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Wstêp

Jednym z istotnych czynników decyduj¹cych o rozwoju akwakultury jest wprowa-

dzanie do chowu i hodowli nowych gatunków organizmów wodnych. Implementuj¹c

metody hodowli tzw. obcych dla danego obszaru geograficznego gatunków, ich nowoœæ

mo¿na rozumieæ wprost. S¹ one nowe, bowiem nie by³y obiektem hodowli w danym

regionie, czy te¿ kraju. W istocie wprowadzanie do produkcji obcych gatunków jest czê-

stokroæ ³atwiejsze ni¿ ryb rodzimych. Wówczas mo¿emy siê oprzeæ na rozwi¹zaniach

opracowanych i ju¿ stosowanych. Z tak¹ sytuacj¹ mieliœmy do czynienia w odniesieniu

do suma afrykañskiego (Clarias gariepinus), a ostatnio barramundi (Lates calcarifer).

W przypadku ostatniego z wymienionych gatunków de facto implementowana zosta³a

ca³a technologia produkcji, ³¹cznie z rozwi¹zaniami technicznymi. Inaczej wygl¹da sytu-

acja z gatunkami rodzimymi. Szczególnie, gdy ich ekstensywny chów stawowy jest ju¿

prowadzony od dziesiêcioleci (np. suma europejskiego (Silurus glanis), czy te¿ sandacza

(Sander lucioperca)). W takim przypadku novum stanowi nie sam gatunek, ale dana

metoda jego produkcji, czy te¿ biotechnika. Jej opracowanie wymaga dog³êbnego

poznania gatunku, prowadzenia szeroko zakrojonych badañ podstawowych z zakresu

biologii, fizjologii, czy te¿ ekologii. Zazwyczaj nowe biotechniki d¹¿¹ do zwiêkszenia wiel-

koœci produkcji danego gatunku i opracowania kompleksowej metody jego hodowli. Na

poziomie badañ stosowanych konieczne jest rozwi¹zanie kilku zasadniczych proble-

mów, m.in. pozyskiwania odpowiedniej jakoœci i iloœci produktów p³ciowych, opracowa-

nia efektywnych procedur podchowu larw i stadiów m³odocianych, a w koñcu tuczu ryb

do wielkoœci konsumpcyjnej. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie, ¿e obecnie akwakultura,

w tym wylêgarnictwo nie mo¿e byæ postrzegana li tylko w aspekcie stricte produkcyjnym.

Coraz czêœciej pe³ni ona funkcjê ekologiczn¹, tj. stanowi narzêdzie aktywnej ochrony

gatunkowej rodzimej ichtiofauny i utrzymania jej bioró¿norodnoœci. W obiektach akwa-

kultury tworzone s¹ np. stada tar³owe gatunków, których rozród w warunkach natural-

nych jest nieefektywny. Opracowywane i wdra¿ane s¹ metody produkcji materia³u zary-

bieniowego ryb cennych ekologicznie, w tym taksonów zagro¿onych wyginiêciem.

Dzia³ania tego typu mieszcz¹ siê równie¿ w kryteriach dywersyfikacji produkcji wylêgar-

niczej, w rozumieniu zwiêkszania jej ró¿norodnoœci gatunkowej.
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Sukces przedsiêwziêæ stawiaj¹cych sobie za cel wprowadzenie do akwakultury

nowych gatunków zale¿y od wielu czynników. Prowadzone prace z natury rzeczy maj¹

charakter wielow¹tkowy i interdyscyplinarny. W przypadku gatunków, które zamierzamy

produkowaæ w celach konsumpcyjnych istotne jest przeprowadzenie wstêpnych badañ

rynku, w kontekœcie potrzeb i mo¿liwoœci zbytu danego produktu. Bardzo wa¿ne jest

dok³adne naukowe rozpoznanie gatunku, identyfikacja problemów zwi¹zanych z jego

hodowl¹ i podjêcie próby ich rozwi¹zania, czyli tzw. faza badawczo-eksperymentalna,

która mo¿e byæ prowadzona w zaciszu laboratoriów i doœwiadczalnych obiektów akwa-

kultury. Chyba najwa¿niejszym, a zarazem najtrudniejszym etapem jest weryfikacja

i wdra¿anie biotechnik opracowanych w skali laboratoryjnej i pó³technicznej w komercyj-

nych obiektach akwakultury. Tylko w warunkach konkretnej, rzeczowej i merytorycznej

wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i praktyki rybackiej, ale tak¿e i administracji

pañstwowej mo¿liwe jest efektywne wdra¿anie i rozwój sektora akwakultury, w tym rów-

nie¿ wprowadzanie do hodowli nowych gatunków. Pewn¹ szans¹ dla tego typu dzia³añ

jest obecnie wdra¿any Program Operacyjny „Zrównowa¿ony rozwój sektora

rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”. W jednym ze œrodków

tego Programu przyjêto, ¿e priorytetowo powinny byæ traktowane projekty zwi¹zane

z dywersyfikacj¹ produkcji organizmów wodnych w kierunku nowych i perspektywicz-

nych gatunków.

W niniejszej monografii zawarte s¹ informacje dotycz¹ce chyba wszystkich z wy¿ej

wymienionych etapów wprowadzania nowych gatunków do akwakultury. Czytelnik znaj-

dzie w niej zarówno wyniki badañ podstawowych, np. dotycz¹cych biologii nasienia, jak

i stosowanych, opisuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z rozrodem, ¿ywieniem, profilaktyk¹

i terapi¹. Swoje miejsce znalaz³y w niej zarówno nasze rodzime ryby, o znaczeniu gospo-

darczym i ekologicznym, jak i obce gatunki.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury, IRS Olsztyn
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