
70 lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa
Sakowicza

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sako-

wicza w Olsztynie zosta³ powo³any przez Prezydium Rz¹du

uchwa³¹ nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku w sprawie reor-

ganizacji nauki rolniczej. W 1987 roku Instytut przyj¹³ imiê

swojego za³o¿yciela Stanis³awa Sakowicza. Siedzib¹ Insty-

tutu jest miasto Olsztyn, w którym mieœci siê dyrekcja oraz

czêœæ administracji IRS, zak³adów naukowych i pracownia

naukowa. Pozosta³e jednostki badawcze i doœwiadczalne

znajduj¹ siê poza Olsztynem, tj. w Gi¿ycku, w Pieczarkach

k. Gi¿ycka, w Rutkach ko³o ¯ukowa, w ¯abieñcu k. War-

szawy oraz w Zatorze k. Krakowa.

Zakres dzia³alnoœci Instytutu

Instytut dzia³a na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r., poz.

1383, Dz. U. z 2021 r. poz. 1192), ww. uchwa³y nr 33, Roz-

porz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23

maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego im. S. Sakowicza (Dz. U. nr 102, poz. 700),

Statutu Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie oraz

regulaminu organizacyjnego Instytutu. Instytut jest jed-

nostk¹ naukowo-badawcz¹, nad któr¹ nadzór sprawuje

minister w³aœciwy ds. rybo³ówstwa – Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, i jest objêta rejestrem jednostek naukowych,

prowadzonych przez obecnego Ministra Edukacji i Nauki.

Instytut posiada prawa do nadawania stopni naukowych:

doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolni-

czych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sako-

wicza w Olsztynie realizuje wielozadaniowy program

badawczy „RACJONALIZACJA ŒRÓDL¥DOWEJ GOS-

PODARKI RYBACKIEJ W ASPEKCIE ZRÓWNOWA-

¯ONEGO ROZWOJU” w zakresie nauk podstawowych

i stosowanych, integralnie zwi¹zanych z rybactwem. Obej-

muje on trzy g³ówne zagadnienia badawcze:

1. Podstaw ochrony ekosystemów wodnych oraz ich zago-

spodarowania (tworzenie modeli zarybiania, restytucji

gatunków, ochronê bioró¿norodnoœci i zasobów geno-

wych);

2. Biotechniki produkcji ryb, obejmuj¹ce zagadnienia kon-

trolowanego rozrodu, produkcji materia³u zarybieniowe-

go i ryb konsumpcyjnych, selekcji, profilaktyki i terapii

chorób ryb;

3. Systemy waloryzacji ekosystemów wodnych, uwzglêd-

niaj¹ce zjawiska hydrologiczne, fizykochemiczne i biolo-

giczne oraz tworzenie modeli gospodarki rybackiej

w wodach œródl¹dowych i ocen jakoœci wód.

Realizacja tych zadañ wp³ywa jednoczeœnie na

osi¹gniêcie podstawowych celów strategicznych pañstwa,

m.in. poprzez wsparcie dla wykonania dzia³añ uwzglêdnio-

nych w dokumencie „Strategia zrównowa¿onego rozwoju

wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (Uchwa³a Rady Ministrów

z dnia 15 paŸdziernika 2019 r.).

Dzia³alnoœæ naukowa Instytutu wi¹¿e siê z komplekso-

wym podejœciem do rozwi¹zywania zagadnieñ badawczych

i efektywnego wykorzystywania wyników badañ w prak-

tyce, w tym:

� prowadzenia badañ naukowych oraz prac innowa-

cyjnych i wdro¿eniowych;

� upowszechniania wyników badañ;

� sporz¹dzania ekspertyz i opinii;

� wspó³dzia³ania z jednostkami administracyjnymi

i gospodarczymi;

� prowadzenia wspó³pracy naukowej z oœrodkami

krajowymi i zagranicznymi;

� kszta³cenia kadry naukowej i zawodowej;

� organizowania konferencji naukowych, warsztatów

i szkoleñ;

� prowadzenia szeroko rozwiniêtej dzia³alnoœci

wydawniczej, upowszechnieniowej, popularyzator-

skiej i informacyjnej w zakresie rybactwa, a tak¿e

integralnie zwi¹zanych dzia³ów nauki, tj. ichtiologii,

limnologii, ekologii wód, hydrobiologii, weterynarii

i ekonomiki rybactwa.

Kadra i zak³ady naukowe

70 lat dzia³alnoœci to ogromny wk³ad za³o¿yciela Insty-

tutu Profesora Stanis³awa R. Korwin-Sakowicza, póŸniej-

szych dyrektorów oraz praca wszystkich zatrudnionych

pracowników, którzy przez lata budowali presti¿ nauko-

wo-badawczy Instytutu. Od 1951 roku w Instytucie by³o

zatrudnionych 1246 osób, z których 116 obecnie pracuje.

Poza tym w Rybackich Zak³adach Doœwiadczalnych

w Zatorze i ¯abieñcu jest obecnie zatrudnionych 38 osób.

Badania naukowe w dziedzinie nauk rolniczych, w dys-

cyplinie zootechnika i rybactwo s¹ prowadzone w wyodrêb-

nionych jednostkach badawczych, w tym zak³adach nauko-

wych, pracowni naukowej oraz w Rybackich Zak³adach

Doœwiadczalnych:

1. Zak³ad Akwakultury (Olsztyn);

2. Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa (Olsztyn);

3. Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych (Pieczarki);

4. Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych (Rutki);

5. Zak³ad Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód (Olsztyn);
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6. Zak³ad Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb (¯abie-

niec);

7. Zak³ad Ryb Wêdrownych (Rutki);

8. Zak³ad Rybactwa Jeziorowego (Gi¿ycko);

9. Zak³ad Rybactwa Rzecznego (¯abieniec);

10. Zak³ad Rybactwa Stawowego (¯abieniec);

11. Pracowania Hydroakustyki (Olsztyn);

12. Rybacki Zak³ad Doœwiadczalny w ¯abieñcu;

13. Rybacki Zak³ad Doœwiadczalny w Zatorze.

Osi¹gniêcia badawczo-naukowe

70 lat dzia³alnoœci Instytutu to ogromny wk³ad w dzie-

dzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rybactwa oraz nauk

pokrewnych. Siedemdziesiêcioletnia dzia³alnoœæ Instytutu

zaowocowa³a znacz¹cymi dla rozwoju nauki oraz praktyki

rybackiej osi¹gniêciami z zakresu m.in:

� opracowania i udoskonalenia technik i technologii

sztucznego rozrodu, produkcji materia³u zarybienio-

wego oraz chowu ró¿nych gatunków ryb w kierunku

poprawy efektywnoœci sztucznego rozrodu, w tym

rozrodu pozasezonowego, doskonalenia technik

chowu stadiów m³odocianych, optymalizacji warun-

ków dojrzewania ryb, doskonalenia technik przy¿y-

ciowego rozpoznawania p³ci ryb i opracowania

technik chowu jednop³ciowych populacji jesiotrów;

� wprowadzenia do praktyki gospodarczej szczepów

pstr¹gów o ró¿nym terminie tar³a, co przyczyni³o siê

do zwielokrotnienia produkcji ryby hodowlanej

o wysokiej wartoœci u¿ytkowej oraz do utrzymywa-

nia w warunkach hodowlanych selektów oraz stad

tar³owych dzikich gatunków, które stanowi¹ swoisty

bank genów;

� doskonalenia i wprowadzania nowych wysoce sku-

tecznych metod ochrony zdrowia ryb, w tym immu-

nomodulatorów i biopreparatów;

� opracowania metod optymalizacji gospodarowania

koregonidami;

� badañ ukierunkowanych na ochronê i zabezpiecze-

nie istnienia cennych gatunków lub populacji ryb

³ososiokszta³tnych, z zachowaniem ich oryginal-

nych cech, drog¹ utworzenia i utrzymywania, zgod-

nie z zasadami genetyki, stad tar³owych ryb;

� tworzenia programów ochrony i restytucji cennych

gatunków ryb, m.in. wêgorza, jesiotra i siei;

� wieloletnich interdyscyplinarnych badañ podgrza-

nych jezior koniñskich;

� opracowania metod oceny stanu ekologicznego jed-

nolitych czêœci wód powierzchniowych oraz monito-

rowania stanu œródl¹dowej gospodarki rybackiej,

� tworzenia bogatych zbiorów archiwalnych informa-

cji o jeziorach wykorzystywanych przez jednostki

naukowe, gospodarcze, administracyjne i inne;

� poszerzenia wiedzy na temat zastosowania kwasu

solnego jako czynnika zwiêkszaj¹cego przydatnoœæ

pasz komercyjnych w ¿ywieniu m³odocianych sta-

diów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowa-

nych;

� monitorowania stanu i przeprowadzania ocen per-

spektyw rozwoju akwakultury w Polsce;

� badañ dobrostanu sandacza wraz z poznaniem

szczegó³owych wymagañ ¿ywieniowych tego

gatunku (np. dodatki/pasze funkcjonalne) i stworze-

nie podstaw metodycznych badañ o charakterze

biotechnologicznym, obejmuj¹cych m.in. zagadnie-

nia kriokonserwacji nasienia oraz metod manipulacji

genomowych prowadzonych na sandaczu.

� monitorowania stanu, zmian oraz najwa¿niejszych

czynników determinuj¹cych funkcjonowanie i roz-

wój rybactwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem

podmiotów uprawnionych do u¿ytkowania wód

obwodów rybackich stanowi¹cych w³asnoœæ Skar-

bu Pañstwa.

Najwa¿niejsze nagrody

1) Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za

osi¹gniêcia w zakresie wdra¿ania postêpu w rolnictwie
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Fot. 1. Dyrektorzy Instytutu w latach 1951-2021



poprzez udzia³ w realizacji pracy pt. „Opracowanie

metod aktywnej ochrony siei wêdrownej Coregonus

lavaretus i jej restytucja w Zatoce Puckiej”.

2) Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za

osi¹gniêcia w zakresie wdra¿ania postêpu w rolnictwie

poprzez udzia³ w realizacji pracy pt. „Opracowanie

i wdro¿enie do praktyki rybackiej technologii produkcji jed-

nop³ciowych samiczych populacji pstr¹ga têczowego”.

3) Nagroda Naukowa Marsza³ka Województwa War-

miñsko-Mazurskiego przyznana za prowadzenie

badañ, zwi¹zanych z in¿ynieri¹ genetyczn¹ ryb jesiotro-

wych, które przyczyniaj¹ siê do pog³êbiania wiedzy

o tych specyficznych gatunkach ryb oraz maj¹ zastoso-

wanie w praktyce.

Najwa¿niejsze sukcesy pracowników
Instytutu

1) Stworzenie banku kriokonserwowanego nasienia

krytycznie zagro¿onego gatunku ryby, strzebli b³otnej

(Eupallasella percnurus) (w ramach projektu NCN nr

2014/15/B/NZ9/05240).

2) Opracowanie programu komputerowego GenAs-

semblage 2.0 (w ramach projektu NCN nr

2014/15/B/NZ9/05240). Jego przeznaczeniem jest

gospodarowanie zasobami genetycznymi strzebli

b³otnej zdeponowanymi w utworzonym banku kriokon-

serwowanego nasienia. Program mo¿e s³u¿yæ równie¿

innym gatunkom zwierz¹t, nie tylko rybom, maj¹cym

du¿e znaczenie przyrodnicze i/lub gospodarcze. Pro-

gram jest niekomercyjny, w zwi¹zku z czym jego u¿ytko-

wanie jest bezp³atne. Obecnie jest on dostêpny dla

wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej

http://pracownicy.uwm.edu.pl/d.kaczmar-

czyk/main_page.htm).

3) Pierwszy w Polsce sztuczny rozród jesiotra ostro-

nosego (Acipenser oxyrhynchus) w 2020 roku jest uwie-

ñczeniem d³ugoletnich badañ tego gatunku prowadzo-

nych w Instytucie. Jest to jednoczeœnie unikatowy

sztuczny rozród w skali Europy, gdy¿ dotyczy osobników

(zarówno samicy, jak i samców) ca³kowicie wychowa-

nych (od stadium ikry) w warunkach kontrolowanych

w systemie recyrkulacyjnym. Pierwsze okazy A. oxyr-
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Fot. 3. Pierwszy w Polsce sztuczny rozród jesiotra ostronosego (Acipenser

oxyrhynchus)

Fot. 4. Prof. Ryszard Kolman zarybia jesiotrem zbiornik

Fot. 2. Fot. 5.



hynchus przywieziono w 2004 roku w postaci jaj, nastêp-

nie sprowadzano kolejne partie jaj i larw, które trzymano

w basenach systemów recyrkulacyjnych. Gatunek ten

nale¿y do niezwykle wymagaj¹cych i sprawiaj¹cych pro-

blemy na ka¿dym etapie jego rozwoju. Wieloletnie bada-

nia ryb z rodziny jesiotrowate finalizowane s¹ zna-

cz¹cym wk³adem w ich ochronê i restytucjê. Przyk³adem

s¹ prace przy wdra¿aniu planu dzia³ania na rzecz jesiotra

ba³tyckiego oraz udzielanie porad naukowych odpo-

wiednim organom HELCOM oraz wspó³praca regionalna

w regionie Morza Ba³tyckiego we wszystkich dzia³aniach

zwi¹zanych z odbudow¹ jesiotra, zgodnie z Planem

dzia³añ HELCOM na rzecz ochrony i odbudowy jesiotra

ba³tyckiego (Acipenser oxyrinchus) na lata 2019-2029.

4) Wyhodowanie linii albinotycznej pstr¹ga têczowe-

go oraz poznanie jego pochodzenia, wartoœci hodowla-

nej i poziomu odpornoœci.

5) Opracowanie nowatorskiej i kompleksowej techno-

logii produkcji sandacza europejskiego (Sander

lucioperca) w systemach recyrkulacyjnych (RAS). Obej-

muje ona kilka etapów, tj.: (1) stymulowane œrodowisko-

wo i hormonalnie sztuczne tar³o hodowlanego sandacza,

wyprodukowanego w RAS (tar³o pozasezonowe lub

sezonowe) i pozyskanie produktów p³ciowych, (2) proce-

dury wylêgarnicze (odklejanie i inkubacja ikry), (3) pod-

chów larw w RAS, (4) produkcja stadiów m³odocianych

i (5) tucz ryb w tego rodzaju urz¹dzeniach do osi¹gniêcia

wielkoœci towarowej. Opracowana metoda obejmuje

zamkniêty cykl hodowlany, umo¿liwiaj¹cy produkcjê

sandacza w warunkach œciœle kontrolowanych, w izolo-

wanych œrodowiskowo obiektach lub farmach. Prowa-

dzone badania pozwoli³y okreœliæ optymalne warunki

œrodowiskowe, techniczne i technologiczne produkcji

tego gatunku w RAS oraz opracowaæ szereg zaleceñ

natury praktycznej. Sandacz, z uwagi na wysokie diete-

tyczne walory miêsa cieszy siê du¿ym zainteresowaniem

konsumentów i jest traktowany jako nowy, perspekty-

wiczny gatunek dla europejskiej, intensywnej akwakultu-

ry. W kontekœcie ograniczeñ od³owów tego gatunku

z wód otwartych i malej¹cej poda¿y, rozwój metod pro-

dukcji sandacza w RAS nabiera dodatkowego znacze-

nia. Z zakresu tej tematyki opublikowano m.in. kilkadzie-

si¹t wa¿nych prac naukowych w renomowanych czaso-

pismach z listy JCR (np. Aquaculture Nutrition, Aquacul-

ture, Vaccines).

6) Opracowanie metod produkcji w RAS pozwoli³o na

efektywniejsze wykorzystanie mo¿liwoœci produkcyj-

nych komercyjnych obiektów wylêgarniczych. Imple-

mentacja kompleksowej technologii produkcji umo¿li-

wi³a wprowadzenie zdywersyfikowania produkcji

rybackiej, w tym miêdzy innymi poprzez zastosowanie

technologii „staw w stawie”. Prowadzi to do podniesienia

konkurencyjnoœci i op³acalnoœci ekonomicznej przy pro-

dukcji materia³u zarybieniowego oraz ryb konsumpcyjnej

wielkoœci.
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Fot. 6. Opracowanie metod produkcji – „staw w stawie”

Fot. 7. Na potrzeby praktyki s¹ projektowane oraz montowane mobilne i stacjonarne systemy wylêgarnicze i podchowowe



7) Na potrzeby praktyki s¹ projektowane oraz montowane

mobilne i stacjonarne systemy wylêgarnicze i pod-

chowowe. Poza standardowymi konstrukcjami realizo-

wane s¹ tak¿e indywidualne projekty przystosowane do

potrzeb gospodarstw rybackich. Wylêgarnie te mog¹

pracowaæ w obiegach zamkniêtych, pó³zamkniêtych

i otwartych. W zale¿noœci od potrzeb gospodarstw

rybackich s¹ one wyposa¿ane w systemy uzdatniania

wody, w aparaty wylêgowe ró¿nego typu, przenoœne

hale podchowowe, agregaty pr¹dotwórcze i panele

solarne.

8) Wdro¿enie do praktyki rybackiej technologii chowu

ryb jesiotrowatych oraz tworzenia stad samiczych

w celu produkcji kawioru. Opracowano technologiê

chowu ryb jesiotrowatych w ró¿nych warunkach œrodo-

wiskowych. Prace te obejmowa³y m.in. okreœlenie opty-

malnych warunków biotycznych i abiotycznych chowu,

wytypowanie najbardziej odpowiednich obiektów chowu

oraz okreœlenie wp³ywu ryb na œrodowisko. W oparciu

o wyprodukowany materia³ hodowlany rozpoczêto pilota-

¿owy chów jesiotrów w ró¿nych warunkach œrodowisko-

wych: systemach recyrkulacyjnych, stawach, sadzach

i przegrodach.

W trakcie prowadzonych prac opracowano szereg

nowatorskich rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na wysoce efek-

tywny chów ryb jesiotrowatych. Szczególnie du¿e zna-

czenie praktyczne dla rozwoju hodowli jesiotrów ma

opracowanie metod pozasezonowego rozrodu, w zale¿-

noœci od ró¿nych warunków œrodowiskowych (stawy

z naturaln¹ termik¹, systemy recyrkulacyjne, wody pod-

grzane); procedur postêpowania z ikr¹, w tym jej odkleja-

nia; wysoce efektywnych metod chowu wylêgu i narybku

w systemach recyrkulacyjnych; przy¿yciowego, ma³o

inwazyjnego sposobu pozyskiwania ikry.

Opracowano metody tworzenia stad tar³owych, co umo-

¿liwi³o rozpoczêcie w Polsce produkcji kawioru. Wyniki

badañ opublikowano w renomowanych czasopismach

naukowych, m.in. Aquaculture Research.

9) Opracowanie kompleksowej metody wychowu

materia³u zarybieniowego, zrealizowano w przypadku

krytycznie zagro¿onej wyginiêciem w Polsce ryby, strze-

bli b³otnej Eupallasella percnurus, w warunkach kontro-

lowanych, z uwzglêdnieniem optymalizacji gospodaro-

wania naturalnymi zasobami genetycznymi jej polskich

populacji.

10) Optymalizacja warunków termicznych i ¿ywienio-

wych w czasie intensywnego podchowu larwalnych

i m³odocianych stadiów ryb karpiowatych w warunkach

kontrolowanych oraz optymalizacja metod sztuczne-

go rozrodu ryb karpiowatych w warunkach kontrolowa-

nych wraz z opracowaniem i doskonaleniem metod

badawczych stosowanych w doœwiadczeniach prowa-

dzonych na rybach. Wyniki badañ opublikowano jako

publikacje naukowe w czasopismach m.in.: Journal of

Fish Biology, Journal of Applied Ichthyology, PLoS ONE,

Animal Reproduction Science, Scientific Reports, arty-

ku³y popularnonaukowe oraz rozdzia³y w monografiach.

11) Prace nad doskonaleniem produkcji karpia przyczyni³y

siê do uzyskania unijnego certyfikatu ekologicznej

jakoœci produkcji o numerze PL-EKO-01-014375, który

zosta³ nadany za ekologiczn¹ certyfikowan¹ produk-

cjê karpia w Rybackim Zak³adzie Doœwiadczalnym

¯abieniec, w Obiekcie Walendów.

12) Opracowanie metod mro¿enia nasienia ryb

hodowlanych, jak i gatunków dzikich zagro¿onych – we

wspó³pracy z Zak³adem Biologii Gamet i Zarodka,

IRZiB¯ PAN w Olsztynie opracowano metody mro¿enia

nasienia ryb zimnolubnych w celu wykorzystywania

w hodowli ryb, jak i w celu utrzymania wysokiej zmienno-

œci genetycznej ryb dzikich zagro¿onych. Wyniki opubli-

kowano w wielu œwiatowych czasopismach naukowych,

takich jak: Aquaculture, Theriogeneology, Cryobiology.

13) Manipulacje genomowe na poziomie zarodkowym

w celu produkcji ryb poliploidalnych, gynogenetycznych,

androgenetycznych, jak i dalej linii klonalnych – we

wspó³pracy z Zak³adem Biologii i Ekologii Morza UG

w Gdañsku opracowano produkcjê ryb andro- i gyno-

gentycznych oraz badano ich genomy w celu przydatno-

œci wykorzystania ich do odbudowy populacji zagro-

¿onych, jak i produkcji linii klonalnych celem poprawy

wartoœci u¿ytkowej ryb hodowlanych. Wyniki opubliko-

wano w wielu œwiatowych czasopismach naukowych,

takich jak: International Journal of Genomics, Reproduc-

tion in Domestic Animals, Nature.com, Scientific Repor-

ts, Gene.

14) Rozpoznanie i ocena poziomu zró¿nicowania dzi-

kich i hodowlanych populacji ³ososia atlantyckiego Sal-

mo salar, troci wêdrownej Salmo trutta i dorsza Gadus

morhua z obszaru Morza Ba³tyckiego. Badania zró¿nico-

wania genetycznego, kondycji genetycznej, stopnia

pokrewieñstwa, wzajemnych relacji i struktury genetycz-

nej s¹ nieodzownym elementem zarz¹dzania populacja-

mi ryb wykorzystywanymi gospodarczo. Umo¿liwiaj¹

ocenê istniej¹cych zasobów pod k¹tem bioró¿norodno-

œci, ich potrzeb i identyfikacji zagro¿eñ. Zak³ad Ryb

Wêdrownych w Rutkach od ponad 10 lat prowadzi bada-

nia genetyczne populacji ³ososia atlantyckiego, troci

wêdrownej i dorsza z obszaru po³udniowego Ba³tyku

z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych,

wykorzystuj¹cych informatywne markery molekularne,

takie jak mikrosatelitarne DNA i obecnie przede wszyst-

kim mikromacierze SNP. Badania te prowadzone s¹ we

wspó³pracy z wieloma oœrodkami naukowymi z Polski

i œwiata. Przeprowadzone badania pozwoli³y na

osi¹gniêcie istotnie wiêkszego poziomu wiedzy o ba³tyc-

kich populacjach ryb w skali zarówno miêdzynarodowej,
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jak i lokalnej oraz zosta³y one wykorzystane przez insty-

tucje pañstwowe i zagraniczne. Efekty publikacyjne to

kilkanaœcie prac we wspó³autorstwie pracowników

Zak³adu Ryb Wêdrownych (Rutki), które zosta³y opubli-

kowane g³ównie w: Journal of Applied Genetics, Genes,

Scientific Reports, Aquatic Living Resources, Genetics

Selection Evolution, Fisheries Research, Marine Geno-

mics, Fisheries Management and Ecology, Animal

Genetics.

15) Doskonalenie metod ochrony zdrowia ryb w akwa-

kulturze. W oparciu o wieloletnie badania pracowników

obecnego Zak³adu Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia

Ryb opracowano i wdro¿ono do praktyki rybackiej inno-

wacyjny preparat do znieczulenia ogólnego ryb. Wœród

zalet nale¿y wymieniæ przede wszystkim dzia³anie anty-

stresowe preparatu w niskich dawkach oraz dzia³anie

usypiaj¹ce w dawkach ustalonych dla ró¿nych gatunków

ryb. Ponadto opracowano i prowadzono produkcjê

autoszczepionek (Yersivac, Furovac). Skutecznoœæ

szczepieñ zosta³a oceniona przy u¿yciu szczepionek

komercyjnych. Sukcesem w badaniach naukowych by³o

te¿ zastosowanie bakteriofagów w ochronie zdrowia ryb,

na bazie których powsta³ preparat BAFADOR. Opraco-

wano te¿ i wdro¿ono do praktyki rybackiej innowacyjny

preparat BIOIMMUNO. S³u¿y on do stymulowania

odpornoœci przeciwzakaŸnej w podchowach kontrolo-

wanych ryb hodowlanych. Wprowadzenie immunomo-

dulatorów w ochronie zdrowia narybku przyczyni siê do

znacznego ograniczenia stosowania chemioterapeuty-

ków, a szczególnie antybiotyków w akwakulturze oraz

przyczyni siê do produkcji zdrowej ¿ywnoœci.

Infekcje bakteryjne i wirusowe, które s¹ coraz czêœciej

identyfikowane u ryb hodowlanych, stanowi¹ powa¿ne

zagro¿enie dla gatunków dziko ¿yj¹cych, w tym: lipienia,

pstr¹ga potokowego i troci wêdrownej. Niebezpieczeñstwo

zaka¿enia wykryto ju¿ na etapie podchowu w obiekcie pro-

dukuj¹cym materia³ zarybieniowy oraz bezpoœrednio

w rzece stanowi¹cej miejsce bytowania gatunków dziko

¿yj¹cych i hodowlanych. Niezwykle wa¿nym aspektem

sta³a siê wiêc ochrona zdrowia stada tar³owego, ukierunko-

wana przede wszystkim na podnoszenie odpornoœci ryb

oraz wyhodowanie dobrej jakoœci materia³u zarybienio-

wego.

16) Wdro¿enie i aplikacja nowoczesnych metod

w badaniach pokonywania przez ryby przeszkód hydro-

technicznych. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano

metody telemetryczne: telemetriê radiow¹ i akustyczn¹,

systemy RFID (identyfikacja za pomoc¹ fal radio-

wych) oraz liczniki ryb wykorzystuj¹ce technologiê ska-

nowania podczerwieni¹ w badaniach migracji ryb, a

w szczególnoœci w badaniach œmiertelnoœci przy prze-

chodzeniu przez bariery hydrotechniczne oraz bada-

niach efektywnoœci przep³awek. Wyniki tych badañ s³u¿¹

do oceny wp³ywu zabudowy hydrotechnicznej na ichtio-

faunê, pozwalaj¹ na usprawnianie istniej¹cych przejœæ

dla ryb i optymalizacjê nowych mo¿liwoœci przejœæ.

17) Badania ichtiofauny rzek pó³nocnej Polski - wykona-

no inwentaryzacjê ichtiofauny wszystkich rzek przymor-

skich i dop³ywów dolnej Wis³y. Badania takie zosta³y

przeprowadzone z nielicznymi wyj¹tkami po raz pierw-

szy. Uczestniczono w wypracowaniu i wdra¿aniu nowo-

czesnych metod badañ i analizy zespo³ów ryb. S¹ one

podstaw¹ dla gospodarki rybackiej i ochrony ichtiofauny,
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Fot. 8. Doskonalenie metod ochrony zdrowia ryb w akwakulturze – opracowanie produkcji autoszczepionek.

Fot. 9. Wdro¿enie metody telemetrycznej



w tym tak¿e planów i zadañ ochrony parków narodo-

wych i rezerwatów oraz do oceny stanu œrodowiska dla

potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej. Z tego zakresu

powsta³o 35 prac autorstwa lub wspó³autorstwa pracow-

ników Zak³adu Ryb Wêdrownych.

18) Badania smoltyfikacji wêdrownych ryb ³ososiowa-

tych i efektywnoœci zarybiania smoltami wód otwartych -

opracowano metody oceny smoltyfikacji ryb i przeœle-

dzono przebieg tego procesu i jego uwarunkowania

w warunkach hodowlanych i naturalnych. Wprowadzono

i realizowano system oceny efektywnoœci zarybieñ na

podstawie znakowania ryb. Umo¿liwi³o to optymalizacjê

hodowli materia³u zarybieniowego oraz metod zarybia-

nia. Od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku dorobek

naukowy z tego zakresu obj¹³ ponad 20 prac.

19) Podjêto prace wdro¿eniowe w relacji produkcja pasz

– producenci ryb, które maj¹ wp³yw na zrównowa¿ony

rozwój rybactwa. Przeanalizowano m.in. mo¿liwoœci

wykorzystania ró¿nych komponentów roœlinnych i zwie-

rzêcych w produkcji pasz. Poruszono aspekty dot.

ochrony zasobów naturalnych, fluktuacje cen tranu

i m¹czki rybnej, wymagania pokarmowe ryb i ich dobro-

stan w akwakulturze na ró¿nych etapach ontogenezy.

Wskazano na g³ówny cel modyfikowania pasz, jakim jest

uzyskanie pe³nowartoœciowych diet jako sk³adnika eko-

logicznych i ekonomicznych produktów akwakultury.

Okreœlono wp³yw zastosowania resveratrolu jako immu-

nomodulatora w diecie ryb doros³ych, po okresie tar³a.

Analizie poddano parametry immunologiczne i histolo-

giczne w¹troby gatunku modelowego (medaka, Oryzias

latipes). W eksperymencie na medace udokumentowa-

no równie¿ pozytywny wp³yw kwasu arachidonowego

(ARA) na rozród ryb. Na podstawie wyników badañ

mo¿na wnioskowaæ, ¿e zachowanie niezbêdnej iloœci

kwasu ARA w paszach tarlakowych wp³ywa na repro-

dukcjê/wielkoœæ produkcji.

20) Opracowanie dotycz¹ce globalnego uczestnictwa

i publicznego postrzegania rybactwa rekreacyjnego

(w tym g³ównie wêdkarstwa) - omówiono m.in. cykl

„¿yciowy” rybactwa (od produkowania ryb, po ochronê),

globalny udzia³ w jego uprawianiu, perspektywy rybac-

twa rekreacyjnego z punktu widzenia etyki œrodowisko-

wej (od antropocentryzmu, przez pathocentryzm, do bio-

centryzmu) oraz stan rybactwa rekreacyjnego na ca³ym

œwiecie – opublikowano w Reviews in Fisheries Science

& Aquaculture. Problem k³usownictwa rybackiego,

stale obecny w praktyce, przedstawiono jako tzw.

wymiar ludzki stra¿ników rybackich i k³usowników oraz

podano charakterystyki po³owów k³usowniczych opisa-

nych przez stra¿ników PSR. Najczêœciej spotykanym

typem k³usownictwa rybackiego s¹ nielegalne po³owy

wêdkarskie, nastêpnie k³usowanie z powodu ubóstwa

i bezrobocia, natomiast k³usownictwo uprawiane przez

rybaków zawodowych uzyska³o najni¿sz¹ rangê.

21) 25-letnie systematyczne badania stanu rybactwa

jeziorowego (od³owy ryb, zarybienia, zatrudnienie,

sytuacja ekonomiczno-finansowa) wi¹¿¹ siê z analiz¹

reprezentatywnych danych charakteryzuj¹cych wszyst-

kie rodzaje podmiotów uprawnionych do rybactwa. Od

2005 roku s¹ równie¿ prowadzone analizy stanu gospo-

darki rybackiej we wszystkich obwodach rybackich,

w tym badanie efektywnoœci/ekonomicznoœci zarybieñ

najbardziej cennymi z punktu widzenia gospodarczego

i wêdkarskiego gatunkami ryb (szczupak, sandacz,

karp). Wykonano badania nad postrzeganiem i ocen¹

wp³ywu zmian klimatu na ichtiofaunê i gospodarkê

ryback¹ przez rybackich u¿ytkowników wód

œródl¹dowych. Sta³e monitorowanie zmian, trendów

i wyzwañ w obszarze rybactwa rekreacyjnego (wêdkar-

stwa) oraz analiza wp³ywu zanêt wêdkarskich na eko-

system i dobrostan ichtiofauny.

22) Opracowanie metod oceny stanu i potencja³u eko-

logicznego na podstawie fitoplanktonu (Indeks fito-

planktonowy PMPL) i ichtiofauny (indeksy EFI+PL,

IBI_PL, LFI+, LFI_EN). Metody te zosta³y pozytywnie zin-

terkalibrowane i obecnie stanowi¹ podstawê przeprowa-

dzenia klasyfikacji ekologicznej jednolitych czêœci wód

powierzchniowych w badaniach prowadzonych
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Fot. 10. Badania ichtiofauny rzek



w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska

(PMŒ). Przeprowadzenie oceny stanu lub potencja³u

ekologicznego jest zgodne z Ramow¹ Dyrektyw¹

Wodn¹. Kraje Unii Europejskiej s¹ zobowi¹zane oceniæ

stopieñ antropopresji wód powierzchniowych, a nastêp-

nie w razie potrzeby podj¹æ dzia³ania w celu przywróce-

nia co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód. Aktu-

alne wytyczne znajduj¹ siê w obowi¹zuj¹cym Roz-

porz¹dzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej z dnia 11 paŸdziernika 2019 r. w sprawie

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja³u ekologicz-

nego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji sta-

nu jednolitych czêœci wód powierzchniowych, a tak¿e

œrodowiskowych norm jakoœci dla substancji prioryteto-

wych. Pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie i upo-

wszechnianie informacji o poziomach substancji i innych

wskaŸników charakteryzuj¹cych stan poszczególnych

elementów przyrodniczych jest wa¿ne w systemie

zarz¹dzania œrodowiskiem i zintegrowanego rozwi¹zy-

wania problemów œrodowiskowych.

23) Wprowadzenie celu udro¿nienia 25000 km rzek do

2030 roku w Europejskiej Strategii Bioró¿norodno-

œci by³o wdro¿eniowym wynikiem projektu wykonanego

w ramach 7 Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

Ecosystem Restoration (H2020-SC5-2015-two-stage)

pt.: „Adaptive Management of Barriers in European

Rivers (AMBER). Opracowano zasady odtworzenia

ci¹g³oœci morfologicznej i ekologicznej rzek, w sposób

umo¿liwiaj¹cy optymalne wykorzystanie ich potencja³u

energetycznego oraz mo¿liwoœci poboru wód, przy jed-

noczesnej minimalizacji negatywnych oddzia³ywañ na

œrodowisko. Powsta³ Europejski Atlas Barier Hydro-

technicznych na rzekach wskazuj¹cy na ogromn¹ ska-

lê problemu (œrednio co kilometr bariera) oraz model

szacowania ich wp³ywu na ekosystemy rzeczne. Opra-

cowano klasyfikacjê siedliskow¹ rzek Europy, a tak¿e

metodologiczn¹ instrukcjê standaryzuj¹c¹ zbiór danych

terenowych do oceny siedlisk, dro¿noœci barier i poboru

próbek eDNA. W ramach projektu przeprowadzono

tak¿e badania dro¿noœci przep³awki na Wiœle we

W³oc³awku oraz siedlisk na Wiœle poni¿ej, a tak¿e symu-

lacje wp³ywu zmian klimatu na rolê piêtrzeñ na rzekach.

Ponadto realizowano dzia³ania maj¹ce na celu populary-

zacjê wyników badañ uzyskanych w projekcie poprzez

webinary miêdzynarodowe, publikacje i dzia³alnoœæ

internetow¹. Wyniki opublikowano w 26 czasopismach,

m.in. Nature, National Geographic, Guardian, a tak¿e na

stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Raport koñcowy

w formie magazynu Let it Flow wydano i rozdano w 5000

egzemplarzach (+1000 pobrañ w sieci), wyprodukowano

43 filmy krótkometra¿owe, Newsletter z 2500 zarejestro-

wanymi odbiorcami, ponad 50000 wizyt na stronie inter-

netowej i ponad 800 uczestników miêdzynarodowych

webinariów. Zasiêg popularnonaukowy projektu ocenia

siê na 50 mln osób. W Polsce zosta³y udzielone 3 wywia-

dy radiowe (TOK FM, Radio Dla Ciebie i Wêdkarskie

Radio Gozdawa).

24) Intensywne prace zmierzaj¹ce do wyhodowania na

bazie karpia zatorskiego krzy¿ówek karpia o pod-

wy¿szonej odpornoœci na infekcje wirusowe. Reali-

zowany jest projekt „Uzyskanie krzy¿ówek karpia Sazan

x Zator, Ropsza x Zator i Sazan x Ropsza x Zator o zwiê-
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Fot. 11. Realizacja badañ w ramach projektu AMBER



kszonej odpornoœci na zaka¿enia wirusowe (CyHV-3,

CEV, SVCV, Paramykso wirus) jako odpowiedŸ na

zagro¿enia we wspó³czesnej hodowli stawowej”. Celem

prowadzonego projektu jest wyhodowanie krzy¿ówek

karpia (w fenotypie lustrzenia) odpornych na choroby

wywo³ane zaka¿eniami wirusowymi. Nowe krzy¿ówki

powstan¹ w oparciu o lokaln¹ liniê zatorsk¹ i odporne

linie ropszañsk¹ i sazana amurskiego. Spoœród patoge-

nów zagra¿aj¹cym hodowli i chowie karpia wytypowaliœ-

my dwa najpowa¿niej zagra¿aj¹ce, tj. Cyprinid herpesvi-

rus 3 (CyHV-3) i Carp Edema Virus (CEV) oraz dwa

dodatkowe - Spring Viremia of Carp Virus (SVCV) i Com-

mon Carp Paramyksowirus. Rozród oparty o liniê

zatorsk¹ powinien gwarantowaæ wysok¹ wartoœæ

hodowlan¹ pod wzglêdem cech produkcyjnych, nato-

miast zastosowanie linii ropszañskiej i sazana amurskie-

go zapewni podwy¿szon¹ odpornoœæ na zaka¿enie wiru-

sami CyHV-3 i SVCV (karp ropszañski jest bardziej

odporny) oraz CEV (sazan amurski jest bardziej

odporny). Wybór osobników do tar³a wsparty

bêdzie przez predykcjê odpornoœci tarlaków prze-

prowadzon¹ w warunkach in vitro zapewniaj¹c

selekcjê osobników tylko o podwy¿szonej prze¿y-

walnoœci. Wyhodowanie krzy¿ówek karpia odpor-

nych na choroby wirusowe zwiêkszy stabilnoœæ,

rentownoœæ i konkurencyjnoœæ polskiej hodowli

karpia - ryby cenionej i wpisanej w polsk¹ kulturê.

�ród³a finansowania badañ

Podstaw¹ prowadzenia badañ s¹ projekty naukowe,

badawczo-rozwojowe, us³ugi badawcze (w tym ekspertyzy

i opinie) finansowane lub wspó³finansowane w ramach:

1) Programów Operacyjnych Unii Europejskiej (projekty

innowacyjne i pilota¿owe): „Zrównowa¿ony rozwój sek-

tora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich

2007-2013”; „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Rybackiego, 7 Programu Ramowego Unii

Europejskiej – HORIZON 2020, Funduszy Norweskich;

3) Programu Badañ Statystycznych Statystyki Publicznej

na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Mini-

sterstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej;

4) projektów badawczych KBN, NCN, MNiSW

5) miêdzynarodowych umów bilateralnych (m.in. z Wêgra-

mi, Niemcami, Chinami, Japoni¹, Izraelem),
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Fot. 12. Uzyskanie krzy¿ówek karpia Sazan x Zator, Ropsza x Zator i Sazan x Ropsza x Zator o zwiêkszonej odpornoœci na zaka¿enia wirusowe

Fot. 13. Karp zatorski



6) krajowych umów z jednostkami naukowymi, badawczy-

mi oraz z podmiotami sektora publicznego i prywatnego,

7) projektów badawczych IRS w Olsztynie.

W ostatnim dziesiêcioleciu w Instytucie Rybactwa

Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie realizo-

wano ponad 60 miêdzynarodowych i krajowych projektów.

Dzia³alnoœæ informacyjna, wydawnicza
i upowszechnieniowa

Funkcjonuj¹ca od lipca 1951 r. biblioteka Instytutu posiada

jeden z najwiêkszych w Polsce ksiêgozbiorów z zakresu rybac-

twa œródl¹dowego, ichtiologii, hydrobiologii i kierunków

pokrewnych, a jednoczeœnie zbiory o unikatowym charakterze

dotycz¹cym jednej tematyki, tj. wód œródl¹dowych i rybactwa.

Wiele ksi¹¿ek i czasopism jest rzadko spotykanych w bibliote-

kach polskich lub wrêcz s¹ jedynymi egzemplarzami w Polsce,

niektóre zosta³y wydane w XIX wieku.

Obecnie ksiêgozbiór liczy blisko 16000 woluminów

druków zwartych (razem z placówkami 25 000), oko³o 770

tytu³ów czasopism, 2000 rêkopisów, 1500 operatów zago-

spodarowania jezior oraz prace doktorskie, normy, tema-

tyczne zestawienia dokumentacyjne i fotokopie.

Wydawnictwo IRS wydaje dwa czasopisma oraz wyda-

nia ksi¹¿kowe.

1. Fisheries & Aquatic Life (formerly Archives of Polish

Fisheries) – ISSN 2545-0255, e-ISSN 2545-059X

Czasopismo naukowe jest wydawane w jêzyku angiel-

skim i obejmuje publikowanie recenzowanych prac autorów

polskich i zagranicznych. Rocznie ukazuj¹ siê 4 voluminy

czasopisma. Na stronie internetowej IRS

(http://www.fal.infish.com.pl/index.php/FisheriesAndAqu-

aticLife) umo¿liwiono swobodny dostêp do poszczególnych

prac naukowych (format pdf) i abstraktów. Równie¿ istnieje

swobodny dostêp do prac i abstraktów na stronie SCIENDO

(https://sciendo.com/journal/AOPFVersita). FAL jest

umieszczone na podstawowych listach Filadelfijskiego

Instytutu Informacji Naukowej oraz IndexCopernicus, jest

równie¿ indeksowane w bazach EBSCO, SCOPUS,

PROQUEST, CROSSREF, SIG¯, ASFIS, AGRIS, Biological

Abstracts, BIOSIS Previews, FISHLIT, PSJC, SCImago

(SJR), Zoological Records

2. Komunikaty Rybackie – ISSN 1230-641X

Dwumiesiêcznik popularnonaukowy (6 numerów

w roku), o objêtoœci 5 arkuszy wydawniczych, jest wyda-

wany w jêzyku polskim od 1990 roku. Publikowane s¹ w nim

oryginalne prace twórcze z zakresu ichtiologii i rybactwa

oraz artyku³y popularnonaukowe, upowszechnieniowe,

informacyjne, wspomnieniowe itp. Do sierpnia 2021 roku

ukaza³y siê 183 numery Komunikatów Rybackich, w któ-

rych opublikowano 1845 artyku³ów.

3. Wydawnictwo IRS przygotowuje do druku i wydaje

monografie naukowe, ksi¹¿ki popularnonaukowe,

poradniki, monografie gatunków ryb itp. (ok. 300

tytu³ów od 1991 roku).

W niniejszym artykule wykorzystano informacje

z dzia³alnoœci zak³adów naukowych, pracowni naukowej,

dzia³ów i dyrekcji Instytutu oraz materia³y z zakresu realizo-

wanych tematów badawczych. Pracownikom Instytutu ser-

decznie dziêkujê za dotychczasow¹ wspó³pracê oraz gratu-

lujê sukcesów.
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Fot. 13. Dzia³alnoœæ informacyjna, wydawnicza i upowszechnieniowa


