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Wrêczenie medali im. Stanis³awa Korwin-Sakowicza
Laszlo Varadiemu i Antoniemu £akomiakowi.
Warsztaty w ramach Projektu TAPAS,
Olsztyn – Ruœ, 5-6 marca 2019 r.

W dniach 5 i 6 marca odby³y siê w Olsztynie i

w podolsztyñskiej Rusi dwa donios³e dla nauki i praktyki

rybackiej w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej,

i powi¹zane z sob¹ wydarzenia. Na proœbê Laszlo Vara-

diego, obecnego prezydenta NACEE, nasz instytut

wspó³organizowa³ „WP TAPAS workshop on identified bot-

tlenecks in aquaculture governance and licensing and

possible solutions” (Warsztaty na temat zidentyfikowanych

„w¹skich garde³” w zarz¹dzaniu akwakultur¹ i licencjono-

waniem wraz z mo¿liwymi rozwi¹zaniami) w ramach miê-

dzynarodowego program TAPAS „Tools for Assessment

and Planning of Aquaculture Sustainability”. Po korespon-

dencji mailowej z Laszlo doszed³em do wniosku, ¿e organi-

zacja tego wydarzenia w Olsztynie bêdzie bardzo dogodn¹

okazj¹, ¿eby w trakcie tych warsztatów – po kilkuletniej

przerwie – wrêczyæ osobom wielce zas³u¿onym dla rozwoju

polskiej i europejskiej akwakultury nasze najcenniejsze

instytutowe trofeum, jakim jest Medal im. Stanis³awa Kor-

win-Sakowicza.

Projekt TAPAS, w najwiêkszym skrócie postawi³ sobie

nastêpuj¹ce cztery cele i zadania: 1) narzêdzia, modele

i systemy wspieraj¹ce podejmowanie decyzji; 2) modele

i narzêdzia planowania i zarz¹dzania akwakultur¹; 3) ela-

styczne modele licencjonowania w akwakulturze; 4) wspar-

cie decyzyjne polityki na polu akwakultury. W sumie

w warsztatach TAPAS wziê³o udzia³ 25 osób z 11 europej-

skich krajów, bêd¹cych w wiêkszoœci cz³onkami Unii Euro-

pejskiej, a w mniejszoœci – tak jak Ukraina – poza jej struktu-
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rami. Sesjê referatow¹ zapocz¹tkowa³ swoim wyst¹pie-

niem dr Trevor Tefler z uniwersytetu w Stirling, a nastêpnie

przedstawiciele szeœciu pañstw (Chorwacja, Wêgry, £otwa,

Polska, Serbia i Ukraina) zaprezentowali doœwiadczenia

swoich krajów w licencjonowaniu i administrowaniu akwa-

kultur¹.

Tu¿ przed sesj¹ referatow¹ nast¹pi³a uroczystoœæ wrê-

czenia medali im. Stanis³awa Korwin-Sakowicza. Pierw-

szym uhonorowanym, na mój wniosek, potwierdzony przez

jednog³oœne g³osowanie siedmiu cz³onków kapitu³y

medalu, by³ Laszlo Varadi, a wniosek syntetycznie uza-

sadni³em: „za wybitne zas³ugi w dziedzinie rybactwa

i akwakultury, a w szczególnoœci za wybitne osi¹gniê-

cia w pracy dla organizacji miêdzynarodowych oraz

wspó³pracy z polskimi instytucjami, organizacjami

i przedsiêbiorstwami akwakultury”. Rozwijaj¹c swoje

uzasadnienie napisa³em: „Laszlo Varadi jest zaanga-

¿owany w dzia³alnoœæ na polu rozwoju akwakultury od 44

lat. Jako dyrektor HAKI (1991-2012) doprowadzi³ do tego,

¿e korzystaj¹c z finansowego wsparcia projektu

UNDP/FAO instytut ten sta³ siê wiod¹cym instytutem

badawczym w obszarze rozwoju akwakultury w Europie.

Pracowa³ jako konsultant w wêgierskich i miêdzynarodo-

wych projektach w Azji, Ameryce £aciñskiej i Afryce (Brazy-

lia, Chiny, Kuba, Iran, Laos, Lesotho, Papua Nowa Gwinea,

Wietnam). Prowadzone badania koncentrowa³y siê na roz-

woju zintegrowanych systemów akwakultury. Jego aktyw-

noœæ wzmocni³a zwi¹zki miêdzy Wêgrami i Uni¹ Europejsk¹

oraz miêdzy Europ¹ Wschodni¹ i Zachodni¹ na polu roz-

woju œródl¹dowej akwakultury. Od 2012 roku (przejœcie na

emeryturê) jest stale aktywny jako wiceprezydent Wêgier-

skiego Stowarzyszenia Akwakultury, prezydent Network of

Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe

(NACEE) oraz redaktor „Halaszat” – Hungarian Journal of

Aquaculture and Fisheries. Jest stale zaanga¿owany jako

wyk³adowca w liczne programy szkoleniowe na Wêgrzech

i za granic¹. W uznaniu jego zas³ug na polu wzmacniania

i rozwoju relacji miêdzynarodowych zosta³ odznaczony
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orderem „Order of Merit of the Hungarian Republic,

Officer’s Cross” w 2013 roku.

Jako dyrektor HAKI w latach 1991-2012 zachêca³

i wspiera³ profesjonaln¹ wspó³pracê z Instytutem Rybactwa

Œródl¹dowego im. St. Sakowicza oraz z Instytutem Ichtio-

biologii i Akwakultury PAN w Go³yszu. Zachêci³ i zapropo-

nowa³ EIFAC/FAO zorganizowanie w Polsce sympozjum

przy okazji sesji EIFAC „Partntnership Between Science

and Producer Associations” (Wierzba, 2004). Odegra³ bar-

dzo aktywn¹ rolê w organizacji tego wydarzenia i m.in. by³

wspólnie z Profesorem Krzysztofem Goryczk¹ pro-

wadz¹cym konferencjê. W³¹czy³ siê aktywnie w rozwój

wspó³pracy pomiêdzy wêgierskimi i polskimi przedsiêbior-

cami, g³ównie poprzez wspó³pracê z Aller Aqua Poland oraz

polskimi stowarzyszeniami producentów karpia i ryb ³oso-

siowatych, z którymi wspólnie dzia³a³ w kilku programach

Federacji Europejskich Producentów Akwakultury (FEAP)

w interesie œródl¹dowego sektora akwakultury w Europie

Wschodniej. Jako prezydent NACEE zawsze traktowa³ Pol-

skê jako wyj¹tkowo wa¿nego cz³onka tej organizacji i anga-

¿owa³ polskie instytucje i naszych przedsiêbiorców w ró¿-

norodne jej dzia³ania. W 2009 roku w Toruniu NACEE zor-

ganizowa³a 6 Spotkanie Dyrektorów, a Profesor Ryszard

Kolman by³ przewodnicz¹cym Technicznego Komitetu

Doradczego NACEE. Kiedy Varadi by³ prezydentem EAS

odegra³ aktywn¹ rolê w zorganizowaniu Aquaculture

Europe Conference w 2008 roku w Krakowie. Œcis³¹

wspó³pracê z polskimi instytucjami, organizacjami i przed-

siêbiorcami kontynuuje nieprzerwanie, a w 2018 roku zaini-

cjowa³ nawi¹zanie bardziej formalnej wspó³pracy pomiêdzy

HAKI i Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego. Jako prezy-

dent NACEE zainicjowa³ zorganizowanie warsztatów

w ramach projektu UE (TAPAS) w Olsztynie w marcu 2019 r.

Od siebie dodam, ¿e Laszlo Varadi jest cz³owiekiem bardzo

otwartym, serdecznym i z du¿ym poczuciem humoru,

o czym osobiœcie mog³em siê przekonaæ m.in. w trakcie

odwiedzin gospodarstw rybackich w G³odowie i Szwader-

kach w 2003 r. czy w trakcie ca³ego wspólnego pobytu

w Wierzbie przy okazji sesji i sympozjum EIFAC w 2004

roku.

A w trakcie ceremonii medalowej odczyta³em nastê-

puj¹ce s³owa: „We, the Chapter of the Stanislaw Kor-

win-Sakowicz Medal, and the director of the Stanislaw

Sakowicz Inland Fisheries Institute, have a great honor to

promulgate that Sir Laszlo Varadi, born once upon the time

on the Middle of Europe in the former Attila Kingdom, has

been honored by awarding our medal, which for scientists

and managers acting in the field of aquaculture for many

years has been more crucial than famous diamond

Koh-i-noor. Apart from his great input in activities of several

World and European organizations dealing with inland

fisheries and aquaculture, we, the Polish people kindly
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appreciate his great devotion in initiating and realizing close

cooperation with Polish scientific institutions, fish produ-

cers organizations and aquaculture enterprises. And at the

end of the address we would like to recall an old Hungarian –

Polish proverb confirmed by centuries-old mutual history:

Magyar – Lengyel, – két jó barát, együtt harcol, s issza

borá!!! As well as in sword, and in glass, and in aquacul-

ture”.

Wniosek w sprawie przyznania medalu Antoniemu

£akomiakowi, prezesowi Zarz¹du Gospodarstwa Rybac-

kiego „Gos³awice” Sp. z o.o., z³o¿y³ do Kapitu³y Medalu im.

Stanis³awa Korwin-Sakowicza jeden z wczeœniejszych lau-

reatów tego wyró¿nienia, Profesor Krzysztof Goryczko

z krótkim uzasadnieniem: „za wybitne zas³ugi w dziedzi-

nie hodowli i przetwórstwie ryb”. Z d³u¿szego jego uza-

sadnienia wybra³em nastêpuj¹cy fragment: „Oprócz autory-

tetu wynikaj¹cego z wiedzy fachowej i perfekcyjnej znajo-

moœci gospodarstwa Antoni £akomiak traktuje pracowni-

ków jak pe³noprawnych partnerów, którzy w zamian w pe³ni

odpowiedzialnie i z wk³adem w³asnej inicjatywy wykonuj¹

swoje obowi¹zki. W tym osobiœcie upatrujê jedno z najistot-

niejszych Ÿróde³ sukcesu firmy licz¹cej dziœ ponad 80 pra-

cowników i bêd¹cej aktualnie najwiêkszym producentem

materia³u zarybieniowego karpia w Polsce, suma europej-

skiego, ryb ozdobnych i jesiotrów w Europie oraz drugim

w Europie i trzecim na œwiecie producentem kawioru. Nie

znam przyk³adu podobnego sukcesu tak wielokierunkowo

dzia³aj¹cej firmy rybackiej w Polsce. Niew¹tpliwym

pomys³odawc¹ i odpowiadaj¹cym za efektywn¹ realizacjê

tego wa¿nego dla rybactwa polskiego przedsiêwziêcia jest

mgr in¿. Antoni £akomiak, w pe³ni zas³uguj¹cy na wyró¿nie-

nie Go Medalem Profesora Stanis³awa Korwin-Sakowicza”.

Przed wrêczeniem Antkowi medalu przeczyta³em przy-

gotowany wczeœniej adres, z którego przytoczê w tym miej-

scu nastêpuj¹cy fragment: „Z wielk¹ przyjemnoœci¹ i satys-

fakcj¹ oznajmiam, ¿e Kapitu³a Medalu im. Stanis³awa Kor-

win-Sakowicza jednog³oœnie przyzna³a Panu nasze najcen-

niejsze honorowe trofeum. Jest to dowód uznania wielkiego

wk³adu w rozwój innowacyjnej polskiej akwakultury i jej

miêdzynarodowej rozpoznawalnoœci, który zawdziêcza

Pan – jak to przeczyta³em w nades³anym krótkim CV – sied-

miu milowym s³upom kariery osobistej i firmowej: miejscu

urodzenia i dorastania zawsze z rybami, rodzicom,

wykszta³ceniu w olsztyñskiej Alma Mater, ¿onie i dzieciom,

naszym wielkim postaciom nauki i praktyki rybackiej, by

wymieniæ tylko kilka z tych s³upów”. Ca³y adres przed-

stawi³a zebranym goœciom zagranicznym w jêzyku angiel-

skim Hania Draszkiewicz-Mioduszewska, a ja po ca³ej cere-

monii, zakoñczonej sesj¹ fotograficzn¹, odnios³em wra¿e-

nie, i¿ obaj laureaci – którzy znaj¹ siê osobiœcie od wielu ju¿

lat – uhonorowanie ich donios³ych dokonañ na polu euro-

pejskiej i œwiatowej akwakultury przyjêli z satysfakcj¹, co

dobrze ilustruj¹ za³¹czone zdjêcia.

6 marca, na zaproszenie Antka £akomiaka, uczestnicy

warsztatów TAPAS mieli okazjê uczestniczyæ w nauko-

wo-praktycznej wycieczce do Rusi, gdzie znajduje siê jedno

z najwiêkszych i high-tech przedsiêbiorstw produkcji

kawioru w Europie, czyli Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II

sp. z o.o., bêd¹ce czêœci¹ „jesiotrowego holdingu” wraz

z Gospodarstwem Rybackim „Gos³awice” Sp. z o.o. i

Gospodarstwem Rybackim Lubicz Sp. z o.o. A w oœrodku

w Rusi produkowany jest sztandarowy produkt finalny pod

mark¹ Antonius Caviar. Wycieczkê po ca³ym oœrodku opro-

wadza³ i t³umaczy³ technologiczne aspekty hodowli syn

Antka, Szymon £akomiak, kierownik produkcji w Gospo-

darstwie Rybackim Olsztyn II. Na zakoñczenie wizyty sam

prezes Antoni £akomiak barwnie opowiedzia³ historiê „hol-

dingu” – od swoich pocz¹tków w Gospodarstwie Rybackim

„Gos³awice”, jeszcze za czasów PGRyb, po powstanie

brandu Antonius Caviar, urozmaicaj¹c opowieœci prezen-

tacj¹ multimedialn¹, bêd¹c¹ po³¹czeniem osobistych
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w¹tków wspomnieniowych z wizytami na najwiêkszych

europejskich targach, i okraszon¹ zdjêciami z najlepszymi

hiszpañskimi kucharzami i premierami naszego rz¹du.

Sporo miejsca w tej opowieœci zajê³a najbli¿sza rodzina

Antka, o której tak mi napisa³ w swoim krótkim CV: „Nie

by³oby ostatniego etapu rozwoju tego wielkiego skoku, tj.
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produkcji kawioru, gdyby nie nasze dzieci. To po ich decyzji,

¿e chc¹ pracowaæ w firmie i widz¹ miejsce, gdzie bêd¹

mogli realizowaæ swoje pasje i marzenia, podjêliœmy wraz

z ¿on¹ decyzje o zakupie gospodarstw rybackich w Olszty-

nie i w Lubiczu, i produkcji kawioru. Firma w du¿ym stopniu,

mo¿na powiedzieæ, jest rodzinna: Antoni £akomiak –

prezes, ¿ona Hanna £akomiak – prokurent (szef wszystkich

szefów, tak w domu, jak i w pracy), córka Agata £akomiak-

-Winnicka – dyrektor dzia³u budowy brandu, sprzeda¿y

i marketingu marki Antonius Caviar, druga córka (synowa)

Alicja £akomiak, nieprzypadkowa osoba (ukoñczy³a biolo-

giê molekularn¹, biotechnologiê i doktorat z genetyki) – sze-

fowa dzia³u badañ i rozwoju, syn Szymon £akomiak – szef

produkcji w Gospodarstwie Rybackim Olsztyn II w Rusi sp.

z o.o., odpowiedzialny tak¿e za przygotowanie samic do

produkcji kawioru”. A po zakoñczeniu prezentacji uczest-

nicy wycieczki mieli okazjê degustacji kawioru Antonius,

zgodnie z instrukcjami Hanny £akomiak, czujnej szefowej

wszystkich szefów.

Arkadiusz Wo³os

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

O czym dyskutowano w trakcie XXIV Krajowej
Konferencji – Szkoleniu Hodowców Karpia

Wstêp

Kolejne doroczne i jak zwykle najbardziej liczne spotka-

nie krajowego sektora karpiowego odby³o siê w dniach

20-22 lutego 2019 r. w Rzeszowie, w hotelu o tej samej

nazwie. Przeprowadzenie konferencji w tak odleg³ym

zak¹tku Polski pocz¹tkowo budzi³o u organizatorów

i uczestników obawy o frekwencjê, które jednak okaza³y siê

p³onne, gdy¿ do Rzeszowa przyby³o niemal trzystu s³ucha-

czy; oprócz hodowców tak¿e pracownicy administracji cen-

tralnej i samorz¹dowej oraz przedstawiciele nauk rybac-

kich. Uzasadnieniem dla lokalizacji tegorocznej konferencji

by³ równie¿ fakt, ¿e jest to wa¿ny region chowu karpia

w Polsce. Wed³ug ostatnich danych statystycznych w woje-

wództwie podkarpackim u¿ytkowane jest ponad 3800 ha

stawów karpiowych (powierzchnia ewidencyjna), w których

w 2017 roku wyprodukowano ponad 1600 ton karpia prze-

znaczonego do konsumpcji. Rezultat ten plasuje Podkarpa-

cie na pi¹tym miejscu w Polsce w rankingu wielkoœci pro-

dukcji tego gatunku. W tym samym roku województwo

zajê³o te¿ drugie miejsce w Polsce pod wzglêdem wydajno-

œci produkcji karpia towarowego, od³ów wyniós³ œrednio

513 kg/ha. Wybór Rzeszowa umo¿liwi³ równie¿ wielu

uczestnikom konferencji zapoznanie siê z tym ma³o zna-

nym, jednak bardzo ciekawym z wielu wzglêdów miastem.

W ramach konferencji s³uchacze mogli uczestniczyæ

w szeœciu sesjach tematycznych.

Sesja inauguruj¹ca konferencjê zawiera³a szeœæ refe-

ratów, kolejna, poœwiêcona legislacji sk³ada³a siê z trzech

wyst¹pieñ, sesje (w pierwszym i drugim dniu konferencji)

dotycz¹ce zdrowia ryb to siedem prezentacji, zagadnienia

dywersyfikacji produkcji, technologii, innowacji to cztery

wyst¹pienia, wybranym zagadnieniom pozaprodukcyjnym

(w pierwszym i drugim dniu konferencji) poœwiêcono sie-

dem wyst¹pieñ, natomiast funduszom unijnym trzy referaty.

W trakcie tak zwanych warsztatów przeprowadzono dysku-

sjê na temat problematyki wdra¿ania Programu Operacyj-

nego Rybactwo i Morze 2014-2020 w sektorze akwakultury

œródl¹dowej. Tradycyjnie w kuluarach konferencyjnych

swoj¹ zró¿nicowan¹ ofertê handlow¹ skierowan¹ do

hodowców ryb prezentowa³y firmy zaopatruj¹ce przedsiê-

biorstwa akwakultury.

Szczegó³owy program konferencji, z nazwiskami prele-

gentów i moderatorów poszczególnych sesji oraz tytu³ów

wyst¹pieñ konferencyjnych, mo¿na znaleŸæ pod adresem

internetowym: http://www.ptryb.pl/index.php/22-archi-
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wum-aktualnosci/556-program-karpiowka.Wyg³oszone

referaty znajduj¹ siê w wydanych przez Polskie Towarzy-

stwo Rybackie w Poznaniu materia³ach konferencyjnych

pod redakcj¹ dr in¿. Moniki Kowalskiej-Góralskiej; „Karp -

jaka przysz³oœæ?”.

Quo vadis polskie rybactwo stawowe?

Motto tegorocznej konferencji-„Karp jaka przysz³oœæ?”

dobrze oddawa³o aktualny nastrój producentów karpia.

Podobne w treœci strategiczne pytanie „dok¹d zmierza pol-

skie rybactwo stawowe” zada³ w 2000 roku, w broszurze

wdro¿eniowej o tym samym tytule, doc. Andrzej Krûger

z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Po kilku-

nastu latach ten dylemat jest nie tylko wci¹¿ aktualny, lecz

w miêdzyczasie pojawi³y siê nowe wyzwania i zagro¿enia,

co czêœciowo znalaz³o odbicie w poruszanej w trakcie kon-

ferencji problematyce. Jako powa¿ny problem determi-

nuj¹cy w bliskiej przysz³oœci mo¿liwoœæ funkcjonowania

gospodarstw stawowych nale¿y wymieniæ dostrzegalne

zmiany klimatu. Bêd¹ one mia³y miêdzy innymi wp³yw na

intensywnoœæ zarastania stawów makrofitami. W trakcie

konferencji wskazywano na mo¿liwoœci redukowania pro-

blemów klimatycznych, objawiaj¹cych siê deficytami wody.

Nale¿y braæ pod uwagê, tam gdzie to mo¿liwe, zwiêkszanie

g³êbokoœci stawów, zmiany konfiguracji dna stawowego

polegaj¹ce na tworzeniu „stawu w stawie”. Niew¹tpliwie

pojawiaj¹ce siê wyzwania uzasadniaj¹ potrzebê opracowa-

nia Strategicznych Planów Adaptacji dla akwakultury.

Inspiruj¹ce dla w³aœcicieli gospodarstw powinny byæ poka-

zane w trakcie konferencji mapy ryzyka wyst¹pienia wybra-

nych zakresów temperatur wody w stawach, w trzech okre-

sach, siêgaj¹cych do 2099 roku. Na priorytetowe znaczenie

problematyki ocieplania klimatu wskazuje projekt rybac-

kiego bud¿etu unijnego na lata 2021-2027, w którym

wydatki przyczyniaj¹ce siê do realizacji celów klimatycz-

nych maj¹ stanowiæ 1/4 bud¿etu.

W kilku referatach analizowano wybrane aspekty aktu-

alnej, trudnej sytuacji rynkowej karpia, zwi¹zanej g³ównie ze

zmianami preferencji konsumenckich oraz wprowadzanymi

i planowanymi ograniczeniami sprzeda¿y ¿ywych ryb. Jest

to bardzo istotny problem dla krajowych hodowców, gdy¿

jak dotychczas Polska nie tylko utrzymuje pozycjê lidera

w produkcji karpia w Unii Europejskiej, ale te¿ dysponuje

najwiêkszym rynkiem karpia w obszarze unijnym. Sezon

2018 zapewne zapisze siê w statystykach rybackich jako

bardzo udany pod wzglêdem wielkoœci produkcji karpia

przeznaczonego do konsumpcji. Wstêpne obliczenia,

wykonane metod¹ ekstrapolacji danych z dotychczas

nades³anych kwestionariuszy RRW-22 wskazuj¹, ¿e od³ów

karpia konsumpcyjnego mo¿e przekroczyæ poziom 20 tys.

ton (18,3 tys. ton w 2017 r.). Spodziewane dobre rezultaty

hodowlane uzyskano pomimo odnotowanych w wielu

regionach kraju du¿ych deficytów wody, szczególnie

w okresie letnim. O trudnej sytuacji hydrologicznej doty-

kaj¹cej gospodarstwa stawowe, w kontekœcie udzielania

pomocy suszowej, mówi³ przedstawiciel Krajowego

Oœrodka Wsparcia Rolnictwa. Wed³ug podanych w trakcie

konferencji informacji, pomimo wysokiej produkcji w³asnej,

podobnie jak w poprzednich latach poda¿ karpia w Polsce

w 2018 r. zosta³a uzupe³niona importem ¿ywego karpia,

g³ównie z Czech, Wêgier i Litwy w ³¹cznej iloœci ok. 4 tys.

ton. W odró¿nieniu do poprzednich lat, kiedy w nowy rok

gospodarstwa wchodzi³y z niewielkimi zapasami magazy-

nowymi, w 2018 roku wielu hodowców pozosta³o z nienoto-

wanymi od dawna iloœciami niesprzedanego karpia, wstêp-

nie szacowanymi na 3,5-4,0 tys. ton (1,5-2,0 w poprzednich

sezonach). Próby odpowiedzi na pytanie o przyczyny

s³abszej ni¿ zazwyczaj sprzeda¿y ¿ywego karpia pojawia³y

siê w kilku wyst¹pieniach oraz w trakcie dyskusji, równie¿

w kuluarach. Wymieniano zbyt du¿y jak na ch³onnoœæ krajo-

wego rynku import, niespotykan¹ poprzednio aktywnoœæ

organizacji prozwierzêcych, nawo³uj¹cych nie tylko do

zaprzestania zakupu ¿ywych karpi, ale te¿ do bojkotu sieci

handlowych prowadz¹cych tak¹ sprzeda¿. Zwrócono

uwagê na pogarszaj¹cy siê, szczególnie wœród m³odego

pokolenia wizerunek karpia, koncentruj¹cy siê na kwe-

stiach uœmiercania, oœcistoœci, du¿ej zawartoœci t³uszczu

oraz specyficznego smaku miêsa. W kontekœcie poprawy

wizerunku karpia pomocny mo¿e byæ system jego certyfika-

cji, wymagaj¹cy jednak wysi³ku organizacyjnego i byæ mo¿e

znacz¹cych nak³adów finansowych. Z pewnoœci¹ bran¿a

karpiowa powinna rozwa¿yæ zaanga¿owanie siê w tego
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typu dzia³ania. Przebieg i wyniki ostatniej sprzeda¿y karpia

wskazuj¹, ¿e organizacje rybackie musz¹ w pilnym trybie

podj¹æ intensywne dzia³ania promocyjne oraz tworzyæ

alternatywne sieci sprzeda¿y zarówno hurtowej, jak i deta-

licznej, gdy¿ dotychczasowe zdominowanie zbytu karpia

przez du¿e sieci handlowe mo¿e byæ w najbli¿szej

przysz³oœci ryzykowne. Konieczne jest równie¿ dostosowa-

nie siê do potrzeb krajowego rynku poszukuj¹cego prze-

tworzonych produktów ¿ywnoœciowych. Jednak nale¿y

mieæ œwiadomoœæ, ¿e filety, p³aty, tusze i inne formy przero-

bionego karpia, to ca³kowicie ró¿ni¹cy siê od karpia

¿ywego produkt, wymagaj¹cy adekwatnego marketingu

i promocji. Za jedn¹ z nowych propozycji rynkowych nale¿y

uznaæ mo¿liwoœci zaoferowania karpia jako modnej ostat-

nio, tak zwanej ¿ywnoœci funkcjonalnej. Wymaga jednak to

przemyœlanej decyzji hodowców na temat wyboru spójnej

wizji przysz³ych kierunków strategii marketingowych,

uwzglêdniaj¹cych fakt, ¿e oprócz karpi ¿ywionych tradycyj-

nie zbo¿ami, w sprzeda¿y pojawi³yby siê karpie z dodat-

kami np. jodu, selenu oraz ze zmodyfikowanym sk³adem

t³uszczu ryb. Wa¿noœæ problematyki rynkowej potwierdza³y

apele niektórych uczestników konferencji o koniecznoœci

skoordynowania dzia³añ organizacji rybackich w kwestii

przeprowadzenia wspólnej, szeroko zakrojonej akcji pro-

mocyjnej i marketingowej, z zaanga¿owaniem œrodków

finansowych dostêpnych w ramach unijnych programów

operacyjnych. W tego typu aktywnoœciach przydatne mog¹

byæ doœwiadczenia zdobyte przez Stowarzyszenie Produ-

centów Ryb £ososiowatych w ramach szeroko zakrojonej

promocji pstr¹ga w grudniu 2018 roku.

Otoczenie prawne akwakultury

Istotne dla s³uchaczy by³y informacje dotycz¹ce

nowego rybackiego programu operacyjnego na lata

2021-2027. Kierunki wsparcia finansowego okreœlaj¹

cztery priorytety, definiuj¹ce d¹¿enie Unii do zrównowa-

¿onego rozwoju tak zwanej niebieskiej gospodarki. Nowy

Europejski Fundusz Morski i Rybacki ma siê skoncentro-

waæ na:

– wsparciu zrównowa¿onego rybo³ówstwa i ochrony

¿ywych zasobów morza;

– wk³adzie w bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe w UE

dziêki konkurencyjnoœci i zrównowa¿onemu rozwo-

jowi akwakultury oraz rynków;

– wk³adowi w rozwój zrównowa¿onej niebieskiej

gospodarki oraz wsparciu dobrobytu spo³ecznoœci

nadbrze¿nych;

– poprawie skutecznoœci miêdzynarodowego

zarz¹dzania oceanami oraz wk³adowi w bezpiecze-

ñstwo oraz czystoœæ mórz i oceanów, ich ochronê,

a tak¿e zrównowa¿one ich zarz¹dzanie.

Nowy program ma umo¿liwiaæ poszczególnym

pañstwom cz³onkowskim wybór priorytetów oraz zdefinio-

wanych w ich ramach obszarów. Wsparcie w ramach pro-

gramu ma byæ zbie¿ne z przygotowanymi kilka lat temu

przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie planami strate-

gicznymi rozwoju akwakultury. Podobnie jak w poprzednich

programach, w ramach poprawy konkurencyjnoœci euro-

pejskiej akwakultury przewiduje siê ³agodzenie barier admi-

nistracyjnych.

Unijnym narzêdziem wsparcia poszczególnych krajów

cz³onkowskich w zakresie akwakultury jest Otwarta Metoda

Koordynacji (OMK). Priorytetami w tej metodzie s¹ uprosz-

czenia administracyjne, w Polsce g³ównie dotycz¹ce wyda-

wanych pozwoleñ wodnoprawnych, równych warunków

konkurencyjnoœci oraz planowania przestrzennego. Wyniki

ankietyzacji przeprowadzonej w szeroko rozumianym sek-

torze rybackim, obejmuj¹cym hodowców, przedstawicieli

organizacji producenckich oraz administracji, wskazuj¹ na

zró¿nicowan¹ ocenê wœród interesariuszy dotychczaso-

wych dzia³añ oraz na koniecznoœæ usprawnienia implemen-

tacji OMK w Polsce.

Oprócz kwestii strategicznych, takich jak programy ope-

racyjne, w trakcie konferencji poruszano tak¿e problematykê

specyficzn¹ dla krajowych gospodarstw karpiowych. Jedn¹

z nich s¹ polowania prowadzone na terenie rybackich obrê-

bów hodowlanych, bêd¹ce czêsto Ÿród³em konfliktów pomiê-

dzy myœliwymi a hodowcami. Aktualny stan prawny wskazuje

na nadrzêdnoœæ dzia³añ hodowlanych nad dzia³alnoœci¹

³owieck¹. Funkcjonuj¹ca od 2017 r. nowa ustawa Prawo

wodne w dalszym ci¹gu budzi wiele w¹tpliwoœci interpretacyj-

nych, a niektóre z nich by³y omawiane w trakcie konferencji.

Podane praktyczne przyk³ady b³êdnie wydanych decyzji
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przez urzêdników Wód Polskich, w tym pozwoleñ wodno-

prawnych, wskazuj¹ na koniecznoœæ ci¹g³ego szkolenia pra-

cowników tej nowo powo³anej instytucji.

Proœrodowiskowe aspekty chowu ryb s¹ jednym z atu-

tów sektora akwakultury, jednak jak wynika z jednego

z wyg³oszonych referatów, w dalszym ci¹gu brak jest narzê-

dzi pozwalaj¹cych na bezstronn¹ ocenê wp³ywu obiektów

akwakultury na œrodowisko, uwzglêdniaj¹c¹ tak¿e pozy-

tywne aspekty funkcjonowania takich obiektów. Z pewnoœ-

ci¹ jest to sprawa do uzupe³nienia, stanowi¹ca silny atut

w dyskusjach na temat obci¹¿eñ biurokratycznych i finan-

sowych hodowców ryb.

Zdrowie ryb

Szeroko rozumiana problematyka zdrowia ryb oma-

wiana by³a zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu konfe-

rencji. Nowe unijne przepisy weterynaryjne zawarte w doku-

mencie Animal Health Law (AHL) k³ad¹ wiêkszy ni¿ dotych-

czas nacisk na profilaktykê w trakcie chowu zwierz¹t, rów-

nie¿ w akwakulturze, oraz wskazuj¹ na koniecznoœæ

poprawy wiedzy na temat stosowania œrodków leczniczych.

Brak skutecznych metod leczenia chorób wirusowych

w akwakulturze sprawia, ¿e szczególn¹ uwagê nale¿y

poœwieciæ profilaktyce, rozumianej jako niedopuszczenie

do zaka¿enia obiektów chowu. Nie nale¿y zaniedbywaæ

stosowanych od lat zabiegów polegaj¹cych na osuszaniu

i wapnowaniu stawów. W³aœciwa organizacja od³owów,

sortowania, transportu ryb umo¿liwia minimalizacjê czynni-

ków stresogennych wystêpuj¹cych podczas manipulacji

rybami, istotnie wp³ywaj¹cych na stan zdrowotny ryb.

Oprócz znanego ju¿ w Polsce od kilkunastu lat, groŸnego

wirusa KHV, badania monitoringowe prowadzone przez

PIW-PIB w Pu³awach stwierdzaj¹ tak¿e liczne wystêpowa-

nie wirusa CEV. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e jak dotychczas

obecnoœæ tego drugiego wirusa zwykle nie poci¹ga za sob¹

ponadnormatywnych strat w obsadach ryb. Infekcje ryb

wywo³ywane przez bakterie wymagaj¹ stosowania leków,

co wi¹¿e siê z problemem antybiotykoodpornoœci. Wed³ug

dostêpnych danych, krajow¹ sytuacjê dotycz¹c¹ lekowra¿-

liwoœci bakterii izolowanych od ryb nale¿y uznaæ za dobr¹.

Nowe mo¿liwoœci ochrony zdrowia ryb przynosi zastosowa-

nie produktów nanotechnologii. S¹ one ju¿ stosowane

w wielu dziedzinach, miêdzy innymi w medycynie i kosme-

tologii. Z uwagi na potwierdzone dzia³anie antygrzybiczne

i antybakteryjne nanocz¹steczek srebra i miedzi, znajduj¹

one zastosowanie w akwakulturze. Stwarza to nowe per-

spektywy ograniczenia strat obsad ryb w trakcie chowu

i hodowli. Profesjonalny chów ryb wymaga skutecznej bio-

asekuracji, obejmuj¹cej zarówno zarz¹dzanie przedsiêbior-

stwem akwakultury, jak i utrzymywanie w optymalnych

zakresach wszystkich parametrów jakoœci wody: fizycz-

nych, chemicznych i biologicznych. Precyzyjny monitoring

jakoœci wody, tak¿e mikrobiologiczny mo¿e ograniczyæ

potrzebê stosowania preparatów leczniczych. Ciekawe

obserwacje wystêpowania infekcji wirusowych KHV, CEV

oraz CP w niewielkim obiekcie stawowym potwierdzi³y

wp³yw termiki wody na replikacjê wirusa, nasilenie zmian

chorobowych oraz czas trwania infekcji i wielkoœæ strat ryb.

Obserwacje wykaza³y, ¿e woda stawowa jest wektorem

przemieszczania siê wirusów, natomiast nie potwierdzi³a

siê teza nabywania zwiêkszonej odpornoœci u potomstwa

pozyskanego od rodziców „ozdrowieñców” po przebytej

infekcji wirusowej.

Zwiêkszaj¹ce siê wymogi odnoœnie bezpieczeñstwa

¿ywnoœci dla ludzi powoduj¹, ¿e kontrole obecnoœci ró¿-

nego rodzaju substancji chemicznych przez s³u¿by wetery-

naryjne staj¹ siê coraz bardziej restrykcyjne. Doskonalona

metodyka oznaczeñ pozwala na precyzyjne okreœlanie stê-

¿eñ substancji niedozwolonych. Wœród stwierdzonych

uchybieñ stosowanych substancji, badanych w PIW-PIB

w latach 2003-2017, w próbkach ryb dominowa³y barwniki

z udzia³em 94%, substancje przeciwbakteryjne mia³y udzia³

4%, natomiast zwi¹zki chloroorganiczne 2%. Niedotrzyma-

nie okreœlonych prawnie maksymalnych stê¿eñ substancji

mo¿e mieæ negatywne konsekwencje gospodarcze dla

przedsiêbiorstw akwakultury i w dalszej kolejnoœci, dla

zak³adów przetwórstwa ryb.

Technologie, innowacje
w akwakulturze stawowej

Oprócz innowacyjnych intensywnych metod chowu ryb,

w tym w systemach RAS, w Polsce, nadal strategiczne zna-

czenie w potencjale produkcyjnym akwakultury ma niskoin-

tensywny chów karpia w stawach ziemnych. Niezbêdnym

warunkiem uzyskiwania stabilnej, wysokiej produkcji w opar-

ciu o system Dubisza jest stosowanie „profilaktyki hodowla-

nej”, zapobiegaj¹cej lub ograniczaj¹cej straty chorobowe.

Wybór w³aœciwej metody produkcji w ramach tradycyjnej

metody przesadkowania nadal stwarza du¿e mo¿liwoœci

poprawy wskaŸników produkcyjnych.

Mo¿liwoœci zwiêkszenia produkcji bardzo poszukiwa-

nego i atrakcyjnego gatunku, którym jest okoñ (Perca flu-

viatilis) stwarzaj¹ zintegrowane metody chowu. Wed³ug

ostatnich danych statystycznych, w 2017 r. krajowa sta-

wowa produkcja okonia wynios³a 9,6 ton, nie zaspokajaj¹c

popytu wewnêtrznego i mo¿liwoœci eksportu. Zademon-

strowana w trakcie konferencji technologia multitroficznych

stawowych systemów hodowlanych (ang. RAMPS) ³¹czy

systemy recyrkulacyjne (RAS) z tradycyjnymi stawami.

RAS-y s³u¿¹ do rozrodu, inkubacji oraz podchowu larw

i narybku okonia, stawy ziemne do tuczu ryb do wielkoœci

konsumpcyjnej. Przedstawiona technologia mo¿e byæ sto-

sowana tak¿e w chowie innych gatunków ryb. Podobna

idea zintegrowanego intensywno-ekstensywnego systemu

produkcji ryb ró¿nych gatunków, w tym karpia, stosowana

jest miêdzy innymi w S³owenii. Uzyskane tam wyniki pro-

dukcyjne s¹ bardzo obiecuj¹ce, a metoda mo¿e byæ

wykorzystana w polskich warunkach.
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Opinie na temat skutecznoœci dzia³ania efektywnych

mikroorganizmów (EM) w stawach i celowoœci ich stosowa-

nia w akwakulturze s¹ w dalszym ci¹gu bardzo zró¿nico-

wane w œrodowisku rybackim. Z tych wzglêdów inspiruj¹ce

dla s³uchaczy by³y prezentowane, tak¿e w formie wydaw-

nictwa ksi¹¿kowego, przemyœlenia teoretyczne i efekty ich

wdra¿ania na Wêgrzech. Kontrolowany rozród ryb wymu-

sza prowadzenie u¿ytecznych dla praktyki prac z ich nasie-

niem. Mo¿liwe jest ju¿ stosowanie sztucznej plazmy nasie-

nia (ang. ASP), imituj¹cej naturaln¹ plazmê nasienia, w któ-

rej w warunkach naturalnych znajduj¹ siê plemniki. Zasto-

sowanie p³ynu ASP umo¿liwia w sprzyjaj¹cych warunkach

zachowanie wysokiej jakoœci nasienia karpia przez 72

godziny. Praktyczne znaczenie ma tez fakt, ¿e ASP jest sku-

teczny jako aktywator nasienia gorszej jakoœci. Interesuj¹ce

s¹ cele ponadnarodowego projektu GAIN (Green Aquacul-

ture Intensyfication in Europe) realizowanego do 2021 roku.

Zak³ada on zwiêkszenie dostêpnoœci ulepszonych produk-

tów akwakultury, wykorzystanie odpadów poprodukcyj-

nych oraz okreœlenie wytycznych umo¿liwiaj¹cych uwolnie-

nie potencja³u unijnej akwakultury i wprowadzenie

rozwi¹zañ proekologicznych i zasobooszczêdnych.

Na zakoñczenie

Tradycyjn¹ czêœci¹ konferencji by³a uroczysta kolacja
po³¹czona z og³oszeniem werdyktu Kapitu³y w sprawie
wyboru Rybaka Roku 2018. Zosta³ nim Jacek Juchniewicz,
prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososiowatych
oraz firmy Aller Aqua Polska, przed laty tak¿e wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Rybackiego, w tamtych czasach
integruj¹cego ca³e œrodowisko rybackie... Drewnian¹
figurk¹ karpia uhonorowano wychowawcê wielu pokoleñ
ichtiologów, cz³owieka o niespo¿ytej energii, prof. dr hab.
Janusza Guziura, który w swoim wystapieniu przypomnia³
i przywo³a³ na fotografiach szczytn¹ historiê olsztyñskiego
wydzia³u rybackiego i naukowców tam pracuj¹cych.

Jak zwykle konferencja by³a dobrym miejscem do
wymiany pogl¹dów i dyskusji, niestety zbyt czêsto w kulu-
arach a nie w sali plenarnej. Doœwiadczenia ostatniej akcji
sprzeda¿y karpia w grudniu 2018 roku uzmys³owi³y wielu
hodowcom skalê zagro¿eñ stoj¹cych przed bran¿¹.
Zagro¿enia te s¹ potêgowane postêpuj¹cym brakiem kadry
rybackiej wszystkich szczebli, od zawodowego po absol-
wentów wy¿szych uczelni. (dotyczy to tak¿e wydzia³u
rybackiego w Olsztynie).

Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

Wylêgarnia 2019

Uprzejmie informujemy, ¿e kolejn¹ konferencjê z serii „Wylêgarnia“ planujemy zorganizowaæ w dniach 11-13 wrzeœnia 2019 r. Niestety
miejsca konferencji nie mo¿emy jeszcze podaæ. Ca³y czas trwa bowiem procedura oceny wniosku o dofinansowanie (WoD), który do ARiMR z³o¿y-
liœmy w lipcu 2017 r. Pierwsze uwagi tej instytucji, dotycz¹ce naszego WoD, otrzymaliœmy w styczniu 2019 r. Umowa byæ mo¿e bêdzie podpisana w
tym roku. Oczywiœcie taka sytuacja komplikuje nam sprawy organizacyjne dotycz¹ce np. miejsca organizacji konferencji, czy te¿ oszacowania
wielkoœci odp³atnoœci ponoszonej przez jej uczestników.

Chc¹c zorganizowaæ tê konferencjê, której historia notabene liczy ju¿ ponad 30 lat, musimy jednak rozpocz¹æ pewne dzia³ania. Wzorem lat
uprzednich (w czasie, kiedy by³o dofinasowanie UE), planujemy zorganizowanie 3 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 prac (w formie elektro-
nicznej (Word)) w nieprzekraczalnym terminie do koñca kwietnia 2019 r., na skrzynkê: z.zakes@infish.com.pl.

Tym razem temat przewodni konferencji bêdzie dotyczy³ ryb okoniowatych, zagadnieñ zwi¹zanych z wylêgarnictwem i podchowami tych
gatunków. Doniesienia dotycz¹ce tej problematyki bêd¹ traktowane priorytetowo (oczywiœcie, jeœli chodzi o referaty). Jak co roku mile widziane
bêd¹ równie¿ materia³y dotycz¹ce innych gatunków organizmów wodnych i zagadnieñ zwi¹zanych z wylêgarnictwem.

Maszynopisy musz¹ byæ przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do redakcji Fisheries &
Aquatic Life (dawniej 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 2019” planujemy rozpocz¹æ w œrodê 11 wrzeœnia od godz. 15.00. Zakoñczenie konferencji
nast¹pi w pi¹tek 13 wrzeœnia po obiedzie. O miejscu konferencji, kosztach uczestnictwa i szczegó³ach dotycz¹cych p³atnoœci poinformujemy
Pañstwa w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich. Bie¿¹ce informacje o konferencji bêd¹ równie¿ dostêpne na stronie internetowej IRS
Olsztyn: www.infish.com.pl.

£¹czê wyrazy szacunku,

Zdzis³aw Zakêœ

prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw ZAKÊŒ

Zak³ad Akwakultury

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 OLSZTYN

SR 2019
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XXIV Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników
Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Hotel Mazur Syrenka
Krutyñ, 12-14 czerwca 2019 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w XXIV Kra-
jowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê w dniach 12-14
czerwca 2019 roku w urokliwym obiekcie hotelowym Mazur Syrenka w Krutyniu nad rzek¹ Krutyni¹ (https://mazursy-
renka.com/).

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. Jak co roku, wœród
wyk³adów konferencyjnych 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 nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹, w tym: Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, Urzêdy Marsza³kowskie. Przewidujemy jak co
roku gor¹ce dyskusje, w których g³os zabior¹ nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele prak-
tyki rybackiej i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, ale tak¿e przedstawiciele zaproszonych instytucji. Ponadto ka¿dy z
uczestników Konferencji otrzyma jako materia³y konferencyjne monografiê naukow¹.

Wszelkie informacje na temat XXIV Krajo-
wej Konferencji Rybackich U¿ytkowników
Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (w tym
karta zg³oszenia i szczegó³owy program) s¹
na bie¿¹co aktualizowane na stronie interne-
towej IRS oraz na Facebooku.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej
aktualnych informacji na temat szeroko rozu-
mianej gospodarki rybacko-wêdkarskiej
w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporo-
wych, a tak¿e przyjazn¹ atmosferê naszego
spotkania.

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji: 12 czerwca (œroda),
godzina 11.00
Zakoñczenie: 14 czerwca (pi¹tek)

Koszt uczestnictwa wynosi 890 z³
brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej op³aty
przewidziana 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 5 czerwca 2019 r. Po przekroczeniu tego
terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿sza
o 100 z³.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wczeœ-
niejszego noclegu ze specjalnym rabatem. W
tej sprawie prosimy kontaktowaæ siê bezpo-
œrednio z recepcj¹ Hotelu Mazur Syrenka
(https://mazursyrenka.com/).

Wiêcej informacji udzieli Hania Miodu-
szewska: +48 89 524 10 45
lub hanah@infish.com.pl.
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