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Problemy użytkowania wód powierzchniowych w Polsce w kontekście  
nowego Prawa Wodnego   



Podział stawów rybnych w Polsce 
Polska Norma PN–R-93000 

 ze względu na hodowane ryby 

 karpiowe (niskointensywne) – temperatura wody latem często powyżej 
20oC, z wodą stagnującą lub słabo przepływającą 

 pstrągowe (intensywne) - temperatura wody latem do 20oC, z przepływem 
dobrze natlenionej wody 

 

 karpiowe pstrągowe 

 GOSPODARKA KARPIOWA W WARUNKACH GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU 

Ustka 16 – 18.11.2022 r. 



Podział obiektów chowu i hodowli ryb 
Dz.U. Poz. 1566 i 2180 

 stawy o wodzie stojącej  (niskointensywne) – temperatura wody latem osiąga 
powyżej 20oC, z wodą stagnującą lub słabo przepływającą 

 obiekty przepływowe, charakteryzujące się poborem zwrotnym - temperatura 
wody latem nie przekracza 20oC, z przepływem dobrze natlenionej wody 

 

 
karpiowe pstrągowe 
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Grupy walorów stawów rybnych 
(Leopold, 1981) 

 

 produkcyjne – produkcja ryb przeznaczonych do spożycia 
oraz do obsadzania innych stawów jak też zarybiania tzw. 
wód otwartych, czyli rzek, jezior, zbiorników zaporowych 
oraz wód przybrzeżnych 

 
 pozaprodukcyjne – trudne do wyceny lub nawet  

nieprzeliczalne wartości gospodarki stawowej, nie dające 
bezpośrednich efektów produkcyjnych w wymiarze 
ekonomicznym, jednak bezpośrednio pochodzące z tej 
produkcji i, pomimo dużego znaczenia ekologiczno-
gospodarczego, nadal mało poznane i niedoceniane 
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Guziur (2018) wymienia aż 48 głównych walorów 
pozaprodukcyjnych stawowej gospodarki karpiowej 
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1. Gospodarka wodna 



ŚWIAT 

Zasobność Polski w wodę, w m3/osobę/dobę 

POLSKA 

EUROPA 
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Gospodarka wodna, oparta na retencji a nie na jej przepływie,  
umożliwia lokowanie stawów karpiowych w różnych 
siedliskach, nawet bardzo mało zasobnych w wodę.  

Stawy karpiowe dają początek uformowanym ciekom.  

obszary zalesione 

użytki zielone 

uprawy rolnicze 

Courtesy of Laslo Varadi, HAKI, Hungary 
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Gospodarka wodna w stawach karpiowych jest wpisana w 

naturalny rytm przepływu wody w cieku   

przesiąki i parowanie 
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październik maj 

Woda gromadzona jest w stawach głównie w okresach, 

gdy jest jej nadmiar lub jest wręcz zbędna w środowisku. 

Pobór wody dla stawów karpiowych = retencja wody 
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POBÓR WODY DLA STAWÓW KARPIOWYCH 

• powierzchnia  lustra wody około 54000ha 

 

• roczny pobór wody, niezbędny do zaopatrzenia 1ha lustra 
wody stawu karpiowego wynosi 25000m3 (Drabiński  1984) 

 

Roczna retencja wody w stawach karpiowych wynosi: 

54000ha x 25000m3  = 1.350.000.000m3   wody na rok 
• kubatura  zbiornika Solina wynosi ok. 500.000.000m3  

• kubatura zbiornika Włocławek wynosi ok. 400.000.000m3  

• kubatura zbiornika Dębe wynosi ok. 90.000.000m3  

 

 GOSPODARKA KARPIOWA W WARUNKACH GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU 

Ustka 16 – 18.11.2022 r. 



Stawy karpiowe zatrzymują corocznie duże ilości wody, 

przeciwdziałając w ten sposób negatywnym skutkom zmian 

klimatycznych, kształtując pozytywny mikroklimat na terenach 

przyległych, spełniając funkcję przeciwpowodziową oraz 

stabilizując przepływy wody w ciekach 
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2. Poprawa jakości wody w ciekach 
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min 

max 

 

 70%! pobieranej wody wraca do środowiska na skutek 
przesiąków i parowania w okresie tzw. niżówek letnich  

 30% spuszczane jest w okresie październik - listopad  
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październik maj 

Gospodarka wodna w stawach karpiowych polega na 
akumulowaniu wody, nawet przez kilka miesięcy, dzięki czemu 

podlega ona procesom naturalnego oczyszczania 
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Staw karpiowy to bioreaktor, w którym retencjonowana woda 
podlega procesom samooczyszczania, identycznym, jak w 

akwenach naturalnych 
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Dystrybucja wody retencjonowanej w stawie 
karpiowym – 100% 

70 % 

97-99 % 

1-3 % 

przesiąki i  
parowanie  

odprowadzane podczas 
odwadniania stawów 

30% 

woda I – III klasy czystości 

woda silnie 
zanieczyszczona  
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Długotrwałe retencjonowanie wody i procesy 
naturalnego jej samooczyszczania powoduje, że 

stawy karpiowe poprawiają jakość wody w ciekach  

 

Parametr 

Wprowadzone 
do stawu 

Odprowadzone ze 
stawu 

Retencja 

(kg/ha) 

zawiesina 625 543 +100 

azot ogólny 5,49 2,35 +3,0 

fosfor 
ogólny 

6,17 3,02 +3,0 
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Stawy karpiowe są użytkownikiem wody,  

ale nie są jej konsumentem  
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3. Ochrona i wspieranie środowiska naturalnego  
oraz jego różnorodności biologicznej  
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Stawy karpiowe mogą być lokowane na różnych obszarach i są 
substytutami naturalnych zbiorników wodnych 

obszary zalesione 

użytki zielone 

uprawy rolnicze 

Courtesy of Laslo Varadi, HAKI, Hungary 

 

 

 

 

 

 

jeziora  

 
stawy 
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Pod budowę stawów karpiowych wykorzystuje się grunty 
ubogie pod względem różnorodności biologicznej  
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Gospodarstwa karpiowe podtrzymują w ciekach przepływy 
wodą pochodzącą z przesiąków ze stawów 
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Stawowe gospodarstwo karpiowe jest mozaiką  
różnorodnych siedlisk zasobnych w wodę,  

rzuconych w monotonny krajobraz  
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Mozaiką różnorodnych siedlisk jest też każdy staw, to suto 
zastawiony stół, gdzie znajdzie się w miejsce dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt 
 

otwarta powierzchnia stawu 

to pastwisko dla ryb 

roślinność 

porastająca 

skarpy grobli 

tereny przyległe: 

-łąki 

-pola 

-lasy 

-nieużytki 

groble, rowy opaskowe 

rowy odprowadzające   

{
 { 

{
 

{
 

90-95%  
lustra wody 

5-10% 
lustra wody 

10-20%  
powierzchni 

ogólnej 

 GOSPODARKA KARPIOWA W WARUNKACH GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU 

Ustka 16 – 18.11.2022 r. 



     Stawy w Gołyszu ( 1500ha)               Stawy  Łąki Jaktorowskie  (74 ha)  
2105 gatunków flory i fauny                     187 gatunków ptaków 

   

Stawy karpiowe są siedliskiem licznych gatunków roślin i 
zwierząt, w tym wielu prawnie chronionych  
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4. Aktywna ochrona ichtiofauny  
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Obfitość bazy pokarmowej stawów karpiowych i jej 
różnorodność umożliwia jednoczesną produkcję wielu 

gatunków ryb, w tym także w celach zarybieniowych 

 produkcja ryb konsumpcyjnych – ok. 20.000 ton 
 liczba produkowanych gatunków – ok. 25  
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Ryby odchowywane w stawach karpiowych wzrastają od 
początku w warunkach zbliżonych do naturalnych i stanowią 

bardzo dobry materiał zarybieniowy 
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Stawy karpiowe pełnią niezmiernie istotną rolę we wspieraniu 

różnorodności biologicznej środowiska naturalnego oraz 

aktywnej ochronie populacji rodzimej ichtiofauny w rzekach, 

jeziorach, zbiornikach zaporowych i wodach przybrzeżnych.  
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5. Trwały element środowiska, krajobrazu 
 kultury i dziedzictwa narodowego 
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Odłów stawu karpiowego, Zator , XIX w 

Chów i hodowla ryb w stawach typu karpiowego ma w Polsce 
niemal 1000 letnią tradycję, kształtowaną w ścisłym 
powiązaniu i uzależnieniu od warunków środowiska 
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Na stawach karpiowych działy się rzeczy wielkie i rzeczy małe 

Wojciech Kossak „Bitwa na stawach pod 
Raszynem-1809” 

Julian Falat „Przed polowaniem w Rytwianach 1901”  
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Tajemnica długowieczności to kultura stawów, czyli 
regulowanie obsad, osuszanie, uprawa dna, melioracje, 

nawożenie, wapnowanie, usuwanie nadmiaru roślinności 
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Staw utrzymany w wysokiej kulturze 
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Staw zaniedbany 
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Stawy karpiowe są bezcenną wartością dodaną obszarów 

wiejskich, a stawowa gospodarka karpiowa i jej tradycyjny 

charakter powinna być uznana za kulturowe dziedzictwo Polski 
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6. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i podnoszenie 
ekonomicznej wartości gruntów 
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Duże powierzchnie wymagają zatrudnienia dużej liczby osób, ... 

...z reguły z najbliższego sąsiedztwa, często to jedyna możliwość 
pracy w okolicy 
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Pod budowę stawów karpiowych wykorzystuje się przede 
wszystkim grunty o niewielkiej wartości rynkowej, których cena 

znacznie wzrasta po wybudowaniu stawów 
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Stawowa gospodarka karpiowa, ze względu na swój tradycyjny, 

nisko intensywny charakter,  tworzy miejsca zatrudnienia dla 

licznego personelu, w tym kobiet, co jest szczególnie ważne na 

obszarach o znacznym bezrobociu typu strukturalnego 
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7. Na rzecz własną, czyli stawów karpiowych 
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Ograniczanie lub zaniechanie stawowej produkcji karpi jest 
równoznaczne z przekształceniem stawów w nieużytki 

(http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/444911,grojec-stawy-natury-2000-bez-wody-umieraja,id,t.html?cookie=1) 
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Całość kosztów usług związanych z utrzymaniem i wspieraniem 
pozaprodukcyjnych walorów stawów ponosi producent karpi 
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Niezbędnym warunkiem istnienia stawów karpiowych i ich 

wielofunkcyjnego charakteru jest prowadzenie w nich w sposób 

ciągły ekonomicznie opłacalnego chowu ryb oraz stałe 

stosowanie działań związanych z produkcją i służących 

utrzymywaniu jej na wysokim poziomie  

 

 
 

 OGÓLNOPOLSKA DEBATA KARPIOWA - CZAS NA ZMIANY 

RYTWIANY, 28.02- 1.03.2022 r. 
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Podsumowanie 



W odniesieniu do stawowej gospodarki karpiowej 

należy mówić raczej nie o walorach 

pozaprodukcyjnych, ale o jej wielofunkcyjności,  

czyli o różnorodności pozytywnych skutków, jakich 

dostarcza ona w wymiarze  

ekonomicznym, społecznym i środowiskowym 

 

 



 

 

Wielofunkcyjność jest atrybutem stawowej gospodarki 

karpiowej, nie zaś stawu jako takiego. 

 

 



 

 

Wartości prośrodowiskowe, generowane przez 

stawową gospodarkę karpiową, są 10 razy większe niż 

wartość samych stawów 

 

 



 

 

Ograniczanie lub zaniechanie produkcji karpi jest 

równoznaczne z utratą wielofunkcyjnego charakteru 

gospodarki stawowej, w tym jakże istotnej obecnie  

roli retencyjnej i przyrodniczej 

 



Stawy karpiowe powinny zostać formalnie włączone 

do systemu małej retencji wód, ponieważ już obecnie 

są systemowym narzędziem  

strategii gospodarki wodnej w Polsce 



Co każdy interesariusz powiązany z gospodarką stawową 
 „pod ręką” mieć powinien 

Dziękuję za uwagę 


