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Konferencja – Szkolenie Krajowego Stowarzyszenia
Akwakultury i Producentów Produktów Rybnych
w Litwie, Wilno, 21 marca 2018 r.

Wstêp

Litewscy hodowcy ryb tradycyjne spotykaj¹ siê na

pocz¹tku roku na konferencji bran¿owej w celu podsumo-

wania ostatniego sezonu, omówienia zamierzeñ na najbli¿-

szy oraz ustalenia planów dzia³ania Krajowego Stowarzy-

szenia Akwakultury i Producentów Produktów Rybnych.

Cz³onkami stowarzyszenia s¹ niemal wszyscy krajowi

hodowcy ryb w akwakulturze u¿ytkuj¹cy oko³o 90%

powierzchni stawowych oraz przetwórcy ryb.

Tegoroczna konferencja odby³a siê 21 marca 2018

roku w hotelu „Karolina Park” w Wilnie, uczestniczy³o w niej

oko³o 40 hodowców i pracowników administracji rz¹dowej.

Z Polski zaproszono dwóch prelegentów, dr. in¿. Andrzeja

Lirskiego z IRS Olsztyn oraz dr. in¿. Wojciecha Adamka,

dyrektora Rybackiego Zak³adu Doœwiadczalnego IRS

w Zatorze. Niezawodnym t³umaczem z jêzyka litewskiego

i polskiego by³ znany zarówno w litewskim, jak i polskim œro-

dowisku rybackim Valdas Geèys, pracownik S³u¿by Rybac-

twa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej.

Wyg³oszone referaty

Podsumowania sezonu produkcyjnego w 2017 roku

w krajowej akwakulturze dokona³ dyrektor Krajowego Sto-

warzyszenia Akwakultury i Producentów Produktów Ryb-

nych, Vytautas Andriuszkieviczius, sytuacjê europejskiego

rynku karpia omówi³ Andrzej Lirski, natomiast wp³yw cho-

rób, w tym wirusowych na wyniki produkcyjne gospodar-

stwa w Zatorze przedstawi³ Wojciech Adamek. Z wynikami

produkcyjnymi i doœwiadczeniami ze zbytem ryb zaznajomi³

s³uchaczy dyrektor du¿ego gospodarstwa karpiowego

„Iszlau¿o ¿uvys” Darius Swirskis. Problematykê produkcji

i zastosowania pasz ekstrudowanych dla karpia przybli¿y³

dr hab. Romuldas Griksztas, szef produkcji firmy paszowej

„Naujasis Neve¿is”. Profesjonalna hodowla karpia

nieod³¹cznie jest zwi¹zana z dobr¹ znajomoœci¹ warunków

fizykochemicznych œrodowiska stawowego oraz zasobów

pokarmu naturalnego w poszczególnych stawach.

Koniecznoœæ wykonywania badañ laboratoryjnych w rybac-

twie omówi³a Gene Vaitkevicziene, g³ówny specjalista

S³u¿by Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki

Litewskiej.

Po wyst¹pieniach prelegentów rozpoczê³a siê o¿ywiona

dyskusja,dotycz¹ca g³ównie sytuacji epizootycznejw poszcze-

gólnych gospodarstwach, uzyskanych wyników produkcyjnych

oraz obci¹¿eñ administracyjnych akwakultury.

Podsumowanie ostatniego sezonu

Niepokój litewskich hodowców wzbudzi³y wysokie, jak

na miejscowe warunki, straty w chowie materia³u obsado-

wego karpia (tab. 2). Sytuacja jest zró¿nicowana

w poszczególnych gospodarstwach, obok ponadnorma-

tywnych ubytków w rybostanie, w dalszym ci¹gu odnoto-

wywane s¹ równie¿ bardzo dobre rezultaty. Spodziewany

deficyt materia³u obsadowego karpia przy wiosennych

obsadach stawów nakazuje szybk¹ reakcjê, ograniczaj¹c¹

ryzyko wyst¹pienia podobnych problemów w przysz³ych

sezonach. Tym faktem nale¿y t³umaczyæ zainteresowanie

problematyk¹ wirusowych chorób ryb i polskimi praktycz-

nymi doœwiadczeniami w tym zakresie.

Oko³o 1/5 produkcji akwakultury jest eksportowana,

reszta przeznaczana jest na rynek wewnêtrzny. W poda¿y

krajowej ryb w 2017 roku z po³owów ba³tyckich pochodzi³o

79,6%, z Zalewu Kuroñskiego 4,4%, z akwakultury 15,8%,

natomiast z po³owów jeziorowych 0,2% (tab.1).

Ni¿sza ni¿ w poprzednim roku poda¿ karpia konsump-

cyjnego zaowocowa³a wy¿szymi cenami zbytu w 2017 roku

(tab. 2). Przekroczenie œredniej ceny zbytu karpia powy¿ej 3

euro/kg litewscy hodowcy zawdziêczaj¹ g³ównie wysokim

cenom na rynku wewnêtrznym, gdy¿ ceny w eksporcie
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Fot. 1. Na sali obrad konferencji.



oscyluj¹ na poziomie ok. 2 euro/kg. Pomimo spadku pro-

dukcji w 2017 roku, dziêki wy¿szym cenom ryb ogólny przy-

chód sektora akwakultury by³ wy¿szy ni¿ w poprzednim

sezonie (tab. 2).

Podsumowanie

Niewielka, w porównaniu z polsk¹, litewska akwakul-

tura (tab. 1) jest dobrze zorganizowana, do jednego zwi¹zku

nale¿¹ niemal wszyscy hodowcy. Podobnie jak w innych

krajach unijnych, tak¿e w Litwie opracowano wieloletni kra-

jowy plan strategiczny na rzecz promowania zrównowa-

¿onej akwakultury. Planowane jest zwiêkszenie konkuren-

cyjnoœci sektora poprzez wspieranie integracji zak³adów

przetwórstwa rybnego z akwakultur¹, wykorzystanie nowo

opracowanych technologii przetwarzania ryb oraz u³atwie-

nia przy wprowadzania nowych produktów na rynek. Domi-

nuj¹cy w litewskiej akwakulturze karp, produkowany w tra-

dycyjnym niskointensywnym systemie w polikulturach

z rybami roœlino¿ernymi i drapie¿nymi, ma byæ uzupe³niony

o nowe gatunki, takie jak pstr¹g, jesiotr, sum afrykañski oraz

skorupiaki pochodz¹ce z chowu intensywnego, w tym

z systemów recyrkulacyjnych.

Andrzej Lirski

Zak³ad Rybactwa Stawowego,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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TABELA 1

Wybrane wskaŸniki charakteryzuj¹ce akwakulturê, rybo³ówstwo morskie i œródl¹dowe oraz przetwórstwo w Litwie w 2017 roku

Producenci
Produkcja i sprze-

da¿ (ton)
Dochód (mln euro)

Rynek wewnêtrzny
(ton)

Eksport (ton)
Liczba

pracowników

Zak³ady przetwórstwa rybnego 126041 626,366 49400 76641 4189

Przedsiêbiorstwa akwakultury 3737 12,284 2977 760 410

Rybo³ówstwo w Morzu Ba³tyckim 18865 5,304 1532 17332 333

Przedsiêbiorstwa rybo³ówstwa
œródl¹dowego

1033 (Zalew Kuroñski)
56 (jeziora)

1,165 1089 230

£¹cznie 149732 645,119 54998 94733 5162

TABELA 2

Wybrane wskaŸniki akwakultury w Litwie w latach 2016 i 2017

WskaŸnik 2016 2017 Zmiana 2017/2016 (%)

Dostarczono ryb na rynek (ton) 4393 3737 spadek o 14,9

Przychód (mln euro) 12284 12486 wzrost o 1,6

Œrednia cena sprzeda¿y ryb (euro/kg) 2,69 3,02 wzrost o 12,3

Eksport (ton) 1150 760 spadek o 33,9

Produkcja materia³u obsadowego (mln sztuk) 13,3 8,2 spadek o 38,4

Fot. 2. Dzia³ rybny w hipermarkecie w Wilnie.



Konferencja rybacka w Berlinie 2018 „Dzia³ania
proœrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej”

Konferencja odby³a siê w dniach 26-27 stycznia 2018 r.

By³a ona po³¹czona z uczestnictwem polskich organizacji

rybackich jako wystawców w Miêdzynarodowych Targach

Gospodarki ¯ywnoœciowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa zna-

nych w œwiecie jako Internationale Grüne Woche Berlin (Ber-

liñski Miêdzynarodowy Zielony Tydzieñ), w skrócie Grüne

Woche (Zielony Tydzieñ). Ta cykliczna impreza promuj¹ca

zw³aszcza specjalnoœci regionalne, artyku³y ekologiczne

oraz luksusowe odby³a siê w dniach 19-28.01.2018 r.

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie ju¿

kolejny rok uczestniczy³ i przygotowa³ konferencjê ryback¹

wspólnie z Organizacj¹ Producentów Ryb Jesiotrowatych,

Morskim Instytutem Rybackim – Pañstwowym Instytutem

Badawczym, Zarz¹dem G³ównym Polskiego Zwi¹zku Wêd-

karskiego oraz Stowarzyszeniem Producentów Ryb £oso-

siowatych. W tym roku organizatorzy skupili siê na zagad-

nieniach proekologicznych, dlatego konferencjê zatytu³o-

wano „Dzia³ania proœrodowiskowe w racjonalnej gospo-

darce rybackiej”. Konferencja by³a kontynuacj¹ spotkañ

œrodowisk rybackich i naukowych organizowanych

w ramach zadania „Innowacyjnoœæ szans¹ na rozwój rybac-

twa i akwakultury z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska

naturalnego”. Zadanie zosta³o dofinansowane przez Uniê

Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Mor-

skiego i Rybackiego.

Konferencja tak samo jak w poprzednim roku cieszy³a

siê du¿ym zainteresowaniem wœród przedstawicieli sektora

rybackiego, naukowego i publicznego z ró¿nych krajów,

m.in. Niemiec, W³och czy Kanady. Wœród uczestników kon-

ferencji byli tak¿e pracownicy Ministerstwa Gospodarki

Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, przedstawiciele Polskiego

Zwi¹zku Wêdkarskiego, Pañstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie (znanego wczeœniej jako RZGW)

oraz ró¿nych organizacji rybackich i oko³orybackich.

Konferencja by³a podzielona na dwa etapy: referatow¹

oraz warsztatow¹. Pierwszy dzieñ konferencji, który odby³

siê na terenie targów (Centrum Targowe Messe Berlin),

otworzy³ i poprowadzi³ jako moderator prof. Wies³aw Wiœ-

niewolski (IRS Olsztyn). Kamil Wojnar z Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej powita³ uczestników i wyg³osi³ krótkie przemó-

wienie dotycz¹ce tematu konferencji.

Czêœæ naukow¹ konferencji rozpocz¹³ prof. Robert

Arlinghaus (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Bin-

nenfischerei (IGB)), który przestawi³ swoje pogl¹dy na

temat zarybieñ w rybactwie rekreacyjnym - ich celowoœci

oraz skutecznoœci, w tym ich odbioru przez niemieckich

wêdkarzy. Referat wzbudzi³ wielkie poruszenie zarówno na

konferencji, a i póŸniej dochodzi³o do licznych dyskusji na

jego temat, równie¿ d³ugo po zakoñczeniu panelu dyskusyj-

nego. Równie kontrowersyjnie, ale z lekkim przymru¿eniem

oka opisa³ wspó³czesne wêdkarstwo nastêpny prelegent

Marek Trella (IRS Olsztyn), który omówi³ najnowsze trendy,

idee oraz rozwi¹zania w œwiatowym wêdkarskie, ale z pol-

skiej perspektywy. W nastêpnej prezentacji dr Andrzej

Kapusta (IRS Olsztyn) skupi³ siê na zagadnieniu wymiarów

ochronnych ryb. W swoim referacie omówi³ zarówno kwe-

stie ekologiczne, jak i oczekiwania wêdkarzy, które nie zaw-

sze s¹ zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Po

krótkiej przerwie kawowej Maciej Ro¿yñski (IRS Olsztyn)

omówi³ wyniki wstêpnych badañ pilota¿owych prowadzo-

nych przez Zak³ad Akwakultury, czyli znakowania materia³u
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Fot. 1. Wies³aw Wiœniewolski i Kamil Wojnar. Fot. 2. Iwona Psuty i Piotr Traczuk w trakcie

warsztatów.



zarybieniowego gatunków ryb drapie¿nych. Problematykê

zarybieñ, ale w aspekcie ich proœrodowiskowej funkcji,

poruszy³ równie¿ dr Maciej Mickiewicz (IRS Olsztyn), który

omówi³ zarybienia wód otwartych najwa¿niejszymi gatun-

kami ryb dla gospodarki rybackiej. Lotem drona do tematyki

monitoringu siedlisk ryb wprowadzi³a s³uchaczy Katarzyna

Suska (IRS Olsztyn), która oceni³a u¿ytecznoœæ stosowania

bezza³ogowych statków powietrznych, czyli dronów do

badañ wód p³yn¹cych. Ostatnim prelegentem pierwszego

dnia konferencji by³a dr Olga Szulecka (MIR-PIB Gdynia),

która analizowa³a, w jaki sposób tradycyjne i lokalne pro-

dukty rybne mog¹ dotrzeæ do szerokiego grona konsumen-

tów. Czeœæ referatow¹ koñczy³ panel dyskusyjny, gdzie

ka¿dy uczestnik konferencji móg³ zadaæ pytanie prelegen-

tom. Pytañ by³o bardzo wiele, dyskusja bardzo gor¹ca, a na

kontrowersyjne tematy wypowiadali siê równie¿ inni uczest-

nicy konferencji, w tym pracownicy Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego.

Po zakoñczeniu pierwszego dnia konferencji uczest-

nicy mogli udaæ siê na Targi, gdzie ka¿dy pawilon przyci¹ga³

wzrok zwiedzaj¹cych. Do Berlina przyjecha³o 1660 wystaw-

ców z 66 krajów, wiêc atrakcji by³o co niemiara. Udzia³ Pol-

ski na Targach Grüne Woche odbywa³ siê pod has³em „Pol-

ska smakuje”, dlatego dominowa³y g³ównie produkty regio-

nalne.

Drugi dzieñ konferencji odby³ siê w hotelu ABBA w Ber-

linie. Zajêcia warsztatowe podzielone by³y tematycznie.

Tematem I grupy by³y Problemy presji zwierz¹t rybo¿ernych

na ichtiofaunê i rybactwo, warsztat prowadzony by³ przez

bardzo dobrze dobrany i zgodny duet prelegentów-mode-

ratorów, czyli Piotra Traczuka (IRS Olsztyn) oraz Iwonê

Psuty (MIR-PIB Gdynia). Na zajêciach poruszono kwestie

wp³ywu kormorana czarnego na ichtiofaunê i gospodarkê

ryback¹ oraz foczy problem polskich rybaków. Po prelek-

cjach naukowych i burzliwej dyskusji uznano, ¿e problem

ten jest na chwilê obecn¹ nie do rozwi¹zania, mimo ¿e

szkody wyrz¹dzane przez zwierzêta rybo¿erne s¹ bardzo

dotkliwe dla sektora rybackiego, zarówno œródl¹dowego,

jak i morskiego. Wszelkie doraŸne próby rozwi¹zania tego

problemu by³yby prawdopodobnie oprotestowane i zablo-

kowane przez lobby ekologiczne, które w Polsce jest bar-

dzo silne. Dlatego raczej nie ma co siê spodziewaæ szyb-

kiego rozwi¹zania tych dra¿liwych kwestii. Tematem II

grupy by³o Gospodarowanie i restytucje populacji ryb, zajê-

cia grupowe moderowa³ prof. Wies³aw Wiœniewolski.

W tych warsztatach poruszono tematy restytucji ryb

zarówno we W³oszech – sprawê jesiotra adriatyckiego

omówi³ Paolo Bronzi (wiceprezydent World Sturgeon Con-

servation Society – Œwiatowe Stowarzyszenie Ochrony

Zasobów Jesiotrów), jak i w Polsce, gdzie tematem oma-

wianym przez Tomasza Czerwiñskiego (IRS Olsztyn) by³o

zarybianie polskich obszarów morskich rybami wêdrow-

nymi. Warsztaty te cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem,

równie¿ i tu dosz³o do gor¹cej dyskusji.
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Fot. 3. Polski pawilon. Fot. 4. U Holendrów nie mog³o zabrakn¹æ tulipanów.

Fot. 5. Uczestnicy warsztatów.

Fot. 6. Tomasz Czerwiñski w trakcie prelekcji na temat zarybienia polskich ob-

szarów morskich rybami wêdrownymi.



III grupa zajmowa³a siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹

w celu restytucji jesiotra ba³tyckiego. Moderatorem tych

warsztatów by³ dr Jörn Gessner (Instytut Ekologii Wód

i Rybactwa Œródl¹dowego, Berlin). Eksperci z Grupy Robo-

czej ds. jesiotra ba³tyckiego w trakcie warsztatów przedsta-

wili aktualny stan prac poœwiêconych restytucji i ochronie

tego gatunku. W pierwszym dniu warsztatów przedstawi-

ciele szeœciu krajów nadba³tyckich zaprezentowali donie-

sienia dotycz¹ce statusu ochronnego oraz efektów restytu-

cji jesiotra ba³tyckiego. Andrzej Kapusta (IRS Olsztyn)

w prezentacji pt. „Aktualny stan restytucji jesiotra w Polsce”

omówi³ status ochronny jesiotra ba³tyckiego, stan zaawan-

sowania tworzenia stada tarlaków oraz informacje

dotycz¹ce zarybieñ i po³owów znakowanych ryb. Dalsza

czêœæ warsztatów poœwiêcona by³a przygotowaniu planu

dzia³añ dla Komisji Ochrony Œrodowiska Morskiego Ba³tyku

(Helcom). Plan dzia³añ ochrony i restytucji jesiotra ba³tyc-

kiego Acipenser oxyrinchus oxyrinchus zosta³ opracowany

na lata 2018-2028. Plan zawiera szczegó³owe informacje

dotycz¹ce cyklu ¿yciowego, historycznego obszaru wystê-

powania, statusu ochronnego oraz strategii restytucji

w basenie Morza Ba³tyckiego.

Podsumowuj¹c w konferencji rybackiej wziê³o udzia³

ponad 120 osób, w tym zagraniczni goœcie. Wyg³oszonych

zosta³o 11 wyk³adów, przeprowadzono 3 urozmaicone

warsztaty naukowe. Uczestnicy konferencji chêtnie

debatowali w panelach dyskusyjnych, zarówno tych oficjal-

nych, jak i kuluarowych, co œwiadczy o tym, ¿e tematyka

konferencji bardzo ich zainteresowa³a i widocznie by³a bar-

dzo potrzebna. Oceniamy konferencjê jako bardzo udan¹,

zarówno pod k¹tem naukowym, jak i organizacyjnym.

Mamy nadziejê, ¿e przysz³e konferencje bêd¹ równie

owocne.

Marek Trella, Andrzej Kapusta

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Grupa Aller Aqua przedsiêbiorc¹ roku 2017

Ernst & Young przyzna³o ALLER AQUA nagrodê Przed-

siêbiorcy Roku 2017 w Danii oraz firmy globalnej. Uroczy-

stoœæ odby³a siê w Kopenhadze 30 listopada 2017 przy

obecnoœci 800 liderów biznesowych z ca³ego kraju.

Jury po³o¿y³o nacisk na trzy kluczowe obszary w kwe-

stii przyznania Aller Aqua tytu³u Przedsiêbiorcy Roku (z

ang. Entrepreneur Of The Year EOTY). Po pierwsze,

wa¿ny by³ fakt, ¿e jest to firma rodzinna o d³ugiej historii,

z gwarancj¹ kontynuacji, gdy¿ czwarte ju¿ pokolenie

rodziny Bylling przygotowuje siê do przejêcia firmy. Po

drugie, g³ówn¹ rolê odegra³y ostatnia i szybka miêdzyna-

rodowa ekspansja firmy – wejœcie na nowe rynki na ca³ym

œwiecie. Wreszcie fakt, ¿e Aller Aqua dzia³a zgodnie z sie-

demnastoma celami zrównowa¿onego rozwoju wyzna-

czonymi przez ONZ.

W roku 2017 ponad 1300 duñskich firm spe³ni³o

wymagania dotycz¹ce uczestnictwa w EOTY. Niezale¿ne

jury wybra³o szeœciu finalistów regionalnych, a zwyciêzcy

spotkali siê w krajowym finale.

Kolejny etap to przyst¹pienie do konkursu na Œwiato-

wego Przedsiêbiorcê Roku spoœród 60 krajów z ca³ego

globu. Fina³ odbêdzie siê w 2018 roku w Monako. Wyró¿-

nienie zostanie przyznane po raz 32.

Hans Erik Bylling jest trzecim pokoleniem rodziny Byl-

ling, wci¹¿ ma swoj¹ siedzibê w miejscowoœci Aller nieda-

leko Christiansfeld w Danii. W listopadzie 2017 wraz

z synem Andersem Byllingiem otworzy³ szóst¹ ju¿ fabrykê
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tym razem w Chinach – Aller Aqua Qingdao. W tym samym

roku firma œwiêtowa³a równie¿ otwarcie fabryki w Zambii.

Aller Aqua sprzedaje paszê dla ryb do ponad 60 krajów

na ca³ym œwiecie. Poza Europ¹ bran¿a akwakultury roœnie

œrednio 8% rocznie. Aller Aqua wspiera ten wzrost poprzez

dostarczanie najwy¿szej jakoœci paszy dla ponad 30 ró¿-

nych gatunków ryb, pomagaj¹c w ten sposób w optymaliza-

cji efektów hodowlanych.

„Byliœmy bardzo podekscytowani t¹ podwójn¹

wygran¹. Jesteœmy dumni, ¿e taka organizacja jak Ernst &

Young uzna³a pracê, któr¹ wykonujemy na rynku miêdzyna-

rodowym. Fakt, ¿e mieliœmy bardzo silnych rywali tym bar-

dziej cieszy, ¿e to w³aœnie my przywieŸliœmy takie wyró¿nie-

nie do domu"

Hans Erik Bylling, prezes i w³aœciciel Aller Aqua

„Otwarcie dwóch nowych fabryk w roku 2017, jak i rów-

nie¿ nasza filozofia wokó³ zrównowa¿onej produkcji

i wymiany doœwiadczeñ na nowych, czêsto trudnych ryn-

kach przyczyni³y siê do uzyskania obu nagród. K³adziemy

du¿y nacisk na edukacjê hodowców ryb na nowych ryn-

kach, szczególnie tam, gdzie dostêp do wiedzy jest ograni-

czony. Wiemy, ¿e hodowca mo¿e osi¹gn¹æ sukces

dzia³aj¹c odpowiedzialnie".

Henrik T. Halken, wiceprezes i wspó³w³aœciciel Aller

Aqua:

„Osi¹gnêliœmy doskona³e wyniki w tym roku i szybki,

ale kontrolowany wzrost. Wkroczyliœmy równie¿ na ryzy-

kowne rynki, co nie by³o ³atwe, ale odnieœliœmy sukces."

Carsten J�rgensen, dyrektor finansowy i wspó³w³aœci-

ciel, Aller Aqua

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy

o kontakt:

Dorota Juchniewicz-Pasquier

dj@aller-aqua.pl

Odeszli...

Prof. zw. dr hab. Jerzy Mastyñski

(4.04.1941 – 19.02.2018)

Profesor Jerzy Mastyñski urodzi³ siê

4 kwietnia 1941 r. w Hucie (woj. œwiêtokrzy-

skie). Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale

Rolniczym WSR w Poznaniu w roku 1964.

Stopieñ doktora nauk rolniczych uzyska³

w 1973 r. na Wydziale Zootechnicznym AR

Poznañ. Stopieñ doktora habilitowanego

nauk przyrodniczych w zakresie ichtiologii

uzyska³ w roku 1986 r., nadany uchwa³¹

Rady Wydzia³u Rybactwa Morskiego i Tech-

nologii ¯ywnoœci AR w Szczecinie. Tytu³

profesora nauk rolniczych uzyska³ w roku 1993 r. nadany

uchwa³¹ Rady Wydzia³u Zootechnicznego AR Poznañ.

W roku 2005 obj¹³ stanowisko profesora zwyczajnego AR

w Poznaniu. Na emeryturê przeszed³ 30.09.2011 r. W latach

1994-1997 by³ kierownikiem Katedry Rybactwa

Œródl¹dowego i Akwakultury AR w Poznaniu.

Profesor Mastyñski by³ cenionym i bardzo lubianym

nauczycielem akademickim, pe³nym ¿yczliwoœci i codzien-

nego humoru. Prowadzi³ wyk³ady z szeregu przedmiotów

dotycz¹cych chowu i hodowli ryb oraz zagospodarowania

wód na macierzystym Wydziale, by³ te¿ wyk³adowc¹ na

Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

G³ówne kierunki badawcze Profesora obejmowa³y:

rybackie zagospodarowanie zbiorników zaporowych;

mo¿liwoœci restytucji raków szlachetnego i b³otnego w Wiel-

kopolsce; ichtiofaunê i ochronê jezior

Wielkopolskiego Parku Narodo-

wego; biomanipulacjê w celu

ochrony jakoœci wód zbiornika Malta

– Poznañ.

Profesor Jerzy Mastyñski by³

osob¹ znan¹ i cenion¹ w œrodowisku

praktyków i naukowców zaj-

muj¹cych siê rybactwem. By³ m.in.

cz³onkiem Rady Naukowej Zak³adu

Biologii Wód PAN w Krakowie oraz

cz³onkiem i przewodnicz¹cym Rady

Naukowej Zak³adu Ichtiobiologii

i Rybactwa PAN w Go³yszu,

cz³onkiem Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodo-

wego oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Warty.

W swej dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej by³ pro-

motorem 66 magistrantów oraz 5 doktoratów, recenzentem

4 rozpraw doktorskich oraz 2 rozpraw habilitacyjnych. By³

te¿ recenzentem w 8 postêpowaniach o nadanie tytu³u pro-

fesora.

Dorobek naukowy obejmuje 3 ksi¹¿ki naukowe i podrêcz-

niki akademickie, 36 oryginalnych prac twórczych, 14

artyku³ów naukowych, 16 prac i streszczeñ konferencyjnych

oraz 68 artyku³ów popularnonaukowych i popularnych.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ m.in.: Srebrny Krzy¿

Zas³ugi (1972) i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977), Z³ot¹ Odznakê

Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, odznaczenie
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„Zas³u¿ony dla ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej”

oraz wiele nagród JM Rektora AR/UP w Poznaniu.

Szczególny rozdzia³ w ¿yciu Profesora Jerzego

Mastyñskiego stanowi³a dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju

rybactwa œródl¹dowego w Polsce. Z Jego inicjatywy we

wrzeœniu 1991 roku reaktywowano Wielkopolsko-Pomor-

skie Towarzystwo Rybackie, które w 1993 roku zmieni³o

nazwê na Polskie Towarzystwo Rybackie. Profesor Masty-

ñski od momentu reaktywacji do 2009 roku pe³ni³ funkcjê

prezesa tej organizacji. Po zakoñczeniu kierowania Polskim

Towarzystwem Rybackim zosta³ wyró¿niony godnoœci¹

cz³onka honorowego. Profesor Mastyñski prowadzi³ rów-

nie¿ dzia³ania na rzecz rozwoju wêdkarstwa w Polsce.

Pe³ni³ przez dwie kadencje funkcjê wiceprezesa Zarz¹du

G³ównego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego ds. zagospo-

darowania wód. W uznaniu zas³ug na tym polu zosta³

w³¹czony do grona Cz³onków Honorowych Polskiego

Zwi¹zku Wêdkarskiego.

Profesor Jerzy Mastyñski zmar³ w dniu 19 lutego 2018

roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. W osobie Profesora stra-

ciliœmy naukowca, wychowawcê i oddanego nauczyciela

akademickiego.

Czeœæ Jego Pamiêci

In memoriam prof. zw. dr hab. Jerzemu Mastyñskiemu
(1941-2018)

Kiedy odchodzi Ktoœ, kto jest dla ciebie bardzo wa¿ny,

pojawia siê bunt, a zarazem bezradnoœæ, z³oœæ miesza siê

ze smutkiem. Kiedy przychodzi potrzeba napisania wspo-

mnienia o tak wa¿nej Osobie, rozpoczyna siê intensywna

praca pamiêci. Wydobywanie z jej meandrów okruchów

wra¿eñ, wspólnych prze¿yæ, dzielonych doœwiadczeñ.

S³owa nie wype³ni¹ miejsca w opuszczonej przestrzeni, ale

paradoksalnie œwiadomoœæ ogromnej straty daje jedno-

czeœnie poczucie ogromnej wdziêcznoœci, ¿e dane nam

by³o spotkaæ wyj¹tkowego Cz³owieka.

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 19 lutego 2018 roku

odszed³ od nas profesor Jerzy Mastyñski, specjalista

z zakresu rybactwa, nauczyciel akademicki, wychowawca

wielu pokoleñ studentów i kadr naukowych, cz³owiek

skromny, ¿yczliwy i oddany ludziom.

I. Naukowiec i nauczyciel akademicki

Jerzy Mastyñski urodzi³ siê 4 kwietnia 1941 roku w Hucie

k. Kielc. Jego losy wczeœnie zwi¹za³y siê z Poznaniem.

Po maturze w renomowanym VI LO, tzw. Paderku, roz-

pocz¹³ studia na Wydziale Rolniczym Wy¿szej Szko³y Rol-

niczej w Poznaniu. Ukoñczy³ je w 1964 roku z tytu³em magi-

stra in¿yniera rolnictwa. Temat pracy dyplomowej – Ichtio-

fauna Jeziora Œrodkowego z grupy Jezior Gorzyñskich – by³

pierwsz¹ zapowiedzi¹ Jego zwi¹zków z bran¿¹ ryback¹.

W Rolniczym Zak³adzie Doœwiadczalnym „Gorzyñ” odby³

roczny sta¿, a w latach 1965-1969 zbiera³ pierwsze cenne

doœwiadczenia zawodowe w Prezydium Wojewódzkiej

Rady Narodowej w Poznaniu jako inspektor ds. rybactwa.

Rok 1969 sta³ siê pocz¹tkiem drogi, która okaza³a siê

powo³aniem przysz³ego profesora – rozpocz¹³ wówczas

pracê naukowo-dydaktyczn¹ jako starszy asystent na

Wydziale Zootechnicznym Wy¿szej Szko³y Rolniczej

w Poznaniu. Uczestniczy³ w pracach zespo³u

naukowo-badawczego i dydaktycznego pod kierownic-

twem profesora Micha³a Iwaszkiewicza. W rezultacie badañ

nad zagadnieniami zwi¹zanymi z tradycyjnym rybactwem

na wodach otwartych, po przed³o¿eniu dysertacji Wp³yw

eutrofizacji jezior g³¹bielowych na populacjê gatunków

z rodzaju Coregonus w jeziorze Gorzyñ, mgr Jerzy

Mastyñski uzyska³ w 1973 roku stopieñ doktora nauk rolni-

czych. W tym czasie by³ ju¿ wspó³autorem m.in. takich

osi¹gniêæ badawczych jak zinwentaryzowanie zasiêgu

wêdrówek i miejsc rozrodu ryb w zlewni œrodkowej i dolnej

Warty, czy opracowanie za³o¿eñ gospodarki rybackiej

w zbiornikach zaporowych. Podsumowaniem tej pracy by³a

rozprawa naukowa Gospodarka rybacka i mo¿liwoœci pro-

dukcyjne wybranych zbiorników zaporowych Polski, na

postawie której w 1986 roku Rada Wydzia³u Rybactwa Mor-

skiego i Technologii ¯ywnoœci Akademii Rolniczej w Szcze-

cinie nada³a Jerzemu Mastyñskiemu stopieñ doktora habili-

towanego nauk przyrodniczych w zakresie ichtiologii.

Zainteresowania badawcze ówczesnego docenta

mocno osadzone by³y w praktyce i potrzebach bran¿y

rybackiej, obejmowa³y ichtiofaunê i ochronê jezior Wielko-

polskiego Parku Narodowego oraz biomanipulacjê wybra-
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nymi gatunkami ryb drapie¿nych w celu ochrony jakoœci

wód wybranych akwenów. Na wiele lat szczególnie bliski

i unikatowy dla prowadzenia badañ naukowych sta³ siê dla

Niego zbiornik Malta w Poznaniu. Dziêki inicjatywie

i wysi³kom Jerzego Mastyñskiego kilka lat póŸniej odby³o

siê w Poznaniu pierwsze, i do dnia dzisiejszego jedyne,

ogólnokrajowe sympozjum astakologów, na którym zapre-

zentowano mo¿liwoœci restytucji raków rodzimych, miêdzy

innymi w Wielkopolsce.

W paŸdzierniku 1991 roku dr hab. Jerzy Mastyñski

obj¹³ funkcjê kierownika Katedry Rybactwa Œródl¹dowego,

któr¹ pe³ni³ do 1997 roku. Jego dorobek naukowy obej-

mowa³ ju¿ wówczas bardzo liczne prace naukowe i popular-

nonaukowe, artyku³y, ksi¹¿ki i skrypty. Tematyka, któr¹

w nich podejmuje, dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych

z ryback¹ eksploatacj¹ wód œródl¹dowych w Polsce. Z cza-

sem osi¹gniêcia te decyduj¹ o uznaniu Go za niekwestiono-

wany autorytet naukowy w dziedzinie ichtiologii i eksperta

od ichtiofauny zbiorników zaporowych w Polsce.

W 1993 roku na wniosek Rady Wydzia³u Zootechnicz-

nego Akademii Rolniczej w Poznaniu Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej nada³ Jerzemu Mastyñskiemu tytu³ profe-

sora nauk rolniczych. Tytu³ profesora zwyczajnego

otrzyma³ w 2005 roku.

Na wielkie uznanie zas³uguje te¿ oddana i systema-

tyczna praca dydaktyczna Profesora. Jego wyk³adów

s³uchali liczni studenci na kilku kierunkach studiów w Aka-

demii Rolniczej, a tak¿e na Wydziale Biologii UAM w Pozna-

niu. Istotnym dorobkiem Profesora by³o zrecenzowanie kil-

kunastu przewodów habilitacyjnych i profesorskich, by³

tak¿e promotorem piêciu ukoñczonych przewodów doktor-

skich. Na emeryturê, z bardzo bogatym i ró¿norodnym

dorobkiem, obejmuj¹cym blisko 190 pozycji, prof. Jerzy

Mastyñski przeszed³ 30 wrzeœnia 2011 roku.

W okresie aktywnoœci zawodowej niezwyk³a by³a Jego

gotowoœæ do dzia³alnoœci organizacyjnej, zarówno

w macierzystej uczelni, jak i poza ni¹. By³ wieloletnim

cz³onkiem Pañstwowej Rady Ochrony Œrodowiska przy

Ministrze Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych

i Leœnictwa (1995-2001), a tak¿e Rady Naukowej Zak³adu

Biologii Wód im. K. Starmacha Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie (1990-2003), Rady Naukowej Zak³adu Ichtiolo-

gii i Rybactwa Polskiej Akademii Nauk w Go³yszu

(2000-2010) i Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Naro-

dowego (1993-2015). Poza pe³nionymi funkcjami by³

Cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Poznañskiego Polskiego

Towarzystwa Hydrobiologicznego, Honorowym Cz³onkiem

Polskiego Towarzystwa Rybackiego i cz³onkiem Polskiego

Zwi¹zku Wêdkarskiego (przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê

wiceprezesa Zarz¹du G³ównego).

D³uga jest lista nagród, wyró¿nieñ i odznaczeñ, które

prof. Jerzy Mastyñski otrzyma³ za osi¹gniêcia naukowe,

dydaktyczne i organizacyjne. Zosta³ odznaczony miêdzy

innymi Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem

Zas³u¿ony dla Rolnictwa, Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczy-

cielstwa Polskiego, Br¹zowym Medalem za Zas³ugi

£owieckie, Odznak¹ za Zas³ugi dla Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej. By³ posiadaczem Odznaki za Zas³ugi

dla Województwa Poznañskiego, Honorowej Odznaki M.

Poznania, a ponadto otrzyma³ wiele nagród za dzia³alnoœæ

dydaktyczno-wychowawcz¹ JM Rektora Akademii Rolni-

czej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

II. Profesor w mojej wdziêcznej pamiêci

Dwie wybitne osobowoœci profesorskie zdecydowa³y

o moich losach zawodowych, rozpalaj¹c we mnie zaintere-

sowania naukowe, ale te¿ – co dziœ sk³onny jestem przy-

znaæ – kszta³tuj¹c sposób patrzenia na rzeczywistoœæ.

Czas terminowania

Obaj profesorowie - Jerzy Mastyñski i Micha³ Iwaszkie-

wicz – reprezentowali model wzorcowej wspó³pracy nauko-

wej, co nieczêsto siê przecie¿ zdarza w œrodowisku akade-

mickim. Zanim jednak obaj zostali równie charyzmatycz-

nymi i wymagaj¹cymi wyk³adowcami, ³¹czy³a ich relacja

Mistrz (M. Iwaszkiewicz) i jego Asystent (J. Mastyñski).

Profesor Jerzy Mastyñski wspomina³ w naszych roz-

mowach swoje czasy studenckie, kiedy przejêty czeka³ na

decyzjê, czy bêdzie móg³ robiæ magisterkê w Katedrze

podziwianego profesora. Po latach, dowiedzia³ siê od

niego, ¿e za tymi „wa¿nymi drzwiami” szybko podjêto decy-

zjê o przyjêciu „tego zdolnego Mastyñskiego” i d³uuugo

oddawano siê rozmowie o zbli¿aj¹cym siê sezonie polowañ

na sarny i koz³y, delektuj¹c siê g³êbi¹ smaku kawy i cygar.

Œwie¿o upieczony magister Jerzy Mastyñski odby³ sta¿

rybacki w Zak³adzie Doœwiadczalnym w Gorzyniu, gdzie

siejê (Coregonus lavaretus) badali tej klasy ichtiolodzy co

Peters, Staff, William, Kulmatycki i Józef Kaj. Ten sam gatu-

nek ryb sta³ siê wkrótce wa¿nym obiektem badañ równie¿

m³odego sta¿ysty, który wkrótce zosta³ zatrudniony

w wymarzonej Katedrze. O pocz¹tkach pracy napisa³ tak:

Mia³em zaszczyt prawie codziennie przez kilka lat (do dok-

toratu) podawaæ mocn¹ kawê Profesorowi, który przy cyga-

rze lub fajce powoli zaczyna³ d³ug¹ rozmowê.

Kiedy ja zosta³em przyjêty do pracy w Katedrze, „termi-

nowa³em” w podobny sposób. Doskonale pamiêtam ten

wa¿ny dla mnie czas. Rytua³ wspólnego picia kawy pozo-

sta³ niezmienny. Mo¿liwoœæ przys³uchiwania siê rozmowie

Mistrzów, wymiany pogl¹dów, a z czasem nabieranie

œmia³oœci do podejmowania dyskusji sprawia³a, ¿e

m³odemu adeptowi ichtiologii ros³y skrzyd³a (p³etwy).

Wspominam te¿ obraz profesora Micha³a Iwaszkiewicza,

który uwalniaj¹c dym z cygara, zwyk³ wyg³aszaæ swoj¹ ulu-

bion¹ maksymê: Poœpiech jest wskazany jedynie przy ³apa-

niu pche³, co spotyka³o siê z milcz¹c¹ zgod¹ profesora

Jerzego Mastyñskiego, spowitego dymem z fajki. Wszystko
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to budowa³o niezapomnian¹ atmosferê wzajemnej ¿yczli-

woœci, wspania³ego spotkania trzech pokoleñ ludzi

po³¹czonych wspólnymi pasjami zawodowymi.

W bezpoœrednim kontakcie z natur¹

Wybitne osobowoœci czêsto ³¹cz¹ w swojej naturze

sprzecznoœci. Profesor Mastyñski z jednej strony by³ bardzo

wra¿liwy na naturalne piêkno przyrody, nads³uchiwa³ jej

g³osów i z wielkim upodobaniem j¹ obserwowa³, a z drugiej

mia³ sk³onnoœæ do myœlistwa. Z przekazów rodziny Profesora

wiem, ¿e przyrodnicze zainteresowania mia³y swoje korzenie

w rodzinie, bowiem ojciec profesora Mastyñskiego – Zdzis³aw

by³ absolwentem Politechniki Lwowskiej i in¿ynierem leœni-

kiem z wykszta³cenia. Kiedy przywo³ujê z pamiêci sylwetki

obu „moich” Profesorów, widzê ich w gor¹cej rozmowie o tym,

co uda³o im siê podejrzeæ z ¿ycia lasu, zamiast chwalenia siê

trofeami z polowania, z którego w³aœnie powrócili.

ProfesorMastyñski tak¿ewêdkowa³, zw³aszczanabliskich

i doskonale znanych Mu jeziorach gorzyñskich, które obfi-

towa³y nie tylko w ryby, ale równie¿ we wszechobecne ptactwo

wodne. Wiedzê o Polsce i jej wodach mia³ Profesor ogromn¹,

co, jak siê dowiedzia³em niedawno, mia³o swe pocz¹tki w dale-

kiej przesz³oœci zwi¹zanej z Jego wêdrówkami po kraju

z ksi¹¿eczk¹ „Autostopu”. O nadzwyczajnych osi¹gniêciach

m³odego Jerzego Mastyñskiego, który przemierzy³ w letnie

wakacje 1960 roku a¿ 1500 km z ksi¹¿eczk¹ „z lizakiem”, poin-

formowa³swoichczytelnikówpopularnypoznañski „Express”.

Zainteresowania zawodowe zbiornikami zaporowymi

nieroz³¹cznie kojarz¹ siê te¿ z wielk¹ przyjaŸni¹ Profesora

z du¿o starszym od Niego dr. Zbigniewem Wajdowiczem,

emerytowanym pracownikiem naukowym Zak³adu Biologii

Wód PAN w Krakowie. O ich wspólnych wyjazdach tereno-

wych s³ysza³em od wielu rozmówców. Trwa³ym rezultatem

wspó³pracy obu naukowców-pasjonatów by³ miêdzy innymi

pionierski podrêcznik kompleksowego zagospodarowania

rybackiego zbiorników zaporowych.

Ichtiolog, rybak, wêdkarz

Profesor by³ nie tylko ichtiologiem, ale przede wszyst-

kim rybakiem. Jego zaanga¿owanie w integrowanie pol-

skiego rybactwa jest nieocenione. Sta³ siê wspó³inicjatorem

reaktywowania Wielkopolsko-Pomorskiego Towarzystwa

Rybackiego, a nastêpnie Polskiego Towarzystwa Rybac-

kiego, organizacji o zasiêgu krajowym, w której funkcjê pre-

zesa piastowa³ od 1991 do 2009 roku. Organizowane przez

niego wyk³ady, konferencje, panele i spotkania cieszy³y siê

du¿ym zainteresowaniem i nas wszystkich coraz bardziej

mobilizowa³y do pracy na rzecz rybactwa œródl¹dowego.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Jego bezpoœrednie zaan-

ga¿owanie w organizacjê 12 kolejnych Krajowych Konfe-

rencji Hodowców Karpia w ró¿nych regionach Polski, które

zapocz¹tkowane w 1996 roku, do dziœ gromadz¹ liczne

grono hodowców, naukowców, rybaków i przedstawicieli

firm bran¿owych. Ogrom przekazywanej na nich wiedzy

pozwoli³ równie¿ na wprowadzenie innowacyjnoœci

i postêpu w wielu gospodarstwach rybackich. O tych

zas³ugach Profesora nie wolno zapomnieæ.

Niewiele osób wiedzia³o, ¿e Profesor kolekcjonowa³

znaczki i monety z wizerunkami ryb. Monety z w³asnych

zbiorów wrêcza³ czêsto jako nagrody dla hodowców, którzy

reprezentowali Polskie Towarzystwo Rybackie na Krajowej

Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych „Polagra” w Poznaniu.

W œrodowisku rybaków i producentów ryb mia³ wszê-

dzie wypróbowanych przyjació³. Podró¿e s³u¿bowe po

kraju w towarzystwie profesora Mastyñskiego oznacza³y

niemal zawsze trudnoœci w precyzyjnym okreœleniu godziny

powrotu, bowiem po drodze bardzo czêsto odwiedzaliœmy

liczne gospodarstwa rybackie, gdzie zawsze nas serdecz-

nie podejmowano. By³ powszechnie lubiany i szanowany

nie tylko przez rybaków, ale równie¿ przez wêdkarzy zrze-

szonych w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim, w którym,

dzia³aj¹c spo³ecznie, du¿o czasu poœwiêca³ na edukacjê

w zakresie gospodarki rybacko-wêdkarskiej.

Redaktor „Przegl¹du Rybackiego”

Mia³em zaszczyt pracowaæ z Profesorem nad redakcj¹

tego czasopisma i wiem, z jakim osobistym zaanga¿owa-

niem to czyni³. Z Jego inicjatywy po d³ugoletniej przerwie

wznowiono wydawanie „Przegl¹du Rybackiego”, którego

redaktorem naczelnym by³ przez 16 lat. Na ³amach

„Przegl¹du” wielokrotnie stawa³ murem za rybakami, choæby

w pamiêtnym 1994 roku, w czasie przekszta³cenia gospo-

darstw rybackich. Otwarcie krytykowa³ prywatyzacjê rybac-

twa œródl¹dowego, której konsekwencj¹ by³o wydzier¿awia-

nie wspólnego mienia osobom przypadkowym, z pominiê-

ciem opinii ekspertów. W sprawach, które uznawa³ za

wa¿ne, potrafi³ byæ nieprzejednany. Rok póŸniej w ¿ycze-

niach noworocznych do Ministra Rolnictwa i Gospodarki

¯ywnoœciowej pisa³, sk³adaj¹c podziêkowanie za dofinanso-

wanie czasopisma: Panie Ministrze zapewniamy, ¿e nadal

bêdziemy krytykowaæ „b³êdy i wypaczenia” Resortu, dopóki

nie nast¹pi uszczelnienie granicy Polski na wschodzie

i po³udniu dla importowanego karpia.

Spotkanie, które jest darem

Profesor z ³atwoœci¹ zjednywa³ sobie sympatiê ludzi.

Zawdziêcza³ to poczuciu humoru, dystansowi do siebie

i œwiata, niespotykanej skromnoœci i uczynnoœci. Zachowywa³

te¿ g³êbok¹ wiernoœæ przyjaŸni, co mog³em podziwiaæ, obser-

wuj¹c wieloletni¹ serdeczn¹ relacjê obu moich Mistrzów.

Œmieræ profesora Jerzego Mastyñskiego pozostawi³a

w moim ¿yciu lukê, ale czujê siê te¿ wyj¹tkowo obdarowany

spotkaniem z Nim. Dosta³em dar uwa¿noœci, zaufania,

m¹droœci p³yn¹cej z doœwiadczenia, wra¿liwoœci serca

i wyrozumia³oœci. Spotka³em dobrego Cz³owieka!

Wojciech Andrzejewski
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XXIII Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników
Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Hotel Zalesie
Zalesie, 6-8 czerwca 2018 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w XXIII

Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê w dniach 6-8

czerwca 2018 roku w Ca³orocznym Oœrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Zalesie, po³o¿onym nad jeziorem Orzyc,

w miejscowoœci Zalesie ko³o Barczewa (https://www.zalesiemazury.pl/).

Na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jezioro-

wych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego. Zagadnienia te

zostan¹ przedstawione przez pracowników Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Wœród wyk³adów konfe-

rencyjnych znajdzie siê tematyka zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporowych. Jak co roku, na

nasz¹ Konferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ reprezentantów instytucji nadzo-

ruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹, w tym: Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej, Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej (Polskie Wody), Urzêdy Marsza³kowskie, Pañstwow¹ Stra¿

Ryback¹. Ka¿dy z uczestników Konferencji otrzyma materia³y konferencyjne.

Wszelkie informacje na temat XXIII Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporo-

wych (w tym karta zg³oszenia i szczegó³owy pro-

gram) s¹ na bie¿¹co aktualizowane na stronie

internetowej IRS.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej

aktualnych informacji na temat szeroko rozumia-

nej gospodarki rybacko-wêdkarskiej w jeziorach,

rzekach i zbiornikach zaporowych, a tak¿e przy-

jazn¹ atmosferê naszego spotkania.

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji: 6 czerwca

(œroda), godzina 11:00

Zakoñczenie: 8 czerwca (pi¹tek)

Koszt uczestnictwa wynosi 890 z³ brutto

(w tym 23% VAT). W ramach tej op³aty przewi-

dziana jest uroczysta kolacja wraz z opraw¹

muzyczn¹. Op³aty dokonywane na miejscu s¹

wy¿sze o 100 z³.

Zg³oszenia oraz wp³aty prosimy wnosiæ

w terminie do 25 maja 2018 r. Po przekroczeniu

tego terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿sza

o 100 z³.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wczeœniej-

szego noclegu ze specjalnym rabatem. W tej

sprawie prosimy kontaktowaæ siê bezpoœrednio

z recepcj¹ Hotelu Zalesie” (https://www.zalesie-

mazury.pl/dane-kontaktowe).

Za Komitet Organizacyjny:

dr in¿. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

e-mail: h.draszkiewicz-mioduszewska@infish.com.pl
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Konferencja „Wylêgarnia 2018”,
13-14 wrzeœnia 2018 r.

Organizatorzy:
Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
we wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ wylêgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konfe-

rencjê „Wylêgarnia”. Planujemy j¹ zorganizowaæ w dniach 13-14 wrzeœnia 2018 r. Miejsca konferencji nie mo¿emy jeszcze podaæ, ale tym razem

chcielibyœmy, by nasze spotkanie odby³o siê na po³udniu Polski (np. Ustroñ, Wis³a). Informacjê tê przeka¿emy w kolejnym komunikacie po podpisaniu

wi¹¿¹cej umowy dotycz¹cej œwiadczenia us³ugi hotelowo-gastronomicznej.

Zamierzamy Pañstwu przybli¿yæ najnowsze osi¹gniêcia zwi¹zane z rozrodem, podchowem, profilaktyk¹ i terapi¹ organizmów wodnych stoso-

wane w systemach o ró¿nym stopniu intensyfikacji produkcji. Planujemy zorganizowanie 4 sesji referatowych. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20

minut (razem z dyskusj¹). Osoby chêtne do zaprezentowania wyników swoich prac prosimy o przes³anie tekstów maszynopisów w formie elektronicz-

nej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do koñca kwietnia 2018 r., na skrzynkê: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy musz¹ byæ przygotowane w

sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y dostêpne na stronie

www.infish.com.pl). Przes³ane opracowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê z 150-200 s³ów. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie prawo

wyboru doniesieñ.

Rejestracjê uczestników konferencji „Wylêgarnia 2018” planu-

jemy rozpocz¹æ w œrodê 12 wrzeœnia od godz. 15.00. Zakoñczenie

konferencji nast¹pi w pi¹tek 14 wrzeœnia po obiedzie.

Koszt udzia³u w konferencji obejmuj¹cy zakwaterowanie, pe³ne

wy¿ywienie (w tym uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹) i materia³y

konferencyjne wynosi 890 z³/osobê (w tym 23% VAT). Wp³aty nale¿y

dokonaæ na konto:

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

BG¯ BNP PARIBAS w Olsztynie

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylêgarnia 2018” do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Po tym terminie wpisowe bêdzie wy¿sze o 100 z³.

Nieobecnoœæ na konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji

nie upowa¿niaj¹ do roszczeñ o zwrot wp³aty lub jej czêœci.

Bie¿¹ce informacje o konferencji i karty uczestnictwa bêd¹

dostêpne na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o wczeœniejsze zg³aszanie siê.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505;

e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

Serdecznie zapraszamy do udzia³u,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171, e-mail: z.zakes@infish.com.pl
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