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Doroczne spotkanie Europejskiej Sieci Telemetrycznej

(European Tracking Network, ETN), Londonderry/Derry,

Irlandia Pó³nocna

Telemetria jest powszechnie stosowan¹ metod¹ bada-

nia ekologii i migracji zwierz¹t wodnych. Znacz¹co popra-

wia nasze zrozumienie funkcjonowania i dynamiki ekosys-

temów wodnych oraz stanowi podstawê naukow¹ dla

zarz¹dzania i ich ochrony. Telemetria dostarcza cennych

danych, które mog¹ byæ wykorzystywane w wielu polity-

kach i dyrektywach. W zwi¹zku z tym w ostatnich latach na

ca³ym œwiecie wprowadzono na szerok¹ skalê inicjatywy

integracji dzia³añ telemetrycznych na poziomie krajowym

i regionalnym. W Europie jest du¿a i stale rosn¹ca liczba

naukowców wykorzystuj¹cych biotelemetriê do badania

zwierz¹t wodnych i odpowiadania na pytania zwi¹zane

z zarz¹dzaniem zasobami wód. Jednak dotychczas bra-

kowa³o ponadregionalnej wspó³pracy w zakresie telemetrii.

Sytuacja taka oznacza³a znaczn¹ utratê konkurencyjnoœci

oraz mo¿liwoœci finansowania wielkoskalowych badañ.

Nadrzêdnym celem akcji CA18102, finansowanym

przez Europejski Program Wspó³pracy w Dziedzinie Badañ

Naukowo-Technicznych (COST), jest zapewnienie przejœ-

cia od luŸno skoordynowanego zestawu regionalnych ini-

cjatyw telemetrycznych do zrównowa¿onej, wydajnej i zin-

tegrowanej ogólnoeuropejskiej sieci biotelemetrycznej osa-

dzonej w miêdzynarodowym kontekœcie. G³ównym celem

projektu jest œledzenie zwierz¹t wodnych w ca³ej Europie,

aby lepiej je zrozumieæ, chroniæ i zarz¹dzaæ nimi. Ogólny cel

jest realizowany poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania: 1) wdro¿e-

nie scentralizowanej europejskiej bazy danych bioteleme-

trycznych, standaryzacji ich gromadzenia i przetwarzania,

2) poprawienie u¿ytecznoœci i mo¿liwoœci wzajemnego

wykorzystywania obecnie dostêpnych technologii poprzez

zastosowania otwartego protoko³u oprogramowania, 3)

promowanie tworzenia infrastruktury telemetrycznej

i badañ nad kluczowymi gatunkami oraz 4) zapewnienie

mo¿liwoœci ci¹g³ego szkolenia i rozpowszechniania wiedzy.

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemi¹

COVID-19, w tym roku zosta³o zorganizowane bezpoœrednie
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spotkanie. Na miejsce obrad zosta³o wybrane London-

derry/Derry. Miasto w Irlandii Pó³nocnej po³o¿one nad rzek¹

Foyle, która w pobli¿u Derry uchodzi do Oceanu Atlantyc-

kiego. Miasto znane jest ze styczniowej 1972 r. „krwawej nie-

dzieli” oraz popularnego serialu serwisu VOD. Lokalnym orga-

nizatorem i gospodarzem spotkania by³a Loughs Agency.

Miêdzyrz¹dowa instytucja utworzona jako jeden z organów

transgranicznych pomiêdzy rz¹dem Zjednoczonego Króle-

stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej a rz¹dem Irlandii.

W czasie o¿ywionej dyskusji na temat zarz¹dzania zasobami

ryb w wodach œródl¹dowych Polski, bardzo interesuj¹ce by³o

poznanie, jak jest to robione w Irlandii. Loughs Agency zapew-

nia trwa³e korzyœci spo³eczne, ekonomiczne i œrodowiskowe,

osi¹gane poprzez skuteczn¹ ochronê, zarz¹dzanie, promocjê

i rozwój rybo³ówstwa oraz zasobów morskich obszarów Foyle

i Carlingford. Szczegó³owe funkcje Agencji to promowanie na

obszarze jej dzia³ania rozwoju do celów komercyjnych i rekre-

acyjnych dzia³alnoœci zwi¹zanej z morzem, rybo³ówstwem

i akwakultur¹. Agencja zajmuje siê zarz¹dzaniem, zachowa-

niem, ochron¹, popraw¹ i rozwojem rekreacyjnego rybo-

³ówstwa œródl¹dowego, rozwoju i licencjonowania akwakul-

tury oraz rozwoju turystyki morskiej. Agencja podlega Radzie

Ministerialnej oraz sponsoruj¹cym j¹ departamentom rz¹do-

wym: Departamentowi Rolnictwa, Œrodowiska i Spraw Wiej-

skich w Irlandii Pó³nocnej oraz Departamentowi Œrodowiska,

Klimatu i Komunikacji w Irlandii. Departamenty finansuj¹

Agencjê na takich samych zasadach.

Dotychczasowe dzia³ania uczestników projektu zosta³y

podsumowane na corocznym spotkaniu. Uczestnicy akcji

COST oraz twórcy ETN doprowadzili do utworzenia europej-

skiej bazy danych hydroakustycznych organizmów wodnych.

Aktualnie baza zawiera dane dotycz¹ce 104 gatunków ryb,

blisko 3000 odbiorników i prawie 20000 ryb wyposa¿onych

w nadajniki hydroakustyczne. Wszyscy wiod¹cy producenci

wyposa¿enia telemetrycznego stosowanego w ekosyste-

mach wodnych przyjêli wspólny protokó³ oprogramowania.

Dziêki temu mo¿liwe jest tworzenie kompatybilnych syste-

mów pozwalaj¹cych na elastyczn¹ obs³ugê nadajników

i wyposa¿enia s³u¿¹cego do ich rejestracji. W Europie rozwi-

jana jest sieæ kluczowej infrastruktury biotelemetrycznej.

Dotychczas taka infrastruktura powsta³a w Cieœninach

Duñskich, wzd³u¿ wybrze¿a Pó³wyspu Iberyjskiego, kilku nor-

weskich fiordach oraz na Morzu Irlandzkim. Dziêki tej infra-

strukturze znacznie poszerzono wiedzê na temat ekologii

i migracji ryb, m.in. gatunków wa¿nych gospodarczo (³osoœ,

tuñczyk), czy zagro¿onych wyginiêciem (wêgorz, rekiny). ETN

zorganizowa³ liczne warsztaty i przygotowa³ edukacyjne

materia³y wideo. Zapewnia równie¿ wsparcie finansowe

poprzez granty konferencyjne oraz krótkoterminowe misje

naukowe. Równie¿ mój udzia³ zosta³ sfinansowany przez

akcjê COST CA18102 European Tracking Network.

Andrzej Kapusta

Zak³ad Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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XXVI Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników

Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Szanowni Pañstwo!

Era spotkañ konferencyjnych wchodzi w³aœnie w drugie æwieræwiecze i z tej okazji pragniemy zaprosiæ Pañstwa
na XXVI Krajow¹ Konferencjê Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê
w dniach 5-7 paŸdziernika 2022 r. Na tê chwilê nie znamy jeszcze obiektu, w którym odbêdzie siê spotkanie, gdy¿
zale¿y to od rozstrzygniêæ w przetargu na us³ugê hotelow¹, o czym oczywiœcie powiadomimy. Jedynie mo¿emy
potwierdziæ, ¿e goœciæ bêdziemy gdzieœ w powiecie mr¹gowskim.

Tematami wiod¹cymi na spotkaniu bêd¹ bie¿¹ce problemy gospodarki rybackiej, nasze analizy dotycz¹ce aktu-

alnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybac-

twa jeziorowego oraz problematyki wêdkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wœród wyk³adów konferencyjnych znajdzie

siê równie¿ tematyka zwi¹zana z akwakultur¹ i ekologi¹. Na nasz¹ Konferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli

bran¿y i nauki rybackiej, ale równie¿ reprezentantów instytucji nadzoruj¹cych prowadzenie racjonalnej gospodarki

rybackiej, w tym: Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pañstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie, Urzêdy Marsza³kowskie, Pañstwow¹ Stra¿ Ryback¹, Polski Zwi¹zek Wêdkarski.

Ka¿dy z uczestników Konferencji otrzyma bie¿¹ce materia³y konferencyjne oraz monografiê naukow¹ wydan¹

w 2022 roku.

Informacje na temat XXVI Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

bêd¹ na bie¿¹co aktualizowane na stronie internetowej IRS.

Przypominany, ¿e mo¿na œledziæ nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn.

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktowaæ siê z pracownikami Zak³adu Bioekonomiki

Rybactwa IRS:

Hanna Mioduszewska, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zg³oszenia udzia³u w Konferencji.

Zapraszamy serdecznie!

za Komitet Organizacyjny

dr in¿. Tomasz Czerwiñski

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum, w sk³adzie Zwi¹zek Producentów Ryb- Organizacja produ-

centów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza, które realizuje projekt „Promo-

wanie wiedzy o zrównowa¿onej gospodarce rybackiej wspieraj¹cej u¿ytkowników wód œródl¹dowych.”

Operacja wspó³finansowana jest ze œrodków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 o
dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach dzia³ania 1.16 „Propagowanie kapita³u ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog spo³eczny -
szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog spo³eczny oraz wsparcie dla ma³¿onków i partnerów ¿yciowych”, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2 roz-
porz¹dzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybo³ówstwa zrównowa¿onego œrodowiskowo, zasobooszczêdnego, innowacyjnego, konkurencyj-
nego i opartego na wiedzy.
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Konferencja „WYLÊGARNIA 2022”

1 - 2 wrzeœnia 2022 r.

Organizatorzy:
Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza
we wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ szeroko rozumianego wylêgarnictwa na kolejn¹ Konferencjê
"WYLÊGARNIA". Konferencja odbêdzie siê w dniach 1-2 wrzeœnia 2022 roku (przyjazd i rejestracja – 31 sierpnia). Konferencjê planujemy zorgani-
zowaæ w dolinie rzeki £omnicy, u podnó¿y Gór Olbrzymich (Sudety Zachodnie), w okolicach Karpacza. Dok³adna lokalizacja zostanie podana w termi-
nie póŸniejszym, po sfinalizowaniu procedur przetargowych.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji bêdzie szeroko rozumiany dobrostan ryb. Oprócz tego swoje miejsce znajd¹ zagadnienia
zwi¹zane z rozrodem, ¿ywieniem i innymi istotnymi dla wylêgarnictwa oraz akwakultury tematami. Planujemy zorganizowanie trzech sesji referato-
wych oraz jednej sesji posterowej. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20 minut (³¹cznie z dyskusj¹).

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu i/lub posteru prosimy o nadsy³anie tekstów prac do koñca kwietnia 2022 r., na skrzynkê:
z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy musz¹ byæ sformatowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do redakcji Fishe-
ries & Aquatic Life (dawniej Archives of Polish Fisheries) (szczegó³y dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Teksty prac prosimy przes³aæ w formie elektro-
nicznej (pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakoœci fotografie w plikach z rozszerze-
niem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi
rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny byæ wklejone w tekst pracy). Przes³ane opracowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê
z 150-200 s³ów. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie prawo wyboru doniesieñ.

Rejestracja uczestników konferencji "Wylêgarnia 2022" rozpocznie
siê w œrodê 31 sierpnia o godz. 15:00. Natomiast zakoñczenie konferen-
cji nast¹pi w pi¹tek 2 wrzeœnia po obiedzie.

Koszt udzia³u w konferencji obejmuj¹cy zakwaterowanie, pe³ne
wy¿ywienie (w tym uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹) i materia³y
konferencyjne wynosi 990 z³/osobê (w tym 23% VAT). Wp³aty nale¿y
dokonaæ na konto:

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza
BG¯ BNP PARIBAS w Olsztynie
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem "Wylêgarnia 2022" do dnia 17 sierpnia 2022 roku. Po tym
terminie wpisowe bêdzie wy¿sze o 100 z³.

Nieobecnoœæ na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie
upowa¿niaj¹ do roszczeñ o zwrot wp³aty lub jej czêœci.

Bie¿¹ce informacje o Konferencji i karty zg³oszenia uczestnictwa
bêd¹ dostêpne na stronie internetowej IRS Olsztyn (www.infish.com.pl)
oraz w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich.

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o wczeœniejsze
zg³aszanie siê.

Kontakt:
Marek Hopko (tel. 89 5240171, e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

Serdecznie zapraszamy do udzia³u.

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89 5240171,

z.zakes@infish.com.pl
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