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H. Chmielewski, K. Zdanowski – Jeziora Pojezierza

Suwalskiego – Wyd. IRS 2012, s. 248

Niniejszy tom jest ósmym z serii, przedstawiaj¹cym opisy i plany batymetryczne

110 jezior Pojezierza Suwalskiego.
Zeszyt obejmuje spor¹ czêœæ jezior Pojezierza Suwalskiego, stanowi¹cego

zachodni¹ czêœæ Pojezierza Litewskiego (powierzchnia ok. 3375 km2 w gra-

nicach Polski).

Pojezierze Suwalskie to przede wszystkim typowy krajobraz m³odoglacjalny,

charakteryzuj¹cy siê stromymi wzgórzami i pagórkami moren czo³owych,

wysoczyznami

moren den-

nych (urozmai-

cone kemami, ozami i drumlinami), g³êbokimi rynnami polodowcowymi (wiêkszoœæ jezior to

twory rynnowe), p³askimi równinami sandrowymi oraz licznymi g³azami narzutowymi.

W sk³ad Pojezierza Suwalskiego wchodz¹: Puszcza Romincka, Pojezierze Zachodniosuwal-

skie, Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska.

Znaczna czêœæ Pojezierza Suwalskiego le¿y w dorzeczu Niemna, a jedynie

po³udniowo-zachodnia w dorzeczu Wis³y oraz pó³nocno-zachodnia – Prego³y.

Niestety, nie wszystkie jeziora by³y objête pomiarami g³êbokoœci, st¹d pewna liczba,

zw³aszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. [z Wprowadzenia]
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Sta¿ studentów Uniwersytetu Czerniowieckiego
(Ukraina) w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego
w Olsztynie

Na pocz¹tku 2013 roku

zosta³a podpisana umowa

o wspó³pracy pomiêdzy Instytu-

tem Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie a Czerniowieckim

Uniwersytetem Narodowym im.

Yuriya Fedkovicha. Przedmio-

tem tej umowy jest rozwój

wspó³pracy w dziedzinie akwa-

kultury oraz koordynacja wspól-

nych badañ naukowych w dzie-

dzinie rybackiej. W szczególno-

œci umowa zawiera miêdzy

innymi punkt mówi¹cy o wymia-

nie osobowej pracowników,

aspirantów i studentów w celu

realizacji wspólnie prowadzo-

nych prac oraz praktyk i sta¿ów.

Inauguracj¹ realizacji tej umowy

by³ przyjazd do naszego Insty-

tutu grupy studentów kierunku

biotechnologii pod opiek¹ pra-

cowników naukowych uniwersy-

tetu (fot. 1).

Podczas dwutygodniowej praktyki studenci

uczestniczyli bezpoœrednio w pracach zwi¹zanych

z eksperymentalnym chowem ró¿nych gatunków

ryb prowadzonym w Zak³adzie Ichtiologii IRS

w Olsztynie oraz w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotro-

watych IRS w Pieczarkach.

Z biotechnologi¹ podchowu wylêgu jesiotra

ostronosego w warunkach zamkniêtego obiegu

wody studenci i pracownicy uniwersytetu mogli siê

zapoznaæ w Zak³adzie Ichtiologii IRS w Olsztynie.

W trakcie zajêæ praktycznych studentom przeka-
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Fot. 1. Grupa studentów z Uniwersytetu Czerniowieckiego z opiekunami przed budynkiem Instytutu
Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

Fot. 2. Studenci zapoznaj¹ siê z prac¹ modelowego obiegu zamkniêtego do ba-
dañ zachowañ narybku jesiotra.



zano metodyki inkubacji cyst artemii, a tak¿e wzbogacania

wartoœci od¿ywczych otrzymanych naupliusów (fot. 2, 3).

Otrzyman¹ wiedzê teoretyczn¹ studenci pog³êbili

w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach,

gdzie obserwowali inkubacjê ikry jesiotra ostronosego

(fot. 4), zapoznali siê z chowem narybku jasiotra, suma

i sandacza, a tak¿e uczestniczyli w pracach zwi¹zanych

w obs³ug¹ basenowych obiegów zamkniêtych do chowu

ryb (fot. 5, 6). Mamy nadziejê, ¿e pierwszy bezpoœredni kon-

takt m³odych ludzi z technologiami chowu ryb pozwoli im

w przysz³oœci staæ siê doœwiadczonymi ichtiologami.

Dobrostan ryb w teorii i praktyce, czyli warsztaty
rybacko-weterynaryjne

Koñcowe miesi¹ce ostatnich lat dostarcza³y corocznie

publikowanych coraz to nowych wytycznych G³ównego

Lekarza Weterynarii, poœwiêconych warunkom prowadze-

nia sprzeda¿y ¿ywych ryb. Dokumenty te budzi³y sporo

emocji wœród hodowców karpi, sprzedawców, a tak¿e

wœród radykalnych dzia³aczy ekologicznych, bowiem dla

jednych og³aszane wytyczne by³y zbyt restrykcyjne, dla

innych znowu zbyt liberalne. Zg³aszane czêsto uzasad-

nione uwagi dotycz¹ce merytorycznego poziomu wytycz-

nych powodowa³y, ¿e treœæ tego dokumentu ulega³a z roku

na rok modyfikacjom. Równoczeœnie wielokrotnie docho-

dzi³o do niejednolitych interpretacji opublikowanych

wytycznych, co skutkowa³o stosowaniem przez przedsta-

wicieli Inspekcji Weterynaryjnej ró¿nego podejœcia do tego

samego problemu w poszczególnych regionach kraju.

Z tych powodów Towarzystwo Promocji Ryb podjê³o roz-

mowy z GIW, co doprowadzi³o do uruchomienia cyklu szko-

leñ adresowanych do przedstawicieli Powiatowych Inspek-

toratów Weterynarii z ca³ej Polski.

6/2013 KOMUNIKATY RYBACKIE 45

Fot. 4. Studenci zapoznaj¹ siê z prac¹ wylêgarni ryb.

Fot. 5. Prace w podchowalni ryb. Fot. 6. Prace w podchowalni ryb.

Fot. 3. Wzbogacanie wartoœci od¿ywczych na-
upliusów artemii.



Celem szkoleñ jest przekazanie informacji merytorycz-

nej w zakresie anatomii i fizjologii ryb, technologii produkcji

podstawowych gatunków ryb w Polsce, praktycznych

aspektów dobrostanu ryb, powi¹zañ zdrowotnych i jakoœcio-

wych w akwakulturze, jak równie¿ dotycz¹cych aspektów

etyczno-filozoficznych relacji cz³owieka i zwierz¹t, a tak¿e

podstaw biologicznych warunków sprzeda¿y ¿ywych ryb,

prawnych podstaw dobrostanu, dokumentacji w obrocie

¿ywymi rybami, czy wreszcie mo¿liwych metod dzia³ania

w przypadku stwierdzenia naruszenia dobrostanu oraz pro-

blemów dotycz¹cych kontaktów z mediami.

Elementem szkoleñ s¹ tak¿e wizyty ich uczestników

w gospodarstwach pstr¹gowych i karpiowych. Wyk³adow-

cami szkoleñ s¹ przedstawiciele nauki, praktyki rybackiej,

lekarze weterynarii, jak równie¿ przedstawiciele G³ównego

Inspektoratu Weterynarii oraz mediów. Tematyka szkoleñ

zosta³a uzgodniona z G³ównym Lekarzem Weterynarii,

a koñcowym ich efektem bêdzie publikacja kompendium wie-

dzy dotycz¹cej tematu, które pozwoli nie tylko ujednoliciæ

podejœcie Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze ca³ego kraju,

ale tak¿e pozwoli na unikniêcie corocznego og³aszania coraz

to nowych wytycznych. Pierwsze dwa cykle szkoleñ przepro-

wadzone zosta³y w dniach 25 – 27 oraz 27 – 29 listopada 2013

w niezmiennie piêknym niezale¿nie od pory roku Kazimierzu

Dolnym. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Powiato-

wych i Wojewódzkich Inspekcji Weterynaryjnych z terenu

województw: warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, lubel-

skiego, podkarpackiego, ma³opolskiego, œwiêtokrzyskiego,

mazowieckiego i ³ódzkiego. W atmosferze integracyjnej, kon-

takt wyk³adowców ze s³uchaczami by³ bardzo bliski i bezpo-

œredni, co sprzyja³o dyskusji na tematy istotne dla obu stron.

Szkolenie uczestników z pozosta³ych województw zostanie

przeprowadzone w 2014 r.

Miros³aw Kuczyñski

Uchwa³a nr 1
Zarz¹du Zwi¹zku Producentów Ryb – Organizacji
Producentów podjêta dnia 5 listopada 2013 r. w Siedlcu

Zarz¹d Zwi¹zku Producentów Ryb, jako Uznana Organizacja Producen-
tów Ryb, dzia³aj¹c na podstawie przepisów ustawy z 1982 r. o spo³eczno-za-
wodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) oraz ustawy
o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. 20 poz.106) i Statu-
tu Uznanej Organizacji Producentów informuje, ¿e nie znajduje ¿adnych racjo-

nalnych podstaw do wprowadzania op³at za wody pobierane do zalewu sta-
wów karpiowych i wnioskuje o zaprzestanie dalszych prac nad projektem

zmierzaj¹cym do ponoszenia przez gospodarstwa rybackie op³at za wody,
pobierane na zalewanie stawów karpiowych.

UZASADNIENIE

§1

Ewentualne korzyœci z tytu³u op³at za wody pobierane na zalewanie sta-

wów karpiowych bêd¹ nieistotne dla bud¿etu pañstwa, a ich skutki bêd¹ bar-

dzo negatywne dla gospodarstw rybackich, gospodarki wodnej, œrodowiska

przyrodniczego i jakoœci od¿ywiania siê polskiej ludnoœci. Jak wynika z naszej
analizy, obowi¹zek op³at za pobór wód na zalew stawów karpiowych - w sytu-
acji, gdy jakoœæ wody nie ulega z tego tytu³u pogorszeniu, nie znajduje pod-
staw w Ramowej dyrektywie wodnej UE.
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Uczestnicy szkolenia przed magazynem ryb



§2
Rozpatruj¹c omawian¹ kwestiê nale¿y mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ

tego, czym s¹ polskie stawy karpiowe i jakie jest ich znaczenie.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, przedstawia siê g³ówne aspekty ww.
zagadnienia:

Od³owy i spo¿ycie ryb.
W 2010 roku po³owy krajowe (s³odkowodne i morskie) wynios³y

219 tys. ton ryb - w tym po³owy s³odkowodne – 48,4 tys. ton.
Polacy konsumuj¹ rocznie oko³o 500 tys. ton ryb, to jest ok. 13

kg na osobê, z tego 48,5 tys. ton polskich ryb s³odkowodnych -
w tym oko³o 17-20 tys. ton karpi, których produkcja ci¹gle maleje
i ok. 16 tys. ton pstr¹gów, których produkcja znakomicie wzros³a
w ostatnich kilkunastu latach. Polacy zjadaj¹ œrednio 46 % mniej ryb,
ni¿ wynosi œrednie spo¿ycie w krajach UE. Miêso ryb w Polsce sta-
nowi zaledwie 7% konsumpcji miêsa. Dla zapewnienia w³aœciwej
diety, iloœæ ta wg wskazañ dietetyków, winna wynosiæ minimum 15%
! Poprawê jakoœci wy¿ywienia Polaków, winno siê czyniæ g³ównie
rozwijaj¹c polsk¹ produkcjê stawow¹, gdy¿ rybo³ówstwo ba³tyckie
nie jest w stanie zwiêkszyæ swych po³owów!

Na ziemiach polskich stawy zaczêto budowaæ od XII wieku.
G³ównym celem by³ chów ryb – g³ównie karpi na zaspokajanie
potrzeb pokarmowych ludnoœci.

Dziœ na znaczenie polskich stawów karpiowych, nale¿y patrzeæ
jednak znacznie szerzej, ni¿ tylko pod k¹tem pozyskiwania miêsa
ryb, a to z uwagi na nastêpuj¹ce bardzo wa¿ne wzglêdy:
1). Szczególnie wa¿na i pozytywna funkcja stawów karpio-

wych w retencji wód.
Retencja wód w Polsce to bardzo wa¿ne zadanie strategiczne,

gdy¿ jesteœmy w Europie krajem o najmniejszych zasobach wód
w przeliczeniu na jednego mieszkañca, a ponadto wod¹ gospodaru-
jemy Ÿle! W Szwajcarii, Austrii ka¿dy litr wody u¿ytkowany jest kilku-
krotnie - w Polsce tylko raz!

Szczególnie korzystna funkcja stawów rybnych w retencjonowa-
niu wód wynika z faktu, ¿e woda magazynowana jest na powierzchni
a¿ 700 km2, a wiêc na powierzchni przekraczaj¹cej powierzchniê
wszystkich zbiorników zaporowych w Polsce, których powierzchnia wynosi ok.
500 km2.

Ogromn¹ zalet¹ stawów jest nie tylko du¿a iloœæ retencjonowanej wody,
ale równie¿ ich po³o¿enie – stawy zbudowano g³ównie tam, gdzie nie ma, lub
jest bardzo ma³o naturalnych zbiorników wodnych - jezior. Najwiêcej stawów
zbudowano bowiem w œrodkowej i po³udniowej Polsce!

Retencja wody w stawach to ok. 700 km2 i wynosi oko³o 1.800 milio-
nów m3.

Czy to du¿o czy ma³o ? To jest bardzo du¿o! Potwierdzaj¹ to nastêpuj¹ce
dane:

– jezioro Œniardwy ma powierzchniê 106 km2 i gromadzi ok. 690 mln m3

wody,

– Zalew Zegrzyñski ma powierzchniê 33 km2 i gromadzi ok. 94 mln m3 wody,

– zalew Jeziorsko ma powierzchniê 42 km2 i gromadzi ok. 202 mln m3 wody.

Retencyjna wody w stawach wynosi wiêc:

– 2,4 razy pojemnoœci jeziora Œniardwy,

– 8,3 razy objêtoœci zbiornika Jeziorsko,

– 18 razy objêtoœci zbiornika Zegrzyñskiego.

– Bardzo wa¿ny jest fakt, ¿e stawy wzbogacaj¹ ekosystemy wodne, poprzez
równomierny i powolny odp³yw wód ze stawów, pobranych podczas nad-
miaru wód wiosn¹ i oddaj¹cych wodê latem, zapewniaj¹c sta³e przep³ywy
wody w tych ekosystemach!

– Retencja wód w stawach jest najefektywniejsza, gdy¿ woda pobierana jest
wiosn¹, poza okresem wegetacyjnym, podczas nadmiaru wód po rozto-
pach zimowych, do opró¿nionych ca³kowicie jesieni¹ stawów. Rzeki i jezio-
ra nadmiaru wód nie retencjonuj¹, tylko przepuszczaj¹ je w ramach naczyñ

po³¹czonych. Zbiorniki zaporowe proporcjonalnie mniej retencjonuj¹ wód,
gdy¿ s¹ opuszczane tylko czêœciowo na okres zimowy.

– Stawy spe³niaj¹ równie¿ bardzo wa¿n¹ rolê przeciwpowodziow¹ i przeciw-
po¿arow¹.

– Budowa stawów i retencjonowanie w nich wód, nie obci¹¿aj¹ w ogóle
bud¿etu pañstwa, w odró¿nieniu od retencji wód w zbiornikach zaporowych,
poniewa¿ 100% kosztów retencji wód w stawach pokrywaj¹ rybacy!

2). Stawy rybne to nieoceniony, pozytywny wp³yw na œrodowisko.

– Zmagazynowana woda w stawach rybnych o powierzchni oko³o 700 km2,
wyparowuje œrednio w ci¹gu sezonu wegetacyjnego wodê w iloœci 1 litra
w ci¹gu 1 sekundy z ka¿dego hektara swej powierzchni. Oznacza to, ¿e
w ka¿dej godzinie w Polsce ze stawów œrednio wyparowuje ponad 250
miliardów litrów wody, a w upalne dni letnie ponad dwa, trzy razy wiêcej! Ma
to przeogromny, korzystny wp³yw na mikroklimat i œrodowisko przyrodnicze
Polski.

– Woda stawowa, bêd¹c ostoj¹ wielu zwierz¹t, wzbogaca przyrodê. Daje
mo¿liwoœæ wodopoju i k¹pieli zwierzêtom leœnym i polnym. Na stawach
bytuje oko³o 130 gatunków ptaków z 435 rejestrowanych w kraju. Liczba
ptaków na stawach mo¿e kszta³towaæ siê od kilkuset do kilkudziesiêciu
tysiêcy sztuk.

3). Wp³yw produkcji ryb w stawach na jakoœæ wód zlewni!

– Cytat z dyrektywy Unii Europejskiej: „z punktu widzenia nadzoru wodnego,

stawy nie s¹ obci¹¿eniem dla œrodowiska, ale generalnie ulepszaj¹ jakoœæ

wody poni¿ej stawów. Stawy karpiowe uwalniaj¹ wodê lepszej jakoœci ni¿

t¹, któr¹ otrzymuj¹. Dodatkowo, stawy s¹ zbiornikami - magazynami wody

i poprawiaj¹ mikroklimat„.
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– Badania niemieckie w latach 1994-1997 udowodni³y, ¿e „stawy rybne trwale

kumuluj¹ (uwalniaj¹ œrodowiska dorzecza) od 5,7 do 2,65 kg fosforu/ha oraz

azotu mineralnego od 42 do 290 kg/ha rocznie. A wiêc stawy bardzo pozy-

tywnie oddzia³uj¹ na jakoœæ wód dorzecza” (dane zaczerpniête z opracowa-
nia R. Knosche, K. Schreckkenbach, M. Pfeifer and H. Wissenbach - Balan-
ces of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and
Ecology 2000, 7, 15-22).

– Wiele gospodarstw stawowych pobiera bardzo zanieczyszczone wody po
roztopach œniegu, wody poburzowe, a czêsto z cieków prowadz¹cych wody
pozaklasowe. Rybacy wody te doprowadzaj¹ zawsze do II klasy czystoœci,
co jest warunkiem hodowli karpi!
Woda zostaje oczyszczona! Nastêpuje to na skutek naturalnego obiegu
materii w ramach „³añcucha pokarmowego stawu”, zabiegów hodowlanych,
sedymentacji osadów, mineralizacji mu³u stawowego, poprzez wapnowa-
nie, napowietrzenie, osuszenie i przemro¿enie dna stawowego zim¹ po
spuszczeniu jesiennym wody ze stawów.

– O braku negatywnego oddzia³ywania stawów rybnych na œrodowisko naj-
bardziej przekonuj¹co œwiadczy fakt, ¿e budowane ju¿ od œredniowiecza
wielkie kompleksy stawów milickich, ma³opolskich, lubelskich, œl¹skich,
przygodzickich nie spowodowa³y – mimo up³ywu setek lat – szkód w œrodo-
wisku wodnym i przyrodniczym, a wrêcz odwrotnie – na stawach tych utwo-
rzono wiele rezerwatów i parków krajobrazowych, a ostatnio obszarów
chronionych „Natura 2000”!

– Kompleksowe badania z ostatnich lat, przeprowadzone przez naukowców
z IMiUZ Falenty, wywiod³y bardzo wa¿ny wniosek o wp³ywie stawów ryb-
nych na jakoœæ wód zlewni, który okreœlono nastêpuj¹co:

„Stawy rybne s¹ najtañszym sposobem oczyszczania wód”!!!

§3

Pomimo wykazanych powy¿ej faktów, wiele dzia³añ w³adz odpowie-
dzialnych za œrodowisko, jest ca³kowicie nieracjonalnych z punktu
widzenia rybaków. Na czele tych dzia³añ staje obecnie projekt w zakre-
sie opodatkowania stawowych gospodarstw karpiowych, op³atami za
pobierane wody do zalewu stawów. Jest to projekt bardzo szkodliwy,
zarówno dla rybactwa jak i strategicznych interesów naszej polskiej
gospodarki i polskiego œrodowiska przyrodniczego. Projekt niczym
pozytywnym nie uzasadniony, nieracjonalny, a w rzeczywistoœci nie
poparty faktycznymi wymogami prawa unijnego – „Ramowej dyrektywy

wodnej”. W Polsce funkcjonuje system prawny op³at korzystania za wodê,
który regulowany jest wskaŸnikiem przyrostu rocznego ryb karpiowatych netto
do 1500 kg/ha, po przekroczeniu którego gospodarstwa karpiowe zobligowa-
ne s¹ do ustalonych ustawowych op³at. Tak wiêc do ww. poziomu produkcji
netto, nie ma podstaw do poboru równie¿ op³at za wody, wykorzystane do
zalewu stawów.

§4

Zwi¹zek Producentów Ryb oczekuje od resortu œrodowiska i jego organów
pomocy w zakresie dostosowywania polskiego prawa i warunków determi-
nuj¹cych mo¿liwoœæ racjonalnego rozwoju produkcji rybackiej, a nie nak³ada-
nia obowi¹zków op³at finansowych, które przyczyni¹ siê do dalszego pogor-
szenia, ju¿ i tak bardzo trudnych warunków gospodarki rybackiej i zagro¿¹ jej
egzystencji!

§5

Producenci ryb potrzebuj¹ zapewnienia poboru wody najlepszej jakoœci
w wystarczaj¹cej iloœci, pozwalaj¹cej na optymalne utrzymanie ryb! Jest to
jednak w obecnych czasach has³o z rodzaju pobo¿nych ¿yczeñ m. in. z powo-
du nieprzyjaznego rybactwu prawa - ustaw: Prawo Wodne, Ochrony Œrodowi-
ska, Ochrony Przyrody, O Rybactwie Œródl¹dowym, itd.

Aktualne przepisy prawa zezwalaj¹ na prowadzenie produkcji rybackiej
w stawach bez wymogu specjalnych zezwoleñ – ale:

– Na zasadzie tymczasowoœci, wynikaj¹cej z braku zagwarantowania
trwa³oœci pozwoleñ wodnoprawnych dla gospodarstw stawowych i bez
prawnej mo¿liwoœci „przed³u¿enia pozwolenia wodnoprawnego”!

– Nie daj¹ ¿adnej gwarancji zabezpieczenia poboru wystarczaj¹cej iloœci
wody, okreœlonej w pozwoleniu wodnoprawnym. A w praktyce z ró¿nych
pozamerytorycznych wzglêdów, czêsto iloœæ dostêpnej wody ulega zmniej-
szaniu, na skutek niefrasobliwego wydawania nowych pozwoleñ i pobiera-
nia wód bez pozwoleñ itd!

– Nie daj¹ ¿adnej gwarancji dop³ywu odpowiedniej jakoœci wody!

Nak³adaj¹ w pozwoleniach wodnoprawnych restrykcyjne obowi¹zki na
rybaka w zakresie obowi¹zków pe³nego (100%) utrzymania urz¹dzeñ hydro-
technicznych i cieków, mimo ¿e s³u¿¹ one czêsto równie¿ innym, pozarybac-
kim u¿ytkownikom !

§6

Aby stawy przetrwa³y i nie zginê³y z krajobrazu Polski, w zwi¹zku z radykal-
nym spadkiem op³acalnoœci produkcji rybackiej, musz¹ zostaæ poczynione
reformy, przys³uguj¹ce stawom z tytu³u funkcji, jakie spe³niaj¹ one w najwa-
¿niejszej roli, to jest retencji wody i poprawy jej jakoœci, oraz walorów przyrod-
niczych! Zmiany powinny nast¹piæ w prawodawstwie, zaczynaj¹c od ustawy
Prawo Wodne, które powinno zapewniaæ priorytet dla gospodarki stawowej
trwa³ego zaopatrzenia w wodê, szczególnie dla gospodarstw ju¿ istniej¹cych.
Nale¿y premiowaæ gospodarstwa rybackie za retencjê wód w stawach, odby-
waj¹c¹ siê bez jakichkolwiek obci¹¿eñ finansowych bud¿etu pañstwa! Prawo
ochrony œrodowiska, ochrony przyrody, ustawa o rybactwie œródl¹dowym -
powinny zapewniæ wsparcie u¿ytkowników stawów w gospodarowaniu zaso-
bami przyrody na stawach i partycypowania w kosztach rekompensat strat
powodowanych w kompleksach stawowych przez zwierzêta chronione,
bêd¹ce szkodnikami rybackimi!

§7

Reasumuj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e producenci karpi potrzebuj¹:

– zapewnienia warunków równej konkurencji w produkcji polskich karpi
w stosunku do g³ównych konkurentów na rynku europejskim jakimi s¹ m. in:
gospodarstwa rybackie Republiki Czeskiej, Ukrainy, Litwy - rybacy tych
pañstw nie p³ac¹ za wody pobierane na stawy!

– gwarancji trwa³oœci pozwoleñ wodnoprawnych;

– partycypacji w kosztach utrzymania stawów pozosta³ych grup spo³ecznych
na rzecz których stawy pe³ni¹ dodatkowe funkcje z tego powodu, ¿e stawy
pe³ni¹ funkcje na rzecz nie tylko hodowli ryb, ale równie¿ na rzecz strate-
gicznych interesów ogólnonarodowych - retencji wód i œrodowiska natural-
nego. Powinny wiêc byæ traktowane jako dobro ogólnonarodowe i otaczane
odpowiedni¹ pomoc¹!

Jeœli nie spe³ni siê powy¿szego, stawy karpiowe - z uwagi na
malej¹c¹ op³acalnoœæ chowu karpi - w przysz³oœci znikn¹ z krajobrazu
Polski, podobnie jak dawne stawy m³yñskie, czy uprawy polskiego lnu!
A wraz z nimi z wielu obszarów „Natura 2000” ustanowionych na obiek-
tach stawowych, zostanie tyko nazwa, bo zabraknie tam warunków do
egzystencji wielu gatunków chronionej fauny i flory.

Jednoczeœnie radykalnie zmniejszy siê retencja wód, a w efekcie
w Polsce postêpowaæ bêdzie zagro¿enie powodziowe – po roztopach
œniegu i nadmierne osuszanie terenów w lecie.

Powy¿sze stwierdzenie jest w pe³ni realne! W ostatnich latach zaprzestano
chowu ryb w wielu obiektach stawowych!

§8

Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.

§9

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
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