Wstêp
Twierdzenie, ¿e akwakulturê nale¿y zaliczyæ do nowych, ale prê¿nie rozwijaj¹cych
siê sektorów rolnictwa mo¿na ju¿ traktowaæ jak slogan. Za trafnoœci¹ takiego traktowania
akwakultury przemawiaj¹ jednak konkretne fakty i liczby, a s¹ to istotne, na tle innych
sektorów hodowli zwierzêcej, rosn¹ce trendy wzrostowe produkcji zarówno w ujêciu rzeczowym, jak i finansowym. Co istotne, progres ten dotyczy nie tylko wskaŸników iloœciowych, ale równie¿ jakoœciowych, wyra¿onych zwiêkszeniem liczby podchowywanych
gatunków czy te¿ sortymentów. Zwiêkszaj¹ca siê dywersyfikacja produkcji akwakultury
coraz bardziej uwidacznia, ¿e kszta³tuj¹ siê dwa modele tego sektora nastawione na
osi¹ganie doœæ ró¿ni¹cych siê priorytetów. Mianowicie chodzi o akwakulturê, nazywan¹
towarow¹, której celem jest produkcja ryb o najwy¿szych wartoœciach u¿ytkowych (np.
wydajnoœæ miêsna, jakoœæ dietetyczna miêsa, efektywnoœæ utylizacji pasz, prze¿ywalnoœæ obsad, odpornoœæ na stres i choroby). Priorytety te coraz czêœciej nie s¹ spójne z
celami akwakultury nastawionej na produkcjê materia³u zarybieniowego, nazywanej
akwakultur¹ zachowawcz¹, czy te¿ proœrodowiskow¹. W tym przypadku najwa¿niejsza
jest witalnoœæ materia³u, mo¿liwoœci jego adaptacji do nowych, naturalnych warunków
œrodowiskowych. Priorytetem nie jest iloœæ, jak w akwakulturze towarowej, ale bardziej
jakoœæ materia³u, definiowana okreœlonymi wskaŸnikami biologicznymi i ekologicznymi.
W kontekœcie produkcji materia³u zarybieniowego nale¿y wspomnieæ o walorach stawowych biotechnik produkcji. W stawach ziemnych warunki œrodowiskowe s¹ zbli¿one do
panuj¹cych w ciekach naturalnych. Podchowywany materia³ od¿ywia siê te¿ pokarmem
naturalnym. Wad¹ tej metody s¹ du¿e roczne fluktuacje wielkoœci produkcji i zmienna
kondycja materia³u (np. efekt zagêszczenia obsad, obserwowany szczególnie w przypadku hodowli starszych sortymentów materia³u zarybieniowego). Zupe³nie odmienne
warunki panuj¹ w intensywnych hodowlach, w których stosuje siê ¿ywienie paszami
komponowanymi (sadze, stawy betonowe czy systemy recyrkulacyjne (RAS)). Pokarm
dostarczany jest tutaj zazwyczaj do woli, czêsto punktowo i w œciœle okreœlonych porach
dnia. W rezultacie podchowywany materia³ ma ograniczone mo¿liwoœci nauki aktywnego zdobywania pokarmu, niwelowane jest te¿ zjawisko konkurencji pokarmowej i hierarchizacji w stadzie. Co wiêcej, ryby s¹ ¿ywione paszami komponowanymi o cechach
fizycznych i chemicznych dalece odbiegaj¹cych od pokarmu naturalnego.
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Przysz³oœci¹ akwakultury zachowawczej jest opracowanie i wdro¿enie procedur
poprawy jakoœci materia³u poprzez stosowanie diet funkcjonalnych w okresie przedzarybieniowym, czy te¿ biotechnik renaturalizacji materia³u zarybieniowego wprowadzonego
do wód otwartych (np. stosowanie w okresie przedzarybieniowym ¿ywego pokarmu).
Byæ mo¿e ju¿ w niedalekiej przysz³oœci uzasadnione bêdzie wprowadzenie systemu certyfikacji materia³u zarybieniowego produkowanego w obiektach stosuj¹cych techniki
jego renaturalizacji. W moim odczuciu zasadne jest podjêcie dyskusji nad œrodowiskow¹
i ekologiczn¹ racjonalizacj¹ za³o¿eñ programów zarybieniowych, które bezsprzecznie
powinny byæ oparte równie¿ na analizach ekologicznych, genetycznych i epigenetycznych. Podkreœliæ nale¿y, ¿e akwakultura zachowawcza spe³nia jak¿e wa¿n¹ funkcjê
ochrony ichtiofauny i utrzymywania jej zasobów na poziomie umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich przez przysz³e pokolenia. Umiejêtne i racjonalne prowadzenie zarybieñ jest te¿
istotnym elementem utrzymywania bioró¿norodnoœci ekosystemów wodnych. Ta problematyka zosta³a poruszona w niniejszej monografii.
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