
od strony wschodniej, by³o zacisznie i tam spróbowaliœmy

pierwszy raz w ¿yciu naszych najlepszych przynêt – „szyjek

rakowych”. Nie wiem, sk¹d taka dziwna nazwa, bo raki szyi

nie maj¹, a ow¹ cudown¹ przynêt¹ by³o per³owe miêsko

z otworzonego no¿em odw³oka. Tak czy inaczej skutecz-

noœæ szyjek zosta³a potwierdzona – doœæ szybko z³owiliœmy

kilka ³adnych okoni, a na deser Gery wyci¹gn¹³ szeœædzie-

siêciocentymetrowego wêgorza. Po sprawieniu ryb i pysz-

nej rybnej kolacji szybko udaliœmy siê na spoczynek, obie-

cuj¹c sobie nazajutrz – bardzo wczesnym porankiem –

kolejn¹ zasiadkê, lecz tym razem od zachodniej strony

wyspy.

Jeszcze przed wschodem s³oñca wyp³ywamy ponto-

nem na upatrzone miejsce – za rzadkimi trzcinami, których

szpica wchodzi kilka metrów w jezioro, sugeruj¹c istnienie

d³u¿szej i stosunkowo p³ytkiej ³achy, gdzie, jak podej-

rzewa³em, mog¹ wychodziæ na ¿er wêgorze. Gery pomóg³

mi zakotwiczyæ ponton na g³êbokoœci dwóch i pó³ metra,

a gdy ja zacz¹³em szykowaæ wêdki do zarzucenia gdzieœ na

g³êbokoœci czterech metrów, Gery roz³o¿y³ siê na burcie

i dnie pontonu, zamkn¹³ oczêta i zacz¹³ smacznie œniæ

o kabanach – jak wtedy siê mówi³o o z³owionych du¿ych

okazach. Widocznie nie mia³ takiego swojego wujka Antka,

który mnie nauczy³ porannego wstawania w pe³nej goto-

woœci do wêdkarskiej przygody. Zarzucam wiêc dwie wêdki

sp³awikowe – jedn¹ na rosówkê trochê bli¿ej i drug¹ na

szyjkê rakow¹ dalej. Nie minê³o kilkanaœcie minut i na

rosówkê holujê prawie kilogramowego leszcza; Gery na

chwilê siê przebudza, podbiera moj¹ zdobycz niewielkim

podbierakiem i… znowu zapada w stan nieœwiadomoœci.

Po kolejnym z³owionym leszczu sytuacja siê powtarza.

Wreszcie po jakiejœ godzinie wêdkowania znajdujê sposób

na przebudzenie druha. Jakaœ ryba ostro bierze na szyjkê

rakow¹, nastêpnie wysnuwa ³adnych kilka metrów ¿y³ki, a ja

równie ostro zacinam i czujê, ¿e to wreszcie wymarzony

du¿y wêgorz, który walczy i wysnuwa kilkoma szarpniê-

ciami nastêpnych kilka metrów ¿y³ki z ko³owrotka. Na takie

dictum Gery szybko wraca do przytomnoœci i chwyta pod-

bierak. Jeszcze tylko kilka susów wêgorza, jeszcze parê

zakrêtów przy pontonie i jesteœmy gotowi do podebrania.

Ale przeciwnik jest sprytny; wystarczy, ¿e tylko kilka centy-

metrów koniuszka ogona wystaje z podbieraka, a ca³a ryba

z niego ucieka. Sytuacja powtarza siê trzykrotnie, wreszcie

ca³y wêgorz trafia do siatki i wraz z ni¹ spada na dno

naszego pontonu. Nie jest on z³oty, jak u Oty Pavla, ale

ciemnozielony, a po dok³adnym zmierzeniu za pomoc¹

mojej rozpostartej prawej d³oni (od koñca kciuka do koñca

ma³ego równo 22 centymetry), okazuje siê, ¿e mierzy 110

centymetrów. Jest na tyle d³ugi, ¿e kucaj¹c obok siebie, na

cztery rêce œcieramy z niego œluz piaskiem ³¹cz¹cym brzeg

jeziora z jego p³ycizn¹.

Nigdy ju¿ potem nie uda³o mi siê z³owiæ równie du¿ego

i piêknego wêgorza, a nad Dejguny nigdy ju¿ nie wybra³em

siê na ryby. Jeszcze przez wiele lat na jeziorze ³owili ryby

praktykanci z Technikum Rybackiego w Gi¿ycku; teraz

u¿ytkownikiem rybackim jest jakiœ koleœ z Mazowsza. Ale

takie wêgorze, jak mój, na pewno nieczêsto padaj¹ ³upem

wêdkarzy.

Ci¹g dalszy nast¹pi...

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

Prezentacja badañ hydrobiologicznych podczas

Miêdzynarodowej Konferencji: „Lakes & Reservoirs: Hot

Spots and Topics in Limnology”

W dniach od 17 do 20 wrzeœnia 2019 roku odby³a siê

Miêdzynarodowa Konferencja: „Lakes & Reservoirs: Hot

Spots and Topics in Limnology”, zorganizowana przez Pol-

skie Towarzystwo Limnologiczne (PTLim) we wspó³pracy

z Rumuñskim Stowarzyszeniem Limnogeograficznym oraz

innymi partnerami (http://lakes2019.eu). Miejscem obrad

by³a miejscowoœæ Mikorzyn (powiat koniñski, województwo

wielkopolskie), po³o¿ona na obszarze podgrzanych jezior

koniñskich, nad Jeziorem W¹sosko-Mikorzyñskim (fot. 1, 2,

3, 4).

W konferencji uczestniczy³o ponad 80 osób z kilkuna-

stu krajów œwiata. Wœród nich, oprócz przedstawicieli pol-

skich instytucji naukowych, byli równie¿ przedstawiciele

zagranicznych instytucji, g³ównie z Rumunii, Rosji, Grecji,

Niemiec, Ukrainy, S³owacji, Turcji, Kazachstanu, Szwecji,

Nigerii, Maroka, Filipin i Japonii. Konferencja by³a poœwiê-

cona zagadnieniom, dotycz¹cym wspó³czesnych zagro¿eñ

dla œrodowiska wodnego z podejœciem wielofazowym,

z perspektywy globalnej i lokalnej, od podstawowych badañ

naukowych po stosowane metody zarz¹dzania œrodowi-
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skiem. Podczas konferencji promowana by³a tzw. „limnolo-

gia translacyjna”, czyli dziedzina wysoce interdyscypli-

narna, której g³ównym celem jest ³¹czenie badañ o ró¿nym

charakterze w ramach poszczególnych dziedzin i dyscyplin

naukowych, maj¹cych na celu znacz¹c¹ poprawê funkcjo-

nowania ekosystemów s³odkowodnych.

G³ówne tematy konferencji dotyczy³y: funkcjonowania

podgrzewanych jezior, hydrobiologii i ekologii wód, nowych

metod rekultywacji jezior oraz pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ

dla ekosystemów wodnych. Badania, prowadzone przez

pracowników Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego (obecnie

z Zak³adu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód) ju¿ od

ponad piêædziesiêciu lat, w podgrzanych jeziorach koniñ-

skich bardzo dobrze wpisywa³y siê w tematykê konferencji

i zosta³y docenione, jako jej pierwszy wyk³ad plenarny:

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Bogus³aw Zdanow-

ski – Heated Konin Lakes: Ecological Potential. Wieloletnie

badania potwierdzi³y, ¿e na stan czystoœci wody w jeziorach

koniñskich wp³ywaj¹ procesy fizyczne, chemiczne i biolo-

giczne, w tym g³ównie: krótki czas zatrzymania wody, utrzy-

mywanie siê alkalicznego odczynu wody, wysokie tempo

mineralizacji, brak stabilnoœci warunków hydrologicznych,

ekspansja obcych i czêsto inwazyjnych gatunków oraz

lokalne zanieczyszczenia. Stwierdzone zmiany w ostatniej

dekadzie, w tym obni¿ony stopieñ podgrzania wód, wzrost

zastoiskowoœci wód i zwiêkszone obci¹¿enie ³adunkiem

fosforu, sprzyja³o wystêpowaniu zakwitów fitoplanktonu.

Klasyfikacja w oparciu o elementy fizykochemiczne wska-

zywa³a na poni¿ej dobry potencja³ ekologiczny wód w jezio-

rach Licheñskim i Œlesiñskim ze wzglêdu na du¿¹ zawar-

toœæ fosforu ogólnego i pogorszone warunki tlenowe

w sezonie wegetacyjnym. Podobnie, wskaŸnik chlorofilowy

wskazywa³ na wody charakteryzuj¹ce siê od dobrego do

nawet z³ego potencja³em ekologicznym. Najlepsz¹ jakoœci¹

wody (tj. maksymalny lub dobry potencja³ ekologiczny) cha-

rakteryzowa³ siê zbiornik pokopalniany (fot. 5).

Podczas konferencji przedstawiono równie¿ wyniki

badañ, prowadzonych wspólnie przez Zak³ad Ichtiologii,

Hydrobiologii i Ekologii Wód IRS w Olsztynie oraz Zak³ad

Rybactwa Jeziorowego IRS w Gi¿ycku, które dotyczy³y

zbiorowisk fitoplanktonu, zooplanktonu (w tym orzêski,

wrotki i skorupiaki) oraz parametrów fizykochemicznych

w jeziorze Warno³ty, nale¿¹cego do rezerwatu faunistycz-

nego – Rezerwat Przyrody „Jezioro Warno³ty”. Jakoœæ
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Fot. 1. Miejsce obrad, Hotel Mityng w Mikorzynie. Fot. 2. Miejsce obrad, Hotel Mityng w Mikorzynie – sala wyk³adowa.

Fot. 3. Jezioro W¹sosko-Mikorzyñskie.



wody oraz funkcjonowanie ekosystemu tego

jeziora jest pod znacz¹cym wp³ywem rozra-

staj¹cej siê od 2005 roku kolonii kormorana

czarnego Phalacrocorax carbo (L.), spê-

dzaj¹cej miesi¹ce letnie na Wyspie Warnow-

skiej. Tematem prezentacji posterowej:

“Cyanobacterial bloom enhancement in an

aquatic ecosystem – is it the effect of cormo-

rant activities and/or global warming?” (auto-

rzy: Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Kry-

styna Kalinowska, El¿bieta Bogacka-Kapusta,

Konrad Stawecki i Piotr Traczuk) by³y inten-

sywne zakwity nitkowatych sinic Pseudanaba-

ena limnetica (Lemm.) Kom., Planktolyngbya

limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. & Cronb., Limnothrix

redekei (Goor) Meff. and Planktothrix agardhii (Gom.)

Anagn. & Kom. oraz próba

wyjaœnienia przyczyn ich

powstawania, tj. tempera-

tura, biogeny, sinice-zoo-

plankton interakcje (fot. 6).

Badania wskazuj¹ na

istotne znaczenie zarówno

ocieplenia klimatu, jak

i postêpuj¹cej eutrofizacji

wód, zwi¹zanej m.in. z miej-

scem bytowania kolonii kor-

morana czarnego na

obszarach chronionych

populacji i siedlisk fauny.

Tereny chronione, z jednej

strony pozytywnie przyczy-

niaj¹ siê do ochrony gatun-

ków, ale z drugiej strony

staj¹ siê realnym zagro¿e-

niem niespodziewanych

zmian w funkcjonowaniu

ekosystemu wodnego. Zaprezentowane zagadnienia,

zarówno o podgrzanych jeziorach koniñskich, jak
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Fot. 4. Obcy, inwazyjny gatunek: Valisneria spiralis L. w Jeziorze W¹sosko-
-Mikorzyñskim.

Fot. 5. Zbiornik pokopalniany w Mikorzynie (w oddali elektrownia P¹tnów).

Fot. 6. Prezentacja posterowa pracowników IRS.

Fot. 7. Jezioro pokopalniane Kleczew.

Fot. 8. Kleczew mine pit lake – prezentacja wyników nad
jeziorem.



i o zakwitach sinicowych, spotka³y siê z du¿ym zaintereso-

waniem uczestników konferencji.

Podczas konferencji odby³a siê równie¿ interesuj¹ca

wycieczka do PAK Kopalni Wêgla Brunatnego, zlokalizo-

wanej w pobli¿u miejscowoœci Kleczew oraz nad tzw.

jezioro pokopalniane Kleczew (fot. 7). Jezioro to jest wci¹¿

zalewane wod¹, ale jednoczeœnie jest te¿ badane, g³ównie

przez pracowników Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

w Toruniu (fot. 8).

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Konferencja „WYLÊGARNIA 2019”,

11-13 wrzeœnia 2019, Bia³owie¿a

Konferencja „Wylêgarnia 2019” zosta³a zorganizowana

po raz pierwszy w ramach operacji pt. „Promowanie

kapita³u ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie

wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”,

wspó³finansowanej ze œrodków Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyj-

nego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2

„Wspieranie akwakultury zrównowa¿onej œrodowisko,

zasobooszczêdnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej

na wiedzy”, w zakresie dzia³ania: „Promowanie kapita³u
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Rybactwo w Olsztynie – kierunek z potencja³em

i perspektywami na rynku pracy

W zwi¹zku z wdro¿eniem zapisów Ustawy z dnia 20

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce, 1

paŸdziernika 2019 roku Zarz¹dzeniem nr 72/2019 Rektora

Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, wszy-

scy pracownicy zatrudnieni dotychczas w Katedrze Biologii

i Hodowli Ryb, Katedrze Ichtiologii oraz Katedrze Rybactwa

Jeziorowego i Rzecznego, zostali pracownikami jednej

Katedry Rybactwa na Wydziale Bioin¿ynierii Zwierz¹t UWM

w Olsztynie.

Oznacza to, i¿ kierunek rybactwo zachowa³ swój status

i nadal funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego w Olsztynie, kszta³c¹c studentów na stu-

diach dziennych pierwszego stopnia, studiach drugiego

stopnia – specjalnoœæ akwakultura i akwarystyka, studiach

trzeciego stopnia – doktoranckich. Oferujemy te¿ mo¿li-

woœæ realizacji dwusemestralnych studiów podyplomo-

wych „ichtiologia i akwakultura”. Jednoczeœnie wychodz¹c

naprzeciw oczekiwaniom wspó³czesnego rynku pracy, kie-

runek rybactwo posiada w swej ofercie dydaktycznej studia

anglojêzyczne I stopnia (Applied Ichthyology) i II stopnia

(Aquaculture and Fisheries). Kierunek, stanowi¹cy obecnie

integraln¹ czêœæ Wydzia³u Bioin¿ynierii Zwierz¹t, dodat-

kowo wzbogaci³ swój potencja³ naukowo-badawczy o

kadrê specjalizuj¹c¹ siê w naukach zootechnicznych, jak

równie¿ zachowa³ nowoczesne zaplecze w postaci labora-

toriów, hal technologicznych Centrum Akwakultury i In¿y-

nierii Ekologicznej.

Miar¹ najwy¿szej jakoœci kszta³cenia na kierunku

rybactwo Wydzia³u Bioin¿ynierii Zwierz¹t Uniwersytetu

Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie jest przyznanie we

wrzeœniu 2015 roku przez Prezydium Polskiej Komisji Akre-

dytacyjnej oceny wyró¿niaj¹cej, czym mo¿e siê poszczy-

ciæ niewielki odsetek kierunków kszta³cenia na polskich

uczelniach.

Zachêcamy serdecznie potencjalnych kandydatów do

studiowania na kierunku rybactwo na Wydziale Bioin¿ynierii

Zwierz¹t Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pracownicy Katedry Rybactwa

Wydzia³ Bioin¿ynierii Zwierz¹t

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie



ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów” (Umowa nr

00001-6521.6-OR1400002/17/19 z dnia 17 lipca 2019 r.).

Beneficjentem przedmiotowej operacji/projektu jest Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

w Olsztynie (IRS w Olsztynie) i Polskie Towarzystwo Rybac-

kie w Poznaniu (porozumienie o wspó³pracy z dnia 24 lipca

2017 r.). Operacja jest realizowana we wspó³pracy

z Katedr¹ Ichtiologii Wydzia³u Nauk o Œrodowisku, Uniwer-

sytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM w Olsz-

tynie). W ramach projektu planuje siê przeprowadzenie

cyklu 3 corocznych konferencji (w latach 2019-2021), ka¿da

dla 120 uczestników, na których prezentowane bêd¹

zagadnienia z zakresu wylêgarnictwa i podchowu ryb

w systemach o ró¿nym stopniu intensyfikacji produkcji.

Szczegó³owy zakres merytoryczny/tematyka konferencji

jest ustalana w oparciu o aktualne, istotne dla bran¿y rybac-

kiej problemy, a tak¿e najnowsze osi¹gniêcia/rozwi¹zania

naukowe sprzyjaj¹ce poprawie efektów prac wylêgarni-

czych i podchowowych w sektorze rybackim. Bardziej

szczegó³owe informacje o tej operacji znajduj¹ siê na stro-

nie internetowej projektu www.wylegar-

nia2019-2021.infish.com.pl.

Tradycyjnie, ka¿dego roku konferencja „Wylêgarnia”

odbywa siê w innym regionie Polski. Tym razem by³a to

Bia³owie¿a po³o¿ona na terenie Puszczy Bia³owieskiej. Jest

to ostatnia pozosta³oœæ pierwotnego lasu na Ni¿u Œrodko-

woeuropejskim, który onegdaj rozpoœciera³ siê od wybrze¿y

Atlantyku, a¿ po Ural. Objêcie puszczy kuratel¹ kolejnych

w³adców Polski uchroni³o ten obszar przed presj¹ „p³uga

i topora”. Od XIV wieku, po zawarciu unii polsko-litewskiej,

sta³a siê ona bowiem puszcz¹ królewsk¹. Jej g³ówn¹

funkcj¹ przez cztery stulecia by³o s³u¿enie kolejnym monar-

chom za miejsce ³owów. Jej obszar by³ chroniony przez rze-

sze tzw. osoczników (poddani królewscy zajmuj¹cy siê

nagonk¹ i walk¹ z k³usownictwem), stra¿ników i leœników,

osiedlonych we wsiach znajduj¹cych siê na granicy pusz-

czy. Co prawda w XIX i XX wieku presja cz³owieka by³a ju¿

du¿o wiêksza, jednak pewne obszary puszczy zachowane

zosta³y w stanie nienaruszonym. Walory i wyj¹tkowoœæ tego

obszaru by³y asumptem do utworzenia w 1932 r. Parku

Narodowego w Bia³owie¿y. Jest to najstarszy park naro-

dowy w Polsce.

To w³aœnie w Bia³owie¿y, która nota bene ma status wsi

(fot. 1, 2, 3, 4), w dniach 11-13 wrzeœnia 2019 r., w Hotelu

Bia³owieskim (fot. 5, 6), zorganizowaliœmy pierwsz¹ z trzech

konferencji wylêgarniczych zaplanowanych do przeprowa-

dzenia w ramach przedmiotowego projektu/operacji.

Poœwiêcona ona by³a rybom okoniowatym, a dok³adny

temat przewodni konferencji brzmia³ „Akwakultura ryb oko-

niowatych oraz innych gatunków”. Co prawda rodzina ryb

okoniowatych jest doœæ liczna i obejmuje ok. 160 gatunków,

to jednak z akwakultur¹ zwi¹zanych jest mo¿e ok. 10 z nich,

wystêpuj¹cych g³ównie w Ameryce Pó³nocnej. W Europie i

w Polsce istotn¹ rolê gospodarcz¹ odgrywaj¹ dwa gatunki
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Fot. 1 Fot. 2

Fot. 3 Fot. 4



okoniowate, a mianowicie: sandacz europejski i okoñ euro-

azjatycki. To w³aœnie nim by³a poœwiêcona znacz¹ca czêœæ

doniesieñ prezentowanych na konferencji.

W konferencji udzia³ wziê³o 108 osób reprezentuj¹cych

szeroko rozumiany sektor rybactwa i akwakultury, a miano-

wicie przedstawiciele praktyki rybackiej, organizacji wêd-

karskich, administracji pañstwowej i jednostek naukowych

(fot. 7, 8, 9). Czêœæ merytoryczna konferencji zosta³a

podzielona na 3 sesje referatowe, w ramach których przed-

stawiono 18 wyk³adów (fot. 10, 11, 12, 13, 14). Pierwszego

dnia odby³y siê dwie sesje referatowe, które poprowadzi³

prof. dr hab. Jacek Wolnicki (IRS w Olsztynie). Prezento-

wane wyk³ady dotyczy³y spraw zwi¹zanych m.in. z dobro-

stanem ryb okoniowatych. Pierwszy referat, który wyg³osi³

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ (IRS w Olsztynie), dotyczy³

profilaktyki tarlaków sandacza, a zatytu³owany by³ „Efekty

stosowania k¹pieli sandacza (Sander lucioperca) w wod-

nych roztworach soli kuchennej”. Kolejna prezentacja by³a

równie¿ zwi¹zana z dobrostanem ryb. Zagadnienie

dotycz¹ce usypiania m³odocianego sandacza w roztworze

MS-222 przedstawi³ mgr Maciej Ro¿yñski (IRS w Olsztynie).

O wp³ywie udomowienia okonia na jego potencja³ rozrod-

czy mówi³ dr hab. Jaros³aw Król (UWM w Olsztynie). Z kolei

dr S³awomir Krejszeff (IRS w Olsztynie) zapozna³ zgroma-

dzonych z zagadnieniem ekonomicznej op³acalnoœci pro-

dukcji tego gatunku w systemach recyrkulacyjnych. Tema-

tem wyk³adu dr. hab. Piotra Hliwy (UWM w Olsztynie) by³

okoñ ¿ó³ty, gatunek blisko spokrewniony z naszym oko-

niem. Prezentacja ta koncentrowa³a siê na okreœleniu

wp³ywu ¿ywienia tarlaków tego gatunku na ¿ywot-

noœæ/jakoœæ hodowlan¹ larw. Du¿e zainteresowanie wzbu-

dzi³a prezentacja dotycz¹ca spraw zwi¹zanych z akwakul-

tur¹ sandacza wo³¿añskiego, nazywanego te¿ berszem.

Wyniki badañ zespo³u wêgierskiego zreferowa³ dr Maciej

Kwiatkowski, reprezentuj¹cy National Agricultural Resea-

rch and Innovation Centre, Fisheries Institute NAIK HAKI

z Szarvas na Wêgrzech. Swoimi obserwacjami z zakresu

rozradzania i podchowu sandacza w stawach, do stadium

narybku letniego, podzieli³ siê z uczestnikami konferencji

reprezentant praktyki rybackiej, Andrzej Falkowski (Gospo-

darstwo Rybackie „Falko”). Kolejne dwa wyk³ady zwi¹zane

by³y z ¿ywieniem okonia (mgr Piotr Niewiadomski, UWM

w Olsztynie) i sandacza (mgr Micha³ Koz³owski, IRS w Olsz-

tynie). Referat dr Beaty Sarosiek (PAN w Olsztynie) pt.:

„Wp³yw buforów aktywuj¹cych na parametry ruchu plemni-

ków i odsetek zap³odnionej ikry sandacza” zamkn¹³ drug¹

i ostatni¹ sesjê referatow¹ tego dnia. Po po³udniu odby³a

siê wycieczka autokarowa do Puszczy Bia³owieskiej, gdzie

korzystaj¹c z piêknej, s³onecznej pogody mogliœmy w ca³ej

krasie podziwiaæ faunê i florê tego obszaru (fot. 15, 16, 17,
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18, 19). Zwiedzaliœmy równie¿ Park Pa³acowy

w Bia³owie¿y, w którym znajduj¹ siê stawy rybne. Jak

podaj¹ Ÿród³a historyczne, pierwsze stawy wykopano tu ju¿

w 1579 r. (fot. 20, 21).

Pi¹tkowej sesji (13 wrzeœnia) przewodniczy³ dr hab.

Jaros³aw Król (UWM w Olsztynie). Rozpocz¹³ j¹ referat mgr

Heleny Bober (UWM w Olsztynie), która zapozna³a uczestni-

ków z problematyk¹ szczepieñ ryb w ogóle, a w szczegól-

noœci skoncentrowa³a siê na wynikach eksperymentalnych

szczepieñ sandacza. Kolejne dwie prezentacje nie by³y bez-

poœrednio zwi¹zane z akwakultur¹, a raczej z biologi¹ ryb

okoniokszta³tnych, a mianowicie jazgarza (prof. dr hab.

Roman Kujawa, UWM w Olsztynie) i trawianki (dr Justyna

Sikorska, IRS w Olsztynie). Oprócz spraw zwi¹zanych

z rybami okoniowatymi zapoznano zgromadzonych np.

z wynikami badañ dotycz¹cych hormonalnej stymulacji sam-

ców szczupaka (dr Beata Cejko, PAN w Olsztynie). Prof. dr

hab. Andrzej Ciereszko (PAN w Olsztynie) przedstawi³ ana-

lizê za³o¿eñ i wyników realizacji projektu TANGO, maj¹cego

na celu wdro¿enie techniki kriokonserwacji nasienia ryb ³oso-

siowatych. Dwa ostatnie referaty obejmowa³y ryby jesiotro-

wate. Pierwszy z nich dotyczy³ sterleta, a mianowicie porów-

nania wskaŸników hodowlanych m³odocianych, albinotycz-

nych osobników tego gatunku o genotypie normalnym

i gynogenetycznym (dr hab. Miros³aw Szczepkowski, IRS

w Olsztynie). Drugi natomiast zwi¹zany by³ z behawiorem
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larw jesiotra ostronosego, a dok³adniej rzecz ujmuj¹c z ich

podatnoœci¹ na drapie¿nictwo (mgr Arkadiusz Duda, IRS

w Olsztynie). Po pi¹tkowej sesji referatowej odby³a siê sesja

plakatowa, na której wystawiono 22 postery (fot. 22, 23). Jak

co roku streszczenia wszystkich doniesieñ (referatów

i posterów) zosta³y zamieszczone w broszurze „Program

i abstrakty”. Ponadto w ramach projektu opublikowano

monografiê zatytu³owan¹ „Akwakultura ryb okoniowatych

oraz innych gatunków”. Do tych opracowañ odsy³am osoby

zainteresowane rozrodem, wylêgarnictwem i podchowami

ryb, zw³aszcza okoniowatych.

Oprócz doskona³ej pogody, dobrej atmosferze

panuj¹cej w czasie tego spotkania sprzyja³y wyœmienite

potrawy kuchni podlaskiej serwowane m.in. w czasie grilla

(fot. 24, 25) i uroczystej kolacji (fot. 26).

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ osobom zaan-

ga¿owanym w organizacjê tegorocznej konferencji, a tak¿e

moderatorom poszczególnych sesji referatowych. S³owa

podziêkowania kierujê do wszystkich uczestników i zapraszam

na kolejn¹ konferencjê wylêgarnicz¹ w 2020 r. Informacje o tym

wydarzeniu bêd¹ zamieszczane na stronie internetowej projektu

www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl, a tak¿e na ³amach

Komunikatów Rybackich i Przegl¹du Rybackiego.

Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn
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Pani Profesor Krystynie Demskiej-Zakêœ

Panu Profesorowi Zdzis³awowi Zakêsiowi

szczere wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

Mamy i Teœciowej
sk³adaj¹

dyrekcja i pracownicy IRS w Olsztynie




