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Wstêp
Pierwsze wylêgarnie ryb na ziemiach polskich powsta³y ju¿ w drugiej po³owie XIX w.
Faktem ma³o znanym jest to, ¿e by³y to jedne z pierwszych tego typu obiektów w Europie.
Zak³adano je celem utrzymania liczebnoœci populacji ryb cennych gospodarczo na
poziomie umo¿liwiaj¹cym ich ryback¹ eksploatacjê. Pozyskan¹ w warunkach polowych
ikrê inkubowano w wylêgarniach, czêsto doœæ prowizorycznych. Wylêg wraca³ do cieków, z których pozyskano tarlaki. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w wyniku niekorzystnych
zmian w ekosystemach wodnych pierwsz¹ i g³ówn¹ przyczyn¹ ustêpowania danych
gatunków by³o i jest pogorszenie siê warunków naturalnego rozrodu ryb. Z kolei warunki
odrostowe, w tym pokarmowe, zazwyczaj s¹ jeszcze doœæ korzystne przez d³u¿szy czas.
Gatunkami, na które w pierwszej kolejnoœci zwrócono uwagê by³y ryby ³ososiowate, tj.
³osoœ (Salmo salar) i trocie (Salmo trutta sp.). W dalszej kolejnoœci rozpoczêto pozyskiwaæ produkty p³ciowe i inkubowaæ ikrê siei (Coregonus lavaretus). Dzia³ania te, w zasadzie g³ównie o przes³ankach gospodarczych, de facto mia³y równie¿ charakter ochronny.
Na koniecznoœæ ochrony ryb i ich siedlisk zwrócono baczniejsz¹ uwagê dopiero w drugiej
po³owie XX wieku, kiedy to z naszych rzek zniknê³y dwa gatunku, tj. ³osoœ i jesiotr
(Acipenser sp.). Postulowana od dziesiêcioleci koniecznoœæ podjêcia szerszych dzia³añ
ochronnych ichtiofauny, niestety g³ównie przez œrodowisko ichtiologiczne, znalaz³a
oddŸwiêk, m.in. w regulacjach prawnych, dopiero w latach 90. XX wieku. Polska podpisa³a kilka miêdzynarodowych umów/konwencji o ochronie bioró¿norodnoœci ekosystemów, a najwa¿niejsz¹ z nich by³a chyba, ratyfikowana przez Polskê w 1996 r., Konwencja z Rio de Janeiro z 1992 r. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach podjêto te¿ kompleksowe prace ichtiologiczne zmierzaj¹ce do okreœlenia statusu ekologicznego rodzimych
gatunków ryb bytuj¹cych w naszych wodach. Okaza³o siê, ¿e ok. 40% gatunków jest
w du¿ym stopniu zagro¿onych wyginiêciem. S¹ to zarówno gatunki o znaczeniu
wy³¹cznie ekologicznym (np. strzebla b³otna (Eupallasella percnurus)), jak i ryby cenne
gospodarczo (np. sieja). Przyczyny obni¿enia potencja³u biologicznego naszej ichtiocenozy s¹ wszystkim znane i nie zamierzam ich tutaj szerzej opisywaæ. Ogólnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e gros z nich nale¿y jednak przypisaæ cz³owiekowi. Postêp cywilizacyjny
dokonywa³ siê i dokonuje w du¿ej mierze kosztem œrodowiska naturalnego. Cz³owiek
zaci¹ga stale rosn¹cy d³ug ekologiczny. Mo¿liwoœæ jego sp³aty, przynajmniej czêœcio-
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wej, dostarcza tzw. akwakultura, a szczególnie wspomniane powy¿ej wylêgarnictwo.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w ostatnich kilkunastu latach, oprócz zinwentaryzowania zasobów
rybnych naszych wód, obserwowany jest znacz¹cy postêp techniczny w polskim wylêgarnictwie. Istotnie zwiêkszy³ siê te¿ zasób wiedzy o rybach, o tzw. kontrolowanym rozrodzie, potrzebach pokarmowych poszczególnych gatunków i innych wymaganiach œrodowiskowych. Znacz¹co poszerzy³ siê te¿ bank informacji o zasobach genetycznych
naszych wód. Odnotowaæ nale¿y, ¿e do koñca XX wieku w sferze zainteresowañ prac
wylêgarniczych, w kontekœcie dzia³añ praktycznych i poznawczych, by³y g³ównie gatunki
o du¿ym znaczeniu gospodarczym. Zdobyta wiedza z zakresu hormonalnej, czy œrodowiskowej stymulacji rozrodu, przechowywania nasienia, odklejania i inkubacji ikry ryb
cennych komercyjnie mo¿e byæ tak¿e u¿yteczna w przypadku podejmowania prób rozradzania nowych, do tej pory nie znajduj¹cych siê w obszarze zainteresowañ wylêgarnictwa gatunków, w tym taksonów zagro¿onych wyginiêciem. Œwiadectwem tego jest ta
monografia, w której znajduj¹ siê m.in. prace o wylêgarnictwie gatunków o znaczeniu
stricte ekologicznym, np. wspomnianej ju¿ strzebli b³otnej, czy te¿ piskorzu (Misgurnus
fossilis). Bezsprzecznie, wiedza z zakresu kontrolowanej, wylêgarniczej produkcji materia³u zarybieniowego tych gatunków, mo¿e stanowiæ, a mo¿e raczej powinna byæ istotnym elementem programów ochrony ich zasobów. W opracowaniu tym Czytelnik znajdzie równie¿ najnowsze informacje o innowacyjnych metodach rozradzania, podchowu
i profilaktyki ryb, a tak¿e raków - gatunków wa¿nych nie tylko ekologicznie, ale i gospodarczo. Do takich nale¿y bez w¹tpienia sieja, której to poœwiêcono szereg prac zamieszczonych w tej monografii.
Zdzis³aw Zakêœ
Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn
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