
– pomiary d³ugoœci ryb notowaæ z dok³adnoœci¹ do

1 mm,

– ryby nale¿y znakowaæ dok³adnie bez specjalnego

poœpiechu,

– w protokóle ze znakowania nale¿y podaæ gatunek

i wiek ryb, miejsce znakowania i hodowcê, nazwiska

osób znakuj¹cych, datê znakowania oraz datê

i miejsce wypuszczenia ryb, rodzaj i kolor znaczka

oraz seriê numerów, zaznaczyæ uszkodzenia p³etw

oraz zaznaczyæ czy by³a obciêta p³etwa t³uszczowa.

Wype³nione tabele nale¿y przes³aæ do Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

8. Sieja

Wylêg.

Odbierany wylêg siei z czêœciowo zresorbowanym

woreczkiem ¿ó³tkowym nale¿y liczyæ metod¹ „na mokro”.

Wylêg ze s³oja czy basenu nale¿y spuœciæ do naczynia o zna-

nej objêtoœci, np. 10 l. Dla obliczenia liczby wylêgu w naczy-

niu trzeba pobraæ próbê. W tym celu nale¿y zamieszaæ wodê

w naczyniu dla równomiernego zagêszczenia wylêgu

i pobraæ próbkê garnuszkiem lub szklank¹ o okreœlonej objê-

toœci, np. 0,25 l, a wylêg liczyæ na bia³ym talerzyku. Czynnoœæ

tê powtórzyæ trzykrotnie. Pomiary wpisaæ do tab. 6. Z otrzy-

manych 3 pomiarów obliczyæ œredni¹, która bêdzie pod-

staw¹ do obliczenia liczby siei w naczyniu 10 l. W przypadku

u¿ywania kilkakrotnie naczynia 10 l, operacjê liczenia wylêgu

ka¿dorazowo nale¿y powtórzyæ. Procedurê tê powtarzaæ do

zakoñczenia odbioru wylêgu. Po zakoñczeniu wype³niæ pro-

tokó³ odbioru ryb (tab. 7).

Narybek siei.

– narybek letni siei 0+ – ryby o masie powy¿ej 0,4 g,

– narybek jesienny siei 0+ – ryby w jesieni w pierw-

szym roku ¿ycia,

– narybek jednoroczny siei 1+ – ryby po przezimowa-

niu w drugim roku ¿ycia.

Odbiór materia³u zarybieniowego.

Nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ ca³kowit¹ z dok³adnoœci¹ do

1 mm, 50 szt. narybku siei 0+, narybku jesiennego 0+ oraz

jednorocznego 1+ (tab. 6). W celu obliczenia liczby odbiera-

nego narybku letniego siei z odbieranej partii narybku

nale¿y losowo pobraæ 3 próby, ka¿da o liczbie oko³o 100

ryb. Wszystkie ryby w próbie musz¹ byæ policzone nawet,

jeœli ich liczba przekracza 100 szt. Z 3 prób nale¿y obliczyæ

œredni¹ masê, która bêdzie podstaw¹ do obliczenia liczby

ryb w odbieranej partii siei. Zestawienie pomiarów ryb

do³¹czyæ do protoko³u odbioru ryb (tab.7).

Certa – Zasady odbioru materia³u zarybieniowego s¹

takie jak siei.
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Konferencja rybacka w Berlinie 2019 „Szanse

i zagro¿enia dla wzrostu spo¿ycia polskich ryb”

Konferencja

Konferencja odby³a siê w dniach 18-19 stycznia 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich latach by³a ona po³¹czona

z uczestnictwem polskich organizacji rybackich w Miêdzy-

narodowych Targach Rolno-Spo¿ywczych – Grüne Woche,

które odbywa³y siê w dniach 18-27.01.2019 r. Ta cykliczna

impreza, zwana tak¿e „Zielonym Tygodniem”, to jedno

z najwa¿niejszych wydarzeñ bran¿y spo¿ywczej na œwiecie,

na co wskazuje m.in. fakt, i¿ w ubieg³ym roku targi odwie-

dzi³o oko³o czterystu tysiêcy osób. Ide¹ targów od samego

pocz¹tku istnienia tej imprezy jest promowanie produktów

rolnych prawie wszystkich regionów œwiata.

G³ównym organizatorem konferencji by³a Organizacja

Producentów Ryb Jesiotrowatych, a Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie wspólnie z Morskim Instytutem

Rybackim – Pañstwowym Instytutem Badawczym ponow-

nie aktywnie uczestniczy³ w jej przygotowaniu i prowadze-

niu z naukowego punktu widzenia. Has³o tegorocznej kon-

ferencji, czyli „Szanse i zagro¿enia dla wzrostu spo¿ycia

polskich ryb”, skoncentrowa³o uwagê organizatorów na

problematyce ¿ywieniowej oraz promocji polskich produk-

tów rybnych. Konferencja zosta³a dofinansowana przez

Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Mor-

skiego i Rybackiego w ramach operacji „Innowacje szans¹

na wzrost spo¿ycia zdrowych ryb z polskich wód”. Tak
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samo jak w poprzednim roku cieszy³a siê ona du¿ym zainte-

resowaniem wœród przedstawicieli sektora rybackiego,

naukowego i publicznego z ró¿nych krajów. Wœród uczest-

ników konferencji nie mog³o zabrakn¹æ pracowników Mini-

sterstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,

przedstawicieli Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, gospo-

darstw rybackich, Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie oraz innych organizacji rybackich.

Konferencja by³a tradycyjnie podzielona na dwa etapy:

referatow¹ oraz warsztatow¹. Pierwszego dnia konferencji

wyk³ady g³oszone by³y na terenie targów (Centrum Tar-

gowe Messe Berlin). Spotkanie otworzy³ prezes PZW Toruñ

– Miros³aw Purzycki, który powita³ wszystkich goœci. PóŸ-

niej g³os oddano zastêpcy dyrektora Departamentu

Rybo³ówstwa Tomaszowi Tereszkiewiczowi, który prze-

czyta³ list powitalny Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej Marka Gróbarczyka, skierowany do uczestni-

ków konferencji. Po zakoñczeniu czêœci powitalnej, nast¹pi³

dytyramb kapelana rybaków - ks. Grzegorza Czai. Po udu-

chowiaj¹cej czêœci artystycznej przyszed³ czas na bardziej

praktyczn¹ czêœæ naukow¹, któr¹ poprowadzi³ jako mode-

rator prof. Wies³aw Wiœniewolski (IRS Olsztyn). Czêœæ

naukow¹ rozpocz¹³ referat dr Jörna Gessnera z Instytutu

Ekologii Wód S³odkowodnych i Rybactwa Œródl¹dowego

w Berlinie (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Bin-

nenfischerei (IGB)), który mówi³ o nowych koncepcjach,

wytycznych i sposobach produkcji ryb przeznaczonych do

zarybiania. W swoim wyst¹pieniu zawar³ ciekaw¹ myœl, ¿e

skoro zarybienia powoduj¹ tak du¿e koszty, to powinny byæ

przeprowadzone rzetelnie i profesjonalnie, gdy¿ inaczej

trac¹ one sens. Po tym wyk³adzie dosz³o do wizyty niespo-

dziewanego goœcia, a mianowicie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Minister powita³

uczestników i w krótkim wyst¹pieniu omówi³ problemy pol-

skiego rolnictwa. Najwy¿szy urzêdnik pañstwowy ds. rolnic-

twa wspomnia³, ¿e Polska jako niezbyt jeszcze bogaty kraj

przeznaczy³a na pomoc rolnikom dotkniêtym susz¹ du¿o

wiêksze rekompensaty ni¿ bogate Niemcy. Po tym

wyst¹pieniu dr in¿. Tomasz Czerwiñski (IRS Olsztyn)
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omówi³ zagadnienia zwi¹zane z organizacj¹ i struktur¹

sprzeda¿y ryb konsumpcyjnych oraz podstawowe cechy

marketingu i poszczególne kana³y dystrybucji ryb w jezioro-

wych gospodarstwach. W nastêpnej prezentacji dr hab. in¿.

Joanna Szlinder-Richert (MIR-PIB Gdynia) omówi³a temat,

jak zachêciæ konsumentów ryb do ich wiêkszego spo¿ycia.

W swojej prelekcji przytoczy³a najwa¿niejsze pozytywne

aspekty spo¿ywania ryb, np. ich w³aœciwoœci prozdro-

wotne. Natomiast dr in¿. Olga Szulecka (MIR-PIB Gdynia)

przedstawi³a nowe kierunku rozwoju technologii przetwór-

stwa produktów rybo-

³ówstwa i akwakultury.

Z jej wyst¹pienia mo¿na

by³o siê dowiedzieæ, ¿e

wystarczy jedynie zainwe-

stowaæ kilka milionów

z³otych, aby sprzedawaæ

kr¹pia b¹dŸ p³otkê

w nowoczesnym vacum-

-pakum, metod¹ sous-

-vide, dziêki czemu kon-

sumenci bêd¹ mogli siê

cieszyæ naturalnym sma-

kiem tych ryb. Po przerwie

kawowej dr Marcin

Rakowski (MIR-PIB Gdy-

nia) okreœli³ rolê badañ

konsumenckich w przy-

padku wprowadzania na

rynek i promocji nowych

produktów rybnych.

W swoim wyst¹pieniu

omówi³ sposoby wykorzystania narzêdzi do zbierania infor-

macji o konsumentach, m.in. przy u¿yciu grup fokusowych.

Nastêpnie do e-œwiata (œwiata wirtualnego) wprowadzi³a

s³uchaczy, jak najbardziej realna dr hab. in¿. Iwona Psuty

(MIR-PIB Gdynia), która pokaza³a, jak w polskim

e-spo³eczeñstwie wygl¹da postrzeganie ryb ba³tyckich.

Nikogo nie zdziwi³ tzw. hejt (obraŸliwy lub pe³en agresji

komentarz zamieszczony w Internecie) na ba³tyckie ryby,

gdy¿ od lat w wielu mediach pojawiaj¹ siê nie do koñca

prawdziwe informacje o zanieczyszczeniu ryb ba³tyckich

czy zanieczyszczeniu samego Morza Ba³tyckiego. Ostat-

nim prelegentem pierwszego dnia konferencji by³ dr in¿.

Andrzej Lirski (IRS Olsztyn), który w swoim wyst¹pieniu

nawi¹za³ do poprzedniego tematu i uzupe³ni³ go o ryby

s³odkowodne, a mianowicie omówi³ rolê kampanii spo³ecz-

nych jako potencjalnej bariery wzrostu ich spo¿ycia ryb

w Polsce. Przytoczone przez wyk³adowcê badania suge-

ruj¹, ¿e pomimo wielu negatywnych kampanii uderzaj¹cych

w sektor rybacki, konsumenci zdolni s¹ zap³aciæ wiêcej za
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ryby, które hodowane s¹ zgodnie

z zasadami dobrostanu, a takimi

rybami s¹ m.in. ryby pochodz¹ce

z polskiej akwakultury.

Po czêœci referatowej zacz¹³

siê panel dyskusyjny, gdzie ka¿dy

uczestnik konferencji móg³ zadaæ

pytanie prelegentom. Po owocnym

panelu „zapytania i dyskusja”

zakoñczono pierwszy dzieñ konfe-

rencji, a uczestnicy mogli udaæ siê

na targi. Do Berlina przyjecha³o ok.

1600 wystawców z ponad 60 kra-

jów. Polska na targach prezen-

towa³a siê po raz kolejny pod

has³em „Polska smakuje”. Na sto-

iskach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mo¿na by³o

znaleŸæ produkty wyró¿nione znakiem jakoœci „Poznaj

Dobr¹ ¯ywnoœæ”. Wiêkszoœæ odwiedzanym przez nas sta-

nowisk prezentowa³a siê okazale i oryginalnie, poœród zwie-

dzaj¹cych zagra³y nawet bawarskie „tr¹by jerychoñskie”,

a na ma³ej widowni zorganizowanej przez Maroko

muzyczny pokaz uzupe³ni³ S³awek Grucha³a z Mr¹gowa

ma³ym t�te-�-t�te z urodziw¹ Marokank¹.

46 KOMUNIKATY RYBACKIE 1/2019



Sesje warsztatowe odby³y siê w hotelu ABBA w Berli-

nie. Zajêcia podzielone by³y na 3 grupy tematyczne. Grupa

I omawia³a „Wspólne dzia³ania w celu restytucji jesiotra

ba³tyckiego”, a prowadz¹cym by³ dr Jörn Gessner. Tema-

tem II grupy by³y „Szanse i zagro¿enia dla wzrostu spo¿ycia

ryb wraz z analiz¹ SWOT”, prowadz¹cymi warsztaty byli dr

in¿. Andrzej Lirski oraz dr in¿. Tomasz Czerwiñski (IRS Olsz-

tyn). Tematem III grupy by³o „Naturalne spo¿ycie ryb czy ich

wypuszczanie” z prowadz¹cymi prof. dr. hab. Arkadiuszem

Wo³osem i mgr. in¿. Markiem Trell¹ (IRS Olsztyn).

Warsztaty I

Spotkanie grupy roboczej zajmuj¹cej siê restytucj¹

jesiotra ba³tyckiego odby³o siê w formie warsztatów

w dniach 18-19 stycznia 2019 r. W pierwszej czêœci warsz-

tatów dr Jörn Gessner (Instytut Ekologii Wód i Rybactwa

Œródl¹dowego, Niemcy) przedstawi³ informacjê dotycz¹c¹

zaawansowania prac nad przyjêciem Planu dzia³añ na

rzecz ochrony jesiotra ba³tyckiego przez Komisjê Ochrony

Œrodowiska Morskiego Ba³tyku (HELCOM). Nastêpnie Die-

ter Boedeker (Federalna Agencja Ochrony Przyrody,

Niemcy) i Katarzyna Kamiñska (Ministerstwo Gospodarki

Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, Polska) omówili strukturê

HELCOM, funkcjonuj¹ce grupy robocze oraz procedurê

zwi¹zan¹ z przyjêciem Planu dzia³añ na rzecz ochrony

jesiotra ba³tyckiego. Przedstawiono równie¿ informacjê

o mo¿liwoœci powo³ania przez HELCOM grupy roboczej

zajmuj¹cej siê implementacj¹ planu dzia³añ.

Kolejne wyst¹pienie (Jörn Gessner) dotyczy³o konwencji

berneñskiej oraz opracowania przez WWF i WSCS paneuro-

pejskiego planu dzia³ania dla wszystkich gatunków jesiotrów

naturalnie wystêpuj¹cych w Europie. Cele planu obejmuj¹: 1)

powstrzymanie spadku liczebnoœci istniej¹cych populacji

poprzez zaprzestanie po³owów i ograniczenie k³usownictwa,

2) ocenê skali przy³owów, 3) aktywne wsparcie wszystkich

populacji jesiotrów poprzez tworzenie banków ¿ywych zaso-

bów ex situ o odpowiedniej ró¿norodnoœci genetycznej, 4)

wdro¿enie programów restytucji i odbudowy populacji oraz

zapewnienie spójnoœci regionalnej.

W dalszej czêœci warsztatów przedstawiono ostatnie

dzia³ania poœwiêcone restytucji jesiotra ba³tyckiego. Przed-

stawiciele Litwy, £otwy, Estonii i Polski omówili dzia³ania

dotycz¹ce rozwoju hodowli stad tar³owych, zarybieñ, zna-

kowañ oraz kampanii informacyjnych. Jewgen Lebeda

(Instytut Ekologii Wód i Rybactwa Œródl¹dowego, Niemcy)

scharakteryzowa³ zró¿nicowanie genetyczne stada

tar³owego jesiotrów ba³tyckich hodowanych w Niemczech,

a Gerd-Michael Arndt (Instytut Rybo³ówstwa, Pañstwowy

Instytut Badawczy Ministerstwa Œrodowiska i Rolnictwa

Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Niemcy) przedstawi³

wyniki ochrony ex situ, w tym rozród jesiotrów.

Ostatnia czêœæ warsztatów zosta³a poœwiêcona przy-

gotowaniu aplikacji dotycz¹cej utworzenia grupy roboczej,

organizacji nastêpnego spotkania oraz przygotowania

wspólnej publikacji.

Warsztaty II

Potrzeba zwiêkszenia spo¿ycia ryb przez Polaków jest

ju¿ niekwestionowan¹ tez¹ propagowan¹ nie tylko przez leka-

rzy i dietetyków, lecz tak¿e akceptowan¹ przez coraz szersze

grono konsumentów. Wobec powy¿szego uzasadnione s¹

pytania o przyczyny odnotowywanej wieloletniej ju¿ stagnacji

spo¿ycia ryb na poziomie oko³o 12-13 kg/mieszk./rok oraz

o mo¿liwoœci zmiany tej sytuacji. Uczestnicy warsztatów bar-

dzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji poœwiêconej szansom

i zagro¿eniom wzrostu spo¿ycia ryb w naszym kraju. Poru-

szana tematyka by³a bardzo szeroka, obejmowa³a zarówno

preferencje konsumenckie, ceny ryb, jak i warunki ich chowu

w naszym kraju. Zwrócono uwagê na potrzebê rozszerzenia

oferty produktów z ryb, sieci ich dystrybucji oraz poprawê logi-

styki. Czynnikiem ograniczaj¹cym atrakcyjnoœæ ryb mog¹ byæ

niedostateczne umiejêtnoœci kulinarne konsumentów, co

wymagaæ powinno zwiêkszenia oferty produktów rybnych

wstêpnie przygotowanych. W trakcie dyskusji poruszono

kwestie zwi¹zane z problematyk¹ certyfikacji ryb w kontekœcie

skutecznoœci oddzia³ywania oraz kosztów ponoszonych

przez konsumentów. Niezmiernie istotne s¹ kwestie wize-

runku produktów rybnych i ryb w aspekcie mo¿liwoœci wzrostu

sprzeda¿y. Liczne przyk³ady wskazuj¹, ¿e tak zwany „czarny

PR” mo¿e skutecznie zniechêcaæ do zakupów (przyk³ad

³ososi, karpi itd.). Skuteczne przeciwdzia³anie takim sytu-

acjom wymaga spójnego, profesjonalnie przygotowanego

przekazu medialnego. Wzrost sprzeda¿y wymaga równie¿

promocji, uczestnicy warsztatów przekazali swoje indywidu-

alne spojrzenie na zagadnienie reklamowania ryb, miêdzy

innymi na strategiê promocji - czy reklamowaæ ogólnie

wszystkie ryby, czy te¿ wspieraæ poszczególne gatunki.

Temat przewodni omawiano w bardzo szerokim kontekœcie,

o czym œwiadczy przebieg dyskusji, miêdzy innymi dyskuto-

wano na temat wp³ywu zmian klimatycznych na akwakulturê,

kryzysu szkolnictwa zawodowego, problematyki ubezpieczeñ

produkcji w akwakulturze. Przebieg ca³ej sesji przypomina

o starym haœle „nie sztuka wyprodukowaæ, sztuka sprzedaæ”,

gdy¿ bez wzrostu sprzeda¿y ryb uzyskanie zak³adanych

wskaŸników konsumpcji bêdzie nieosi¹galne.

Warsztaty III

Temat sesji warsztatowej „Naturalne spo¿ycie ryb czy

ich wypuszczanie”, doskonale wpisywa³ siê w g³ówn¹ ideê

konferencji w Berlinie, któr¹ krótko mo¿na okreœliæ – szanse

i zagro¿enia dla wzrostu konsumpcji polskich ryb. Pojêcie

„naturalne spo¿ycie ryb” wprowadzi³ do krajowej nauki

rybackiej w latach 70. XX w. prof. dr hab. Marian Leopold.

Takim naturalnym spo¿yciem ryb by³o wed³ug niego wêd-

karstwo, gdy¿ po pierwsze praktycznie wszystkie ryby
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z³owione przez wêdkarzy by³y w owym czasie spo¿ywane,

a po drugie przeprowadzone w latach 1978-1979 przy

wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim ogólnopol-

skie badania ankietowe wykaza³y, ¿e œrednio na wêdkarza

przypada³o znacznie ponad 50 kg ryb ³owionych rocznie, co

przy ca³kowitej liczbie cz³onków PZW dawa³o wówczas

trudn¹ do wyobra¿enia globaln¹ masê ³owionych i spo¿y-

wanych ryb na poziomie ponad 50 tys. ton, czyli ponad

2-krotnie wiêcej ni¿ sumaryczna produkcja ryb konsump-

cyjnych w stawach i wodach naturalnych – jeziorach, rze-

kach i zbiornikach zaporowych. Przeprowadzone w 2016

roku, a wiêc po 40 latach od tych pierwszych badañ, ogól-

nopolskie badania ankietowe wêdkarzy wykaza³y, ¿e wêd-

karz ³owi obecnie oko³o 46 kg ryb rocznie, i co wiêcej spora

czêœæ wêdkarzy, zw³aszcza m³odszych zawsze b¹dŸ czê-

sto (razem oko³o 70% badanej próby) wypuszcza z³owione

ryby, w tym g³ównie wykraczaj¹ce poza standardow¹ masê

okazy. W okresie minionych 40 lat wzros³a znacznie pro-

dukcja akwakultury; wed³ug danych statystycznych za rok

2017, razem z od³owami w wodach obwodów rybackich

ca³kowita produkcja ryb znacznie przekroczy³a wielkoœæ

globalnych od³owów wêdkarskich. O tych w³aœnie spra-

wach, a tak¿e o innych zmianach, które nast¹pi³y w charak-

terystykach polskich wêdkarzy (m.in. demografia, ekono-

mika, dane socjoekonomiczne, motywy wêdkowania czy

preferencje) oraz szerzej omówionych aspektach (œrodowi-

skowych, gospodarczych, prawnych, a nawet etycznych)

wypuszczania przez wêdkarzy z³owionych ryb traktowa³y

dwie przedstawione na warsztatach prezentacje: „Ewolucja

polskiego wêdkarza w ostatnich 40 latach” (A. Wo³os)

i „Z³owione ryby – wypuszczaæ czy nie?” (M. Trella). W trak-

cie i po prezentacjach wywi¹za³a siê o¿ywiona i meryto-

ryczna dyskusja, co by³o efektem bardzo zró¿nicowanej

i profesjonalnej widowni - obok naukowców brali w niej

udzia³ ichtiolodzy i dzia³acze PZW, prezesi i ichtiolodzy

komercyjnych gospodarstw rybackich i urzêdnicy

dzia³aj¹cy na rzecz szeroko rozumianego rybactwa

œródl¹dowego. Najlepszym koñcowym mottem zaprezen-

towanych referatów i prowadzonych dyskusji na temat

wypuszczania ³owionych ryb niech bêd¹ s³owa Macieja

Brudziñskiego, naczelnika w Departamencie Rybo³ówstwa:

„Prawie zawsze wypuszczam z³owione ryby, ale nie mam

nic przeciwko temu, ¿e ³owi¹cy obok mnie wêdkarz z³owi

i zabije ryby w celu ich spo¿ycia”.

Podsumowuj¹c, w konferencji rybackiej w Berlinie

w 2019 wziê³o udzia³ oko³o 130 osób, w tym zagraniczni

goœcie, którzy aktywnie uczestniczyli w wyk³adach, pane-

lach dyskusyjnych i warsztatach tematycznych. Wyg³oszo-

nych zosta³o 7 wyk³adów, przeprowadzono 3 urozmaicone

warsztaty naukowe. Uczestnicy konferencji chêtnie debato-

wali, zarówno z gronem naukowym, jak i z przedstawicie-

lami bran¿y rybackiej. Gor¹ce dyskusje, które towarzyszy³y

licznym spotkaniom – tym oficjalnym, jak i kuluarowym,

potwierdzi³y zasadnoœæ organizowania takich konferencji.

Podobnie jak w poprzednim roku konferencjê nale¿y uznaæ

za bardzo udan¹, zarówno pod k¹tem stricte naukowym,

jak i organizacyjnym.

Marek Trella, Andrzej Kapusta,

Andrzej Lirski, Arkadiusz Wo³os

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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