowych

jest uroczyste nadawanie godnoœci honorowych osobom

szczególnie zas³u¿onym dla rybactwa.

W tym roku Kapitu³a oraz Prezydium PTRyb nada³a

tytu³ Rybaka Roku 2015 Józefowi Szymczakowi (Stawy

Milickie SA).

Godnoœæ Honorowego Cz³onka Polskiego Towarzy-

stwa Rybackiego otrzymali: Lidia Pirtañ (PZW Pi³a), dr wet.

Teresa Nowak-Kobus (Lecznica Chorób Ryb Piaseczno)

oraz prof. Ryszard Wojda (SGGW Warszawa).

Na zakoñczenie

Integracja – has³o powtarzane od wielu ju¿ lat wœród

karpiarzy, mocno wybrzmia³o w trakcie ostatniej konferen-

cji. Na koniecznoœæ wspólnego dzia³ania wskaza³ w swoim

wyst¹pieniu prof. Wojda, uznaj¹c potrzebê wspó³pracy

poszczególnych organizacji rybackich wrêcz za element

niezbêdny w dalszym rozwoju polskiej akwakultury. W kon-

tekœcie wniosków wynikaj¹cych z przedstawionej prezenta-

cji, pozytywnie nale¿y oceniæ wyst¹pienia prezesów trzech

najwiêkszych organizacji dzia³aj¹cych w obszarze gospo-

darki karpiowej: Zwi¹zku Producentów Ryb, Polskiego

Towarzystwa Rybackiego i Towarzystwa Promocji Ryb

„Pan Karp”. Potrzebê wspólnego dzia³ania popar³ te¿ pre-

zes Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososiowatych.

Powstaje zatem kolejna szansa wspó³pracy, byæ mo¿e

w miarê prostym rozwi¹zaniem by³oby stworzenie federacji

organizacji rybackich w Polsce. Przy zachowaniu nieza-

le¿noœci i odrêbnoœci wynikaj¹cej z celów statutowych

by³aby szansa na stworzenie odpowiedniej reprezentacji,

skutecznej w obronie ¿ywotnych interesów bran¿y.

Jest to niezwykle istotne w obliczu zmieniaj¹cych siê

aktualnie regulacji prawnych. Dotyczy to miêdzy innymi
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nowej ustawy o gospodarowaniu gruntami, w której

pojawi³y siê niekorzystne rozwi¹zania, dotycz¹ce w bez-

poœredni sposób bran¿y rybackiej (sprzeda¿ gruntów,

warunki ich dzier¿awy). Nie zosta³o jeszcze zakoñczone

procedowanie nowej ustawy Prawo wodne, niezmiernie

istotnej dla akwakultury, zawieraj¹cej miêdzy innymi pro-

blematykê wprowadzenia op³at za u¿ytkowanie wody dla

podmiotów rybackich. Sygnalizowane zmiany w ustawie

o ochronie zwierz¹t, nios¹ niebezpieczeñstwo wprowadze-

nia niekorzystnych dla sektora zapisów (m.in. problematyka

obrotu ¿ywymi rybami). Tworzone rozporz¹dzenia,

dotycz¹ce wdra¿ania nowego Programu Operacyjnego,

wymagaj¹ zaanga¿owania œrodowiska w trakcie uzgodnieñ

zapisów tych dokumentów. Istotnym argumentem przema-

wiaj¹cym za integracj¹ jest równie¿ fakt, ¿e problematyka

akwakultury zosta³a przeniesiona do nowego resortu

i Departament Rybo³ówstwa od kilku miesiêcy dzia³a

w strukturach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej. Nowe umiejscowienie sektora sprawia, ¿e

jednoczenie siê œrodowiska jest spraw¹ niezmiernie aktu-

aln¹ i istotn¹.

Andrzej Lirski1, Jerzy Œliwiñski2

1Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III Kongres Rybny w Gdyni

Wstêp

Po raz trzeci, tym razem w Gdyni, w dniach 31 marca – 1

kwietnia 2016 r. odby³ siê Kongres Rybny, który cieszy³ siê

bardzo du¿ym zainteresowaniem bran¿y, gromadz¹c ponad

300 uczestników. Spotkanie zorganizowane przez Stowa-

rzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego1 zainaugurowa³ Marek

Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i ¿eglugi

œródl¹dowej. W inauguracyjnym wyst¹pieniu podkreœli³, i¿

rybo³ówstwo, gospodarka morska, ochrona œrodowiska

i przetwórstwo to priorytety nowego ministerstwa. Celem

resortu jest tak¿e zwiêkszenie konsumpcji ryb w Polsce.

W Kongresie uczestniczyli liczni zaproszeni oficjalni

goœcie, wœród nich m.in. Per Sandberg, minister

rybo³ówstwa Norwegii oraz Karsten Klepsvik, ambasador

tego kraju w Polsce.

Liczne uczestnictwo goœci z Norwegii w Kongresie nie

by³o przypadkowe, gdy¿ Polska jest dla Norwegii naj-

wa¿niejszym partnerem gospodarczym i najwiêkszym

przetwórc¹ ryb. W naszym kraju dzia³a ju¿ ponad 200 nor-

weskich firm, do polskich przetwórców trafia 43 proc. nor-

weskiego eksportu ryb. Polskie przetwórstwo nale¿y do jed-

nych z najbardziej nowoczesnych i najwiêkszych w Unii

Europejskiej, zalicza siê równie¿ do najszybciej rozwi-

jaj¹cych siê dziedzin przetwórstwa rolno-spo¿ywczego

w naszym kraju, generuj¹c ok. 9 mld z³ obrotów rocznie.

Ka¿dego roku ponad 300 tys. ton produktów rybnych naj-

wy¿szej jakoœci trafia na najbardziej wymagaj¹ce rynki

europejskie i stopniowo te¿ na szeroko rozumiane „pozaeu-

ropejskie".

Program Kongresu

W trakcie Kongresu wyg³oszono 25 referatów obej-

muj¹cych bardzo szerok¹ tematykê – technologie prze-

twórstwa ryb, zabezpieczanie surowca rybnego, innowa-

cyjne rozwi¹zania w pakowaniu ryb, ograniczanie ryzyka
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Kongres Rybny – stó³ prezydialny. Dyskusja panelowa organizacji rybackich na Kongresie Rybnym.

1 Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego (SRRR) z siedzib¹ w Gdyni jest pozarz¹dow¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedstawicieli zak³adów przetwórstwa rybnego,
dostawców technologii dla bran¿y rybnej, stowarzyszenia bran¿owe oraz osoby fizyczne, które chc¹ dzia³aæ na rzecz rozwoju rynku rybnego. Stowarzyszenie dzia³a od
2004 r. poprzez: organizacjê konferencji i szkoleñ, udzia³ w targach krajowych i zagranicznych oraz organizacjê kampanii promocyjnych.



zaka¿eñ produktów, logistykê dostaw, zrównowa¿one

rybo³ówstwo oraz certyfikacjê ryb i ich produktów.

Znacz¹cy udzia³ w programie Kongresu znalaz³a tema-

tyka poœwiêcona akwakulturze – ocenie jej aktualnego

stanu, technologiom przysz³oœci w akwakulturze, mo¿liwo-

œciom zapewnienia dostaw ryb dla przetwórstwa

pochodz¹cym z chowu i hodowli, szansom które stwarza

nowy Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Podczas Kongresu pierwszego dnia, po sesjach

wyk³adowych odby³a siê dyskusja panelowa na temat Pro-

gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wyzwañ,

które stoj¹ przed organizacjami rybackimi, natomiast

w nastêpnym dniu polsko-norweskie seminarium na temat

nowoczesnych technologii w akwakulturze.

W trakcie uroczystej kolacji uczestników Kongresu

wrêczono nagrody Z³otej P³etwy Reklamy za konsekwentne

dzia³ania promuj¹ce spo¿ycie ryb na przestrzeni ostatnich

lat. Przewodnicz¹cym Kapitu³y nagrody jest prof. Piotr

Bykowski, a nagrody wrêcza³ dr Zbigniew Karnicki. Wœród

wyró¿nionych znalaz³o siê Towarzystwo Promocji Ryb „Pan

Karp”, bardzo aktywnie dzia³aj¹ce ju¿ od 2004 roku,

g³ównie w œrodowisku hodowców karpia.

Problematyka akwakultury w trakcie
Kongresu

Czy warto inwestowaæ w akwakulturê – pytanie, które

przewija³o siê w trakcie obrad Kongresu, w œwietle odnoto-

wywanych ostatnio tendencji wydaje siê byæ retoryczne.

Obserwowane w œwiecie od drugiej po³owy XX wieku

prze³owienie stad ryb w wielu akwenach morskich jest

zwi¹zane ze znacz¹cym wzrostem potencja³u po³owo-

wego, a tym samym intensywn¹ eksploatacj¹ zasobów.

Wprowadzane zakazy i limity po³owowe powoduj¹, ¿e

rosn¹ce w œwiecie zapotrzebowanie na ryby i inne organi-

zmy wodne przeznaczone do konsumpcji pokrywane mo¿e

byæ jedynie z produkcji akwakultury.

Wskazuj¹ na to dobitnie statystki FAO2, gdzie po zde-

cydowanej dominacji konsumpcji ryb i organizmów wod-

nych po³awianych w morzach i oceanach, w 2013 roku

odnotowano po raz pierwszy w historii badañ statystycz-

nych przewagê spo¿ycia w œwiecie organizmów wodnych

z akwakultury (10,3 kg/os./rok) nad po³owami (9,7

kg/os./rok). Prognozy na 2015 rok wskazuj¹, ¿e przewaga

konsumpcji organizmów wodnych z akwakultury nad orga-

nizmami wodnymi z po³owów wzros³a do 1,1 kg/os./rok.

Przedstawione w trakcie Kongresu dane statystyczne

wskazuj¹, ¿e konsumpcja ryb w Polsce jest dwukrotnie ni¿-

sza ni¿ œrednia w Unii Europejskiej. W 2014 r. konsumpcja

ryb i organizmów wodnych wynios³a 13,4 kg, natomiast

w 2015 r. 12,4 kg na jednego mieszkañca (spadek o oko³o

8%). Aktualnie krajowa produkcja ryb przeznaczonych do

konsumpcji (bez od³owów w obwodach rybackich) to oko³o

dwadzieœcia gatunków o ³¹cznej masie 40 tys. ton i wartoœci

oko³o 370 mln z³. Polska jest znacz¹cym producentem ryb

w UE, w produkcji karpia zajmuje pierwsze miejsce, jesio-

trów – drugie, pstr¹gów – czwarte, sumów (europejskich

oraz afrykañskich) – trzecie, amurów i to³pyg – drugie.

Ch³onnoœæ polskiego rynku na ryby s³odkowodne

(³¹cznie z ³ososiami) w 2015 roku wynosi³a ok. 120 tys. ton,

co wskazuje na du¿y potencja³ wzrostu produkcji krajowej

akwakultury. Plany rozwoju zak³adaj¹ do 2020 r. przyrost

produkcji, g³ównie w technologiach intensywnych o ponad

60%, do poziomu oko³o 65 tys. ton. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e

przyrost produkcji pstr¹gów umo¿liwi nie tylko poszerzenie

oferty handlowej, lecz tak¿e sprawi, ¿e ten gatunek bêdzie

stanowi³ Ÿród³o surowca dla przetwórstwa. Produkcja

w systemach recyrkulacyjnych (RAS) zró¿nicowanej gamy

gatunków ryb, wspomo¿e utrzymanie ci¹g³oœci dostaw ryn-

kowych oraz urozmaiconej oferty handlowej. Perspektywy

rynku karpia zale¿ne bêd¹ od zwiêkszenia oferty asorty-

mentowej oraz kreowania/nad¹¿ania za zmianami prefe-

rencji konsumenckich, co wi¹¿e siê miêdzy innymi

z koniecznoœci¹ przetwarzania tego gatunku. Zwiêkszenie
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Wystawcy na Kongresie. Z³ota P³etwa dla TPR Pan Karp.

2 Raport Rynek Ryb – stan i perspektywy. Listopad 2015, nr 23 wyd. IERiG¯ - PIB



liczby gatunków i ogólnej produkcji w polikulturach z kar-

piem poszerzy gamê poszukiwanych przez konsumentów

ryb.

Informacje zawarte w wielu wyst¹pieniach kongreso-

wych uzmys³owi³y s³uchaczom, jak znacz¹cy jest udzia³

norweskich ryb w diecie Polaków, gdy¿ ich spo¿ycie

wynosi³o w 2014 r. ok. 5,0 kg/ os./rok, co stanowi 36%

udzia³u w rynku. W eksporcie ryb z Norwegii do Polski domi-

nuj¹cy (86%) udzia³ ma ³osoœ atlantycki, nastêpne miejsca

zajmuj¹ œledŸ (4%) oraz dorsz (3,8%).

Norwegia to œwiatowy lider w produkcji ³ososi,

z udzia³em ponad 53% produkcji ogólnej w 2014 roku, co

oznacza 1,25 mln ton. Import z Norwegii do Polski w 2014 r.

wyniós³ 0,132 mln ton. Dla wielu krajowych przetwórni ³oso-

sie to podstawowy surowiec. Produkty z ³ososia zasilaj¹ nie

tylko krajowy rynek, g³ównie s¹ reeksportowane do obszaru

unijnego. W krajowym sektorze przetwórstwa a¿ 63 proc.

przychodów jest generowane przez eksport.

Zak³adany szybki rozwój krajowej akwakultury wymaga

sprawnego systemu przetwarzania ryb. Do tej pory rozwój

sektora akwakultury blokowa³o rozproszenie i skala rynku

oraz dominacja ma³ych firm. Aktualnie dzia³aj¹ ju¿ gospo-

darstwa produkuj¹ce kilkaset i wiêcej ton pstr¹gów i innych

gatunków, co oznacza koniecznoœæ równoleg³ego ze wzro-

stem produkcji ryb, budowy rynku i przetwórstwa. Nale¿y

sobie uzmys³owiæ, ¿e przy produkcji na poziomie 1000 ton

rocznie, dzienna sprzeda¿ musi wynosiæ oko³o 3,5-4 tony

ryb dziennie.

Kilka referatów, w tym goœci z Norwegii poœwiêconych

by³o najnowszym technologiom produkcji ryb w systemach

recyrkulacyjnych, które przynosz¹ mo¿liwoœci dynamicz-

nego wzrostu produkcji. S¹ to systemy bardzo perspekty-

wiczne, daj¹ce mo¿liwoœci du¿ej intensyfikacji produkcji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nale¿y jednak

braæ pod uwagê fakt, ¿e wysokie koszty eksploatacji syste-

mów recyrkulacyjnych, szczególnie z podgrzewaniem

wody, powoduj¹, ¿e w chowie powinny byæ preferowane

gatunki cenne rynkowo.

Na zakoñczenie

Kongres, doskonale zorganizowany, pozwoli³ na

poznanie najnowszych technologii przetwórstwa, pakowa-

nia ryb, co staje siê coraz istotniejszym zagadnieniem tak¿e

dla krajowej akwakultury. Obok wa¿nej i istotnej, stale roz-

wijaj¹cej siê sprzeda¿y bezpoœredniej w gospodarstwach,

g³ówna czêœæ produkcji bêdzie musia³a byæ przetwarzana,

b¹dŸ we w³asnych przetwórniach, b¹dŸ w du¿ych wyspe-

cjalizowanych zak³adach oczekuj¹cych na regularne

dostawy du¿ych iloœci ryb. Przedstawione w prezentacjach

funkcjonuj¹ce ju¿ w Polsce i wielu innych krajach systemy

recyrkulacyjne, technologie produkcji, kompleksowe

metody profilaktyki i leczenia ryb wskazuj¹ na nowe szanse

przyrostu produkcji krajowej akwakultury. Znacz¹cy wzrost

produkcji ryb w Polsce bêdzie osi¹galny pod warunkiem

efektywnego wykorzystania mo¿liwoœci, które stwarza

nowy program operacyjny.

Andrzej Lirski1, Wojciech Andrzejewski2

1Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona 140-leciu
urodzin Lwa Siemienowicza Berga

11 marca 2016 r. w Benderach (Naddniestrze) odby³a

siê kolejna miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona

dzia³alnoœci naukowej L.S. Berga, zwi¹zana tym razem

z 140 rocznic¹ jego urodzin. Wybór miejsca organizacji kon-

ferencji by³ nieprzypadkowy, poniewa¿ w tym ma³ym mia-

steczku urodzi³ siê i spêdzi³ swoje dzieciñstwo L.S. Berg.

Tam chodzi³ do szko³y podstawowej. Dalsz¹ naukê konty-

nuowa³ w gimnazjum w Kiszyniowie, a nastêpnie w Impera-

torskim Uniwersytecie Moskiewskim, który ukoñczy³ w

1898 roku ze z³otym medalem za pracê dyplomow¹

"Podzia³y i powstanie parablastuli u szczupaka". W tracie

swojej pierwszej pracy w charakterze nadzorcy nad rybac-

twem Morza Aralskiego i rzeki Syrdarii prowadzi³ badania

ichtiologiczno-przyrodnicze, których wyniki podsumowa³

w monografiach „Ryby Turkiestanu” oraz „Morze Aralskie:

Doœwiadczenie fizyko-geograficznej monografii”. Kolejne

obserwacje, które prowadzi³ podczas pe³nienia funkcji nad-

zorcy rybactwa w basenie

œrodkowej Wo³gi, a nastêp-

nie kierownika oddzia³u

ryb Muzeum Zoologicz-

nego Petersburskiej Aka-

demii Nauk, pozwoli³y mu

zebraæ bogaty ichtiolo-

giczny materia³ badawczy,

co zosta³o podsumowane

w jego najbardziej znanym w ichtiologicznym œrodowisku

naukowym dziele "Ryby Rosji i krajów s¹siaduj¹cych", któ-

rego pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1912. Nale¿y dodaæ,

¿e trzecie wydanie tej ksi¹¿ki, ju¿ pod nieco innym tytu³em:

„S³odkowodne ryby ZSRR i krajów s¹siaduj¹cych” z 1932

roku, znajduje siê w zasobach naszej instytutowej biblioteki

(fot. 1).
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L.S. Berg z ichtiologi¹ by³ œciœle zwi¹zany do wybuchu

rewolucji. Po roku 1917 zosta³ zatrudniony na stanowisku

profesora w Katedrze Geografii Fizycznej w Instytucie Geo-

grafii na Uniwersytecie najpierw Piotrogrodzkim, potem

Leningradzkim, gdzie pracowa³ do œmierci, tzn. do 1950

roku. Z tego okresu pochodzi szereg znacz¹cych dzie³

z dziedziny przyrody ró¿nych stref geograficznych. Jego

osi¹gniêcia naukowe z tej dziedziny sprawi³y, ¿e jest uzna-

wany za klasyka wspó³czesnej geografii fizycznej.

To nie znaczy, ¿e zerwa³ z ichtiologi¹ zupe³nie, bowiem

w latach 1922-1934 pe³ni³ funkcjê kierownika Pracowni Ich-

tiologii Stosowanej w Instytucie Agronomii Doœwiadczalnej

i od 1934 do 1950 roku kierownika Pracowni Ryb Kopalnych

w Instytucie Zoologii AN ZSRR. Zaowocowa³o to wydaniem

w 1940 roku obszernej rozprawy "System rybokszta³tnych

i ryb, ¿yj¹cych obecnie i wymar³ych". W miêdzyczasie L.S.

Berg zajmowa³ siê problemami ewolucji, za co by³ represjo-

nowany.

Szerokie pole zainteresowañ naukowych L.S. Berga

sprawi³o, ¿e tematyka konferencji by³a równie¿ bardzo

rozleg³a, poniewa¿ zasad¹, organizowanych przez

„ECO_TIRAS” – Miêdzynarodow¹ Asocjacjê Obroñców

Rzek, „Bergowskich” konferencji jest to, ¿e doniesienia

konferencyjne musz¹ siê mieœciæ w tematyce dzia³alnoœci

naukowej L. S. Berga, a ona by³a bardzo bogata.

Konferencja odbywa³a siê w Muzeum Etnograficznym,

mieszcz¹cym siê odrestaurowanym zabytkowym budynku

(fot. 2). Nad jej przebiegiem czuwali g³ówni organizatorzy –

prof. Ilya Trombitski oraz Tatiana Sinyayeva (fot. 3).

Pierwsza czêœæ konferencji mia³a charakter popular-

no-wspomnieniowy. Uœwietni³a j¹ obecnoœæ wnuczki L.S.

Berga – Elizavety Kirpichnikov, która przedstawi³a bardzo
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Fot. 1. Strona tytu³owa III wydania „S³odkowodnych ryb ZSRR i krajów s¹sia-
duj¹cych” z 1932 roku z zasobów biblioteki Instytutu Rybactwa
Œródl¹dowego w Olsztynie.

Fot. 2. Budynek Muzeum Etnograficznego w Benderach, w którym odbywa³a
siê konferencja.

Fot. 3. G³ówni organizatorzy i prowadz¹cy konferencjê: prof. I. Trombitski i T.
Sinyayeva.

Fot. 4. Wnuczka L.S. Berga – E. Kirpichnikova wspomina swojego dziadka.

Fot. 5. Zbiorowe zdjêcie uczestników konferencji przed domem, w którym
mieszka³ L.S. Berg.



osobist¹ prezentacjê "Rola rodziny L.S. Berga w rozwoju

nauk przyrodniczych" (fot. 4).

Doœæ du¿o prezentacji dotyczy³o zagadnieñ z dziedziny

ichtiologii i nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ problematyki

jesiotra ba³tyckiego – niemieckiego, o którym Berg wspo-

mina³ w swoim dziele, a ju¿ w jego III wydaniu z 1932 roku

stwierdza³, ¿e jesiotr w krajach zachodniej czêœci Europy

prawie wygin¹³.

Chêtnych do wziêcia udzia³u w konferencji by³o bardzo

du¿o, o czym œwiadczy objêtoœæ monografii konferencyjnej,

w której na 620 stronach zamieszczono ponad 150 donie-

sieñ, a na konferencjê organizatorzy mogli przeznaczyæ

tylko 1 dzieñ. Wobec czego z ka¿dej wa¿nej dziedziny

dzia³alnoœci L.S. Berga wybrano po 2- 3 referaty, a i tak pro-

gram konferencji by³ bardzo bogaty. Przed przerw¹ obia-

dow¹ wykonano tradycyjne zbiorowe zdjêcia uczestników

na tle domku, w którym L.S. Berg spêdza³ swoje dzieciñ-

stwo (fot. 5).

Po zakoñczeniu konferencji organizatorzy zaprosili

uczestników na uroczyst¹ kolacjê, która skoñczy³a siê doœæ

póŸno. W nieco poprawionych nastrojach odbyliœmy

powrotn¹ podró¿ do Kiszyniowa – tym razem granica by³a

mniej stresuj¹ca.

Ryszard Kolman

Zak³ad Ichtiologii

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Wspomnienie...

W lutym 2016 r. niespodziewanie odszed³ prof. dr hab.

Krzysztof Edward Skóra. Osoba profesora jest powszech-

nie kojarzona z dzia³aniami na rzecz ochrony Morza Ba³tyc-

kiego, szczególnie fok i morœwina, krzewieniem œwiadomo-

œci i odpowiedzialnoœci za nasze morze oraz utworzeniem

Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda-

ñskiego w Helu i fokarium. Mniej osób wie, ¿e profesor Skóra,

z wykszta³cenia oceanograf – biolog morza, by³ ichtiologiem;

ekspertem od ryb antarktycznych i strefy przybrze¿nej

Ba³tyku, st¹d te¿, bior¹c pod uwagê zainteresowania czytel-

nika Komunikatów Rybackich, postaram siê przybli¿yæ Jego

sylwetkê jako specjalisty od ryb.

Krzysztof Skóra ukoñczy³ studia na Uniwersytecie

Gdañskim w 1973 r. Nale¿a³ do pierwszych absolwentów

interdyscyplinarnego kierunku – oceanografia, choæ na

uczelni rozpocz¹³ studia na kierunku biologia. Pierwsza

praca naukowa mgr. Krzysztofa Skóry by³a poœwiêcona

masowo wówczas po³awianemu w Zatoce Puckiej szczu-

pakowi. Do dziœ jest ona jedynym Ÿród³em informacji

o cechach niegdysiejszej populacji tej ryby. Niebawem

obszar zainteresowañ naukowych m³odego Krzysztofa

Skóry wyszed³ poza Ba³tyk. W latach 1976-1987 bra³ udzia³

w trzech pó³rocznych ekspedycjach (II, IV i VII Morskiej

Wyprawie Antarktycznej). By³ wówczas zatrudniony, poza

Uniwersytetem Gdañskim, tak¿e w Morskim Instytucie

Rybackim w Gdyni, a w dwóch ostatnich rejsach równie¿

w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leœnym. Z mate-

ria³u zebranego z 11 badawczych i przemys³owych rejsów

przygotowa³ rozprawê doktorsk¹ o biologii nototenii ¿ó³tej

Notothenia gibberifrons Lönnberg, 1905, któr¹ obroni³

w 1986 r. W sumie na dorobek profesora Krzysztofa Skóry

o rybach Antarktyki sk³ada siê ponad 30 prac, których by³

autorem b¹dŸ wspó³autorem.

W jednej z nich opisa³ nowy dla nauki gatunek ryby (w

tym nowy rodzaj), który nazwa³ Acanthodraco dewitti. Ryba

otrzyma³a nazwê gatunkow¹ od nazwiska amerykañskiego

ichtiologa, profesora Hugh H. DeWitta, który wspiera³ finan-

sowo m³odych polskich adeptów badañ antarktycznej ich-

tiofauny. Praca Krzysztofa Skóry nad ichtiofaun¹ Antarktyki

zaowocowa³a licznymi kontaktami z oœrodkami zagranicz-

nymi, g³ównie British Antarctic Survey w Cambridge i Insty-

tutem Zoologii Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie, a póŸ-

niej cz³onkostwem w komitecie koordynacyjnym w Euro-

pean Science Fundation – „Fishes of the Antarctic Ocean”

i Radzie Naukowej Zak³adu Badañ Polarnych PAN w War-

szawie. W 1986 r. dr Krzysztof Skóra bra³ udzia³ w Pierw-

szym Miêdzynarodowym Sympozjum o Antarktyce

w Seulu. Ciekawostk¹ jest, ¿e dotar³ na nie bez paszportu.

Wspomina³, ¿e du¿¹ pomoc w badaniach ryb otrzymywa³

od przyjació³ z Rosyjskiej Akademii Nauk. Ci zaœ, niedawno,

w dowód uznania Jego wk³adu w badania ryb Antarktyki,

nazwali Jego nazwiskiem nowy gatunek ryby tych zimnych

rejonów Ziemi – Pogonophryne skorai. Spuœcizn¹ po

Krzysztofie Skórze jest tak¿e kolekcja ryb antarktycznych,

któr¹ utworzy³ w Stacji Morskiej w Helu. Ponadto œlady Jego
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aktywnoœci naukowej znalaz³em w Instytucie Zoologii

Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu – zebrane przez

niego w trakcie rejsów okazy ryb s¹ zdeponowane

w zamkniêtej czêœci muzeum, w jednej z najwiêkszych

kolekcji ichtiologicznych na œwiecie.

Profesor Skóra zajmowa³ siê tak¿e biologi¹ i ekologi¹

ichtiofauny strefy przybrze¿nej Ba³tyku. By³ organizatorem

badañ jej sk³adu i struktury nie tylko w skali Zatoki Puckiej,

ale i parokrotnie ca³ego polskiego wybrze¿a. By³ tak¿e

aktywnym cz³onkiem 18 Grupy Roboczej Biologów Morza

Ba³tyckiego – Shallow Water Fish Ecology, która obradowa³a

kilkukrotnie równie¿ w helskiej placówce. Z jego inicjatywy

w 2014 r. zosta³y zorganizowane w Helu ostatnie jej warsz-

taty. Sta³ym elementem prowadzonych przez Niego dwuty-

godniowych zajêæ terenowych dla studentów oceanografii

biologicznej by³y po³owy ryb w eulitolaru Zatoki Puckiej, na

których Jego uczniowie poznawali trud pracy na morzu.

Z racji czêstego monitoringu p³ytkowodnej strefy morza

by³ pierwszym, który stwierdzi³ i podj¹³ badania nad eko-

logi¹ babki œniadog³owej (byczej) Neogobius melonosto-

mus w Zatoce Gdañskiej. Jako drugi stwierdzi³ tak¿e jej

obecnoœæ w wodach morskich Niemiec. By³ orêdownikiem

gospodarczego wykorzystania jej rosn¹cych w Ba³tyku

zasobów, wzorem popularnej w latach 70. XX w. konserwy

tej ryby pn. „byczki w tomacie”.

W ramach promocji jej konsumpcji przygotowa³ kam-

paniê „Smaczna babka”, któr¹ Stacja Morska zaprezen-

towa³a miêdzy innymi na Miêdzynarodowych Targach Prze-

twórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2007.

Zagadnienie obecnoœci tego gatunku w Ba³tyku Profe-

sor prezentowa³ m.in. na Miêdzynarodowej Konferencji

o Wodnych Gatunkach Obcych w Waszyngtonie oraz na

warsztatach w Chicago w 2002 r., na które zosta³ specjalnie

zaproszony przez Amerykanów.

Pomimo ¿e profesor Krzysztof Skóra interesowa³ siê

gatunkami ryb nie posiadaj¹cymi znaczenia gospo-

darczego (m.in. ciernikowate, babkowate), opublikowa³

równie¿ wyniki badañ nad pokarmem ryb ³ososiowatych

w Zatoce Gdañskiej, które wykaza³y, ¿e pstr¹g têczowy nie

konkuruje z ³ososiem i troci¹ o pokarm, zaœ podstawê jego

diety stanowi ciernik. St¹d te¿ obecnoœæ pstr¹ga têczo-

wego w œrodowisku mog³aby byæ po¿¹dana jako reduktora

liczebnoœci ciernika.

Profesor Krzysztof Skóra zwraca³ du¿¹ uwagê na

gatunki chronione (by³ autorem ich opisu w Polskiej czerwo-

nej ksiêdze zwierz¹t i wspó³autorem w opracowaniach

HELCOM), a skuteczn¹ ochronê upatrywa³ przede wszyst-

kim w ochronie ich siedlisk. Recenzowa³ plan ochrony

obszaru Natura 2000 – Pó³wysep Helski i Zatoka Pucka.

Ma³o znany jest fakt, ¿e by³ inicjatorem miêdzynarodowej

wspó³pracy w zakresie reintrodukcji jesiotra ostronosego

do Ba³tyku oraz cz³onkiem grupy projektowej „HELCOM

-EC/Nature PG on restoration of the Baltic sturgeon”, zaœ

w Stacji Morskiej odby³y siê dwa z pierwszych spotkañ

poœwiêconych tej tematyce.
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Profesor Skóra w trakcie zajêæ ze studentami oceanografii

Jesiotr zachodni dla jutra – spotkanie ekspertów w Stacji Morskiej w Helu

Pierwsza strona pracy o nowym gatunku antarktycznej ryby, odkrytym przez
Krzysztofa Skórê



Innym zagadnieniem, które przykuwa³o uwagê profe-

sora Skóry, by³y rzadkie gatunki ryb docieraj¹ce do Ba³tyku

z Morza Pó³nocnego czy Atlantyku.

Troska o ichtiofaunê i o ba³tyckie ssaki znalaz³a

odzwierciedlenie w zagadnieniach, którym Krzysztof Skóra

poœwiêci³ rozprawê habilitacyjn¹ zatytu³owan¹ Zagro¿enia

naturalnej ró¿norodnoœci gatunkowej nektonu Zatoki

Gdañskiej. Uhonorowaniem pracy naukowej dr. hab.

Krzysztofa Skóry by³o odebranie z r¹k prezydenta Bro-

nis³awa Komorowskiego nominacji profesorskiej w 2014 r.

Profesor Krzysztof Skóra by³ inicjatorem organizowa-

nego w Stacji Morskiej dwutygodniowego kursu "Ichtiologia

morza", a tak¿e pomys³odawc¹ uruchomienia na Uniwersy-

tecie Gdañskim nowego kierunku studiów – ichtiologii mor-

skiej. Od wielu lat organizowa³ w Helu „Dzieñ ryby”. Zaini-

cjowa³ kampaniê na rzecz wzrostu liczby przekazywanych

przez rybaków naukowcom znaczków od znakowanych

ryb, planowa³ te¿ szersze rozpropagowanie w spo³ecze-

ñstwie wiedzy o biologii i roli w rybo³ówstwie troci wêdrow-

nej, sprzedawanej powszechnie jako ³osoœ. By³

pomys³odawc¹ programu „Ryby dla Zatoki“, maj¹cego na

celu odtworzenie zasobów ryb w Zatoce Puckiej.

Nie sposób nie wspomnieæ o wielkim zaanga¿owaniu

profesora Skóry w dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ i jego

udziale w audycjach radiowych i telewizyjnych. By³ czêsto

zapraszany do skomentowania jakiegoœ zjawiska przyrod-

niczego czy dyskusji, a szczególnie ciekawe z punktu

widzenia mi³oœników ryb by³y programy „Nasz Ba³tyk”,

„Ryby i rybki” czy „Najs³odsze morze œwiata”.

Profesorowi Krzysztofowi Skórze bliski by³ nie tylko los

ryb Zatoki Puckiej, ale i rybaków. Pamiêtam, jak na spotka-

niach z rybakami czêsto powtarza³ has³o, ¿e „bez ryb nie

bêdzie rybaków”, lecz zagro¿eñ dla ichtiofauny nie uto¿samia³

z przyrod¹, a z krótkowzrocznoœci¹ eksploatatorów morza

i ich d¹¿eniem do maksymalizacji zysków czerpanych jej

kosztem. Na zebraniach Komisji ds. Zarybieñ MRiRW zwraca³

uwagê, ¿e rybo³ówstwo, tak jak ka¿da inna dzia³alnoœæ gospo-

darcza cz³owieka, musi byæ prowadzona w sposób nie-

szkodz¹cy przyrodzie. Podkreœla³ potrzebê minimalizacji inte-

rakcji rybo³ówstwa z gatunkami chronionymi ssaków mor-

skich oraz zobowi¹zañ pañstwa zwi¹zanych z ochron¹ gatun-

ków chronionych oraz obszarami Natura 2000.

Profesor Krzysztof Skóra pozostanie w pamiêci nie tylko

najbli¿szych. Jego dorobek (autor lub wspó³autor ok. 100

publikacji naukowych), ogromna iloœæ materia³ów i opraco-

wañ bêdzie z pewnoœci¹ inspiracj¹ dla przysz³ych pokoleñ.

Micha³ Skóra

bratanek
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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 wycinek 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 wiel-

koœæ powierzchni i konfiguracjê terenu oraz dostêpnoœæ i jakoœæ wody. Przyk³adowo do prawid³owego funkcjo-

nowania obiektów zarybieniowych, produkuj¹cych wylêg podchowany lub narybek, niezbêdna jest woda

o I klasie czystoœci, natomiast tucz jesiotrów mo¿e byæ prowadzony w wodzie II klasy czystoœci. Nale¿y przy

tym uwzglêdniæ zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku mo¿liwoœæ poprawiania niektórych jej wskaŸni-

ków, np. zawartoœci amoniaku, azotynów lub iloœci rozpuszczonego tlenu, poniewa¿ wymogi technologii cho-

wu s¹ wy¿sze ni¿ przyjête zakresy ich wartoœci w klasyfikacji jakoœci wód powierzchniowych. [z rozdz. 4. Pla-

nowanie hodowli i chowu jesiotrów]
...Jak ju¿ stwierdzono wczeœniej, najbardziej rozpowszechnion¹ w Polsce form¹ produkcji jesiotra towa-

rowego 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 jesio-

tra 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 czerwca. 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]
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