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Polska akwakultura w 2016 roku na podstawie analizy

kwestionariuszy RRW-22. Czêœæ 1.

Wstêp

Wszystkie kraje cz³onkowskie UE s¹ zobowi¹zane do

przedk³adania Komisji Europejskiej statystyk dotycz¹cych

wszelkiej dzia³alnoœci w dziedzinie rybo³ówstwa i rybactwa.

W Polsce analizy sektora rybackiego przeprowadzane s¹

przy zastosowaniu czterech kwestionariuszy do badañ sta-

tystycznych:

– RRW-19: Sprawozdanie o wynikach ekonomicz-

nych statku rybackiego (sk³adane do Morskiego

Instytutu Rybackiego w Gdyni),

– RRW-20: Sprawozdanie o wynikach ekonomicz-

nych zak³adu przetwórstwa rybnego (sk³adane do

Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni),

– RRW-22 – Zestawienie dotycz¹ce powierzchni sta-

wów rybnych oraz iloœci ryb wyprodukowanych

w stawach rybnych i innych urz¹dzeniach s³u¿¹cych

do chowu lub hodowli (sk³adane do Instytutu Rybac-

twa Œródl¹dowego w Olsztynie),

– RRW-23 – Zestawienie dotycz¹ce gospodarki

rybackiej prowadzonej w publicznych œródl¹dowych

wodach powierzchniowych p³yn¹cych (sk³adane do

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie).

Badania statystyczne sektora
akwakultury w Polsce – podstawowe
informacje

Polska, podobnie jak inne kraje cz³onkowskie sk³ada

raporty do Komisji Europejskiej na temat wszelkiej

dzia³alnoœci w dziedzinie akwakultury prowadzonej

zarówno w wodach s³odkich, jak i s³onych (rozporz¹dzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1. Zgodnie z defi-

nicj¹ unijn¹, akwakultura oznacza hodowlê lub chów orga-

nizmów wodnych za pomoc¹ technik opracowanych w celu

zwiêkszenia produkcji powy¿ej naturalnej wydajnoœci œro-

dowiska, w sytuacji gdy organizmy te pozostaj¹ w³asnoœci¹

osoby fizycznej lub prawnej w ci¹gu ca³ego okresu hodowli

i chowu, do od³owu w³¹cznie2. Opracowane zestawienia

statystyczne nale¿y przekazywaæ do Komisji Europejskiej

corocznie, z wyj¹tkiem informacji o strukturze (metodach

produkcji), które wykonuje siê co trzy lata.

W Polsce jak dotychczas produkcja w akwakulturze

prowadzona jest niemal wy³¹cznie z wykorzystaniem wód

s³odkich3 i ogranicza siê do chowu i hodowli oko³o czter-

dziestu gatunków ryb (do konsumpcji, obsad stawów

i innych urz¹dzeñ do chowu ryb oraz zarybieñ wód

powierzchniowych p³yn¹cych) oraz dwóch gatunków sko-

rupiaków (rak b³otny i szlachetny) przeznaczonych do kon-

sumpcji oraz zaraczeñ obwodów rybackich.

W krajowej akwakulturze prowadzone s¹ trzy g³ówne

rodzaje dzia³alnoœci specjalizuj¹cej siê w produkcji ryb

przeznaczonych do konsumpcji:

1) stawowy chów i hodowla karpi oraz towarzysz¹ca jej

produkcja gatunków dodatkowych (chów niskointen-

sywny);

2) chów i hodowla ryb ³ososiowatych, g³ównie pstr¹gów

têczowych – w stawach ziemnych i betonowych, base-

nach i torach wodnych, przegrodach i sadzach (chów

intensywny);

3) chów i hodowla ryb (zazwyczaj ciep³olubnych, lecz tak¿e

zimnolubnych) w systemach recyrkulacyjnych z zastoso-

waniem filtracji i oczyszczania wody, g³ównie sumów

afrykañskich, tilapii, jesiotrów, ³ososia atlantyckiego

(chów wysokointensywny).
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1 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przekazywania przez pañstwa cz³onkowskie statystyk w dziedzinie
akwakultury, uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 788/96

2 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1380/20013 z dnia 11.12.2013 r. Dz.Urz.UE L. 354/22 z dn. 28.12.2013 r.
3 W województwie zachodniopomorskim uruchomiono w 2015 r. jedn¹ farmê wykorzystuj¹c¹ geotermalne wody s³onawe



Ponadto w Polsce od kilku lat dynamicznie rozwija siê,

podobnie jak w kilku innych krajach unijnych, nowy seg-

ment akwakultury w postaci pozyskiwania ikry przeznaczo-

nej do spo¿ycia. Ikrê pobiera siê g³ównie od jesiotrów, troci

oraz pstr¹gów.

Oprócz produkcji organizmów wodnych przeznaczo-

nych do konsumpcji, wa¿n¹, coraz bardziej istotn¹ czêœci¹

krajowej akwakultury jest produkcja materia³u obsadowego

i zarybieniowego wielu gatunków ryb, w tym cennych przy-

rodniczo. Rosn¹cy popyt i rozwój nowych technologii sty-

muluj¹ budowê obiektów wylêgarniczych (inkubuj¹cych

ikrê ryb i produkuj¹cych wylêg ryb) oraz wylêgarniczo-pod-

chowowych, które dodatkowo prowadz¹ dalszy podchów

pozyskanego wylêgu do starszych form materia³u zarybie-

niowego i obsadowego.

Zapotrzebowanie na ten materia³ bêdzie w najbli¿szych

latach dynamicznie wzrasta³o z wielu powodów, miêdzy

innymi zwi¹zanych z obowi¹zkiem zarybiania obwodów

rybackich zgodnie z normami przyjêtymi w operatach

rybackich, koniecznoœci¹ zarybiania polskich obszarów

morskich oraz mo¿liwoœci¹ uzyskania œrodków finanso-

wych na produkcjê cennych gospodarczo rodzimych

gatunków ryb w ramach programów wodnoœrodowisko-

wych.

Przebieg zbierania kwestionariuszy
i uwagi ogólne

Otrzymano informacje (wype³nione kwestionariusze

RRW-22) od 1046 podmiotów, podczas gdy w poprzednim

roku od 1169, co oznacza spadek liczby zwrotów o 10,4%.

Otrzymano zwroty kwestionariuszy RRW-22 ze wszystkich

województw, tam gdzie nie wype³niono rubryki „wojewódz-

two”, ustalono je na podstawie kodu pocztowego. Spadek

liczby nades³anych kwestionariuszy dotyczy g³ównie

ma³ych gospodarstw stawowych, o powierzchni ewidencyj-

nej stawów nieprzekraczaj¹cej 5 ha, co nale¿y wi¹zaæ z per-

turbacjami z wdro¿eniem nowego programu

rekompensat wodnoœrodowiskowych Programu

Operacyjnego „Rybactwo i Morze“.

Otrzymano 1035 kwestionariuszy

obowi¹zuj¹cego wzoru oraz 11 ju¿ nieaktualnego

wzoru, w zwi¹zku z czym zasz³a koniecznoœæ

dostosowania zawartych w nich danych.

W ubieg³ych latach otrzymywano znaczn¹ liczbê

nieaktualnych kwestionariuszy, co utrudnia³o opra-

cowywanie danych. W ostatnich badaniach

odsy³ano do adresatów niew³aœciwe kwestionariu-

sze, prosz¹c o powtórne wype³nienie na pra-

wid³owych drukach. Pozwoli³o to w badaniach zmi-

nimalizowaæ tego typu usterki.

Œwiadomoœæ faktu, ¿e badania nie obejmuj¹

wszystkich podmiotów prowadz¹cych chów

i hodowlê ryb i innych organizmów wodnych w Polsce,

w wynikach 2016 roku, podobnie jak w poprzednich bada-

niach, wykorzystano mo¿liwoœci doszacowania produkcji

akwakultury. Mo¿liwoœæ tak¹ daje rozporz¹dzenie Parla-

mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia

9.07.2008 w sprawie przekazywania przez pañstwa

cz³onkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchy-

laj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 788/96. Zgodnie

z zapisami rozporz¹dzenia, kraj cz³onkowski ma mo¿liwoœæ

doszacowania do 10% produkcji akwakultury.

W prezentowanym opracowaniu doszacowanie pro-

dukcji konsumpcyjnych ryb ³ososiowatych wynios³o 10%,

jesiotrowatych 10%, sumów afrykañskich 10%, natomiast

karpi oraz ryb chowanych z karpiem w polikulturach 3%.

Otrzymano 46 (125 w 2015 r.) kwestionariuszy

z gospodarstw stawowych (3,9% wszystkich otrzymanych

kwestionariuszy) o ³¹cznej powierzchni ewidencyjnej 868

ha (2497 ha w 2015r.), które specjalizuj¹ siê wy³¹cznie

w produkcji i sprzeda¿y materia³u obsadowego i zarybienio-

wego. Wed³ug informacji zawartych w kwestionariuszach,

38 podmiotów gospodaruj¹cych na 1196 ha, specjali-

zuj¹cych siê wy³¹cznie w produkcji i sprzeda¿y materia³u

obsadowego i zarybieniowego ryb nie wykaza³o ich sprze-

da¿y. W porównaniu z poprzednim sezonem, w 2016 roku

zdecydowanie zmniejszy³a siê liczba kwestionariuszy,

w których nie wykazano ¿adnej aktywnoœci gospodarczej

w akwakulturze, zarówno chowu ryb czy te¿ skorupiaków,

jak i ich sprzeda¿y. Takich gospodarstw w 2016 roku by³o

22 (2,1% ogólnej liczby), o ³¹cznej powierzchni ewidencyj-

nej stawów 199,7 ha (0,32% ogólnej powierzchni), nato-

miast rok wczeœniej odpowiednio 72 (6,2% ogólnej liczby),

o ³¹cznej powierzchni ewidencyjnej stawów 1522 ha (2,4%

ogólnej powierzchni). Nieznane s¹ przyczyny braku produk-

cji w tych stawach, mog¹ byæ spowodowane zarówno prze-

budow¹ lub modernizacj¹ obiektu chowu, z³ym stanem

technicznym stawów, deficytem wody, lub te¿ œwiadom¹

czasow¹ rezygnacj¹ z prowadzenia chowu ryb.
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Fot. 1. Sum europejski.



Produkcja ryb i innych organizmów
wodnych przeznaczonych do
konsumpcji

W polskiej akwakulturze prowadzi siê chów i hodowlê

niemal wy³¹cznie ryb, z dominacj¹ dwóch gatunków, karpia

i pstr¹ga têczowego (tab. 1).

TABELA 1

Produkcja ryb, skorupiaków i miêczaków przeznaczonych
do konsumpcji

Gatunek Produkcja (t) Sprzeda¿ (t)
Udzia³ sprze-
da¿y w pro-
dukcji (%)

Wartoœæ
(tys. PLN)

Liczba
podmiotów

karp 18549,21 17399,72 93,8 172639,31 822

pstr¹g têczowy 14415,13 13730,07 95,2 169498,05 115

palia 949,18 938,18 98,8 13282,80 14

jesiotr 530,26 459,15 86,6 10706,83 60

pstr¹g Ÿródlany 632,39 616,55 97,5 7561,39 12

³osoœ 282,07 271,79 96,4 5706,87 2

amur 467,52 390,21 83,5 3838,25 344

szczupak 176,54 144,95 82,1 2798,23 398

sum 340,33 282,43 83,0 2635,48 19

to³pyga pstra 564,12 452,56 80,2 2241,82 122

lin 201,99 157,76 78,1 2041,66 352

sum europejski 114,18 91,03 79,7 1613,33 140

karaœ 278,19 220,00 79,1 1285,73 276

inne 92,98 90,28 97,1 634,77 13

pstr¹g potokowy 46,60 40,71 87,4 566,78 8

sandacz 29,45 19,72 67,0 558,77 118

troæ 18,30 15,59 85,2 527,01 3

to³pyga bia³a 113,07 87,85 77,7 473,57 65

sieja 12,96 9,70 74,8 186,55 7

jaŸ 16,12 14,60 90,6 106,08 15

okoñ 9,31 6,64 71,3 61,08 26

p³oæ 10,55 8,11 76,9 40,13 18

leszcz 3,47 3,41 98,5 21,92 7

sielawa 0,53 0,53 100,0 8,20 2

raki 0,25 0,07 28,2 7,75 4

boleñ 0,84 0,21 24,5 2,06 2

kleñ 0,104 0,048 46,8 0,53 2

miêtus 0,731 0,026 3,5 0,36 1

wzdrêga 0,155 0,103 66,7 0,31 1

wêgorz 0,191 0,005 2,7 0,20 2

œwinka 3,605 1

Razem 37860,30 35452,01 93,64 399045,85

Udzia³ iloœciowy karpia w ca³ej produkcji akwakultury

wynosi³ 49,0%, natomiast pstr¹ga têczowego 38,1%. Sta-

tystyki odnotowuj¹ chów niewielkich iloœci dwóch gatunków

raków. Od kilku lat dynamicznie roœnie produkcja ikry prze-

znaczonej do konsumpcji, zw³aszcza najcenniejszej z ryb

jesiotrowatych (tab. 2). W 2016 roku ³¹czna produkcja 28

gatunków ryb przeznaczonych do konsumpcji wynios³a

37,9 tys. ton i by³a wy¿sza o ok. 0,9 tys. ton od rezultatu

z poprzedniego sezonu. W historii badañ statystycznych

przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 jest to drugi

pod wzglêdem wysokoœci produkcji wynik, jedynie w 2014 r.

produkcja ryb by³a wy¿sza, przekraczaj¹c nieznacznie 40

tys. ton.

TABELA 2

Wielkoœæ produkcji ikry przeznaczonej do spo¿ycia
w latach 2013-2016

Rok Wszystkie gatunki (kg) Kawior (kg)

2016 18844 16452

2015 14254 11372

2014 2358 1869

2013 2998 128

Produkcja karpi konsumpcyjnych

W 2016 produkcja karpia konsumpcyjnego wykazana

w 822 kwestionariuszach RRW-22 wynios³a 18,55 tys. ton

i by³a wy¿sza o 0,8 tys. ton od rezultatu z poprzedniego

sezonu. Pomimo wysokiej i stosunkowo stabilnej krajowej

produkcji karpia, zmniejsza siê z roku na rok udzia³ tego

gatunku w ogólnej produkcji ryb, gdy¿ w 2012 r. udzia³ ten

wynosi³ 54,9%, w 2013 r. 53,6%, w 2014 r. 50,6%, nato-

miast w 2016 r. 50,0%. Zmieniaj¹ce siê proporcje udzia³u

karpia s¹ spowodowane wzrostem produkcji innych gatun-

ków ryb w akwakulturze intensywnej. W rankingu wielkoœci

produkcji karpia konsumpcyjnego tradycyjnie przewodzi od

kilku lat województwo lubelskie (tab. 3), produkuj¹ce

w 2016 r. niemal 2,88 tys. ton. Drugie miejsce zajmuje

województwo wielkopolskie (2,03 tys. ton), trzecie œl¹skie

(1,86 tys. ton).

TABELA 3

Produkcja karpia i pstr¹gów* (ryby konsumpcyjne) w podziale na
województwa

Województwo
Produk-

cja karpia
(t)

Liczba
podmio-

tów

Udzia³ w
produkcji

(%)

Produkcja
pstr¹gów (t)

Liczba
podmio-

tów

Udzia³
w pro-

dukcji (%)

dolnoœl¹skie 1620,1 68 8,7 24,5 2 0,2

kujawsko-pomorskie 428,0 17 2,3 48,2 2 0,3

lubelskie 2883,6 90 15,5 238,3 4 1,5

lubuskie 982,9 48 5,3 41,8 1 0,3

³ódzkie 838,1 71 4,5 63,8 1 0,4

ma³opolskie 868,8 36 4,7 288,4 5 1,8

mazowieckie 1359,9 64 7,3 53,0 2 0,3

opolskie 1628,3 43 8,8 33,6 3 0,2

podkarpackie 1494,4 27 8,1 10,6 2 0,1

podlaskie 583,0 12 3,1 20,3 3 0,1

pomorskie 36,1 4 0,2 8196,2 41 51,0

œl¹skie 1860,5 148 10,0 401,8 9 2,5

œwiêtokrzyskie 1220,3 45 6,6 138,7 7 0,9

warmiñsko-mazurskie 407,3 42 2,2 379,2 8 2,4

wielkopolskie 2033,7 70 11,0 384,5 6 2,4

zachodnio-pomorskie 304,3 36 1,6 5738,8 25 35,7

Razem 18549,2 821 100,0 16061,6 121 100,0

*pstr¹g têczowy, pstr¹g Ÿródlany, pstr¹g potokowy i palia

Produkcja pstr¹gów konsumpcyjnych

Chów wszystkich gatunków pstr¹gów przeznaczonych

do konsumpcji wykazany zosta³ w 121 kwestionariuszach
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RRW-22 (tab. 3). Produkcja najbardziej popularnego

gatunku ryb ³ososiowatych, pstr¹ga têczowego w 2016

wynios³a r. 14,4 tys. ton, wobec 13,2 tys. ton w 2015 r.

£¹czna produkcja czterech wykazywanych w kwestionariu-

szach RRW-22 gatunków pstr¹gów wynios³a 16,04 tys.

ton, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim sezo-

nem o ok. 2,8%. W 2016 r., tak jak w innych latach, w chowie

pstr¹gów zdecydowanie dominowa³ pstr¹g têczowy

(89,9%). Nastêpne miejsca zajmowa³a palia z 5,9%

udzia³em oraz pstr¹g Ÿródlany 3,9%. W 2016 r. ³¹czna pro-

dukcja wszystkich analizowanych gatunków ryb ³ososiowa-

tych (pstr¹gów, troci oraz ³ososia atlantyckiego) przezna-

czonych do konsumpcji wynios³a 16,33 tys. ton, natomiast

w 2015 r. 15,9 tys. ton. Produkcja pstr¹gów w ró¿nych sys-

temach, zarówno z wod¹ przep³ywow¹, jak i w systemach

recyrkulacyjnych jest tradycyjnie ulokowana w nadmor-

skich regionach kraju. Dwa nadmorskie województwa,

pomorskie i zachodniopomorskie, mia³y w 2016 roku

³¹cznie jedynie 1,8% udzia³u w ca³kowitej produkcji krajo-

wej karpia, natomiast w produkcji pstr¹gów zdecydowanie

dominuj¹, z udzia³em 86,7% produkcji ogólnej tych gatun-

ków ryb.

Produkcja innych gatunków ryb
konsumpcyjnych

Oprócz dwóch podstawowych gatunków krajowej

akwakultury, tj. karpi i pstr¹gów, w statystykach rybackich

wykazywana jest produkcja oko³o 35 innych gatunków ryb

w stawach ziemnych typu karpiowego oraz w systemach

intensywnych (tab. 1). Produkcja istotnych w polikulturach

z karpiem tak zwanych ryb roœlino¿ernych (to³pyga bia³a,

to³pyga pstra i amur bia³y) wynios³a 1,14 tys. ton i by³a bar-

dzo zbli¿ona do wyników z poprzedniego sezonu (1,18 tys.

ton). Produkcja cenionych przez konsumentów i poszuki-

wanych na rynku ryb drapie¿nych (szczupak, sandacz, sum

europejski, okoñ) kolejny sezon z rzêdu zmniejsza siê,

w 2016 r. wynios³a 0,33 tys. ton, natomiast w 2015 r. 0,47

tys. ton. G³ównym udzia³owcem spadku produkcji wœród

ryb drapie¿nych jest sum europejski oraz szczupak. Pro-

dukcja sandacza w porównaniu z poprzednim sezonem

wzros³a i wynios³a w 2016 r. 29,5 ton (22,5 ton w 2015 r.).

Kolejny rok z rzêdu odnotowano wzrost produkcji ryb jesio-

trowatych z rodzaju Acipenser, którego produkcja w 2016 r.

wynios³a 0,53 tys. ton i by³a wy¿sza o 0,13 tys. ton od

rezultatu z 2015 r. Podobnie jak w poprzednim sezonie,

w 2016 r. chów ryb jesiotrowatych zadeklarowa³o 60 pod-

miotów. Znacz¹cy wp³yw na rynek jesiotrów ma dynamicz-

nie wzrastaj¹ca produkcja ikry z ryb jesiotrowatych, co

wymaga zwiêkszania stada ryb przeznaczonych do pobie-

rania ikry na kawior. W ostatnim roku produkcja ikry prze-

znaczonej do spo¿ycia osi¹gnê³a rekordowy pu³ap 18 844

kg, z czego najcenniejszy kawior z ryb jesiotrowatych sta-

nowi³ 87,3% produkcji ogólnej. W obiektach stosuj¹cych

wysokointensywne systemy chowu ryb, produkcja suma

afrykañskiego utrzyma³a siê na zbli¿onym do 2015 r. pozio-

mie (358 ton w 2015 r., natomiast w 2016 r. 340 ton). Zwiê-

kszy³a siê równie¿ produkcja ³ososia atlantyckiego, z 156,5

ton w 2015 r. do 282,1 ton w 2016 r.

Produkcja i sprzeda¿ materia³u
obsadowego i zarybieniowego

W 2016 roku wyprodukowano 24 gatunki ryb

(z wy³¹czeniem ryb ³ososiowatych) przeznaczonych

g³ównie do obsad stawów ziemnych typu karpiowego (nary-

bek oraz kroczek), o ogólnej masie 9,31 tys. ton (tab. 4).

Zdecydowanie dominowa³ karp, z produkcj¹ 7,64 tys. ton.

By³a to wielkoœæ nieznacznie wy¿sza ni¿ w poprzednim

sezonie, w którym od³owiono ³¹cznie 7,59 tys. ton tego

gatunku. Nastêpne miejsce w rankingu zajmuj¹ gatunki ryb

istotne w polikulturach z karpiem, to jest lin, amur bia³y,

karasie, szczupak, to³pyga bia³a, sum europejski oraz

to³pyga pstra.

TABELA 4

Produkcja materia³u obsadowego (z wy³¹czeniem ryb ³ososiowa-
tych). Podano ³¹cznie masê narybku jesiennego 0+, narybku 1+

(wiosenny i jesienny) oraz kroczka

Gatunek Produkcja (t) (%)

karp 7636,28 81,99

lin 374,04 4,02

amur 344,22 3,70

karaœ 327,49 3,52

szczupak 242,76 2,61

to³pyga pstra 178,07 1,91

sum europejski 81,73 0,88

to³pyga bia³a 64,36 0,69

sandacz 41,61 0,45

p³oæ 6,06 0,07

jaŸ 3,89 0,04

okoñ 3,53 0,04

certa 2,83 0,03

boleñ 2,02 0,02

leszcz 1,40 0,02

sieja 1,22 0,01

kleñ 0,83 0,01

wêgorz 0,79 0,01

œwinka 0,76 0,01

sielawa 0,13

< 0,10

brzana 0,11

miêtus 0,09

raki 0,03

wzdrêga 0,001

Razem 9314,23 100,00

Dla ryb ³ososiowatych i reofilnych dane na temat zary-

biania polskich obszarów morskich pozwalaj¹ na weryfika-

cjê danych uzyskanych z kwestionariuszy RRW-22, podob-

nie jak iloœci materia³u zarybieniowego poszczególnych

gatunków ryb. Analogicznie jak w 2015 r., w ostatnim sezo-
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nie do wód otwartych wprowadzono materia³ zarybieniowy

27 gatunków ryb, natomiast wartoœæ ogólna materia³u

wzros³a z 37,13 mln z³ do 39,20 mln z³ (Wo³os i in. 2017,

niepublikowane).

Produkcja materia³u obsadowego na potrzeby stawów

typu karpiowego stanowi istotny segment produkcji polskiej

akwakultury. Warunki klimatyczne w kraju powoduj¹, ¿e

w odró¿nieniu od krajów Europy Po³udniowej konieczny jest

trzyletni cykl chowu tak istotnych gatunków jak karp, amur

bia³y i to³pygi. Atrakcyjnoœæ produkcji materia³u zarybienio-

wego stymuluj¹ równie¿ potrzeby zarybiania obwodów

rybackich, polskich obszarów morskich oraz premiowanie

produkcji cennych gospodarczo rodzimych gatunków ryb

w ramach programu wodnoœrodowiskowego.

Od 2015 r. w kwestionariuszach RRW-22 ewidencjono-

wana jest liczba oraz produkcja wylêgarni i podchowalni.

W 2016 r. w 122 obiektach wyprodukowano ³¹cznie 903,1

mln szt. zap³odnionej ikry 27 gatunków ryb oraz 703,7 mln

szt. osobników m³odych 30 gatunków ryb. W wykazach

produkcji zap³odnionej ikry dominowa³y pstr¹g têczowy,

szczupak oraz sielawa, natomiast w produkcji osobników

m³odych sielawa, karp i szczupak (tab. 5).

TABELA 5

Produkcja wylêgarni i podchowalni

Gatunek Ikra (tys. szt.) Osobniki m³ode (tys. szt.)

amur 14200 20239

boleñ 7775 8171

brzana 4892 1419

certa 8550 2793

jaŸ 24740 28593

jelec 350

jesiotr 2060 1118

karaœ 4890 6423

karp 76059 175338

kleñ 2312 4137

lin 6482 5878

lipieñ 1105 600

³osoœ 30 422

miêtus 52944 45166

palia 6000 2175

p³oæ 500

pstr¹g potokowy 7890 4237

pstr¹g têczowy 256995 45406

pstr¹g Ÿródlany 22535 1640

raki 20

sandacz 74298 4857

sieja 25049 20385

sielawa 140304 192255

sum 2394 630

sum europejski 3400 3326

szczupak 144371 137711

œwinka 3515 3413

to³pyga bia³a 2000 4676

to³pyga pstra 5500 3615

troæ 2814 5203

Razem 903104 730694

W unijnych statystykach rybackich od 2012 roku

obowi¹zuje nowa definicja produkcji, zgodnie z któr¹ „pro-

dukcja oznacza produkty akwakultury przy pierwszej sprze-

da¿y, w tym wprowadzan¹ do obrotu produkcjê wylêgarni

i podchowalni (Rozporz¹dzenie 762/2008 z dnia 9 lipca

2008 r.) z wy³¹czeniem materia³u obsadowego, który jest

przewidziany do dalszego chowu.

Nowo wprowadzone do kwestionariusza RRW-22

tabele umo¿liwiaj¹ zinwentaryzowanie sprzeda¿y materia³u

obsadowego i zarybieniowego poszczególnych gatunków

ryb oraz okreœlenie wartoœci tej sprzeda¿y. £¹czna zadekla-

rowana masa sprzeda¿y materia³u obsadowego i zarybie-

niowego ryb ³ososiowatych, jesiotra i suma afrykañskiego

wszystkich klas wielkoœci wynios³a 998,3 tony o wartoœci

28,8 mln z³.

Sprzeda¿ wszystkich pozosta³ych gatunków ryb

wynios³a 1,8 tys. ton narybku i kroczka, 65,07 mln szt.

narybku letniego oraz 375,2 mln szt. wylêgu o ³¹cznej war-

toœci 40,34 mln z³ (tab. 6).

TABELA 6

Sprzeda¿ materia³u obsadowego i zarybieniowego ryb ³ososio-
watych, jesiotra i suma afrykañskiego

Gatunek

Klasa wielkoœci (gramy)

do 10 10 do 100 powy¿ej 100

masa
(kg)

wartoœæ
(tys. z³)

masa
(kg)

wartoœæ
(tys. z³)

masa
(kg)

wartoœæ
(tys. z³)

pstr¹g têczowy 17751,4 1464,1 227170,3 5722,1 346715,0 5176,8

pstr¹g Ÿródlany 3000,0 298,8 16113,0 446,3 3122,0 57,4

palia 1000,0 85,0 4227,0 96,9 2215,0 26,6

pstr¹g potokowy 2353,5 505,4 3087,0 198,1 1091,7 24,6

troæ 282,0 85,7 22936,0 1385,1 2300,0 58,7

³osoœ 16,0 1,8 3200,0 326,4 3500,0 54,1

jesiotr 1694,0 312,1 1968,0 128,6 334434,3 12289,5

sum 75,0 2,6

lipieñ 58,8 7,1

Razem 26096,9 2752,9 278835,1 8313,3 693378,0 17687,5

£¹czna wartoœæ, zadeklarowanej w 2016 roku przez

sk³adaj¹cych kwestionariusze statystyczne, produkcji

materia³u obsadowego i zarybieniowego 33 gatunków ryb

to 69,14 mln z³.

Wartoœæ produkcji akwakultury

Wartoœæ sprzeda¿y najpopularniejszych gatunków pol-

skiej akwakultury, karpia oraz pstr¹ga têczowego w 2016 r.

wzros³a w porównaniu z poprzednim sezonem. By³o to spo-

wodowane zarówno wzrostem produkcji obu wymienio-

nych gatunków, jak i ich cen jednostkowych. W 2016 r. war-

toœæ sprzeda¿y karpi konsumpcyjnych by³a zbli¿ona do

wartoœci sprzeda¿y pstr¹gów têczowych i wynios³a odpo-

wiednio 172,6 i 169,5 mln z³. £¹czna wartoœæ sprzeda¿y

ryb konsumpcyjnych wszystkich gatunków pstr¹gów

(têczowy, Ÿródlany, potokowy i palia) wynios³a 190,9 mln z³

i by³a o 9,2% wy¿sza ni¿ w 2015 r. Ca³kowita wartoœæ pro-
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duktów akwakultury w 2016 r. by³a wy¿sza ni¿ w poprzed-

nim roku sprawozdawczym. Wartoœæ sprzedanych ryb kon-

sumpcyjnych wynios³a ok. 399 mln z³, a ³¹cznie z ikr¹ prze-

znaczon¹ do spo¿ycia ok. 415 mln z³, wobec odpowiednio

ok. 362 i ok. 373 mln z³ odnotowanych w 2015 r.

Zatrudnienie

W 2016 roku ca³kowite zatrudnienie w sektorze akwa-

kultury wykazane w kwestionariuszach wynios³o 6344

osoby i by³o ni¿sze o 818 osób od zatrudnienia z ubieg³ego

roku (tab. 7). Spadek deklarowanego zatrudnienia spowo-

dowany by³ g³ównie zmniejszeniem liczby kwestionariuszy

przes³anych przez ma³e (do 5 ha powierzchni) gospodar-

stwa karpiowe maj¹ce du¿y udzia³ w samozatrudnieniu

i zatrudnianiu w pracach sezonowych.

TABELA 7

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach gospodarstw (osoby*)

Rodzaj gospodarstwa
Na sta³e

produkcyjni
Sezonowo
produkcyjni

Na sta³e
pozostali

Liczba go-
spodarstw

£¹cznie za-
trudnienie

niskointensywne 2102 1418 709 755 4230

intensywne 590 89 160 100 839

mieszane 349 127 194 68 669

wylêgarniczo-podchowowe 207 105 132 80 444

inne 59 36 9 21 104

bez produkcji 43 9 7 22 59

Razem 3349 1784 1211 1046 6344*

*zaokr¹glenia do pe³nych etatów

Bezpoœrednio w produkcji by³y zatrudnione 5133

osoby (80,9%), z czego na sta³e 3349 osób, natomiast

sezonowo 1784. Pozostali pracownicy (niepracuj¹cy bez-

poœrednio w produkcji – miêdzy innymi pracownicy biurowi,

magazynierzy, stra¿nicy rybaccy) to 1211 osób.

Uwzglêdniaj¹c pracowników zatrudnionych na sta³e

lub sezonowo bezpoœrednio przy produkcji karpia obli-

czono wskaŸnik zatrudnienia wynosz¹cy 6,32 pracownika

na 100 ha powierzchni ewidencyjnej. Przy obliczeniach

uwzglêdniono karpiowe gospodarstwa stawowe (karp han-

dlowy stanowi co najmniej 70% produkcji wszystkich ryb

handlowych), o powierzchni stawów powy¿ej 5 ha, zaj-

muj¹ce ³¹cznie powierzchniê 45342 ha. W 2015 roku

wska¿nik ten wynosi³ 6,30. Dla gospodarstw powy¿ej 50

ha reprezentuj¹cych 38189 ha wyniós³ 4,11 osoby na 100

ha (4,07 w 2015 roku). WskaŸnik ten w odniesieniu

wy³¹cznie do pracowników zatrudnionych na sta³e

osi¹gn¹³, identycznie jak w ubieg³ym sezonie, 2,65 osoby

na 100 ha.

Dla gospodarstw karpiowych w grupie o powierzchni

5-50 ha, reprezentuj¹cych 7324 ha, wskaŸnik zatrudnienia

bezpoœrednio przy produkcji wyniós³ 18,7 osoby na 100 ha

(20,0 w 2015).

W gospodarstwach pstr¹gowych na jednego zatrud-

nionego przypada 19,0 (17,5 w 2015 roku) ton wyproduko-

wanych ryb konsumpcyjnych, zaœ na 1 zatrudnionego bez-

poœrednio przy produkcji na sta³e 23,6 (22,5 w 2015roku)

ton.

W gospodarstwach pstr¹gowych odsetek pracowni-

ków sezonowych wynosi 11,5% ogó³u zatrudnionych,

natomiast w gospodarstwach karpiowych a¿ 55,0%.

Ro¿nica wynika g³ównie ze specyfiki obu typów gospo-

darstw. W gospodarstwach karpiowych spiêtrzenie robót

(w okresie œwi¹tecznej sprzeda¿y ryb, pracoch³onnych

i trudnych do zmechanizowania od³owów) wymaga zatrud-

nienia znacznej liczby pracowników sezonowych.

Du¿a ró¿norodnoœæ krajowej akwakultury powoduje, ¿e

wiele parametrów gospodarowania, w tym zatrudnienie

zale¿ne jest od typu gospodarstwa. Na potrzeby niniej-

szego opracowania, w celu dokonania bardziej

szczegó³owej analizy wielkoœci i formy zatrudnienia, usys-

tematyzowano podmioty akwakultury sk³adaj¹ce sprawoz-

dania statystyczne, dziel¹c je na szeœæ grup:

� „niskointensywne” – gospodarstwa produkuj¹ce

w polikulturach z karpiem ryby dodatkowe w sta-

wach ziemnych, przy wydajnoœciach nieprzekra-

czaj¹cych 1500 kg/ha przyrostu ryb w sezonie

� „intensywne” – gospodarstwa produkuj¹ce ryby

³ososiowate, jesiotry, suma afrykañskiego oraz inne

gatunki, w stawach przep³ywowych ziemnych

i betonowych lub w basenach i systemach recyrku-

lacyjnych

� „mieszane” – gospodarstwa, w których stosowane

s¹ oba typy produkcji

� „wylêgarniczo-narybkowe” – gospodarstwa, któ-

re produkuj¹ i sprzedaj¹ wy³¹cznie zaoczkowan¹

ikrê oraz materia³ zarybieniowy i obsadowy ró¿nych

gatunków ryb

� „inne” – gospodarstwa, których system produkcji

wed³ug informacji zawartych w RRW-22 nie daje siê

jednoznacznie zdefiniowaæ

� „bez produkcji” – gospodarstwa nie wykazuj¹ce

¿adnej produkcji ryb i innych organizmów wodnych

Najwy¿sze zatrudnienie generuj¹ gospodarstwa nisko-

intensywne (karpiowe). Wynika to nie tylko z najwiêkszej

liczby z³o¿onych kwestionariuszy, lecz tak¿e ze specyfiki

tego typu gospodarstw, wymagaj¹cej du¿ego nak³adu

pracy rêcznej oraz sezonowego spiêtrzenia prac od³owo-

wych i przy grudniowej sprzeda¿y ryb. W gospodarstwach

„niskointensywnych” pracownicy sezonowi stanowi¹

33,5% ogó³u zatrudnionych, natomiast w gospodarstwach

„intensywnych” 10,6% . W gospodarstwach o „intensyw-

nym” profilu na sta³e bezopœrednio przy produkcji pracuje

70,3% zatrudnionych, natomiast w „niskointensywnych”

odsetek ten wynosi 49,7%.

Podobnie jak w poprzednim sezonie, najwy¿sze

zatrudnienie w 2016 roku odnotowano w województwie

œl¹skim (752 osoby), najni¿sze w województwie podlaskim
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(118 osób). W 2015 roku zatrudnienie w podanych wy¿ej

województwach wynosi³o odpowiednio 882 oraz 133

osoby. Spadek zatrudnienia wynika g³ównie z mniejszej

liczby kwestionariuszy sk³adanych przez ma³e gospodar-

stwa karpiowe.

Dominacja produkcji ryb ³ososiowatych i wielkoœæ tej

produkcji w województwach pomorskim i zachodniopomor-

skim powoduj¹, ¿e w tych dwóch województwach wartoœæ

sprzedanych ryb konsumpcyjnych w przeliczeniu na jed-

nego pracownika jest najwy¿sza w kraju i w 2016 roku

wynosi³a odpowiednio 213,4 tys. z³ i 194,5 tys. z³. Oznacza

to zdecydowany wzrost w porównaniu z poprzednim sezo-

nem, gdy¿ w 2015 roku wartoœæ ta w województwie pomor-

skim wynosi³a 185,2 tys. z³ (wzrost o 15,2%), natomiast

w województwie zachodniopomorskim 114,6 tys. z³ (wzrost

o 69,75%). W województwach, w których przewa¿a produk-

cja niskointensywna (g³ównie karpia wraz z gatunkami

dodatkowymi), podobnie jak w poprzednich badaniach,

wymieniony wskaŸnik nie przekracza 50 tys. z³.

Podsumowanie

Prezentowane w artykule dane i informacje zawarte s¹

w oficjalnym raporcie za 2016 rok, przekazanym do Mini-

sterstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej oraz

do Komisji Europejskiej. Jest on trzynastym ju¿ z kolei opra-

cowaniem dotycz¹cym produkcji krajowej akwakultury

w stawach rybnych i innych urz¹dzeniach s³u¿¹cych do

chowu i hodowli. Wprawdzie badania sektora rybackiego

przy zastosowaniu kwestionariuszy statystycznych

RRW-22 nadal z ró¿nych wzglêdów nie obejmuj¹ wszyst-

kich podmiotów akwakultury, jednak wykorzystanie formal-

nych mo¿liwoœci doszacowania produkcji znacz¹co niwe-

luje ewentualn¹ ró¿nicê pomiêdzy statystykami a stanem

faktycznym. Pozwala to traktowaæ jako rzetelny obraz ca³ej

krajowej akwakultury uzyskany w ostatnich badaniach.

Analiza danych zawartych w przes³anych do Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie kwestionariuszach

RRW-22 wykaza³a, ¿e:
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1. Podana w 1046 kwestionariuszach powierzchnia ewi-

dencyjna stawów ziemnych wynosi³a 62142 ha i by³a

ni¿sza od raportowanej w 2015 r. o 1276 ha. Spadek ten

nale¿y przypisaæ nie tylko mniejszej liczbie kwestionariu-

szy z³o¿onych przez hodowców karpia, lecz tak¿e ni¿-

szej o 1527 ha powierzchni wykazanej w zestawieniach

G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii. Uzyskany

wskaŸnik udzia³u powierzchni stawów ziemnych

w powierzchni wykazywanej w zestawieniach G³ównego

Urzêdu Geodezji i Kartografii by³ niemal identyczny jak

w 2015 r., na wysokim poziomie 77%. Pozwala to trakto-

waæ zebrane informacje na temat akwakultury niskoin-

tensywnej jako reprezentatywne.

2. W 2016 roku produkcja wszystkich gatunków ryb kon-

sumpcyjnych w krajowej akwakulturze by³a wy¿sza

w porównaniu z poprzednim sezonem o ok. 0,9 tys. ton

i wynios³a 37,86 tys. ton. W trzynastoletniej historii

badañ statystycznych przy zastosowaniu kwestionariu-

sza RRW-22 jedynie w 2014 roku uzyskano wy¿sz¹ pro-

dukcjê, na poziomie 40,1 tys. ton.

3. Podobnie jak w ubieg³ych latach, w krajowej akwakultu-

rze zdecydowanie dominowa³y dwa podstawowe gatun-

ki ryb przeznaczonych do konsumpcji, karp i pstr¹g

têczowy. Udzia³ iloœciowy karpia w ca³ej produkcji

wyniós³ 48,9%, natomiast pstr¹ga têczowego 38,0%.

Wy¿sze ceny jednostkowe pstr¹ga têczowego spra-

wiaj¹, ¿e obydwa wymienione gatunki maj¹ bardzo zbli¿-

ony udzia³ w wartoœci ogólnej sprzedanych ryb, miano-

wicie karp 43,2%, natomiast pstr¹g têczowy 42,4%.

4. £¹czna wartoœæ wyprodukowanych w 2016 r. w krajowej

akwakulturze i sprzedanych ryb konsumpcyjnych

wynios³a 399,05 mln z³, co oznacza, ¿e by³a wy¿sza ok.

37 mln z³ w porównaniu ze sprzeda¿¹ w 2015 r. £¹cznie

z ikr¹ przeznaczon¹ do konsumpcji oraz skorupiakami

w 2016 roku ca³kowita wartoœæ sprzedanej produkcji

z krajowej akwakultury znacznie przekroczy³a 400 mln

z³.

5. Produkcja karpia konsumpcyjnego w 2016 r. wynios³a

18,55 tys. ton i by³a wy¿sza w porównaniu z poprzednim

sezonem o 0,8 tys. ton.

6. Produkcja wszystkich ryb ³ososiowatych konsumpcyj-

nych (pstr¹gi, ³ososie, trocie) wynios³a w 2016 roku

16,43 tys. ton, zwiêkszaj¹c siê w stosunku do 2015 roku

o ok. tysi¹c ton (2,6%). £¹czna produkcja pstr¹gów

(têczowych, palii, Ÿródlanych i potokowych) przeznaczo-

nych do konsumpcji to 16,04 tys. ton, w tym pstr¹ga

têczowego 14,4 tys. ton. W ostatnim sezonie produkcja

konsumpcyjnych ryb ³ososiowatych (pstr¹gi, trocie,

³ososie), w porównaniu z 2015 r. wzros³a o 4,1%, nato-

miast wszystkich gatunków pstr¹gów ³¹cznie o 2,75%.

7. £¹czna produkcja ryb ³ososiowatych przeznaczonych do

konsumpcji oraz wszystkich roczników materia³u obsa-

dowego wynios³a 20,57 tys. ton. Wed³ug wyliczeñ

metod¹ ekstrapolacji wykonan¹ w SPR£ produkcja

osi¹gnê³a niemal identyczn¹ wielkoœæ 20,20 tys. ton.

Bardzo du¿a zbie¿noœæ wyników pozwala traktowaæ pro-

dukcjê poszczególnych gatunków i roczników ryb ³oso-

siowatych, wyliczon¹ przy zastosowaniu kwestionariu-

sza RRW-22 jako prawid³owo oddaj¹c¹ sytuacjê w sezo-

nie 2016 r.

8. Sprzeda¿ materia³u obsadowego wszystkich gatunków

pstr¹gów (têczowego, Ÿródlanego, potokowego i palii)

w 2016 roku wynios³a ok. 630 ton o wartoœci 12,06 mln

z³. W 2015 roku odnotowana w kwestionariuszach

sprzeda¿ materia³u obsadowego wszystkich gatunków

pstr¹gów wynios³a 486,1 ton o wartoœci 9,71 mln z³.

9. W 2016 r. wed³ug danych z RRW-22 ³¹czne zatrudnienie

w gospodarstwach rybackich wynosi³o 6344 osoby.

Iwona Piotrowska, Bo¿ena Szczepkowska, Micha³ Koz³owski, Ewa Ulikowska

Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Wykorzystanie mro¿onego pokarmu w ¿ywieniu larw ryb

Sektor akwakultury jest obecnie najdynamiczniej roz-

wijaj¹cym siê obszarem gospodarki ¿ywnoœciowej na œwie-

cie. Praktyka wskazuje, ¿e najwiêksze problemy chowu

organizmów wodnych wystêpuj¹ na wczesnym etapie

hodowli (Hamre i in. 2013). Spe³nienie surowych wymogów

w zakresie od¿ywiania i warunków fizykochemicznych œro-

dowiska wodnego istotnie wp³ywa na prawid³owy rozwój

i wysokie wskaŸniki prze¿ywalnoœci. Du¿e straty w okresie

larwalnym najczêœciej spowodowane s¹ wadami rozwojo-

wymi lub nieodpowiednim ¿ywieniem (Mohler i in. 2000).

W zwi¹zku z tym badania w sektorze akwakultury skupiaj¹

siê na opracowywaniu i doskonaleniu technik ¿ywienia,

miêdzy innymi poprzez testowanie nowych rodzajów pokar-

mów ¿ywych. U larw, w przeciwieñstwie do ryb doros³ych,

aktywnoœæ enzymów trawiennych jest ni¿sza, a przewód

pokarmowy nie jest w pe³ni wykszta³cony w momencie roz-
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