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Akwakultura 

chów, hodowla i uprawa organizmów wodnych: ryb, 

mięczaków, skorupiaków, roślin wodnych, krokodyli, 

aligatorów, żółwi i płazów.  

Akwakultura wiąże się z określoną formą interwencji  

w proces hodowlany w celu zwiększenia produkcji, taką 

jak regularne obsadzenie (zarybianie), karmienie, 

ochrona przed drapieżnikami itp.  

Akwakultura oznacza również indywidualną lub 

korporacyjną własność przedmiotu chowu lub uprawy  

 

na podstawie FAO 2018 



Akwakultura w Polsce 

Akwakultura słodkowodna 

ekstensywna 
karpiowa 

ziemne stawy rybne  

Intensywna  
pstrągowa 

stawy betonowe 

Systemy recyrkulacyjne 

(RAS) 
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Produkcja
ogółem

Karp i inne
karpiowate

Pstrąg i inne
łososiowate

Pozostałe ryby

Produkcja z akwakultury w Polsce w latach 1989 – 2021 

Produkcja (tys. ton) 1989 2020 2021 

Karp i inne karpiowate 22 22 17 

Pstrąg i inne łososiowate 4 22 23 

5 

Karp Pstrąg 

Pełny cykl produkcyjny 3 lata 2 lata 

Teren (śr. produkcja 100 t/rok) 100 ha 0,25 ha 

Udział części jadalnych  56,44% 67,22% 

Sprzedaż sezonowa – święta całoroczna 

Dominująca forma sprzedaży żywy (kontrowersje) patroszony pakowany 

Rentowność produkcji niska wysoka 

Ale! 



O ile ekosystemowe podejście w produkcji pstrągów polega 

przede wszystkim na minimalizacji szkodliwego oddziaływania 

na środowisko, to współczesne stawy karpiowe stanowią 

element współtworzący specyficzne ekosystemy 

Wiele obiektów stawowych zlokalizowanych jest na obszarach Natura 2000, 

rezerwatach przyrody i innych obszarach chronionych, których szczególne 

cechy wykształciły się pod wpływem obecność czynnych stawów rybnych 

80 000 ha 

700 mln m3 

wysoka wartość ekologiczna 

tych terenów uwarunkowana 

jest występowaniem czynnych 

stawów rybnych 

Funkcje stawów karpiowych:  

• środowiskowa 

• społeczna 

• produkcyjna 



Konikowo, pow. Gołdap 

środowiskowe 
 siedliska 

rośliny: 1169 gatunków 

zwierzęta: 936 gatunków 

krajobraz – urozmaicenie terenu 



społeczne 
rekreacja i turystyka 

Gospodarstwo 

Stawowe Węgry 



społeczne 
rekreacja i turystyka 

Łowiska wędkarskie 

na stawach  
(źródło: internet) 



Wrotkowo, pow. Gołdap 



Wrotkowo, pow. Gołdap 



Usługi ekosystemowe 

 

 

 

 

 

1981 – Koncepcja usług ekosystemowych: wycena usług 

przyrody w decyzjach gospodarczych mogłaby skorygować 

błędną ocenę relacji między człowiekiem i przyrodą.  

Ehrlich i Ehrlich 1981 za Solon i inni 2017 

Definicja: „korzyści, jakie ludzkość czerpie bezpośrednio lub 

pośrednio z funkcji ekosystemów Constanza i in., 1997 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005, raport ONZ 

Common International Classification of Ecosysytem Services 

– CICES (Haines-Young i Potschin 2013) 

Ecosystem services Elsevier journal 



Rolnictwo wielofunkcyjne 
 

 

 

 

 

Rolnictwo (a także akwakultura) jest uważane za wielofunkcyjne, gdy 

może wytwarzać różne produkty nietowarowe lub pełni inne dodatkowe 

funkcje w produkcji żywności. OECD, 2007 

 Wielofunkcyjne rolnictwo i usługi ekosystemowe pojawiły się w 

tym samym okresie.  Obie zostały uznane za  ważne koncepcje 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa Koncepcje te są ściśle powiązane 

poprzez użycie terminu „funkcja”.  

 Jednak rolnictwo wielofunkcyjne traktuje funkcje jako wyniki 

działalności rolniczej i preferuje podejście skoncentrowane na 

gospodarstwie, podczas gdy usługi ekosystemowe uwzględniają funkcje 

ekosystemu w świadczeniu usług i preferują podejścia skoncentrowane na 

usługach. (Huang et al. 2015) 

Na skróty 

Wielofunkcyjność to usługi ekosystemowe z punktu widzenia gospodarstwa rybackiego 

Art 54: Aquaculture providing environmental services 
(Regulation (EU) No 508/2014) 



 

 

 

 

 wielofunkcyjność akwakultury 
 

 

 

 

 

Usługi ekosystemowe w sensie ekonomicznym stanowią pozytywne 

efekty zewnętrzne gospodarki rybackiej. 

Gospodarstwa rybackie w pewnym zakresie mogą wykorzystać te efekty 

(atrakcyjny krajobraz, walory rekreacyjne stawów, występowanie rzadkiej 

flory i fauny) do własnych celów. Wymaga to dywersyfikacji prowadzonej 

działalności (np. świadczenie usług rekreacyjnych, gastronomicznych)   

dywersyfikacja w akwakulturze 
rozszerzanie dotychczasowej działalności poprzez wprowadzanie 

nowych gatunków, nowych technologii produkcji, ale również nowych 

przedsięwzięć takich jak prowadzenie sklepów, restauracji, łowisk dla 

wędkarzy, a nawet hoteli (w zależności od możliwości biznesowych) 

Wielofunkcyjność jest pojęciem szerszym od dywersyfikacji. Poza 

funkcjami ważnymi z punktu widzenia tworzenia dochodu 

wielofunkcyjność obejmuje również wszelkie efekty zewnętrzne 

podejmowanych działań. 



Stawy karpiowe zakres badań 

Wyszczególnienie  Francja  Węgry  Polska 

Powierzchnia stawów 

ogółem w kraju/ 

w badanym regionie (ha) 

37 000*/ 

7 000 (Lotaryngia) 

8 800 (Brenne) 

26 000/ 

26 000 (cały kraj)/ 

26 000 

70 000/ 

2 800 (województwo 

warmińsko-mazurskie) 

Produkcja roczna  

w kraju/w badanym 

regionie (t) 

8 000/ 

2 054 

15 000/ 

15 000 

19 000/ 

600 

Podstawowe gatunki 
karp, płoć, wzdręga, lin, 

szczupak, sandacz 

karp, tołpygi, amur, sum 

europejski, szczupak, 

sandacz 

karp, tołpygi, amur, 

szczupak, lin, karaś 

Rynek 

lokalny, obrót 

materiałem 

zarybieniowym 

krajowy, lokalny, obrót 

materiałem 

zarybieniowym  

krajowy, lokalny, obrót 

materiałem 

zarybieniowym 

Charakter produkcji, 

rodzaj działalności 

ekstensywna 

polikultura, usługi 

wędkarskie i inne 

rekreacyjne 

pół-intensywna 

polikultura, usługi 

wędkarskie i inne 

rekreacyjne 

ekstensywna i pół-

intensywna polikultura, 

usługi wędkarskie i inne 

rekreacyjne, własne 

potrzeby 

Liczba respondentów 58 12 32 

Źródło: Francja - Mathé i Rey-Valette 2015, Węgry - Popp i in. 2018, Polska – Turkowski 2021 

* brak oficjalnych statystyk i innych źródeł - wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie 

przeciętnej produkcji rocznej i wydajności stawów w badanych regionach 
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Badania w warmińsko-mazurskim czerwiec – sierpień 2019 

Pasłęk 



Wyszczególnienie do 1 ha 
od1 ha  

do 10 ha 

od 10 ha  

do 50 ha  

od 50 ha  

i więcej  

Liczba obiektów 7 6 7 4 

Liczba respondentów 7 8 10 7 

Łączna powierzchnia stawów (ha)  3,10    29,40 180,70 542,00 

Powierzchnia obiektu przeciętnie (ha) 0,44 4,90 25,81 135,5 

Udział kobiet (%) 43% 12% 22% 14% 

Udział użytkowników z wykształceniem 

średnim lub wyższym rybackim  
0% 28% 33% 100% 

Forma organizacyjna:         

indywidualne gospodarstwo rolne 7 (100%) 4 (67%) 3 (43%) - 

indywidualne gospodarstwo rybackie  - 2 (33%) 3 (43%) - 

spółka z o.o. - - 1 (14%) 4 (100%) 

Wydajność średnio (kg ryb z 1 ha)  258 550 1010 729 

Podstawowe rynki zbytu i formy sprzedaży 

ryb 

na własne 

potrzeby 

  

łowisko dla wędkarzy, rynek lokalny, krajowy, 

zagraniczny 

Badania w warmińsko-mazurskim czerwiec – sierpień 2019 



Stawy rybne województwo warmińsko-mazurskie 

100% 

0% 0% 

0% 

18% 
13% 

12% 

8% 
29% 

12% 

8% 

18% 

21% 21% 

12% 
25% 

21% 

29% 
25% 

29% 

do  1  ha  o d1  ha  do   

1 0  ha  

o d  1 0  ha  do  5 0  

ha  

o d  5 0  ha  i  

w ięce j  
Klasa wielkości powierzchni obiektów  stawowych 

Produkcja i sprzedaż ryb

konsumpcyjnych

Materiał obsadowy dla

stawów

Materiał zarybieniowy dla

wód otwartych

Ryby ozdobne, kolorowe

(ornamentowe)

Przetwórstwo

Łowisko specjalne

Produkcja ryb i usługi

wyłącznie na własne

potrzeby

Dywersyfikacja działalności gospodarczej w badanych polskich obiektach stawowych 



Stawy rybne województwo warmińsko-mazurskie 

Dodatkowa działalność pozaprodukcyjna na stawach 

Wyszczególnienie 
    od1 ha do 10 ha             od 10 ha do 50 ha          od 50 ha i więcej  

realizowana planowana realizowana planowana realizowana planowana 

Zielone szkoły 14% - 17% 17% - - 

Ścieżki edukacyjne 14% 29% 50% 17% 25% - 

Punkty ornitologiczne - 14% 50% 17% 25% - 

Mała gastronomia - 14% 33% 17% 25% - 

Agro- i ekoturystyka - - 33% 33% 25% - 

Wypożyczalnia 

sprzętu pływającego 

- - - 
17% 

- - 

Organizacja 

konferencji 

- - - 
33% 

- - 

Muzeum rybackie - - - 33% - - 



Ranking ogółem usług ekosystemowych stawów rybnych w Polsce i we Francji 

             Polska                                                                 Francja 



Ranking usług środowiskowych stawów rybnych w Polsce i we Francji 



Ranking usług społecznych stawów rybnych w Polsce i we Francji 



Ranking preferencji usług/funkcji stawów rybnych na Węgrzech 



Postrzeganie 

wielofunkcyjności stawów 

rybnych przez rybaków i 

osoby spoza rybactwa – 

okolicznych mieszkańców 

(badania pilotażowe) 





Funkcje produkcyjne stawów karpiowych – osoby nie związane z rybactwem 



Funkcje ekologiczne stawów karpiowych – osoby nie związane z rybactwem 



Funkcje społeczne stawów karpiowych – osoby nie związane z rybactwem 



Potrzeba finansowego wsparcia ze środków rybackiego funduszu Unii Europejskiej 

rekompensaty 



Wnioski 

1. Zarówno hodowcy ryb, jak i osoby niezwiązane z rybactwem,  są w 

pełni świadomi pełnienia przez  stawy karpiowe szeregu usług 

ekosystemowych, w tym produkcyjnych, środowiskowych  

i społecznych. 

2. Większość powyższych usług świadczonych jest społeczeństwu, głównie  

lokalnemu, bez pobierania opłat. Część usług gospodarstwa mogą 

wykorzystywać do realizacji własnych celów komercyjnych, zwłaszcza  

z zakresu rekreacji i edukacji. Sprzyja to dywersyfikacji działalności 

gospodarczej prowadzonej na stawach rybnych. 

3. Rozwojowi dywersyfikacji i wielofunkcyjności gospodarstw karpiowych 

sprzyja polityka rybacka Unii Europejskie i przewidziane w tym 

zakresie wsparcie finansowe.  

4. W europejskich gospodarstwach karpiowych realizowanych jest model  

stawowej gospodarki karpiowej, w którym istotną rolę odgrywa 

tradycyjna gospodarka karpiowa, świadczenie usług ekosystemowych, 

wielofunkcyjność i dywersyfikacja działalności komercyjnej na stawach. 



Akwakultura w Polsce Współczesny model stawowej gospodarki karpiowej  (źródło: Turkowski 2021) 

Usługi 

ekosystemowe 

Tradycyjna 

gospodarka karpiowa 
 stawy ziemne, duże powierzchnie, 

 znaczna retencja wodna, 

 pokarm naturalny z dodatkiem pasz 

zbożowych, 

 niska wydajność  

 wrażliwość na zmiany pogodowe i 

i inne zewnętrzne czynniki,  

 niska opłacalność (do 2021?) 

Wielofunkcyjność 

Środowisko/lokalna społeczność 

 Siedliska dzikich zwierząt, 

 Obszary chronione (Natura 2000), 

 Krajobraz i mikroklimat, 

 Procesy samooczyszczania wody, 

przemiana materii organicznej, 

glebotwórcze, 

 Wartości estetyczne, świadomość 

Dywersyfikacja 

 Rekreacja i turystyka,  

 edukacja, 

 Przetwórstwo rybne, gastronomia, 

 Uprawy roślin (żurawina, trzcina, 

wiklina), 

 Gospodarka organiczna, 

polikultura,  

 Produkcja ryb ozdobnych, 

 akwaponika. 

rekompensaty 

Polityka rybacka 

UE 

favorable 

conditions 

additional incomes 



Gospodarstwa karpiowe stanowią przykład 

ekosystemowego podejścia w akwakulturze, które ma na 

celu integrację produkcji w ramach szerszego systemu 

wzajemnych zrównoważonych powiązań społeczno-

ekologicznych 

Dziękuję za uwagę 


