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WSTÊP

Miêczaki i skorupiaki stanowi¹ wa¿ny, integralny element królestwa zwierz¹t akwa-

kultury. Chów i hodowla, jak równie¿ przetwórstwo produktów pochodz¹cych z tych

zwierz¹t stanowi¹ wa¿ne dziedziny gospodarki wielu krajów œwiata, w których warunki

œrodowiskowe sprzyjaj¹ produkcji tzw. „owoców morza”. W ostatnich latach w strukturze

œwiatowej produkcji organizmów wodnych miêczaki i skorupiaki stanowi¹ ju¿ prawie 25%

i s¹ specyficzn¹, ale dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê i nabieraj¹c¹ coraz wiêkszego znacze-

nia, równie¿ w Polsce, sfer¹ produkcji ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego. Dane wska-

zuj¹, ¿e w okresie ostatnich 25-30 lat œwiatowa produkcja „frutti di mare” wzros³a prawie

7-krotnie i nadal wykazuje tendencjê rosn¹c¹.

Warunki klimatyczne wystêpuj¹ce w Polsce nie sprzyjaj¹ co prawda hodowli tych

zwierz¹t, natomiast zainteresowanie „owocami morza” i ich spo¿ycie systematycznie

roœnie. Przetwórstwo, obrót oraz handel krajowy i miêdzynarodowy tymi zwierzêtami

i produktami z nich pochodz¹cymi, jak równie¿ same warunki hodowlane stwarzaj¹ ró¿-

norodne zagro¿enia zdrowotne, wœród których szczególne znaczenie posiadaj¹ choroby

zakaŸne i inwazyjne. Stwarza to koniecznoœæ sprawowania nadzoru przez Inspekcjê

Weterynaryjn¹ nad produkcj¹, przetwórstwem i handlem tymi zwierzêtami i produktami,

jak równie¿ prowadzenia badañ dotycz¹cych doskonalenia metod rozpoznawania, zapo-

biegania i zwalczania chorób miêczaków i skorupiaków. Wiedza z tego zakresu równie¿

ulega unowoczeœnianiu, zmieniaj¹ siê przepisy, a dotychczasowe pogl¹dy musz¹ podle-

gaæ weryfikacji. Zebraniu i uzupe³nianiu aktualnej wiedzy s³u¿¹ konferencje naukowe,

w trakcie których prezentowane s¹ najnowsze osi¹gniêcia nauki i praktyki lekarsko-wete-

rynaryjnej, w tym przypadku dotycz¹ce miêczaków i skorupiaków.

G³ównym celem organizatorów konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wie-

dzy w zakresie przepisów prawa, wystêpowania, epidemiologii, immunologii, diagnosty-

ki, profilaktyki i zwalczania chorób miêczaków i skorupiaków podlegaj¹cych obowi¹zkowi

zwalczania. Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami szereg chorób miêczaków

i skorupiaków podlega w Polsce obowi¹zkowi zwalczania, notyfikacji w Unii Europejskiej

oraz zg³aszania do Œwiatowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t (OIE). Z tego powodu, jak

równie¿ z uwagi na wprowadzenie nowych lub zmiany przepisów prawa m.in. Dyrektywy

Rady 2006/88/WE z 24 paŸdziernika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia
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zwierz¹t akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom

zwierz¹t wodnych i zwalczania tych chorób, czy Rozporz¹dzenia MRiRW z 6 lutego 2009

r. w sprawie zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t akwakultury, jak równie¿ nowelizacji

Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka-

Ÿnych zwierz¹t, problematyka ta musi znajdowaæ siê w obszarze zainteresowañ i dzia³añ

Inspekcji Weterynaryjnej.

Uwarunkowania te oraz fakt organizacji w ramach Sekcji Epizootiologii i Administracji

Weterynaryjnej PTNW powoduj¹, ¿e konferencja jest kierowana g³ównie do Wojewódz-

kich, Powiatowych i Granicznych Lekarzy Weterynarii oraz inspektorów ds. zwalczania

chorób zakaŸnych, lekarzy weterynarii sprawuj¹cych opiekê nad hodowl¹, obrotem

i przetwórstwem zwierz¹t akwakultury oraz kierowników i pracowników Zak³adów Higie-

ny Weterynaryjnej i innych laboratoriów diagnostycznych. W naszym przekonaniu tema-

tyka konferencji mo¿e równie¿ wzbudziæ zainteresowanie hodowców i pracowników

gospodarstw akwakultury, osób pracuj¹cych w otoczeniu i na rzecz tej ga³êzi gospodarki

oraz wszystkich zainteresowanych t¹ problematyk¹, tym bardziej, ¿e zgodnie z za³o¿e-

niem w monografii, oprócz chorób, znajduje siê równie¿ przypomnienie niektórych

zagadnieñ z zakresu biologii, anatomii, fizjologii i hodowli miêczaków i skorupiaków.

Monografia, któr¹ mamy przyjemnoœæ oddaæ w Pañstwa rêce, zawiera ró¿ne opraco-

wania, zarówno te dotycz¹ce chorób egzotycznych i nieegzotycznych miêczaków i sko-

rupiaków, podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania w Polsce i Unii Europejskiej, jak rów-

nie¿ innych, mniej lub bardziej istotnych chorób, stanowi¹cych zagro¿enie i powo-

duj¹cych straty w chowie i hodowli tych zwierz¹t. W monografii znajd¹ Pañstwo równie¿

informacje z zakresu aktualnych przepisów prawnych, biologii i hodowli miêczaków i sko-

rupiaków, mechanizmów obronnych i odpornoœci przeciwzakaŸnej u tych zwierz¹t, dia-

gnostyki molekularnej oraz stosowania antybiotyków i œrodków alternatywnych w akwa-

kulturze. Oddzielne opracowanie dotyczy raków wystêpuj¹cych w Polsce i chorób tych

zwierz¹t.

Monografia niniejsza jest przeto opracowaniem szerszym, ni¿ wynika³oby to z tytu³u

konferencji, obejmuj¹cym ró¿norodne zagadnienia dotycz¹ce miêczaków i skorupiaków,

które mamy nadziejê oka¿¹ siê przydatne uczestnikom konferencji i wszystkim P.T. Czy-

telnikom.

Niniejsza monografia jest rezultatem wspó³pracy szeregu przedstawicieli nauki

i praktyki lekarsko-weterynaryjnej, którym problematyka miêczaków i skorupiaków,

w tym zw³aszcza dotycz¹ca chorób tych zwierz¹t, jest szczególnie bliska. Ka¿de opraco-

wanie nosi indywidualne znamiona ich autorów i czêsto jest efektem wielu lat badañ i stu-

diów danego problemu. Dlatego jako organizatorzy konferencji pragniemy jak najser-

deczniej podziêkowaæ P.T. Autorom poszczególnych opracowañ za przyjêcie zaprosze-
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nia do udzia³u w tym nie³atwym przedsiêwziêciu oraz trud poniesiony na ich przygotowa-

nie, jak równie¿ w przypadku niektórych za przyjazd do Olsztyna i ich wyg³oszenie.

Jednoczeœnie wyra¿amy nadziejê, ¿e konferencja, mimo specyfiki tematycznej, z któ-

rej zdajemy sobie sprawê, spe³ni oczekiwania uczestników, a monografia bêdzie Ÿród³em

wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i przyczyni siê do lepszego zrozumienia tych

nie³atwych, czêsto „egzotycznych” dla nas zagadnieñ, jak równie¿ poprawy skutecznoœci

diagnostyki, zapobiegania i zwalczania i tym samym lepszej ochrony zdrowia miêczaków

i skorupiaków oraz zdrowia cz³owieka jako konsumenta „owoców morza”. Naszym

¿yczeniem jest równie¿, aby konferencja i naukowa dyskusja stanowi³y inspiracjê do dal-

szych badañ i efektywnych dzia³añ w tym bardzo specyficznym, ale istotnym i szybko

zyskuj¹cym znaczenie obszarze nauki i praktyki lekarsko-weterynaryjnej.

Wojciech Szweda

Andrzej K. Siwicki

El¿bieta Terech-Majewska
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