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Wstêp

Cz³owiek bêd¹c naturalnym elementem przyrody od zawsze korzysta³ z jej zasobów.

Z ich ograniczonoœci zacz¹³ sobie zdawaæ sprawê dopiero w sytuacji naruszenia równo-

wagi biologicznej w œrodowisku, bêd¹cej konsekwencj¹ zbyt nasilonej i/lub ukierunko-

wanej eksploatacji darów natury. Podobnie w przypadku zasobów wód otwartych na nie-

korzystne zmiany w zespo³ach ichtiofauny zwrócono uwagê dopiero w XIX wieku, kiedy

to zaobserwowano spadek liczebnoœci ryb szczególnie cenionych przez cz³owieka, a co

siê z tym wi¹za³o najchêtniej po³awianych i w rezultacie najszybciej przeeksploatowa-

nych, np. gatunki jesiotrowate i ³ososiowate. Chc¹c podtrzymaæ liczebnoœæ tych organi-

zmów na poziomie umo¿liwiaj¹cym prowadzenie ich od³owów, nale¿a³o wiêc podj¹æ

dzia³ania o charakterze interwencyjnym, zapobiegaj¹ce czy te¿ niweluj¹ce niekorzystny

wp³yw antropopresji. Do takich zabiegów nale¿y zaliczyæ po³ów tarlaków, pozyskiwanie

od nich produktów p³ciowych, ich zap³adnianie, inkubacjê ikry i w efekcie finalnym, pozy-

skiwanie wylêgu oraz zarybianie tak wyprodukowanym materia³em naturalnych cieków.

W skrócie wszystkie wyspecyfikowane czynnoœci powszechnie nazywamy wylêgarnic-

twem organizmów wodnych. W istocie, pierwotnie wylêgarnictwo by³o wiêc swego

rodzaju œrodkiem zaradczym pozwalaj¹cym na utrzymanie korzystnej dla cz³owieka

struktury gatunkowej ichtiofauny. By³ to cel nadrzêdny tych dzia³añ, a niejako na margi-

nesie wylêgarnictwo przyczynia³o siê do utrzymywania bioró¿norodnoœci wód.

Pocz¹tkowo podstawê dzia³alnoœci wylêgarnictwa stanowi³y dzikie tarlaki i pozyska-

ne od nich produkty p³ciowe. Do dnia dzisiejszego sytuacja ta uleg³a tylko nieznacznej

zmianie. Nadal gros ikry inkubowanej w polskich wylêgarniach pozyskiwane jest od dzi-

kich reproduktorów. W wylêgarnictwie ci¹gle dominuj¹ dwa gatunki, tj. szczupak (Esox

lucius) i sielawa (Coregonus albula), których ikra stanowi ponad 80% objêtoœci jaj

wszystkich ryb. O pewnych symptomach przeobra¿ania siê wylêgarnictwa mo¿e jednak

œwiadczyæ powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost liczby rozmna¿anych gatunków.

O ile na pocz¹tku lat 90. XX wieku inkubowano ikrê zaledwie kilku taksonów, o tyle obec-

nie mo¿na je szacowaæ na ponad 20. Wzrasta te¿ objêtoœæ ikry inkubowanej w polskich

wylêgarniach tzw. nowych dla wylêgarnictwa gatunków. Warto zauwa¿yæ, ¿e coraz czê-

œciej s¹ to ryby bardziej cenne ekologicznie ni¿ gospodarczo, a wylêgarnictwo staje siê

narzêdziem utrzymywania, a czasami nawet wzbogacania bioró¿norodnoœci ekosyste-
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mów wodnych. Sztandarowymi przyk³adami tej¿e, jak¿e istotnej, roli wylêgarnictwa s¹

udane projekty restytucji gatunków ryb.

Pamiêtajmy, ¿e rozwój wylêgarnictwa nale¿y rozwa¿aæ na kilku p³aszczyznach, np.

technicznej, technologicznej, organizacyjnej i marketingowej. W ka¿dym z tych obsza-

rów kluczowym celem jest tzw. optymalizacja dzia³añ. W przypadku nowatorskich tech-

nologii produkcji materia³u zarybieniowego nowych dla wylêgarnictwa taksonów

w pierwszym rzêdzie optymalizuje siê wskaŸniki iloœciowe, np. prze¿ywalnoœæ i przyrosty

ryb. Obecnie coraz czêœciej zwraca siê równie¿ uwagê na tzw. biologiczn¹ jakoœæ mate-

ria³u. Coraz wiêksze znaczenie przypisuje siê takim cechom, jak: zmiennoœæ genetyczna,

szeroko rozumiany behawior, witalnoœæ i zdolnoœæ adaptacyjna. Bezsprzecznie s¹ to

wskaŸniki szczególnie wa¿ne w przypadku wsiedlania materia³u zarybieniowego do wód

otwartych. Problemy pro-œrodowiskowego przygotowania materia³u produkowanego

w obiektach wylêgarniczych s¹ jednak dopiero identyfikowane, a ich rozwi¹zania nale¿y

szukaæ poczynaj¹c od etapu opracowywania protoko³ów rozradzania ryb w wylêgar-

niach, a na zastosowaniu odpowiednich i skutecznych technik transportu oraz zarybiania

koñcz¹c. Oczywistym jest, ¿e prawdziwym weryfikatorem jakoœci materia³u zarybienio-

wego jest samo œrodowisko, do którego on trafi. Pozyskanie informacji o efektach zary-

bieñ, czy te¿ witalnoœci i mo¿liwoœciach adaptacyjnych ryb z wylêgarni nie jest jednak

³atwe i do tej pory nie wymyœlono lepszego narzêdzia, jak znakowanie i zwroty poznako-

wanych ryb.

Istotn¹ czêœæ niniejszej monografii stanowi¹ rozdzia³y poœwiêcone w³aœnie znako-

waniu ryb i raków. Zaprezentowano w niej zarówno nowoczesne systemy elektroniczne,

jak i bardziej tradycyjne metody znakowania. Techniki znajduj¹ce zastosowanie m.in.

w badaniach wêdrówek i behawioru ryb, wzrostu i prze¿ywalnoœci (efektywnoœci zary-

bieñ). Mo¿na w niej równie¿ znaleŸæ informacje o systemach indywidualnego znakowa-

nia tarlaków i selektów ryb w obiektach akwakultury. Przedstawione w niej s¹ aspekty

pozytywnego wp³ywu wylêgarnictwa na bioró¿norodnoœæ wód. Swoje miejsce znalaz³y

równie¿ opinie i opracowania polemiczne. Generalnie monografia ta jest zbiorem infor-

macji i danych nie tylko o charakterze stricte aplikacyjnym, ale mo¿e ona równie¿

sk³aniaæ do g³êbszych przemyœleñ nad zwi¹zkami wylêgarnictwa z bioró¿norodnoœci¹

wód, a tak¿e kierunkami i perspektywami rozwoju tego sektora rybactwa.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury, IRS w Olsztynie
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