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Cyklrozwojusielawytookres2
– 3 lat, siei zaś 4 – 5 lat. Poupływie
tegoczasubędziewiadomo,naile
działanianaukowcówokazałysię
skuteczne.

–Jesienią2015rokuwjeziorach
powinnoodbyćsiępierwszetarło
siei,przyczymliczbatarlakówpo-
winnanarastać.Będziemyrównież
sprawdzać dojrzałość do rozrodu
siei utrzymywanej w naszym za-
kładzie. Mamy nadzieję, że zakil-
kalatbędziemyjużmogliwyhodo-
wać wylęg siei i sielawy w milio-
nachsztuk–tłumaczyJanMazur-
kiewicz.

Więcej o projekcie można się
dowiedzieć z materiału filmowe-
go pt. „Nad brzegami Wielkopol-
ski” zrealizowanego na zlecenie
UMWW w Poznaniu lub na stro-
niewww.muchocin.up.poznan.pl.

To jedyny projekt nagrodzony
w konkursie „Wielkopolska Ryb-
na” związany z naszym terenem.
Oprócztegowyróżnionodwapro-
jekty: Daniela Chrobrowskiego
„Budowamiejscwypoczynkowych
– domków letniskowych – wraz
zmałąinfrastrukturąturystyczną
uwzględniającąpotrzebyosóbnie-
pełnosprawnych–wtymosóbnie-
widomychisłabowidzących”oraz
Stowarzyszenia na rzecz Integra-
cji Osób Starszych i Niepełnos-
prawnych „Wieś bez Barier”
za„Budowęinteraktywnejścieżki
przyrodniczo–historycznejzdo-
stosowaniemdlaosóbniepełnos-
prawnych”. Oba projekty zostały
zrealizowane w Chorzępowie.
aą

Sieja i sielawa nagrodzona
Muchocin, Chorzępowo Rozstrzygnęli konkurs „Wielkopolska Rybna”

Siejaisielawatogatunkiryb,
przeznaukowcówokreśla-
nejakoikonyichtiofaunyje-

zior Pojezierza Międzychodzko –
Sierakowskiego.Niewłaściwago-
spodarka rybacka prowadzona
wlatach80-tych,aprzedewszyst-
kimpogarszającesięwarunkiśro-
dowiskowe wód sprawiły jednak,
żeodponad30latgatunkitesąpo-
ważnie zagrożone. Od kilku lat
naukowcy z poznańskiego Uni-
wersytetuPrzyrodniczegopracu-
ją nad przywróceniem populacji
tychrybwmiędzychodzkichjezio-
rach.Realizująprojekt,którywłaś-
niezostałnagrodzonyprzezUrząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w ramach kon-
kursu„WielkopolskaRybna”.Kon-
kursmiałnaceluwyróżnienieope-
racji,którepoprawiłyatrakcyjność
obszarów rybackich oraz obsza-
rów zależnych od rybactwa w ra-
machProgramuOperacyjnegoRy-
by2007–2013.

Jesienią2013rokuporazpierw-
szy do jezior Gorzyńskiego
i Gorzyckiego trafiło 1,1 tys. sztuk
narybku siei międzychodzkiej.

Wiosną 2014 roku do stawów
przy jeziorze Gorzyńskim trafił
zkoleipierwszywylęgsielawy.Czy
tooznacza,żeza4–5latsiejaisie-
lawa znów będą rybami kojarzo-
nymiznaszympojezierzem?

– Jesienią 2013 roku do jezior
wpuściliśmypierwszynarybeksiei
znaszego zakładu – mówi dr hab.
JanMazurkiewicz,dyrektorZakła-
duDoświadczalnegoTechnologii
Produkcji Pasz i Akwakultury
wMuchocinie,któryjest jednost-
ką Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. – Zamierzamy to
powtarzaćcoroku.Problememjest
jednak pozyskanie tarlaków, bo
wtychjeziorachjest ichpoprostu
mało. Stąd też i nasza produkcja
wzakładziejestnarazieniewielka
–podkreśla.

Wiosną 2014 roku po raz
pierwszydostawówprzy jeziorze
Gorzyńskimtrafiłteżwylęgsiela-
wy. – Do lipca 2014 roku wzrastał
dostadiumnarybkuletniego,wte-
dyteżtrafiłbezpośredniodojezior.
W przypadku sielawy sprawdza-
my efektywność dwóch metod:
hodowli„poddachem”whalipod-
chowuryborazwstawachprzyje-
ziorowych – wyjaśnia Jan Mazur-
kiewicz.
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Naukowcy liczą, że za kilka lat będzie można wyhodować wylęg siei i sielawy w milionach sztuk

k.sobkowski@glos.com
KRZYSZTOF SOBKOWSKI

REKLAMA 015298830

Adres

ul. Ignacego Daszyńskiego 19D

64-400 Międzychód

Godziny o twarcia

poniedziałek – piątek  8.00 – 20.00

sobota     8.00 – 16.00

JUŻ OTWARTE


