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Wstêp

Niniejsza monografia jest ju¿ szóst¹, a zarazem ostatni¹ tego typu publikacj¹ wydan¹

w ramach projektu pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie

wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakre-

sie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Kolejne ksi¹¿ki z tej serii doty-

czy³y: (1) ryb rzadkich i chronionych (wydana w 2010 roku), (2) nowych gatunków

w akwakulturze (2011 rok), (3) wylêgarnictwa organizmów wodnych (2012 rok), (4) inno-

wacji w wylêgarnictwie organizmów wodnych (2013 rok) i (5) zwi¹zków i interakcji miêdzy

wylêgarnictwem a szeroko rozumian¹ bioró¿norodnoœci¹ (2014 rok). Z przedstawionego

zestawienia wynika, ¿e gros tematów dotyczy³a wylêgarnictwa organizmów wodnych,

a wiêc spraw zwi¹zanych m.in. z metodami/sposobami pozyskiwania produktów p³cio-

wych, innowacyjnymi procedurami kontrolowanego rozrodu (np. stymulacja œrodowi-

skowa i hormonalna rozrodu ryb), nowatorskimi rozwi¹zaniami poprawiaj¹cymi efektyw-

noœæ prac wylêgarniczych (np. odklejanie i inkubacja ikry), manipulacjami genetycznymi

(np. tri- i tetraploidyzacja, gyno- i androgenza). Z tytu³u projektu wynika, ¿e istotnym jego

elementem s¹ równie¿ sprawy zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych i w³aœnie

temu zagadnieniu poœwiêcona jest ta monografia.

Prace doœwiadczalne zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych pocz¹tkowo

prowadzono w stawach czy te¿ w sadzach jeziorowych. W tym czasie wylêgarnie s³u¿y³y

jedynie do inkubacji ikry i pozyskiwania wylêgu, który w wiêkszoœci trafia³ jako materia³

zarybieniowy do rzek i jezior, a w przypadku wylêgarni obs³uguj¹cych obiekty stawowe

(karpiowe i pstr¹gowe) jako materia³ obsadowy do stawów. Z tak¹ sytuacj¹ faktycznie

mieliœmy do czynienia do koñca XX wieku. Dopiero wdro¿enie nowej technologii, pozwa-

laj¹cej monitorowaæ i kontrolowaæ jakoœæ wody stworzy³o warunki do rozwoju podcho-

walnictwa organizmów wodnych. Myœlê tu oczywiœcie o zamkniêtych obiegach wody,

obecnie coraz powszechniej nazywanych systemami recyrkulacyjnymi, czy te¿ RAS-ami

(skrót wywodz¹cy siê z angielskiej nazwy tego typu urz¹dzeñ; Recirculating Aquaculture

Systems). S¹ one coraz powszechniej wykorzystywane do podchowu larw i stadiów

m³odocianych, a tak¿e przetrzymywania selektów i hodowlanych stad tar³owych ryb.

Coraz wiêcej osób przekonuje siê o zaletach hodowli organizmów wodnych w tego typu

urz¹dzeniach. W Polsce obiekty wylêgarniczo-podchowalnicze wyposa¿one w RAS



zosta³y zmodernizowane lub wybudowane od podstaw dziêki wsparciu finansowemu

Unii Europejskiej (UE), zwi¹zanemu z wdra¿aniem dwóch programów pomocowych UE,

w perspektywie czasowej 2004-2006 i 2007-2013. Co istotne, wzbogaci³y siê o nie

zarówno placówki naukowe, jak i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Sytu-

acja taka sprzyja transferowi wiedzy, wdra¿aniu i optymalizacji hodowli organizmów

w RAS. Jednak dopiero w ostatnich latach opracowano nowe, wydajniejsze systemy

uzdatniania wody, co uczyni³o tê metodê bardziej kontrolowaln¹ i op³acaln¹ ekonomicz-

nie. Ci¹gle du¿o uwagi poœwiêca siê problematyce optymalizacji metod mechanicznego

i/lub biologicznego uzdatniania wody w tego rodzaju urz¹dzeniach. Obecnie w RAS pro-

dukowanych jest coraz wiêcej gatunków organizmów wodnych, tj. skorupiaków, miêcza-

ków i ryb. Ich odmienne wymagania œrodowiskowe skutkowa³y ró¿nymi rozwi¹zaniami

technicznymi stosowanymi w RAS. Zasób wiedzy o tych¿e wymaganiach, np. ¿ywienio-

wych, szczególnie tzw. nowych gatunków jest jednak dalece niekompletny. Jeszcze

mniej wiemy o wp³ywie technicznych warunków podchowu, np. kubatury, g³êbokoœci,

kszta³tu i koloru basenów podchowowych na behawior oraz jakoœciowe i iloœciowe efekty

podchowu. Czynników, które jak pokazuj¹ co prawda nieliczne prace doœwiadczalne

mog¹ mieæ bardzo du¿e znaczenie w przypadku larw i stadiów m³odocianych organi-

zmów wodnych.

Niniejsza monografia zawiera rozdzia³y poœwiêcone optymalizacji pracy RAS,

wp³ywowi technicznych czynników na efekty podchowu organizmów wodnych w tego

typu urz¹dzeniach. Kilka rozdzia³ów poœwiêconych jest problematyce ¿ywienia larw

i stadiów m³odocianych organizmów wodnych, tj. ryb i raków. Swoje miejsce znalaz³y

równie¿ zagadnienia zwi¹zane z rozrodem ryb, jak i te o charakterze bardziej ogólnym.

Wiele rozdzia³ów wchodz¹cych w jej sk³ad ma charakter bardzo praktyczny, a te opi-

suj¹ce wyniki badañ podstawowych zawieraj¹ równie¿ pierwiastki utylitarne. Ró¿norod-

noœæ prac tu zamieszczonych niew¹tpliwie zwiêksza grono potencjalnych czytelników,

ale priorytetem by³o to, by by³a ona przydatna dla osób na co dzieñ zajmuj¹cych siê roz-

rodem i podchowem organizmów wodnych. Czy uda³o siê to osi¹gn¹æ? Nie wiem. Obiek-

tywnie mo¿e to oceniæ jedynie Czytelnik.

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury IRS w Olsztynie




