Aktualne problemy rybactwa
Informacja ZPRyb -na „wizytację” sejmowej komisji
rolnictwa i rozwoju wsi w dniu 16 / 17 września 2010r w
Swaderkach - Mikołajkach
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*Polacy zjadają średnio 46% mniej ryb, niż wynosi średnie spożycie w
Krajach U. E. Konsumujemy rocznie około 420 tys. ton ryb, z tego 52 tys. ton
polskich ryb słodkowodnych w tym około 20 tys. ton karpi.

*Mięso ryb w Polsce stanowi zaledwie 7% konsumpcji mięsa. Dla
zapewnienia właściwej diety, ilośd ta winna wynosid minimum 15%!
Najmniej ryb spożywają rodziny rolników!
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*W wydatkach na żywnośd, koszt zakupu ryb stanowi ok. 2,7%.
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Ryby mają znakomite mięso, które jest jednym z najwartościowszych
pokarmów. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, które
ograniczają poziom cholesterolu u ludzi, zmniejszają ryzyko chorób
nowotworowych a karpie królują wśród wigilijnych potraw!
Szczególnie podkreślid należy to, że mięso karpi nie zmienia swego
smaku od wieków, gdyż ryby te żywione są paszami naturalnymi –
nasionami zbóż, roślin motylkowych itp. w odróżnieniu od np. łososi
norweskich, żywionych w 100% granulatami, „naszpikowanymi”
sztucznymi czynnikami wzrostu, mączką mięsno-kostną, rybną itd.
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 Podstawowym warunkiem życia ryb jest woda, dlatego

zagadnieniom związanym z ilością i jakością wód, rybacy
poświęcają „od zawsze” bardzo wiele uwagi i działao!

 Z powyższego powodu na wstępie pragnę

przedstawić problemy gospodarki wodnej w
odniesieniu do chowu i hodowli ryb w polskich
stawach.
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Stawy rybne
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W Polsce stawy zaczęto budowad od XII wieku w celu chowu ryb
- przeważnie karpi.
 Dziś na znaczenie polskich stawów rybnych, należy patrzed znacznie szerzej,

niż tylko pod kątem pozyskiwania mięsa ryb z następujących względów:

1/.- Szczególnie ważnej i pozytywnej funkcji stawów w retencji wód.
 -Retencja wód w Polsce to bardzo ważne zadanie strategiczne. Polska jest w Europie
krajem o najmniejszych zasobach wód w przeliczeniu na jednego mieszkaoca!

 -Szczególnie korzystna funkcja stawów rybnych w retencji wód wynika z

tego, że woda magazynowana jest na powierzchni ponad 600 km ² stawów a
więc na powierzchni przekraczającej powierzchnię wszystkich zbiorników
zaporowych w Polsce , których powierzchnia wynosi ok. 500 km2.

6

Ogromną zaletą stawów jest nie tylko duża ilośd retencjonowanej wody, ale
również ich położenie - głównie tam, gdzie nie ma, lub jest bardzo mało naturalnych
zbiorników wodnych- jezior! Najwięcej stawów zbudowano w środkowej i
południowej Polsce!



-Retencja wody w stawach wynosi około 1.800 mln



-Czy to dużo czy mało ?

m3.

Retencja wody w stawach wynosi ok. 2,5 x pojemności jeziora Śniardwy,
 8,0 x objętości zbiornika Jeziorsko lub kubatury 18 zbiorników typu zalewu
Zegrzyoskiego!



- Retencja wód w stawach jest najefektywniejsza, bo woda pobierana jest wiosną,
podczas nadmiaru wód po roztopach zimowych do opróżnionych całkowicie jesienią
stawów.

 Rzeki i jeziora nadmiaru wód nie retencjonują, tylko przepuszczają je w ramach
naczyo połączonych. Zbiorniki zaporowe również stosunkowo mniej retencjonują
wód, gdyż są opuszczane tylko częściowo na okres zimowy.

- Bardzo ważne jest to, że stawy wzbogacają ekosystemy wodne latem,
poprzez równomierny i powolny odpływ wód ze stawów i zapewniają stałe
przepływy wody w tych systemach.
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100 % poboru wody wiosną-pełna retencja!

Fot. KK

100 % spuszczonej wody ze stawu jesienią!
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 Retencjonowanie wód w stawach nie obciąża budżetu
Paostwa w odróżnieniu od retencji wód w zbiornikach
zaporowych, ponieważ 100% kosztów retencji wód w
stawach pokrywają rybacy!

 A koszt retencji 1 m ² wody w zbiorniku zaporowym to
ok. 3 zł ponoszony przez Paostwo!



Stawy spełniają bardzo ważną rolę
przeciwpowodziową i przeciwpożarową.
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2/. Stawy rybne i ich bardzo pozytywny wpływ na środowisko!
-Zmagazynowana woda w stawach rybnych o powierzchni ponad 600 km ²
wyparowuje średnio w ciągu sezonu wegetacyjnego wodę w ilości l litra w
ciągu l sekundy z każdego hektara swej powierzchni. Oznacza to, że w
każdej godzinie w Polsce ze stawów średnio wyparowuje ponad 250 miliardów
litrów wody, a w upalne dni letnie ponad dwa razy więcej! Ma to przeogromny,
korzystny wpływ na mikroklimat i środowisko przyrodnicze.
-

-Woda stawowa wzbogaca przyrodę , jest ostoją wielu
zwierząt, daje możliwość wodopoju i kąpieli zwierzętom
leśnym i polnym.

Na stawach bytuje około 130 gatunków ptaków
spośród 435 rejestrowanych w Polsce.
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Wpływ produkcji ryb w stawach na jakośd wód zlewni!

 - Cytat z dyrektywy Unii Europejskiej: „z punktu widzenia nadzoru wodnego, stawy
nie są obciążeniem dla środowiska, ale generalnie ulepszają jakośd wody poniżej
stawu. Stawy karpiowe uwalniają wodę lepszej jakości niż tą, którą otrzymują.
Dodatkowo, stawy są zbiornikami - magazynami wody i poprawiają mikroklimat".
 - Badania niemieckie w latach 1994-1997 udowodniły, że „stawy rybne trwale kumulują

(uwalniają środowiska dorzecza) od 5,7 do 2,65 kg fosforu/ha oraz azotu mineralnego od 42
do 290 kg/ha rocznie. A więc stawy bardzo pozytywnie oddziałują na jakośd wód dorzecza”.
(dane zaczerpnięte z opracowania R. Knosche, K. Schreckkenbach, M. Pfeifer and H. Wissenbach Balances of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and Ecology 2000, 7,
15-22.

 - Również wiele polskich poważnych naukowych badao potwierdza ww. stwierdzenia!

 - Gospodarstwa stawowe pobierają wiosną wody pozaklasowe, po

roztopach śniegu. Rybacy stosując dobrą praktykę rybacką, doprowadzają
te wody do minimum II klasy czystości, co jest warunkiem hodowli ryb!



Woda zostaje oczyszczona! Następuje to na skutek zabiegów hodowlanych i
naturalnego obiegu materii w ramach „łaocucha pokarmowego stawu”,
sedymentacji osadów, mineralizacji mułu stawowego- poprzez wapnowanie oraz
napowietrzenie, osuszenie i przemrożenie dna po spuszczeniu wody ze stawów.
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 - O braku negatywnego oddziaływania stawów rybnych na

środowisko najbardziej przekonująco świadczy to, że budowane
już od średniowiecza wielkie kompleksy Stawów Milickich,
Śląskich, Przygodzickich nie spowodowały - mimo upływu
setek lat- szkód w środowisku wodnym i przyrodniczym, a
wręcz odwrotnie, na stawach tych utworzono wiele
rezerwatów i parków krajobrazowych a ostatnio obszarów
chronionych „Natura 2000”!
 - Kompleksowe badania z ostatnich lat przeprowadzone przez

naukowców z IMUZ Falenty, wywiodły bardzo ważny wniosek o
wpływie stawów rybnych na jakośd wód zlewni, który
określono następująco:
„Stawy rybne są najtaoszym sposobem oczyszczania wód”!
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Jakie są potrzeby producentów ryb wynikające z dostępu do wody?
Hodowcy ryb potrzebują zapewnienia poboru wody najlepszej jakości w wystarczającej
ilości, pozwalającej na optymalne utrzymanie ryb! Jest to jednak w obecnych czasach tylko
hasło z rodzaju pobożnych życzeń m. in. z powodu nieprzyjaznego rybactwu prawa -Ustaw:
Prawo Wodne, Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, o Rybactwie Śródlądowym itd.
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Przepisy prawne zezwalają na prowadzenie produkcji ryb w stawach – ale !

- Na

zasadzie tymczasowości, wynikającej z braku zagwarantowania
trwałości pozwoleń wodno prawnych dla gospodarstw stawowych!
Brak jest w Prawie Wodnym zapisu o możliwości przedłużenia
pozwolenia wodno prawnego dla gospodarstwa stawowego!

Nakładają w pozwoleniach wodno prawnych restrykcyjne
obowiązki na rybaka w zakresie pełnego utrzymania urządzeń
hydrotechnicznych i cieków mimo, że służą one również innym,
poza rybackim użytkownikom!!!
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Skandaliczne zrzuty ścieków z oczyszczalni do rzeki!!!

 -Wiele działao władz odpowiedzialnych za środowisko jest

całkowicie nieracjonalnych z punktu widzenia rybaków- chodzi np. o:

-Całkowite podporządkowywanie spraw rybackich, pod nienaturalnie tworzone
obszary „Natura 2000”- bez pytania o opinię rybaka, na jego stawach rybnychsztucznie zbudowanych dla produkcji ryb! Nawet na stawach zbudowanych w
ostatnich latach! Nie bierze się w ogóle pod uwagę oczywistego faktu, że to dzięki
rybakom i ich stawom rybnym tworzą się siedliska ptaków a nie odwrotnie! A już
na pewno nie dzięki zarządzeniom !
-Ignoruje się całkowicie fakty, że stawy nie są siedliskiem naturalnym!!!
-Otacza się nie racjonalną opieką prawną plagi kormoranów i bobrów.
Niekontrolowany wzrost populacji zwierząt, wyjadających ryby na stawach i paszę
zadawaną rybom, powodują gwałtowny spadek opłacalności chowu ryb.

Straty finansowe gospodarstw rybackich z ww. tytułu szacuje się na ok. 100 mil zł. -
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Gęsi

Czaple
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Kormorany
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Wydry
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„Stawiarze” ponoszą ogromne, nie rekompensowane straty finansowe,
powodowane przez ptaki: kaczki, łyski, łabędzie wyjadające paszę zadawaną
rybom, które prof. A. Dobrowolski szacuje na 7,5 %!
Kto z tego korzysta ? Myśliwi płacący przeciętnie równowartość jednej kaczki,
za dzierżawę ok. 100 ha stawów! Chociaż w coraz mniejszym stopniu, bo
„polowanie na pióro” nie jest już modne, a z obraniem kaczki są „same
kłopoty”!
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Zdewastowane groble stawowe przez bobry!
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Rybak po upływie ważności pozwolenia wodno-prawnego, występując o nowe
pozwolenie, dowiaduje się, że na terenie jego stawów utworzono obszar Natura 2000
-bez wcześniejszego powiadomienia, konsultacji społecznych w jego środowisku ,
zgody Rady Gminy i otrzymuje z RDOŚ nakaz opracowania :
*„Oceny oddziaływania na obszar Natura 2000” oraz
„Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”.
*Czyni się to pomimo tego, że obszar natura 2000 jest dopiero w fazie
obiekt stawowy istnieje od bardzo wielu lat.

zgłoszenia , a

*Decyzje te podejmowane są na podstawie absurdalnych, kłamliwych zapisów w
„Standardowym Formularzu Danych” np. o treści:
„ ... Poważnym zagrożeniem dla obszaru „doliny rzeki” jest intensywna hodowla ryb w dużych
kompleksach stawowych ...” – A sprawa dotyczy zaledwie 15,80 ha stawów narybkowych,
istniejących od 25 lat w których nigdy nie było intensywnej hodowli ryb, tylko prowadzony jest
naturalny ,tradycyjny, polski chów karpi!”
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Tradycyjny, polski chów karpi

Chów ryb:
700 kg/ha

700 kg z 1 sadza!
Fot.KK

Intensywny chów ryb

Fot.KK
2014-01-30

Intensywny chów ryb
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Następny absurdalny zapis z tego samego „Postanowienia
Dyrektora RDOŚ” brzmi:
„Każda działalność związana z hodowlą ryb prowadzona w

Dolinie rzeki, stwarza ryzyko negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze rzeki, pogorszenie stanu siedlisk
gatunków roślin i zwierząt …”

Czy powyższe nadaje się do jakiegokolwiek skomentowania, Fot. KK
wobec wcześniej udokumentowanego naukowo stwierdzenia że:

„Stawy rybne są najtańszym sposobem oczyszczania wód”!
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Konieczne przedsięwzięcia:
Zmiany powinny nastąpić w prawodawstwie, zaczynając od ustawy
Prawo Wodne, w której należy dokonać postanowień o procedurze
„przedłużenia pozwolenia wodno prawnego” i zapewnieniu
priorytetu dla gospodarki stawowej, trwałego zaopatrzenia w wodę,
szczególnie dla gospodarstw już istniejących.
Prawo ochrony środowiska , Prawo wodne, Ustawa o rybactwie
śródlądowym - powinny zapewnić wsparcie użytkowników stawów w
gospodarowaniu zasobami przyrody na stawach i partycypowania
w kosztach rekompensat strat powodowanych w kompleksach
stawowych przez zwierzęta chronione, będące szkodnikami
rybackimi!
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* Stawy pełniące funkcje retencji wód, na rzecz nie tylko hodowli ryb,
ale również na rzecz interesów ogólno narodowych, należy traktowad
jako dobro ogólno narodowe!
* Jeśli się tego nie spełni, to w przyszłości stawy znikną z krajobrazu
Polski, podobnie jak dawne stawy młyoskie czy uprawy polskiego
lnu!!! A wraz z nimi wiele obszarów „Natura 2000” i żyjących tam
ptaków. Zmniejszy się retencja wód, co radykalnie pogorszy
środowisko przyrodnicze Polski!!!
*Powyższe stwierdzenie jest w pełni realne! W mojej okolicy w
ostatnich latach zaprzestano chowu ryb w trzech obiektach
stawowych o powierzchni 194 ha! Stawów zbudowanych zaledwie
20-40 lat temu!
* W Polsce jest ogółem 70.000 ha stawów a użytkuje się już tylko
ok. 60.000 ha!!!

Fot. 2014-01-30
KK

23

Nieużytki stawowe

Nieużytki stawowe

Na 10.000 ha –tj.- 10 % polskich stawów
zaprzestano prowadzenia produkcji rybackiej!
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Na powyżej pokazanych-porzuconych stawach- nie ma już:
- retencji wody!
- produkcji ryb!
- dochodu dla rodzin rybackich, pracowników oraz podatku dla Gminy!
- bogactwa stawowego fauny i flory!

Jest widoczny obraz zmarnowanych szans!!!

2014-01-30
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Ustawa o rybactwie śródlądowym

Od samego początku transformacji w Polsce wiele ważnych gremiów
środowisk rybackich i nie tylko uznając, że ma ona wiele wad, postuluje
jej kompleksową nowelizację – jak dotąd bez efektów! Z wielką szkodą,
bo mądra, przyjazna „ustawa rybacka” mogłaby przyczynid się do

ustabilizowania rybactwa i zabezpieczyd los rodzin rybackich.

Niecierpliwie na nią czekamy !
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Jaki jest status prawny „Stawiarza” w Polsce i jakie są tego konsekwencje?
Czy „Stawiarz” jest rolnikiem ?
Ustawa stanowi, że grunty pod stawami są „użytkami
rolnymi”. „Stawiarz” z tego tytułu opłaca podatek
Rolny do Gminy, która z kolei 2% tego podatku wpłaca
na konto Izb Rolniczych. Płaci też KRUS a więc można
twierdzić, że: „Stawiarz” jest rolnikiem.
Ale następujące fakty dokumentują, że jeśli jest to rolnik, to niestety o
statusie „tego od Macochy”! Ponieważ:
*„Stawiarz” na posiadane użytki rolne (stawy), nie otrzymuje tak jak rolnik, „dopłat
bezpośrednich” z funduszy UE!
*Rolnicy już od trzech lat otrzymują pomoc finansową UE - „Stawiarze”
w dalszym ciągu o tym tylko marzą, a zapowiada się, że w przyszłości będzie
jeszcze gorzej, bo fundusze EFR przejmą LGR!
*„Stawiarz” chcący przekazać następcy gospodarstwo stawowe, nie
otrzyma tak jak rolnik, renty strukturalnej, a następca pomocy na
zagospodarowanie! – bo UE, Ministerstwo Rolnictwa - nie umieściły ryb
w tabeli wyliczeń ESU – a więc nie można wyliczyć, czy gospodarstwo
„Stawiarza” ma zagwarantowaną „żywotność ekonomiczną”!

Fot: KK.

Fot.KK
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Czy „Stawiarz” jest rybakiem?
*We własnym poczuciu tak! A w sensie statusu prawnego
w Polsce? Nie znam odpowiedzi.

*Mając na uwadze powyższe, można powiedzieć:
w Polsce „Stawiarz” to: „ni pies ni wydra”.
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*Środowisko rybaków produkujących karpie, prosi organy paostwa o pomoc
w utrzymaniu tradycyjnej formy sprzedaży karpi w okresie „Wigilijnym”.
*Nasilające się w ostatnich latach happeningi osób i organizacji chcących zaistnied
medialnie, doprowadzą do obrzydzenia karpia a w ostatecznym efekcie doprowadzą,
jego producentów do bankructwa.
*Pseudo obroocy karpi działają w warunkach absolutnej hipokryzji, dwulicowości i obłudy!

*Już czas z tym skooczyd, nazywając rzeczy po imieniu:
*Każde jedzone mięso, związane jest z wcześniejszym stresem
zwierzęcia i jego uśmierceniem! Karp nie jest tu wyjątkiem!

2014-01-30
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Rok 1956 - moja praktyka na Warcie
- PTR Sieraków Wlkp.

Fot.KK

Wnioskujemy o przywrócenie nauki w Technikum Rybackim w Sierakowie .

Dziś nie ma w Polsce żadnej
zawodowej szkoły rybackiej, uczącej
na poziomie podstawowym i średnim
przyszłych rybaków!
Fot.KK
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Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla akwakultury - EFR.
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Kończąc, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Braci
Rybackiej zrzeszonej w naszym Związku za to, że zechcieliście
Panowie Posłowie spotkać się z nami, by zapoznać się z
najistotniejszymi problemami naszej rybackiej profesji.
Wyrażamy nadzieję , że zaznajomienie się z naszymi
zawodowymi problemami, zaowocuje pozytywnie w Państwa
działalności parlamentarnej, na rzecz poprawy warunków
prowadzenia gospodarki rybackiej w Polsce.
Dziękuję za uwagę.
Krzysztof Karoń
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