
Ciekawe s¹ wyniki badañ konsumenckich w Chorwacji;

karp znajduje siê na trzecim miejscu w rankingu preferencji,

jednak wygrywa w regionach po³o¿onych z dala od morza,

gdzie najbardziej popularne s¹ ryby morskie. Ró¿ne jest

równie¿ postrzeganie ryb z po³owów i z hodowli, co uzasad-

nia koniecznoœæ ci¹g³ej edukacji konsumentów na temat

jakoœci i wartoœci od¿ywczej ryb.

Zakoñczenie

Przegl¹d postulatów œrodowiska europejskich hodow-

ców karpia, zawartych w uchwa³ach kolejnych Miêdzynaro-

dowych Konferencji Karpiowych, na pierwszy rzut oka

mo¿e wskazywaæ na niewielki postêp w rozwi¹zywaniu

zg³aszanych problemów. Dotyczy to g³ównie braku kom-

pensowania strat powodowanych przez zwierzêta

rybo¿erne, braku mo¿liwoœci wprowadzenia skutecznych

metod kontroli wielkoœci populacji kilku szczególnie uci¹¿li-

wych gatunków, g³ównie kormorana czarnego, nieusuwa-

nia KHV z listy chorób podlegaj¹cych notyfikacji, trudnoœci

z ograniczaniem restrykcyjnoœci regulacji prawnych,

wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie akwakultury stawowej na

poziomie krajowym i regionalnym, braku spójnoœci pomiê-

dzy ró¿nymi strategiami, w tym miêdzy Ramow¹ Dyrektyw¹

Wodn¹ a Strategi¹ Zrównowa¿onego Rozwoju Akwakultury

Europejskiej.

Wydaje siê jednak, ¿e mozolny wysi³ek edukacyjny wielu

przedstawicieli organizacji rybackich oraz ekspertów bran¿y,

uœwiadamiaj¹cy decydentów w Komisji Europejskiej

i w poszczególnych krajach cz³onkowskich o koniecznoœci

odrêbnego od innych dzia³ów akwakultury (w tym morskiej

i w systemach recyrkulacyjnych) traktowania chowu ryb

w stawach, zaczyna przynosiæ efekty. Do œwiadomoœci osób

zajmuj¹cych siê prawodawstwem rybackim w UE i krajach

u¿ytkuj¹cych stawy typu karpiowego przebija siê przekaz, ¿e

niskointensywna akwakultura w stawach ziemnych, oprócz

produkcji ryb wnosi tak¿e dla spo³eczeñstw trudne do prze-

cenienia us³ugi œrodowiskowe oraz ma znacz¹cy wk³ad

w gospodarowanie wod¹, zarówno w znaczeniu iloœciowym,

jak i jakoœciowym. W rezolucji przyjêtej w trakcie ostatniej

konferencji wyra¿a siê zadowolenie z realizacji kilku postula-

tów zg³aszanych w poprzednich deklaracjach. Wiele oczeki-

wañ pozosta³o jeszcze niespe³nionych, strategiczne po raz

kolejny zosta³y ujête w ostatniej rezolucji. Ich realizacja, jak

zapisano w rezolucji, zale¿y tak¿e od aktywnoœci hodowców

ryb i ich organizacji przy dostarczaniu danych, opinii

i pogl¹dów lokalnym, krajowym i europejskim decydentom

dla zapewnienia obiektywnego spojrzenia na stawowy chów

ryb. Istotne jest równie¿ wzmocnienie wspó³pracy z instytu-

cjami naukowo-badawczymi i akademickimi oraz dostarcza-

nie informacji naukowych w celu stworzenia odpowiednich

ram legislacyjnych dla dzia³alnoœci w zakresie chowu

i hodowli ryb.

Doskonale zorganizowana konferencja w Zagrzebiu

stanowi³a kolejny krok w integrowaniu œrodowiska hodow-

ców karpi, a wnioski z referatów i dyskusji mog¹ byæ,

i miejmy nadziejê, ¿e bêd¹, wykorzystane zarówno przez

hodowców, jak i administracjê pañstwow¹.

Do zobaczenia w Bawarii!

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

Konferencja „WYLÊGARNIA 2017”, Na³êczów,
13-15 wrzeœnia 2017 r.

Tym razem coroczna konferencja wylêgarnicza odby³a

siê w dniach 13-15 wrzeœnia w Na³êczowie – Centrum

Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk”, miejscowoœci

po³o¿onej na Wy¿ynie Lubelskiej, nad rzek¹ Bystr¹. To

niew¹tpliwie urokliwe miasto po³o¿one jest w trójk¹cie tury-

stycznym: Pu³awy – Kazimierz Dolny – Na³êczów. Uzdrowi-

sko Na³êczów powsta³o ju¿ w drugiej po³owie XIX wieku,

a leczyli siê tutaj m.in. s³ynni pisarze, np. Henryk Sienkie-

wicz, Stefan ¯eromski i Boles³aw Prus. Z rybactwem jako

takim miejscowoœæ ta nie ma wiele wspólnego, ale z pew-

noœci¹ s³ynie ze Ÿróde³ wód mineralnych. Natomiast

w regionie znajduje siê wiele oœrodków akwakultury stawo-

wej.

Organizatorem konferencji by³ Zak³ad Akwakultury

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS) we

wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM). Program konferencji

obj¹³ 5 sesji referatowych, w których w sumie wyg³oszono 23

referaty. Pierwszego dnia kolejnym sesjom przewodniczyli

profesorowie: Jacek Wolnicki (IRS), Andrzej Ciereszko (Pol-

ska Akademia Nauk (PAN)) i Zdzis³aw Zakêœ (IRS). Drugiego

dnia dwie sesje poprowadzili m³odsi adepci œwiata nauki:

Agnieszka Sikora (UWM) i Maciej Ro¿yñski (IRS). Temat
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przewodni konferencji zosta³ sformu³owany doœæ szeroko

i brzmia³ „Wylêgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwa-

kultury”. Przegl¹dowy charakter mia³ referat mgr Agnieszki

Sikory (UWM), który dotyczy³ jak¿e wa¿nego dla wylêgarnic-

twa zagadnienia pozbawiania kleistoœci ikry. Inspiruj¹cy cha-

rakter mia³ referat prof. Andrzeja Ciereszki, zatytu³owany

mo¿e doœæ prowokacyjnie „Wspó³praca nauki i praktyki

w pracach nad wdro¿eniem kriokonserwacji nasienia do

hodowli ryb ³ososiowatych – do TANGA trzeba dwojga!”.

Prezentacja dr Justyny Sikorskiej (IRS) dotyczy³a istotnego

zagadnienia stosowania metod profilaktyki ryb stawowych

przed ich umieszczeniem w systemach recyrkulacyjnych

(RAS). Warto podkreœliæ, ¿e obiektem badañ prezentowa-

nych na konferencji by³y nie tylko ryby, ale i inne organizmy

wodne. Dr Dariusz Ulikowski (IRS) przedstawi³ wyniki swoich

najnowszych prac dotycz¹cych akwakultury raków, a mgr

Iwona Piotrowska (IRS) zaprezentowa³a tematykê mo¿li-

woœci wykorzystania mikroalg w akwakulturze.

W temat przewodni konferencji doskonale wkompono-

wywa³y siê wyst¹pienia dotycz¹ce akwakultury ryb okonio-

watych, które s¹ znakomitym przyk³adem mo¿liwoœci

dywersyfikacji produkcji tego sektora. Dwa referaty doty-

czy³y sandacza. Mgr Maciej Ró¿yñski (IRS) zapozna³ zgro-

madzonych z problematyk¹ intensywnego podchowu larw

tego gatunku w RAS. Z kolei prof. Zdzis³aw Zakêœ (IRS)

przybli¿y³ zintegrowan¹ metodê podchowu materia³u obsa-

dowego sandacza ³¹cz¹c¹ dwa elementy, tj. podchów san-

dacza w stawach do narybku letniego (I etap) i podchów

stawowego narybku w RAS (II etap). Z kolei grupa pracow-

ników UWM zaprezentowa³a wyniki swoich najnowszych

badañ obejmuj¹cych problematykê akwakultury okonia. Dr

Katarzyna Paliñska-¯arska omówi³a zagadnienia wp³ywu
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czynników abiotycznych na efekty podchowu larw tego

gatunku w warunkach kontrolowanych, a dr hab. Jaros³aw

Król zapozna³ zebranych z wynikami testów ¿ywieniowych

przeprowadzonych na stadiach m³odocianych tego

gatunku. Kilka referatów dotyczy³o ryb jesiotrowatych. Dr

hab. Piotr Hliwa (UWM) zaprezentowa³ wyniki prac poœwiê-

conych jesiotrowi rosyjskiemu, a dok³adniej wp³ywowi

¿ywienia tego gatunku paszami z dodatkiem probiotyków

na osi¹gane wskaŸniki hodowlane. Natomiast dr hab.

Miros³aw Szczepkowski (IRS) omówi³ wyniki prac hodowla-

nych prowadzonych na jesiotrze syberyjskim. Prac, którym

przyœwieca bardzo istotny praktyczny cel, a mianowicie

opracowanie procedury produkcji jednop³ciowych stad

samiczych tego gatunku.

W tak krótkim resume nie sposób wymieniæ wszystkich

osób prezentuj¹cych wyniki swoich prac na tegorocznej

konferencji wylêgarniczej. Korzystaj¹c z tej sposobnoœci

chcia³bym wszystkim prelegentom jeszcze raz gor¹co

podziêkowaæ za przygotowanie i przedstawienie intere-
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suj¹cych referatów. Dziêkujê moderatorom kolejnych sesji

referatowych i wszystkim osobom zaanga¿owanym

w prace organizacyjne tegorocznego spotkania. Serdecz-

nie dziêkujê wszystkim uczestnikom konferencji „Wylêgar-

nia 2017”, którzy znaleŸli czas na to wylêgarnicze, rybackie

spotkanie. Tym, którzy nie mogli w nim uczestniczyæ,

a chcieliby zapoznaæ siê z problematyk¹ doniesieñ prezen-

towanych na konferencji, polecam monografiê

zatytu³owan¹ „Wylêgarnictwo a dywersyfikacja produkcji

akwakultury”, w której zebrano materia³y na niej prezento-

wane.

Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury, IRS w Olsztynie

Sympozjum EIFAAC dotycz¹ce adaptacji
rybactwa œródl¹dowego i akwakultury do zmian
klimatycznych

Sympozjum odby³o siê w ramach 29. sesji Europejskiej

Komisji Doradczej ds. Rybactwa Œródl¹dowego i Akwakul-

tury (EIFAAC) w Starych Jab³onkach 3-6 wrzeœnia 2017 r.

Sympozjum, sponsorowane i pod patronatem Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, zosta³o zorga-

nizowane przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olszty-

nie. Uczestniczy³y w nim 64 osoby, reprezentuj¹ce 20 kra-

jów i 3 kontynenty. W imieniu Ministerstwa sympozjum

otworzy³a Pani minister Anna Moskwa, podkreœlaj¹c jego

wysok¹ rangê oraz znaczenie dla wypracowania strategii

zarz¹dzania zasobami rybackimi, wobec obserwowanych

w skali œwiatowej zmian klimatycznych.

Sesja 1

Koncentrowa³a siê na globalnym wp³ywie zmian klima-

tycznych na rybactwo s³odkowodne i akwakulturê. Badania

prowadzone w ostatnich latach w ró¿nych rejonach œwiata

wskazuj¹ na pojawianie siê termicznych, hydrologicznych
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i chemicznych skutków zmiany klimatu, obserwowanych

w odniesieniu do zespo³ów ryb. Maj¹ one daleko id¹cy

wp³yw na gospodarkê lokaln¹, bezpieczeñstwo ¿ywnoœci

i us³ugi ekosystemowe. Z³o¿one interakcje zachodz¹ce

pomiêdzy œrodowiskiem a zmieniaj¹cym siê klimatem

wp³ywaj¹ na wzrost i zachowania migracyjne ryb. Zmiany te

sprzyjaj¹ gatunkom inwazyjnym i o du¿ej tolerancji œrodowi-

skowej. Powodzie i susze by³y równie¿ ocenione jako klu-

czowe wydarzenia wp³ywaj¹ce na populacje ryb na ca³ym

œwiecie. W szczególnoœci wp³yw maj¹ zmiany ich czêstotli-

woœci, wielkoœci, czasu trwania i czasu wystêpowania.

Dokumentuj¹ to badania przeprowadzone w wielu krajach

europejskich. Na przyk³ad zmiany klimatu Finlandii s¹ bar-

dziej drastyczne w zimie ni¿ w lecie, modyfikuj¹c sk³ad

zespo³ów ichtiofauny. Podobnie w Irlandii i Anglii ocieplenie

sprzyja tworzeniu wielogatunkowych zespo³ów ryb, zwiêk-

szaj¹c presjê drapie¿ników konkurencyjn¹ dla populacji

golca zwyczajnego (Salvelinus alpinus). W zdecydowanej

wiêkszoœci opinii polskich przedstawicieli akwakultury,

obserwowane ewidentne zmiany klimatyczne negatywnie

wp³ywaj¹ na efekty prowadzonej gospodarki rybackiej.

Sesje 2 i 3

Sesje te poœwiêcone by³y omówieniu nowoczesnych

narzêdzi oceny zmian klimatycznych. Pos³ugiwanie siê

ulepszonymi modelami prognozowania siedlisk, hydrologii

i predykcyjnymi modelami wskaŸnikowymi, jest konieczne

do rozpoznania wielu zmiennych wynikaj¹cych ze zmie-

niaj¹cego siê klimatu. Poniewa¿ zmodyfikowane ekosys-

temy wodne s¹ wysoce nara¿one na skutki zmian klima-

tycznych, konieczne jest pos³ugiwanie siê bardziej wiary-

godnymi modelami okreœlaj¹cymi: stan i tendencje rozwoju

zespo³ów organizmów wodnych, ich potrzeb siedlisko-

wych, funkcji ekosystemowych. Niezbêdne jest to dla

odró¿nienia wzglêdnego znaczenia stresu zmian klimatu od

innych wspó³zale¿nych stresów. Takie narzêdzia musz¹

równie¿ analizowaæ ekstremalne zmiany siedlisk (w porów-

naniu z warunkami typowymi) w celu odpowiedniej oceny

biologicznych reakcji. Wieloletnie i d³ugoterminowe pro-

gramy badañ i monitorowania stanowi¹ niezbêdn¹ pod-

stawê do udoskonalenia modeli predykcyjnych i weryfika-

cyjnych. Realizowane s¹ obecnie dwa miêdzynarodowe

projekty badawcze CERES i CLIMFISH, które ewidencjo-

nuj¹ wp³ywy na œrodowiska jeziorowe i morskie. Systema-
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tyczne ³¹czenia wiedzy eksperckiej z istniej¹cymi danymi

gromadzonymi przy u¿yciu np. modeli Bayesa, mo¿e byæ

pomocne w wykorzystaniu wszystkich dostêpnych informa-

cji oraz zmniejszeniu niepewnoœci przewidywañ. Pos³ugi-

wanie siê tego typu modelami pozwala na pewniejsze pro-

gnozowanie i zarz¹dzanie adaptacyjne (poprzez wykorzy-

stanie zbioru ró¿nych metod), które jest u¿yteczniejsze dla

specjalistów rybackich i decydentów ni¿ obecnie stoso-

wane podejœcia redukcyjne (ocena wp³ywu czynników zew-

nêtrznych na uwarunkowania wewnêtrzne).

Sesja 4

Porusza³a kwestie dostosowania rybactwa do zmian

klimatycznych. Szczególnie wa¿ne jest rozwa¿enie interak-

cji pomiêdzy skutkami zmian klimatycznych a dzia³aniami

w zakresie zarz¹dzania rybactwem. Potencjalne pozytywne

skutki (np. przyrost masy ryb ciep³olubnych uzyskany

w wyniku umiarkowanego wzrostu temperatury), mog¹

bowiem zostaæ zniwelowane przez niew³aœciwe zarz¹dza-

nie. Podobnie ukierunkowanie inwestycji na gatunki zimno-

lubne, w sytuacji postêpuj¹cego ocieplania siê wód, staje

siê coraz bardziej ekonomicznie w¹tpliwe. Zarówno w kra-

jach rozwijaj¹cych siê, jak i tych wysoko rozwiniêtych, ist-

nieje pilna potrzeba zmian w zarz¹dzaniu rybactwem. Na

przeszkodzie stoi brak zrozumienia zakresu postêpuj¹cych

zmian klimatycznych, a nawet ich negacja. Ogólnie rzecz

bior¹c, najbardziej nara¿one jest rybactwo w krajach tropi-

kalnych, gdzie rybactwo œródl¹dowe stanowi podstawê

egzystencji wielu ludzi. Tutaj spodziewane zmiany w popu-

lacjach ryb s¹ najwiêksze, natomiast spo³eczeñstwo ze

wzglêdu na ograniczenia spo³eczno-ekonomiczne, jest naj-

mniej przygotowane na zmianê stylu ¿ycia. Wiele dzia³añ

mo¿e z³agodziæ skutki zmian klimatu, s¹ to np. w akwakul-

turze stawowej rozwój hodowli gatunków bardziej plastycz-

nych, mniej wra¿liwych na postêpuj¹ce zmiany klimatu,

w ekosystemach wód p³yn¹cych renaturyzacja siedlisk,

utrzymanie naturalnej roœlinnoœci w strefach przy-

brze¿nych, rozbiórka barier migracyjnych, wprowadzenie

skutecznych przep³awek na zaporach, bardziej strate-
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giczna lokalizacja piêtrzeñ. Uproszczenie procedur przeka-

zywania informacji z wyników badañ naukowych, ich prze-

kaz w postaci zwiêz³ych papierowych i elektronicznych

arkuszy informacyjnych (w porównaniu z publikacjami

naukowymi i d³ugimi sprawozdaniami), sprzyja szybszemu

zrozumieniu kluczowych kwestii wynikaj¹cych ze zmian kli-

matu oraz podejmowaniu na ich podstawie szybkich

dzia³añ.

Wnioski i zalecenia

Uczestnicy sympozjum omówili i podkreœlili wagê bio-

logicznych, œrodowiskowych i spo³eczno-gospodarczych

aspektów wp³ywu zmian klimatycznych dla rybactwa

œródl¹dowego i akwakultury. Oczekiwane wp³ywy s¹ bar-

dzo znacz¹ce i wymagaj¹ podjêcia natychmiastowych

i skutecznych przeciwdzia³añ. Priorytety w dziedzinie

badañ i zarz¹dzania obejmuj¹ projekty demonstracyjne,

zwiêkszenie synergii miêdzy sektorami badawczym

i spo³ecznym, lepsz¹ koordynacjê istniej¹cych narzêdzi

badawczych oraz metod zarz¹dzania. W szczególnoœci

nale¿y wprowadziæ rybactwo œródl¹dowe do polityki celów

zrównowa¿onego rozwoju, a ponadto stworzyæ podstawy

prowadzenia publicznej kampanii informacyjnej.

Piotr Parasiewicz

Zak³ad Rybactwa Rzecznego w ¯abieñcu,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

XLII Szkolenie-Konferencja Hodowców Ryb
£ososiowatych oraz Technologiczne Targi Akwakultury,
Gdynia, 5-6 X 2017 r.

W trakcie dwudniowej konferencji, która odby³a siê po

raz kolejny w goœcinnym hotelu Mercure w Gdyni, organiza-

torzy zaproponowali bardzo merytoryczny program, zawie-

raj¹cy kwestie ¿ywotnie interesuj¹ce hodowców oraz cha-

rakteryzuj¹cy aktualn¹ sytuacjê sektora i uwarunkowania

jego rozwoju.

Przedstawiono dwadzieœcia szeœæ referatów zawar-

tych w szeœciu sesjach:

– Rynek i produkcja

– Fundusze unijne i kwestie administracyjno-prawne

– Funkcjonowanie obiektów pstr¹gowych

– Zagadnienia weterynaryjne

– Nowe technologie (innowacje)

– Gdzie jesteœmy... dok¹d zmierzamy

W ramach odbywaj¹cych siê równolegle z konferencj¹

Technologicznych Targów Akwakultury, piêtnastu wystaw-

ców demonstrowa³o swoje propozycje handlowe dla zain-

teresowanych intensywnym chowem ryb. Zakres oferty

handlowej by³ bardzo szeroki, od technologii i rozwi¹zañ

z zakresu gospodarki wodno-œciekowej, urz¹dzeñ pomia-

rowych, do badania jakoœci wody, gazów technicznych,

dmuchaw oraz dyfuzorów do natleniania i napowietrzania

wód, agregatów pr¹dotwórczych, urz¹dzeñ i osprzêtu do
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hodowli ryb i ich transportu, pasz dla ryb, dro¿d¿y i produk-

tów dro¿d¿owych, autogennych szczepionek oraz technik

i urz¹dzeñ ch³odniczych dla sektora rybnego.

W pierwszej sesji piêciu prelegentów (Andrzej Lirski

[IRS], Anna Swacha-Polañska [SPR£], Krzysztof Hryszko

[IERiG¯], Grzegorz Mech [GfK Polonia] oraz Tomasz Kuli-

kowski [MIR]) przedstawi³o aktualny obraz krajowej akwa-

kultury, pozycjê pstr¹ga na rynku ryb, trendy rozwojowe

poszczególnych gatunków ryb, krajowy rynek i spo¿ycie

ryb, preferencje i zakupy produktów z pstr¹ga oraz oczeki-

wania konsumentów odnoœnie prozdrowotnej ¿ywnoœci.

Sezon 2016 roku nale¿y uznaæ za bardzo udany,

produkcja wszystkich gatunków ryb konsumpcyjnych

w krajowej akwakulturze wynios³a ok. 37,9 tys. ton, nato-

miast ³¹czna wartoœæ wyprodukowanych w 2016 r. i sprze-

danych ryb konsumpcyjnych oraz ikry przeznaczonej do

spo¿ycia znacz¹co przekroczy³a 400 mln z³. Produkcja

wszystkich ryb ³ososiowatych konsumpcyjnych (pstr¹gi,

³ososie, trocie) wynios³a w 2016 roku ok. 16,4 tys. ton, zwiê-

kszaj¹c siê w stosunku do 2015 roku o ok. tysi¹c ton.

£¹czna produkcja pstr¹gów (têczowych, palii, Ÿródlanych

i potokowych) przeznaczonych do konsumpcji to 16,04 tys.

ton, w tym pstr¹ga têczowego 14,4 tys. ton. Bardzo ciekawa

by³a analiza struktury sprzeda¿y pstr¹gów, zawarta w Ser-

wisie Pstr¹gowym. W prowadzonych od kilku lat badaniach

potwierdza siê popularnoœæ w gospodarstwach

pstr¹gowych sprzeda¿y bezpoœredniej, generuje ona jed-

nak mniej ni¿ 1/4 ogólnych przychodów. Poprzez kana³ dys-

trybucyjny okreœlany jako „hurt du¿y”, 64% ankietowanych

przez SPR£ hodowców sprzedaje ponad po³owê swojej

produkcji pstr¹gów przeznaczonych do konsumpcji.

Optymistyczny i wa¿ny dla jakoœci sprawozdawczoœci

rybackiej jest fakt, ¿e ³¹czna wielkoœæ produkcji ryb ³ososio-

watych przeznaczonych do konsumpcji oraz wszystkich

roczników materia³u obsadowego, wyliczona metod¹ eks-

trapolacji przez SPR£ oraz metod¹ sumowania przy zasto-

sowaniu kwestionariusza RRW-22 by³a bardzo zbli¿ona

i wynios³a odpowiednio 20,6 i 20,2 tys. ton.

W 2016 r. poda¿ ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy

wynosi³a ok. 503,3 tys. ton, z czego z po³owów s³odkowod-

nych i akwakultury pochodzi³o 52,3 tys. ton. Powy¿sze dys-

proporcje œwiadcz¹ o potencjalnie du¿ym zapotrzebowaniu

na produkty krajowe, pod warunkiem zagwarantowania

konkurencyjnoœci cenowej. Poda¿ pstr¹gów i innych ryb

³ososiowatych na polskim rynku wynosi³a ok. 20,8 tys. ton.

Optymistyczne s¹ informacje o poprawie nastrojów

konsumenckich Polaków. Nie powinno byæ zaskoczeniem,

¿e krajowi konsumenci oczekuj¹ zdrowych produktów ryb-

nych, bogatych w wielonienasycone kwasy t³uszczowe, bez

konserwantów, pochodz¹ce z czystych wód. Badania

ankietowe wskaza³y jak trudn¹ grup¹ docelow¹ s¹ m³odzi

konsumenci (18-30 lat), jest to jedyna grupa w polskim

spo³eczeñstwie nieprzekonana do czêstej konsumpcji ryb.

Jest to niezmiernie istotna informacja, przydatna przy pro-

jektowaniu akcji promuj¹cych spo¿ycie ryb. Kontynuowany

jest rozwój nowoczesnego handlu rybami w sklepach wiel-

kopowierzchniowych, jednak tylko w dyskontach zauwa-

¿alny jest pozytywny trend w wartoœci sprzeda¿y. Podobny

trend odnotowany zosta³ w zakupach pstr¹ga, g³ównie

w segmencie ryb przetworzonych i wêdzonych.

W drugiej sesji udzia³ wziêli minister Jaros³aw Pinkas

(pe³nomocnik rz¹du ds. organizacji struktur administracji

publicznej w³aœciwych w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywno-

œci), Igor Wawrzyniak (MGMi¯Œ), Tomasz Aniukiewicz

(Kancelaria Prawna) i Anna M. Wiœniewska (UWM).

Scharakteryzowany zosta³ zakres dzia³añ tworzonej od

podstaw Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci.

Przedstawiono mo¿liwoœci finansowania wielu dzia³añ

w obszarze akwakultury w ramach aktualnie uruchamia-

nego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

2014-2020. Du¿e emocje w œrodowisku hodowców akwa-

kultury wzbudza³a i w dalszym ci¹gu wzbudza wprowa-

dzana znowelizowana ustawa Prawo wodne. W¹tpliwoœci

z ni¹ zwi¹zane, w tym zasady wyliczania op³at za wodê by³y

kompetentnie wyjaœniane w trakcie wyk³adów i dyskusji.

Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³a sesja dotycz¹ca

funkcjonowania obiektów pstr¹gowych. Prezentacje przed-

stawili Krzysztof Grecki (Wylêgarnia Ryb D¹bie), Miros³aw

Pó³gêsek (ZUT) oraz Marcin Zieliñski (UWM), wyczerpuj¹co

omawiaj¹c funkcjonowanie systemów recyrkulacyjnych

(RAS) oraz mechanicznej filtracji wody w tych systemach.

Ta czêœæ konferencji spotka³a siê ze szczególnym zaintere-

sowaniem uczestników, gdy¿ zagadnienia dotycz¹ce funk-

cjonowania systemów recyrkulacyjnych, filtracji i uzdatnia-

nia wody oraz gospodarowania osadami to tematy bardzo

istotne w aspekcie wielu podstawowych parametrów

chowu ryb (kosztów produkcji, zdrowotnoœci ryb, zu¿ycia

wody, jakoœci wody itd.). Jako ostatni wyst¹pi³ Jakub Wilk

(AgroAdvice), omawiaj¹c wa¿n¹, ale z powodu wysokich

kosztów stale kontrowersyjn¹ dla hodowców problematykê

certyfikacji produkcji ryb.

Popo³udniowe konsultacje z zakresu prawa wodnego

udzielone przez Annê M. Wiœniewsk¹ i Tomasza Aniukiewi-

cza zamknê³y pierwszy dzieñ szkolenia.

Drugi dzieñ konferencji rozpoczêto referatami

z zakresu weterynarii. Zagadnienia dotycz¹ce zdrowia

zwierz¹t, w tym regulacje prawne omówili: Monika Galew-

ska (G³ówny Inspektorat Weterynarii), Marek Matras (PIW

PIB) i Agnieszka Pêkala-Safiñska (PIW PIB). Istotne dla

hodowców by³y informacje dotycz¹ce aktualnej sytuacji

epizootycznej w zakresie wirusowych chorób ryb oraz sta-

tusu weterynaryjnego gospodarstw pstr¹gowych. Zwieñ-

czeniem tej sesji by³ wyk³ad A. K. Siwickiego (IRS) na temat

biopreparatów w ochronie zdrowia ryb ³ososiowatych.

Pozytywne prognozy co do mo¿liwoœci leczenia ryb biopre-

paratami w niedalekiej przysz³oœci, pozwalaj¹ mieæ
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nadziejê na stopniow¹ redukcjê zu¿ycia antybiotyków na

rzecz du¿o bardziej przyjaznych œrodowisku preparatów.

Nadziejê na ,,lepsze jutro” przynios³a równie¿ kolejna

sesja dotycz¹ca nowych technologii. Innowacje s¹ nie-

zbêdnym elementem gospodarki, zatem na du¿e zaintere-

sowanie mogli liczyæ wystêpuj¹cy w tej sesji prelegenci.

Prezentacje przedstawili Krzysztof Grecki (Wylêgarnia Ryb

D¹bie), Anna M. Wiœniewska (UWM), Remigiusz Panicz

(ZUT) Andrzej Ciereszko (IRZiB¯) i Jacek Sadowski (ZUT).

Uczestnicy konferencji mieli okazjê zapoznaæ siê ze

szczegó³ami projektu ,,Sparctic”, czyli wprowadzan¹ do

chowu krzy¿ówk¹ pstr¹ga Ÿródlanego z pali¹, cenn¹

z uwagi na zwiêkszon¹ odpornoœæ na choroby wirusowe.

Dba³oœæ o jakoœæ œrodowiska naturalnego, w tym wodnego

powoduje, ¿e testowane s¹ nowe metody ocen jego stanu,

w tym ocena cyklu ¿ycia (LCA), s³uchacze mogli zapoznaæ

siê z podstawami tej nowej metodyki. Bardzo interesuj¹cy

by³ prezentowany innowacyjny monitoring systemu hodow-

lanego z u¿yciem ,,eDNA” oraz alternatywne do m¹czki ryb-

nej komponenty paszowe, wœród nich mikroglony, larwy

much, produkty uboczne przetwórstwa drobiu. Uczestnicy

konferencji mieli okazjê zapoznania siê z postêpem

w doskonaleniu metodyki kriokonserwcji nasienia pstr¹ga

têczowego.

Konferencjê zamknê³a sesja ,,Gdzie jesteœmy...dok¹d

zmierzamy” W tej czêœci referaty wyg³osili Monika Nor-

mat-Saremba (UG), Ziemowit Pirtañ (SPR£), Anna Pyæ

(SPR£) i Aleksandra Buczkowska (Ambasada Królestwa

Norwegii). Prelegenci omówili zagadnienia poœwiêcone

mo¿liwoœci zwiêkszenia gamy gatunków produkowanych

w krajowej akwakulturze o krewetkê bia³¹, nowym perspek-

tywom w dzia³alnoœci SPR£ po uznaniu Stowarzyszenia za

uznan¹ organizacjê producenck¹ oraz przybli¿eniu s³ucha-

czom skomplikowanych struktur agend unijnych i koniecz-

noœci wspólnego dzia³ania dla przeforsowania celów bra-

n¿y na poziomie Brukseli. Du¿e wra¿enie na uczestnikach

konferencji zrobi³a pe³na rozmachu i œmia³ych wizji na

przysz³oœæ akwakultura ³ososiowa i potencja³ ca³ego prze-

mys³u ³ososiowego.

Konferencjê podsumowa³ i oficjalnie zakoñczy³ prezes

Jacek Juchniewicz. Uroczysta kolacja stanowi³a zwieñcze-

nie tegorocznej konferencji.

Wieloletni¹ ju¿ tradycj¹ konferencji s¹ konkursy na

pstr¹ga wêdzonego, a od kilku lat tak¿e na inne ni¿

wêdzone specja³y. Testy konsumenckie dostarczonych

anonimowo produktów wykonywane s¹ przez powo³an¹

przez organizatorów Komisjê Konkursow¹.

W 2017 r. w kategorii pstr¹ga wêdzonego wygra³

Zak³ad Hodowli Pstr¹ga Mylof, Obiekt Bielska Struga, II

miejsce tak¿e Mylof, Obiekt Laska, III miejsce równie¿

Mylof, Obiekt Mylof Stawy. W kategorii „inne” I miejsce

zaj¹³ „pstr¹g faszerowany w galarecie” – Pstr¹g Rozto-

czañski, II miejsce „marynowany pstr¹g z Pustelni”, Pstr¹g

Pustelnia, III miejsce „pstr¹g w warzywach”, Gospodarstwo

Rybackie Ossowscy.

Prezentacje z XLII Szkolenia-Konferencji Hodowców

Ryb £ososiowatych zamieszczone s¹ na stronie interneto-

wej SPR£.

Andrzej Lirski1, Tomasz Zalewski2

1Zak³ad Rybactwa Stawowego w ¯abieñcu,
2Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

„8th International Symposium on Sturgeons”, Wiedeñ,
10-16 wrzeœnia 2017 r.

Miêdzynarodowa konferencja dotycz¹ca jesiotrów jest

cyklicznym spotkaniem naukowców, hodowców oraz

przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ ryb

jesiotrowatych. Miêdzynarodowe konferencje jesiotrowe

odbywaj¹ siê w cyklu czteroletnim i po wielu latach

powróci³y do Europy. Poprzednie cztery konferencje

odbywa³y siê w Ameryce Pó³nocnej (USA i Kanada) lub Azji

(Iran i Chiny). Gospodarzem ósmej konferencji o jesiotrach

by³ wiedeñski Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk

o ¯yciu (BOKU). Partnerami wspó³organizuj¹cymi konfe-

rencjê by³y Œwiatowe Towarzystwo Ochrony Jesiotrów

(WSCS) oraz Instytut Ekologii Wód Œródl¹dowych i Rybac-

twa Œródl¹dowego w Berlinie (IGB). Miejscem obrad by³

zabytkowy budynek Instytutu Hydrobiologii i Gospodarki

Wodnej BOKU (fot. 1-2).
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W dniach 10-16 wrzeœnia do Wiednia przyby³o prawie

300 uczestników z 50 krajów, geograficznie siêgaj¹cych od

Urugwaju po Japoniê. Sesjom naukowym towarzyszy³y

warsztaty tematyczne, spotkania grup roboczych, fora dys-

kusyjne oraz zgromadzenie ogólne cz³onków WSCS.

Ogromnym atutem du¿ych konferencji naukowych jest ró¿-

norodnoœæ prezentowanych wyników, wœród których ka¿dy

uczestnik znajdzie interesuj¹ce tematy. W trakcie konferen-

cji przedstawiono 116 prezentacji podzielonych na 25 sesji

tematycznych odbywaj¹cych siê równoczeœnie w dwóch

lub trzech salach wyk³adowych. Uzupe³nieniem wyk³adów

by³o 120 doniesieñ zaprezentowanych w formie posterów.

Dla wygody uczestników organizatorzy podzielili sesje na

grupy dotycz¹ce wieloaspektowej ekologii jesiotrów, sta-

tusu i gospodarowania populacjami, akwakultury oraz

wp³ywu ludzi na ryby jesiotrowate.

Sesje poœwiêcone ogólnej ekologii obejmowa³y pod-

stawowe badania i najnowsze informacje dotycz¹ce od¿y-

wiania, etapów fazy larwalnej oraz fizjologii rozrodu,

zarówno zwi¹zanych z naturalnymi siedliskami, jak i pro-

dukcji w akwakulturze. W tej tematyce znalaz³y siê równie¿

bardziej specjalistyczne prezentacje dotycz¹ce identyfika-

cji gatunków, populacji i stad jesiotrów trafiaj¹cych do han-

dlu. Sesje poœwiêcone statusowi i gospodarowaniu popula-

cjami dotyczy³y wszystkich aspektów ochrony i odnawiania

zasobów jesiotrów. W tej sesji znalaz³y siê prezentacje na

temat ochrony i gospodarowania populacjami jesiotrów

w krajach znanych z wystêpowania jesiotrów (Rosja, Iran,

Francja, Kanada, USA, Chiny, Gruzja, Niemcy, kraje zlewni

Dunaju), jak te¿ mniej kojarzonych z jesiotrami, tj. Turcja czy

Holandia. Wœród interesuj¹cych prezentacji znalaz³y siê

doniesienia dotycz¹ce oceny siedlisk, statusu populacji,

rybo³ówstwa, genetyki, strategii ochrony in-situ i ex-situ

oraz wyniki projektów poœwiêconych ochronie jesiotrów.

Ciekawe prezentacje przedstawia³y wyniki dzia³añ ochron-

nych ³¹cz¹cych metody genetyczne i akwakulturê.

Sesje dotycz¹ce akwakultury odnosi³y siê do wszyst-

kich etapów produkcji, pocz¹wszy od tworzenia stad tarla-

ków po techniki rozrodu, hodowli i przetwórstwa. Szczegól-

nie du¿o uwagi poœwiêcono technikom przetwarzania

i sprzeda¿y kawioru, a tak¿e miêsa jesiotrowego i produk-

tów ubocznych. W czasie sesji poœwiêconych akwakulturze

poruszano tak¿e problematykê zwi¹zan¹ z chorobami

i ¿ywieniem jesiotrów. Tematyce zwi¹zanej z akwakultur¹

jesiotrów poœwiêcono odrêbne warsztaty, w trakcie których

jako wyk³ad wprowadzaj¹cy dr Paolo Bronzi przedstawi³

globalny scenariusz hodowli jesiotrów i produkcji kawioru.

Antropogeniczne oddzia³ywania na ryby jesiotrowate

s¹ najwa¿niejszymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na aktualnie

z³y status wiêkszoœci populacji wszystkich gatunków.

Wyniki badañ nad interakcjami pomiêdzy populacjami

jesiotrów i ludzi zosta³y zaprezentowane w trakcie trzech

sesji tematycznych. Prezentacje przedstawione w trakcie

tych sesji z jednej strony skupia³y siê na dziedzictwie i zna-

czeniu kulturowym oraz historycznych aspektach

rybo³ówstwa jesiotrów. Druga czêœæ prezentacji przedsta-

wia³a wyniki badañ zwi¹zanych z ocen¹ siedlisk i skal¹ ich

degradacji, a tak¿e zabudow¹ hydrotechniczn¹ rzek i blo-

kowaniem szlaków migracyjnych. W tej sesji przedstawiono

tak¿e wyniki dzia³añ d¹¿¹cych do opracowania i dostarcze-

nia rozwi¹zañ, zwi¹zanych z renaturyzacj¹ siedlisk lub

u³atwieniami migracji ryb tak du¿ych jak jesiotry.

Przy tak du¿ej liczbie prezentacji nie mo¿na obejrzeæ

wszystkich, a jeszcze trudniej wyró¿niæ autorów najlep-
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Fot. 1. Instytut Hydrobiologii i Gospodarki Wodnej. Fot. 2. Hall Instytutu Hydrobiologii i Gospodarki Wodnej.

Fot. 3. Warsztaty na Dunaju z biotelemetrii radiowej i akustycznej.



szych z nich. Subiektywny wybór ciekawych i wa¿nych pre-

zentacji zwi¹zany jest z restytucj¹ jesiotra ba³tyckiego (Aci-

penser oxyrinchus), któr¹ zajmujemy siê w Instytucie

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Wyniki dotychczaso-

wych dzia³añ zwi¹zanych z restytucj¹ jesiotra ba³tyckiego

podsumowa³ Gerd-Michael Arndt (Remediation of Baltic

sturgeon Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 – where we

stand now). Pocz¹wszy od 2010 roku w Niemczech prze-

prowadzany jest rozród jesiotrów przetransportowanych

z Kanady. Stado tar³owe liczy 80 samic, a niektóre rozra-

dzano a¿ piêciokrotnie. Materia³ zarybieniowy dostarczany

jest partnerom z Polski, Litwy, £otwy i Estonii, a strona nie-

miecka wypuœci³a do zlewni Odry prawie 1,8 mln ró¿nej

wielkoœci juwenalnych jesiotrów. Dewayne Fox (Combining

hydroacoustics and biotelemetry to estimate Atlantic stur-

geon spawning runs in the Hudson River) przedstawi³ bar-

dzo ciekawe wyniki badañ przeprowadzonych przy u¿yciu

sonaru i biotelemetrii akustycznej. Kombinacja obu metod

pozwoli³a na identyfikacjê nieznanych dotychczas miejsc

agregacji przed rozrodem oraz okreœlenie wielkoœci popula-

cji tar³owej wstêpuj¹cej do rzeki Hudson. Cornel Ceapa

(Population characteristics of adult sturgeon captured by

the commercial fishery in the Saint John River Estuary, New

Brunswick) przedstawi³ najwa¿niejsze informacje

dotycz¹ce komercyjnych po³owów jesiotrów w rzece Œwiê-

tego Jana. Kwota po³owowa jesiotrów w tej rzece wynosi 3

tony rocznie (350 osobników), minimalny wymiar ochronny

to 120 cm, a na czerwiec przypada okres ochronny. Œredni

wiek po³awianych samców wynosi³ 27 lat, a samic 34.

Pomimo tego, ¿e œmiertelnoœæ po³owowa wynosi oko³o 2%

liczebnoœæ populacji w latach 2011-2016 znacz¹co siê

obni¿y³a. W 2016 roku liczebnoœæ populacji tar³owej szaco-

wana by³a na 18-20 tys. osobników.

Szczególnego podkreœlenia wymaga znaczny udzia³

przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych aktywnie

uczestnicz¹cych w ochronie jesiotrów. WWF, Blue Marine

Foundation, Ark Nature, czy te¿ organizacje zrzeszaj¹ce

wêdkarzy lub hodowców ryb aktywnie uczestnicz¹ w ochro-

nie jesiotrów. Jutta Jahrl z WWF (An approach to winning

fishermen’s suport for sturgeon conservation in the Lower

Danube region: the case of „Sturgeon Advocates”) przed-

stawi³a bardzo optymistyczne wyniki projektu skierowa-

nego na ograniczenie przy³owów jesiotrów w dolnym

Dunaju. Bliska wspó³praca oraz aktywny udzia³ lokalnych

rybaków w realizacji projektu bardzo pozytywnie wp³yn¹³ na

ograniczenie przy³owów jesiotrów w rumuñskim i bu³gar-

skim odcinku Dunaju.

W przeciwieñstwie do wielu konferencji naukowych,

w tej uczestnicy mieli du¿o czasu przeznaczonego na sesje

plakatowe. Wœród prezentowanych plakatów znalaz³o siê

sporo niezwykle interesuj¹cych doniesieñ. Zbyt wiele z nich

by³oby warte szerszego omówienia, dlatego tylko zasygna-

lizujemy niektóre spoœród poruszanych tematów. Szereg

doniesieñ dotyczy³o tematyki zwi¹zanej z realizacj¹ projek-

tów aktywnej ochrony jesiotrów. Najczêœciej przedstawiano

rezultaty dotycz¹ce ograniczenia przy³owów i skali

po³owów k³usowniczych oraz wyniki badañ zwi¹zanych

z restytucj¹ jesiotrów. Wœród doniesieñ zwi¹zanych z pod-

chowem juwenalnych jesiotrów dominowa³y dwa tematy.

Autorzy z krajów o du¿ym potencjale akwakultury jesiotrów

przedstawili wyniki bardzo zaawansowanych metodycznie

prac zwi¹zanych z ¿ywieniem larw i narybku. Drug¹ grupê

stanowi³y prezentacje poœwiêcone hodowli jesiotrów prze-

znaczonych na zarybienia. Warte odnotowania by³y

doœwiadczenia dotycz¹ce weryfikacji zdolnoœci adaptacyj-

nych jesiotrów hodowanych w standardowych obiektach

akwakultury oraz warunkach zbli¿onych do naturalnych.

Tematyka zwi¹zana z dostosowaniem juwenalnych jesio-

trów do warunków naturalnych poruszana by³a zarówno

w prezentacjach, jak i na posterach. Mo¿na wiêc przypusz-

czaæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci bêdzie przewa¿a³a ten-

dencja zmierzaj¹ca do hodowli jesiotrów przeznaczonych

na zarybienia w warunkach imituj¹cych naturalne.

W konferencji aktywnie uczestniczyli Polacy. Oprócz

autorów niniejszej relacji w konferencji uczestniczyli Antoni

i Szymon £akomiak z Gospodarstwa Rybackiego

Gos³awice, Przemys³aw Nawrocki z WWF Polska oraz prof.

Dorota Fopp-Bayat, która przedstawi³a wyniki badañ
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Fot. 4. Wystawa prezentuj¹ca projekt restytucji sterleta w Dunaju. Fot. 5. Kontenerowa wylêgarnia i podchowalnia sterleta.



dotycz¹cych genetyki heterogametycznych sterletów.

Reprezentuj¹c Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olszty-

nie przedstawiliœmy wyniki badañ dotycz¹cych dojrzewania

jesiotrów ostronosych i œmiertelnoœci jesiotrów powodowa-

nej przez hydroelektrownie. Dwa kolejne doniesienia

prezentowa³y wyniki eksperymentów zwi¹zanych z dys-

persj¹ larw sterleta i jesiotra ostronosego oraz wp³ywem ryb

drapie¿nych na jesiotry.

Konferencji towarzyszy³y stanowiska licznych wystaw-

ców, na których mo¿na by³o poznaæ nowoœci producentów

systemów do hodowli, znakowania ryb (Biomark), biotele-

metrii (Lotek, Vemco) oraz firm paszowych. Stoiska

wystawców cieszy³y siê sporym zainteresowaniem, m.in.

dystrybutora solowca, na którego stoisku mo¿na by³o otrzy-

maæ darmowe próbki, a doœæ liczni szczêœciarze mogli spró-

bowaæ kawioru.

Bardzo atrakcyjn¹ formê mia³y warsztaty teleme-

tryczne zorganizowane przez czo³owego producenta

sprzêtu biotelemetrycznego. Mitchell Sisak, dyrektor

wsparcia technicznego firmy Lotek, w przedpo³udniowej

czêœci warsztatów przedstawi³ teoretyczne podstawy biote-

lemetrii. Po po³udniu udaliœmy siê nad Dunaj i w praktyczny

sposób poznawaliœmy zawi³oœci biotelemetrii radiowej

i akustycznej (fot. 3). W warunkach terenowych du¿ej rzeki

mo¿na by³o przetestowaæ ró¿norodne nadajniki oferowane

przez firmê Lotek, zweryfikowaæ ich zasiêg, czy porozma-

wiaæ o technicznych szczegó³ach doboru sprzêtu. Pro-

wadz¹cy przedstawia³ szczegó³owo ró¿norodne roz-

wi¹zania, dostosowane do specyficznych warunków œrodo-

wiskowych oraz omówi³ najlepsze strategie planowania

badañ telemetrycznych.

Tradycj¹ du¿ych konferencji naukowych s¹ wycieczki

organizowane do atrakcyjnych kulturowo lub przyrodniczo

miejsc. Organizatorzy konferencji zaproponowali piêæ ró¿-

norodnych wycieczek, w tym wybran¹ przez nas wizytê na

dunajskiej wyspie, w miejscu realizacji projektu LIFE-Sterlet

(fot. 4). Na miejscu mo¿na by³o zapoznaæ siê z ide¹ projektu

oraz poznaæ niektóre dzia³ania zwi¹zane z jego realizacj¹.

Projekt realizowany jest w austriackim i s³owackim frag-

mencie Dunaju i ma na celu zwiêkszenie liczebnoœci ster-

leta. Wykonawcy projektu zak³adaj¹, ¿e w wyniku prowa-

dzonych zarybieñ w rzekach Dunaj i Wachau utworzone

zostan¹ populacje licz¹ce odpowiednio 4000 i 2000

doros³ych sterletów. Juwenalne sterlety przeznaczone do

zarybieñ hodowane s¹ w kontenerowej podchowalni zasila-

nej wod¹ z Dunaju (fot. 5). Wylêgarnia z podchowalni¹ pra-

cuje w systemie otwartym, a woda nie jest specjalnie uzdat-

niana, podgrzewana czy te¿ natleniana. Zachowanie natu-

ralnej termiki ma na celu zwiêkszenia kondycji i zdolnoœci

przystosowawczych do warunków naturalnych. Uzupe³nie-

niem czêœci podchowowej jest okaza³a czêœæ wystawowa,

w której odbywaj¹ siê seminaria, spotkania z uczniami oko-

licznych szkó³ oraz szkolenia adresowane do profesjonal-

nych i rekreacyjnych rybaków.

W ostatnim dniu konferencji oprócz tradycyjnych podsu-

mowañ zaplanowany zosta³ czas na forum dyskusyjne, spo-

tkanie grupy specjalistycznej dotycz¹cej jesiotrów przy Miê-

dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Tego dnia odby³o siê

tak¿e spotkanie przedstawicieli WSCS i WWF, na którym

wypracowano strategiê wspó³pracy nad ograniczeniem nie-

legalnych po³owów i ochron¹ jesiotrów. Na zakoñczenie

konferencji organizatorzy og³osili, ¿e kolejne sympozjum

zostanie zorganizowane w 2021 roku w Chinach.

El¿bieta Bogacka-Kapusta, Andrzej Kapusta

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Konferencja na temat wp³ywu kormoranów na rozwój
turystyki na Pojezierzu Drawskim
1 czerwca 2017 roku w Czaplinku

Konferencja zosta³a zorganizowana przez Gminê

i Nadleœnictwo Czaplinek, a dofinansowana przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie. Konferencja odby³a siê w zamku w Siemczy-

nie nad Jeziorem Drawskim (fot. 1). W konferencji wziê³o

udzia³ ponad 80 osób. Przedstawiono dziewiêæ referatów

i film pt. „DEGRADACJA ŒRODOWISKA PODWODNEGO

W MIEJSCACH SIEDLISK KORMORANA CZARNEGO”.

Dla uczestników konferencji zorganizowano rejs po jeziorze

Drawsko na „wyspê kormoranów”, w celu zobrazowania

zniszczeñ l¹dowych (na wyspie) przez kormorany tam siê

gnie¿d¿¹ce.
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Fot. 1. Hotel w Siemczynie, w którym odby³a siê konferencja.



Przewa¿aj¹ca czêœæ wyst¹pieñ podczas konferencji

dotyczy³a zniszczeñ œrodowiskowych i leœnych w miej-

scach, w których bytuj¹ kormorany. Wi¹za³a siê z proble-

matyk¹ ryback¹ w aspekcie zniszczeñ œrodowiskowych,

hydrobiologicznych i konkurencji pokarmowej. Na tle

obowi¹zuj¹cego w Europie prawa wykazano, ¿e nie ma

powodów, do tak mocno zintegrowanej ochrony gatunko-

wej kormoranów, jaka obowi¹zuje w Polsce, w œwietle

szkód, które powstaj¹ w wyniku koncentracji tych ptaków

w okreœlonym miejscu œrodowiska. Uczestnicy konferencji

okreœlili kormorana królem szkód œrodowiskowych (fot. 2),

co pokrywa³o siê z przeprowadzon¹ dyskusj¹.

W trakcie konferencji ustalono, ¿e kormorany przyczy-

niaj¹ siê do nieodwracalnych zniszczeñ œrodowiskowych,

które s¹ tak powa¿ne, ¿e odnowa miejsc, gdzie bytowa³y

jest d³uga, a spowodowane przez nie zmiany s¹ bardzo

uci¹¿liwe dla œrodowiska i przyrody. W wyniku dyskusji pro-

wadzonej podczas konferencji zaproponowano

„OTWARTY LIST DO MINISTRA ŒRODOWISKA JANA

SZYSZKO W SPRAWIE OCHRONY NASZEGO

ŒRODOWISKA PRZED KORMORANAMI” postuluj¹cy

zmniejszenie populacji tych ptaków, a przynajmniej ograni-

czenie ich wystêpowania w du¿ych koncentracjach. W trak-

cie konferencji zaproponowano zmniejszenie populacji

tego gatunku ptaków w Polsce, œrodkami humanitarnymi,

co najmniej o 50%. Uczestnicy konferencji, podpisuj¹c siê

pod pismem skierowanym do Ministra Œrodowiska, wspie-

raj¹ decyzjê dotycz¹c¹ ochrony œrodowiska przed kormora-

nami.

Wawrzyniec Wawrzyniak

Zak³ad Gospodarki Rybackiej, Wydzia³ Nauk

o ¯ywnoœci i Rybactwa, Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Europejska Noc Naukowców po raz kolejny w Olsztynie,
czyli FUSION 2NIGHT i udzia³ Instytutu Rybactwa
Œródl¹dowego w Olsztynie

Kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców

w Olsztynie, czyli FUSION 2NIGHT, odby³a siê w tym roku

29 wrzeœnia. Koordynatorem by³ ponownie Instytut Roz-

rodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci Polskiej Akademii Nauk

wraz z partnerami: Olsztyñsk¹ Szko³¹ Wy¿sz¹ im. Józefa

Rusieckiego oraz Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim

w Olsztynie. To coroczne (ostatni pi¹tek wrzeœnia) wydarze-

nie „European Researchers’ Night” odbywa³o siê równo-

czeœnie w kilku miastach w Polsce (Poznañ, Kraków, Andry-

chów, Chrzanów, Niepo³omice, Nowy S¹cz, Skawina, Tar-

nów) oraz w ponad 300 innych miastach Europy pod wspól-

nym has³em: „Discover science, meet researchers, and

enjoy yourself!”.
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Fot. 2. Kormorana podczas konferencji okreœlono królem zniszczeñ œrodowiska. Fot. 3. Wyst¹pienie burmistrza Czaplinka Adama Koœmidera.

Fot. 4. Wyst¹pienie prof. Izabelli Dunin-Kwinty.



W Olsztynie przygotowano ponad 180 eksperymen-

tów, pokazów, warsztatów i innych naukowych atrakcji,

które czeka³y nie tylko na mieszkañców Olsztyna, ale rów-

nie¿ z ca³ej Warmii i Mazur oraz s¹siednich województw.

Odby³y siê m.in.: eksperymentowanie z ognist¹ chemi¹,

poznawanie bakteryjnego „dziwowiska”, tworzenie kosme-

tyków z liofilizatami lub roœlinnej bi¿uterii, pokaz magicz-

nych w³aœciwoœci gazów, obserwacje ciep³a za pomoc¹

kamery termowizyjnej, udzia³ w drukowaniu 3D i budowaniu

w³asnych robotów. Chêtni uczestnicy mieli okazjê poznaæ

tajniki programowania, wykonaæ eksperymenty w prze-

strzeni kosmicznej, a nawet nauczyæ siê sterowaæ ³azikiem

marsjañskim. Mo¿na by³o ogl¹daæ narzêdzia pracy Koper-

nika, interaktywne eksponaty Mobilnego Parku Nauki,

podziwiaæ walki herosów œredniowiecza, a tak¿e wzi¹æ

udzia³ w badaniu dopplerowskim i przesiewowych testach

s³uchu oraz mowy. Olsztyñski Park Naukowo-Technolo-

giczny zaprosi³ na przeja¿d¿kê w symulatorze samochodu

rajdowego oraz do udzia³u w geolokalizacyjnej grze Slavic

Monsters. Natomiast Olsztyñskie Planetarium przygo-

towa³o kosmiczny seans o sondzie Rosetta i wieczorne

spotkanie z Ksiê¿ycem, a Muzeum Nowoczesnoœci – spa-

cer szlakiem dawnych stacji e¿ektorowych. Odby³y siê

liczne seanse kina 5D oraz 9D, ciesz¹ce siê wci¹¿

nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ wœród wszystkich uczestników.

Podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Naukowców

odby³o siê równie¿ spotkanie z Ol¹ i Karolem, podró¿ni-

kami, autorami bloga „Busem przez œwiat” oraz spotkanie

z genera³em Miros³awem Hermaszewskim – pierwszym

i jedynym Polakiem, który by³ w kosmosie. Ponadto

wystêpy Kabaretu M³odych Panów, grupy artystycznej

„WiedŸmy w Kortowie“ oraz spektakl teatralny „Dziennik

przebudzenia” z Adamem Ferencym i Joann¹ Kosierkie-

wicz uœwietni³y tê jedyn¹ w roku Europejsk¹ Noc Naukow-

ców.

Do tego ogromnego europejskiego wydarzenia

przyst¹pili równie¿ pracownicy Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie.

Zaprezentowane zosta³y ryby i raki oraz niezwykle ró¿no-

rodny mikroœwiat cyjanobakterii, roœlin i zwierz¹t widziany

tylko pod obiektywami mikroskopu. Wœród wielu atrakcji,

ponownie ogromne zainteresowanie wzbudza³ pokaz
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Touch tank – dotknij rybê, po³¹czony z pogadank¹ na

temat ryb. Podczas tego pokazu uczestnicy mieli

wyj¹tkow¹ okazjê, aby zaobserwowaæ oraz dotkn¹æ jesio-

tra – ryby zagro¿onej wyginiêciem, któr¹ mo¿na zaliczyæ do

¿yj¹cych skamielin. Kreatywnym uzupe³nieniem tematyki

zwi¹zanej z rybami by³y warsztaty artystyczne Ryby

z wyobraŸni¹. Podczas zajêæ uczestnicy dekorowali

woblery przygotowane przez firmê Salmo, wykorzystuj¹c

do tego celu dostêpne materia³y plastyczne. Powsta³e w ten

sposób barwne modele ryb dzieci mog³y zabraæ do domu.

Kolejne wydarzenie, prezentowane po raz pierwszy

podczas Europejskiej Nocy Naukowców, tj. Od ryb i raków

do pierwotniaków, wywar³o na uczestnikach niesamowite

i niezapomniane wra¿enie. Warsztaty, oparte na

powi¹zanych ze sob¹ pokazach i prezentacjach, dotyczy³y

organizmów wodnych zasiedlaj¹cych rzeki, stawy i jeziora.

W trakcie nich mo¿na by³o zarówno obserwowaæ pierwot-

niaki (g³ównie orzêski), zapoznaj¹c siê z ró¿norodnoœci¹ ich

kszta³tów, rozmiarów, sposobami poruszania siê i pobiera-

nia pokarmu, jak równie¿ przygotowaæ w³asne preparaty,

a nawet dotkn¹æ raka w akwarium. Mo¿na by³o zrobiæ sobie

zdjêcie z rakiem sygna³owym, prêgowatym lub b³otnym.

Natomiast g³ównym celem warsztatów by³o uœwiadomienie

roli, jak¹ pe³ni¹ mieszkañcy jeziora: „od bakterii i pierwot-

niaków, po raki i wielkie szczupaki”.

Ciekawe warsztaty Co szkie³ko widzia³o? mia³y na

celu zapoznanie ze œwiatem podwodnym, pod k¹tem

obserwacji ¿yj¹cego w niej planktonu zwierzêcego. Przed-

stawiona zosta³a rola zooplanktonu w ekosystemie wod-

nym jako sk³adnika sieci troficznej, a nastêpnie odby³o siê

samodzielne przygotowanie przez uczestników preparatów

mikroskopowych i próba identyfikacji gatunków z wykorzy-

staniem systemu do analizy obrazu.

Kolejne warsztaty CYANObacteria – interaktywne

spotkanie z sinicami i nie tylko... to okazja do zaobser-

wowania jednych z najmniejszych organizmów, czyli cyja-

nobakterii oraz pozosta³ych grup fitoplanktonu. Podczas

tych warsztatów nie tylko najm³odsi, ale równie¿ i doroœli

pasjonaci mieli mo¿liwoœæ aktywnego i samodzielnego

odkrywania piêkna tajemniczego mikroœwiata sinic i glo-

nów. Interaktywnie, bo poprzez wzrok, dotyk i wêch uczest-

nicy dowiedzieli siê, jak rozpoznaæ „sinicowe zakwity”

w jeziorach oraz przygotowali w³asne preparaty. Modelo-
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wym przyk³adem by³ zakwit potencjalnie toksycznych (ze

wzglêdu na mo¿liwoœæ produkcji hepatotoksycznych mikro-

cystyn i neurotoksycznych anatoksyn) sinic z jeziora Sukiel

w Olsztynie. Ogromne zainteresowanie, ale te¿ i mieszane

uczucia, budzi³a sinica Nostoc pruniforme znana jako trzê-

sid³o. Jej kuliste lub beczu³kowate komórki (ok. 6-7μm œred-

nicy) tworz¹ ³añcuszkowe kolonie otoczone grub¹, galare-

towat¹ pochw¹, które skupione i otoczone peryderm¹ przy-

pominaj¹ kamienie. Jednak przez uczestników warsztatów

zosta³y one nazwane „¿elkami”, ale niejadalnymi. Nasze

okazy osi¹gnê³y maksymalnie 5 cm, chocia¿ dorastaj¹

nawet do 22 cm d³ugoœci.

Ponownie, w niezwykle fascynuj¹c¹ przyrodnicz¹

podró¿ przez jeziora pó³nocnej Polski przeniós³

ogl¹daj¹cych seans filmowy ¯ycie jezior – podró¿e fil-

mowe. By³a to niesamowita opowieœæ o powstaniu, ¿yciu

i starzeniu siê jezior pod wp³ywem antropogenicznie przy-

spieszanego procesu eutrofizacji, która zawiera³a odpo-

wiedŸ na stawiane pytania – Dlaczego jeziora znikaj¹ na

naszych oczach? Jaka jest rola ludzi w tym procesie?

Po raz kolejny staraliœmy siê pokazaæ, ¿e praca

naukowca jest odkrywcza i fascynuj¹ca. By³o naukowo –

mnóstwo pytañ i odpowiedzi – by pokazaæ, jak wielkie zna-

czenie ma nauka w codziennym ¿yciu i zainspirowaæ do

podjêcia kariery naukowca. Mamy nadziejê, ¿e wœród

uczestników byli przyszli ekolodzy, ichtiolodzy, zoolodzy,

a nawet fykolodzy. By³o powa¿nie, ale i zabawnie, zgodnie

z myœl¹ przewodni¹: „Odkryj naukê, spotykaj naukowców

i baw siê dobrze!”.

Dziêkujemy za pomoc naszym kole¿ankom i kolegom

z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego.

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke,

El¿bieta Bogacka-Kapusta, Krystyna Kalinowska,

Andrzej Kapusta, Dariusz Ulikowski,

Tomasz Czarkowski, Tomasz Czerwiñski,

Piotr Traczuk, Bartosz Czarnecki

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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SZANOWNI KOLEDZY!

Bia³oruska Pañstwowa Akademia Rolnicza (BPAR) wspólnie z Sieci¹ Centrów Akwakultury Œrodkowej i Wschodniej Europy
(NACEE) zaprasza do uczestnictwa w VI Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej dla m³odych naukowców NACEE, która
odbêdzie siê w dniach 28.11 – 1. 12.2017 roku w Gorkach (Republika Bia³oruœ). Do uczestnictwa w niej zapraszani s¹ stu-
denci, magistranci, doktoranci i m³odzi naukowcy.
Tematyka naukowa konferencji:
1. Gospodarka rybacka i akwakultura;
2. Ichtiologia;
3. Biologiczne zasoby wodne.
Konferencja bêdzie siê odbywaæ w pomieszczeniach Katedry Ichtiologii i Rybactwa (http://baa.by/facultet/zoofac/kafe-
dra/ribovodstva/) BPAR. Na konferencji mo¿na bêdzie prezentowaæ ustne referaty lub te¿ w postaci posterów. Mo¿liwe jest
równie¿ uczestnictwo bez prezentacji lub te¿ przes³anie tez do materia³ów konferencyjnych, które bêd¹ opublikowane bez
udzia³u autorów w konferencji.
Jêzykami roboczymi konferencji s¹: bia³oruski, rosyjski i angielski. Sala konferencyjna bêdzie wyposa¿ona w sprzêt multime-
dialny: komputer, projektor i ekran oraz mikrofony w³¹czone w system nag³aœniania.
Wiêcej informacji i formularz zg³oszeniowy na stronach: http://www.nacee.eu/en/2017/09/the-sixth-young-resear-
chers-conference-of-nacee/ i http://www.nacee.eu/wp-content/uploads/2017/09/YRC_2017_EN.docx.

Zg³oszenia uczestnictwa w konferencji nale¿y przesy³aæ do 6. 11. 2017 roku na oba adresy e-mail:
young.nace2017@mail.ru, nacee.new@gmail.com.

Op³ata konferencyjna wynosi:
25 EUR dla przedstawicieli organizacji-cz³onków NACEE;
30 EUR dla przedstawicieli innych organizacji.
Zaoczny udzia³ w konferencji bezp³atny (druk przes³anych doniesieñ w materia³ach konferencyjnych). Ze spisem organizacji –
cz³onków NACEE mo¿na siê zapoznaæ na stronie http://www.nacee.eu/en/about_nacee/.
Op³ata za udzia³ w konferencji bezpoœrednio w rublach bia³oruskich wg kursu Banku Narodowego Bia³orusi w dniu
28.11.2017.
Op³ata za udzia³ w konferencji zawiera w sobie noclegi w dwuosobowych pokojach z ³azienk¹ i kuchni¹ w akademiku BPAR,
posi³ki w akademickiej sto³ówce oraz koszty organizacyjne. Uczestnicy konferencji mog¹ oczywiœcie samodzielnie zorganizo-
waæ sobie pobyt i wy¿ywienie w Gorkach (http://gorkom.by/news/glavnye-novosti/gostinica-pronya) i w tym przypadku
op³ata konferencyjna wyniesie 5 EUR.
Po zakoñczeniu konferencji planowane jest wydanie materia³ów konferencyjnych. Publikacja doniesieñ bêdzie bezp³atna dla
uczestników konferencji w dowolnej formie. Wymogi dotycz¹ce przygotowania materia³ów do publikacji zawarte s¹ w
za³¹czniku 2.
M³odzi uczeni, a tak¿e studenci, magistranci i doktoranci we wspó³autorstwie z naukowymi opiekunami, mog¹ przygotowaæ
prace naukowe do recenzowanego czasopisma naukowego BPAR „ Hodowla i Medycyna Weterynaryjna”, które figuruje na
oficjalnej liœcie wydawnictw naukowych Republiki Bia³oruœ. Prace bêd¹ opublikowane bezp³atnie w ci¹gu 6 miesiêcy.
Wymogi dotycz¹ce przygotowania materia³ów do publikacji zawarte s¹ na stronie http://www.nacee.eu/wp-content/uplo-
ads/2017/09/YRC_2017_EN.docx.
Doniesienia i prace naukowe przesy³ane w formie elektronicznej do dnia 20. 11. 2017 na adres e-mail:
young.nace2017@mail.ru.
Zwracamy uwagê przysz³ych uczestników konferencji, ¿e w przypadku przylotu na Bia³oruœ samolotem na Narodowe Lotni-
sko Miñsk-2 i planowanego pobytu nie d³u¿szego ni¿ 5 dni, nie s¹ wymagane wizy. Aktualna cena biletu na trasie Warsza-
wa-Miñsk-Warszawa, w terminie trwania konferencji wynosi ok. 550 z³.
Przy wjeŸdzie na Bia³oruœ innymi œrodkami transportu wymagana jest wiza.

Wstêpny program konferencji:
28 listopada – Przyjazd uczestników;
29 listopada – Konferencja;
30 listopada – Program wycieczkowy;
01 grudnia – Wyjazd uczestników

Dane kontaktowe do organizatorów konferencji
Nikolay Barulin – Kierownik Katedry Ichtiologii i Rybactwa BPAR, Gorki, Bia³oruœ
e-mail: young.nacee2017@mail.ru
Svetlana Lengel – Sekretariat NACEE, Szarvas, Wêgry
e-mail:nacee.new@gmail.com

T³umaczenie i opracowanie:
Ryszard Kolman – przewodnicz¹cy KT NACEE;
Zak³ad Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie



Odeszli...

ANDRZEJ JAN WITKOWSKI, profesor zwyczajny

Zmar³ cz³owiek wybitny, naukowiec i wychowawca

m³odzie¿y. Jako biolog by³ pasjonatem ochrony przyrody,

ze szczególnym umi³owaniem gór i ryb tam ¿yj¹cych. Ca³e

swoje zawodowe ¿ycie zwi¹za³ z Uniwersytetem

Wroc³awskim, którego by³ absolwentem, profesorem, pro-

rektorem ds. nauczania, dziekanem Wydzia³u Nauk Przy-

rodniczych i wicedyrektorem Muzeum Przyrodniczego. By³

œwietnym pedagogiem, wypromowa³ 6 doktorów i licznych

magistrów. Odby³ sta¿e naukowe na uniwersytetach

w Niemczech, Rosji, Izraelu, USA i Norwegii, uczestniczy³

w 7 polarnych wyprawach naukowych na Spitzbergen.

Dziêki swej wiedzy, pracowitoœci i zdolnoœciom organiza-

cyjnym pe³ni³ wiele zaszczytnych i odpowiedzialnych funk-

cji jako: prezes Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,

przewodnicz¹cy i cz³onek Komitetów Zoologii, Badañ

Polarnych oraz Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

By³ wielokrotnie cz³onkiem rad naukowych: Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego, Regionalnego Zarz¹du Gospo-

darki Wodnej w Krakowie, a tak¿e Parku Narodowego Gór

Sto³owych. Aktywnie uczestniczy³ w komitetach redakcyj-

nych czasopism naukowych „Ichthyologia” (Belgrad). „Fau-

nistishe Abhandlungen” (Drezno), czy krajowych „Acta

Ichthyologica et Piscatoria” i „Roczniki Nukowe PZW”. Pro-

fesor Witkowski by³ niestrudzonym popularyzatorem wie-

dzy. Jego dorobek to 355 publikacji, w tym 3 monografie,28

rozdzia³ów w ksi¹¿kach, 128 prac oryginalnych, 70

artyku³ów przegl¹dowych, 75 referatów wyg³oszonych na

konferencjach krajowych i zagranicznych i 42 artyku³y

popularnonaukowe. Posiada³ odznaczenia pañstwowe –

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz liczne nagrody ministerialne,

uczelniane i organizacyjne. Profesor Witkowski by³ œwiet-

nym wêdkarzem, który ukocha³ ryby ³ososiowate. Owocem

tego by³y wspaniale opracowane wyk³ady dotycz¹ce ich

systematyki, biologii i zasiêgu wystêpowania. Szczególne

miejsce w Jego sercu, a st¹d te¿ i aktywnoœci zajmowa³a

g³owacica Huch hucho, której ochronie i hodowli poœwiêca³

wiele uwagi. Efektem by³a zorganizowana Jego staraniem

miêdzynarodowa konferencja w £opusznej w 2012 r.

Pomimo ciê¿kiej choroby Profesor do koñca pracowa³ nad

kolejn¹ ksi¹¿k¹: monografi¹ lipienia.

Bêdzie nam brakowa³o tej pasji, pracowitoœci, rozum-

nego i szerokiego umi³owania przyrody, które tak przekony-

waj¹co i konsekwentnie przekazywa³ nam Andrzej.

Koledzy


