
 

 

 

Zatrucie rzeki Leśnicy i pomór ryb 

w magazynie Gospodarstwa 

Rybackiego Wisławie” 

 

 

 

 

      

 Tomasz Golus 



Spis treści 

 

1. Lokalizacja gospodarstwa 

2. Okoliczności śnięć 

3. Instytucje i ich działania 

4. Utylizacja ryb 

5. Kampania informacyjna 

6. Zakończenie (?) 

 

 

 



 

 

1. Lokalizacja 

 

 Gospodarstwo  „Wisławie” to niewielkie 

( ok. 10 ha ) gospodarstwo rybackie w 

okolicach miejscowości Maszewo  

( powiat goleniowski woj . 

zachodniopomorskie ) 



Magazyn ryb 



2. Okoliczności śnieć 

 

20 grudnia przed  godz  06.00  stwierdziliśmy dziwne zachowanie się ryb 

w basenie, nienaturalnie pływały , wyskakiwały , zataczały w wodzie 

"ósemki" . Po otwarciu magazynu dało się wyczuć ostrą woń jakiegoś 

chemicznego związku. Część ryb - tych bardziej czułych na obce 

substancje  w wodzie - jak okonie i szczupaki była juz martwa - pozostałe 

gatunki powoli snęły w basenie. 

Wtedy też zamknęliśmy doplyw wody na staw w którym znajdowała sie 

nieodłowiona ryba - mająca byc materiałem obsadowym na wiosnę. 

 



3. Instytucje i ich działania 

 

Przed godziną 7.00 poinformowaliśmy o tym zdarzeniu wszystkie 

stosowne słuzby - tj, Policję , WIOŚ , Powiatową Inspekcję 

Weterynaryjną . Wszystkie przyjechały do nas  przed 10.00 . 

Funkcjonariusz Policji  spisał odpowiedni protokół , 

 PIW wykluczył chorobę zakaźną 

a inspektorzy WIOŚ rozpoczęli pobieranie  próbki wody do badań. 

 

O 8.00 uzyskaliśmy informację od naszej lekarz  ichtiopatolog ( 

opiekującej się naszą hodowlą ) o konieczności zwiekszenia przepływu 

wody w basenie ale te czynności nie przyniosły żadnych efektów 

 O  11.00 dotarł do nas inspektor ochrony środowiska z miejscowego 

Urzędu Miasta w Maszewie. Wszyscy na miejscu zgodnie stwierdzili, że 

daje sie wyczuć dość intensywny zapach rozpuszczalnika unoszący się w 

basenie z wodą... wtedy już prawie wszystkie ryby były martwe a 

warstwa prawie pół metra śniętych ryb pokrywała dno basenu. 



4. Utylizacja ryb 

 

od 12stej  wyławialiśmy pierwsze ryby na skrzynki a 

poinformowany o całym zdarzeniu punkt utylizacji w Karlinie  ( 

zachodniopomorskie) przygotowywał się na przyjęcie naszego 

"ładunku" (  razem to było prawie 4 tony ryb) 



5. Kampania informacyjna 

 

Od 21 szego grudnia rozpoczeliśmy przekazywanie informacji  

o „wypadku” w naszym magazynie do radia , prasy  i telewizji 

Poinformowane zostały : 

Polskie Radio Szczecin 

Polsat 

TVP Szczecin 

TVN 24 

I inne 



6. Zakończenie (?) 

 





















  

Dziękuję za uwagę. 


