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Trwa dyskusja nad przysz³oœci¹ i bud¿etem Wspólnej Polityki

Rybackiej (WPR) w ramach UE po 2014 r. Podjêcie istotnych decy-

zji przewidziane jest ju¿ w roku bie¿¹cym. Dyskusja na temat

przysz³oœci WPR i Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR),

finansowego narzêdzia rozwoju, niemal wy³¹cznie dotyczy zagad-

nieñ zwi¹zanych z akwakultur¹ morsk¹ w sadzach lub wysoko

intensywnych systemów recyrkulowanych.

Tradycyjna akwakultura stawowa, która potwierdza swe

zrównowa¿enie od wielu lat, nie jest w dostatecznym stopniu

uwzglêdniana w reformie WPR i EFR. Z tego wzglêdu, uczestnicy

konferencji chc¹ podkreœliæ specyficzny charakter tradycyjnej

akwakultury stawowej, w celu umo¿liwienia czynnikom decyzyj-

nym adekwatnego uwzglêdnienia tak¿e tego sektora akwakultury

w reformie.

Tradycyjne gospodarstwa karpiowe tworzone s¹ na obsza-

rach o jakoœci gleb ni¿szej, ani¿eli wymagana przez rolnictwo do

upraw polowych. Tworzone s¹ w ten sposób szersze mo¿liwoœci dla

ludzkiej dzia³alnoœci rolniczej.

W celu wyró¿nienia tradycyjnej akwakultury stawowej spo-

œród innych form akwakultury w odniesieniu do WPR, nale¿y pod-

kreœliæ choæ niektóre, najwa¿niejsze ró¿nice:

Tradycyjna akwakultura stawowa:

� utrzymuje w systemie wód œródl¹dowych szereg ró¿norod-

nych, rodzimych gatunków ryb;

� poprzez systemy sprzeda¿y bezpoœredniej dostarcza kon-

sumentom wysokiej jakoœci, œwie¿ych, lokalnie/regional-

nie wystêpuj¹cych ryb;

� wspiera projekty restytucji i zachowania zasobów rybnych

produkuj¹c materia³ zarybieniowy;

� pomaga utrzymywaæ lokaln¹ bioró¿norodnoœæ poprzez

tworzenie warunków ¿ycia i bytowania dla wielu zagro-

¿onych i chronionych gatunków zwierz¹t i roœlin;

� uczestniczy w zarz¹dzaniu zasobami wodnymi w zlewni.

Te wielokierunkowe cechy, jak równie¿ osi¹gniêcia tradycyjnej

akwakultury stawowej zas³uguj¹ na wiêcej uwagi w procesie refor-

mowania WPR.

Tradycyjna akwakultura stawowa jest w stanie zapewniæ

mieszkañcom Europy zaopatrzenie w wysokiej jakoœci, zdrow¹

i lokalnie/regionalnie produkowan¹ ¿ywnoœæ.

Obszary tradycyjnej akwakultury stawowej z du¿¹

powierzchni¹ stawów i jezior s¹ istotnymi centrami bioró¿norodno-

œci w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Ten rodzaj akwakultury,

dziêki swym zrównowa¿onym, dobrym praktykom, jest kluczowym

czynnikiem dla tworzenia i utrzymywania ró¿norodnoœci siedlisk.

Niestety, ograniczenia prawodawstwa w zakresie ochrony œrodowi-

ska wyrz¹dzaj¹ istotne szkody ekonomiczne w stawowych gospo-

darstwach rybackich, zaœ szkody te zmniejszaj¹ zdolnoœæ przetrwa-

nia gospodarstw. Znakomity stan przyrodniczy œrodowisk stawo-

wych mo¿e zostaæ utracony na skutek zanikania tradycyjnego

rybactwa stawowego. Dlatego te¿ niezbêdne i pilnie potrzebne

s¹ dzia³ania ograniczaj¹ce wobec aktualnie chronionych gatun-

ków, takich jak: kormorany, wydry, czaple czy bobry.

Tradycyjna akwakultura stawowa spe³nia szereg istotnych

funkcji dla spo³eczeñstwa, tak¿e poprzez precyzyjne zarz¹dza-

nie zasobami wodnymi. Stawy i jeziora zapewniaj¹ retencjê

wody, zatrzymywanie biogenów i pozytywnie wp³ywaj¹ na

lokalny klimat i krajobraz.

Tradycyjna akwakultura stawowa rzeczywiœcie wymaga

bezpoœredniego wsparcia dla utrzymania swojego istnienia

i dzia³ania. Gospodarstwa stawowe œwiadcz¹ swoiste istotne

us³ugi dla ogó³u spo³eczeñstwa.

Przysz³oœæ EFR musi uwzglêdniaæ i byæ adaptowana do

specyficznych potrzeb tradycyjnych gospodarstw stawowych.

Domagamy siê zatem specjalnego rozdzia³u adresowanego do

tego sektora akwakultury. Nastêpuj¹ce postulaty musz¹ byæ

wziête pod uwagê:

� Nale¿y uznaæ, ¿e tradycyjna akwakultura stawowa jest

istotn¹ czêœci¹ europejskiej „zielonej akwakultury”

(przyjaznej œrodowisku naturalnemu).

� Jednym z celów UE jest wspieranie œredniej, ma³ej

i mikroprzedsiêbiorczoœci. Nale¿y to uwzglêdniæ poprzez

dostosowanie dzia³añ administracyjnych w procesach

wnioskowania, p³atnoœci i kontroli œrodków pomoco-

wych EFR do mo¿liwoœci administracyjnych gospo-

darstw rybackich.

� Przedsiêbiorca dzia³aj¹cy w ramach tradycyjnej akwa-

kultury stawowej musi byæ odpowiednio wynagradza-

ny za œwiadczenie zrównowa¿onych, pozaprodukcyj-

nych us³ug, jakie podejmuje dla lokalnych spo³eczno-

œci.

� Musi zostaæ rozwa¿ona mo¿liwoœæ wprowadzenia

rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzêta

w gospodarstwach stawowych.

� Regiony tradycyjnej akwakultury stawowej zwykle zlo-

kalizowane s¹ w niedostatecznie rozwiniêtych obsza-

rach wiejskich. Dlatego te¿ takie regiony musz¹ byæ

traktowane jako „obszary zale¿ne od rybactwa”. Wspar-

cie finansowe powinno byæ skojarzone z innymi aspek-

tami, takimi jak np. ekoturystyka, w celu podtrzymywa-

nia i wspierania zrównowa¿onych praktyk rybackich na

tych obszarach.

� Nale¿y zapewniæ w³aœciw¹ reprezentacjê sektora rybac-

twa stawowego (np. Komitet Doradczy Akwakultury Sta-

wowej)


