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Wstêp

Racjonalna gospodarka ¿ywymi zasobami wód i poprawa efektywnoœci sektora

rybackiego nabiera coraz wiêkszego znaczenia w polskiej polityce rybackiej ostatnich

lat. Zgodnie z jej za³o¿eniami w najbli¿szej przysz³oœci ma to doprowadziæ do podniesie-

nia konkurencyjnoœci polskiego rybo³ówstwa i przetwórstwa rybnego, które maj¹ stano-

wiæ istotny element gospodarki narodowej. Zak³ada siê, ¿e produkty rybo³ówstwa oraz

chowu i hodowli ryb, trafiaj¹ce do zak³adów przetwórczych, maj¹ odpowiadaæ

rosn¹cemu zapotrzebowaniu rynku krajowego zarówno pod wzglêdem ceny, jak i jakoœci

oraz powinny byæ konkurencyjne równie¿ na rynkach zagranicznych. W tym celu urucho-

miono szereg œrodków o charakterze pomocowym, które maj¹ promowaæ dzia³ania

zmierzaj¹ce miêdzy innymi do modernizacji istniej¹cych i budowy nowych obiektów cho-

wu i hodowli ryb, wprowadzania nowych gatunków ryb o dogodnych perspektywach ryn-

kowych oraz technik hodowli o korzystnym wp³ywie na œrodowisko naturalne, pozwa-

laj¹ce jednoczeœnie zachowaæ tradycyjn¹ strukturê spo³eczno-ekonomiczn¹ podsektora

rybackiego w naszym kraju. Zgodnie z za³o¿eniami Sektorowego Programu Operacyjne-

go „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, który w ostatnich latach mia³ umo¿li-

wiæ realizacjê wy¿ej wymienionych celów ze œrodków wspólnotowych i krajowych,

wspierano równie¿ dzia³ania o charakterze innowacyjnym oraz szeroko rozumiane szko-

lenia zawodowe bran¿y rybackiej.

W 2008 roku, w zwi¹zku z realizowanym przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie projektem SPO „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, zatytu³owa-

nym: ”Projekt innowacyjny w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materia³u zary-

bieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzglêdnieniem szczupaka” prze-

prowadzono szereg szkoleñ skierowanych do bran¿y rybackiej, zwieñczonych organiza-

cj¹ podsumowuj¹cych warsztatów teoretyczno-praktycznych, które odby³y siê w Gi¿yc-

ku i Doœwiadczalnym Oœrodku Zarybieniowym IRS „Dga³” w Pieczarkach dniach 22 – 24

paŸdziernika. Zwa¿ywszy na du¿e zainteresowanie przedstawian¹ problematyk¹,

zarówno zawodowego œrodowiska rybackiego, jak i s³uchaczy szkó³ wy¿szych oraz

uczniów szkó³ œrednich, kszta³c¹cych przysz³ych ichtiologów i rybaków, postanowiliœmy

wydaæ najwa¿niejsze, naszym zdaniem, opracowania w formie niniejszej monografii.
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Oprócz typowych opracowañ teoretycznych z zakresu produkcji materia³u zarybienio-

wego cennych z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia gatunków ryb oraz

aktualnego spojrzenia na racjonaln¹ gospodarkê zarybieniow¹, prowadzon¹ od lat

w wodach otwartych, zamieœciliœmy w niej równie¿ informacje na temat zmienionych

ostatnio zasad nadzoru weterynaryjnego gospodarstw sektora akwakultury w zwi¹zku

z dostosowywaniem przepisów krajowych do norm obowi¹zuj¹cych obecnie w krajach

zrzeszonych w Unii Europejskiej. Integraln¹ czêœci¹ realizowanego projektu by³a rów-

nie¿ prezentacja zaprojektowanych i zbudowanych w jego ramach modu³ów wylêgarni-

czo-podchowowych, które naszym zdaniem mog¹ stanowiæ doskona³¹ alternatywê dla

rybackich u¿ytkowników wód, gospodaruj¹cych na stosunkowo ma³ym areale, którzy nie

posiadaj¹ stacjonarnej bazy wylêgarniczo-podchowowej lub baza ta nie jest dostatecz-

nie wyposa¿ona w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce efektywn¹ inkubacjê ikry i wstêpny pod-

chów otrzymanego wylêgu, tak aby prowadzone zarybienia charakteryzowa³y siê jak naj-

wiêksz¹ efektywnoœci¹. St¹d ich opis postanowiliœmy równie¿ zamieœciæ w naszym opra-

cowaniu. Podczas szkoleñ zauwa¿yliœmy, ¿e prezentowane materia³y w formie multime-

dialnej (prezentacje poszczególnych wyk³adowców), zw³aszcza te, które ukazywa³y

praktyczne aspekty i wyniki konkretnych zabiegów hodowlanych cieszy³y siê znacznym

zainteresowaniem s³uchaczy. Uznaliœmy wiêc, ¿e warto je umieœciæ na trwa³e w opraco-

wanej monografii. Mamy nadziejê, ¿e materia³y szkoleniowe, które opracowaliœmy przy-

czyni¹ siê nie tylko do pog³êbienia wiedzy z zakresu wylêgarnictwa ryb, ale równie¿ do

zwiêkszenia zainteresowania problematyk¹ z zakresu szeroko rozumianej akwakultury

i doprowadz¹ do szybkiego rozwoju podsektora rybackiego.

Autorzy
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