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„Nie ma ryb, bo nikt nie zarybia” – jakże często słyszymy te słowa nad naszymi jeziorami. Pro-
blem zarybień, staje się ostatnio przedmiotem publicznej debaty nad polskimi wodami oraz na fo-
rach internetowych. Niestety większość tych głosów, które słyszymy z ust laików, może wprowadzać 
w błąd. Rok 2018 był rokiem dość szczególnym, gdyż zarówno w mediach branżowych, na forach 
internetowych oraz na konferencjach i seminariach rozgorzała dyskusja na temat zarybień w ramach 
obowiązującego obecnie w Polsce systemu zarządzania zasobami ryb.

Zarybianie najprościej możemy zdefiniować jako wpuszczanie ryb do wody, w której osobniki 
wypuszczane wcześniej nie występowały (by nie mylić z tzw. wędkarskim C&R – Catch-and-Release, 
czyli „złów i wypuść”). Cel wprowadzania nowych osobników do wód powierzchniowych może być 
różny. Po pierwsze należy rozdzielić wprowadzanie ryb do naturalnych wód otwartych (jezior i rzek) 
oraz wprowadzanie ich do zbiorników przeznaczonych do chowu i hodowli (głównie stawów). Głów-
nym zadaniem akwakultury, czyli chowu i hodowli ryb, jest produkcja ryb konsumpcyjnych w celu ich 
spożycia przez ludzi. Taki też będzie główny cel zarybień stawów hodowlanych. Ilość wprowadza-
nych ryb zależy od stopnia intensyfikacji produkcji stawowej.

Zupełnie odmiennym problemem są masowe zarybienia ekosystemów naturalnych, takich jak 
jeziora i rzeki. Tutaj powody, dla których prowadzi się zarybienia mogą być zgoła inne, głównie na-
kierowane na cele środowiskowe. Dlatego najczęściej zarybienia wód otwartych prowadzi się w celu: 
odbudowy populacji, wzmocnienia populacji, łagodzenia skutków przełowienia i degradacji siedlisk, 
kształtowania struktury troficznej, wprowadzenia nowych gatunków oraz zaspokojenia oczekiwań 
społecznych wędkarzy (FAO 2012). Z wyżej wymienionych powodów oddzielnie zostaną przedsta-
wione zarybienia prowadzone w gospodarce stawowej oraz zarybienia wód otwartych w tzw. gospo-
darce jeziorowej. Dodatkowo należy wspomnieć o dużym znaczeniu zarybień dla tzw. rybołówstwa 
rekreacyjnego, czyli wędkarstwa, które powoli staje się bardzo istotnym elementem funkcjonowania 
obszarów wiejskich, szczególnie na obszarach pojeziernych, takich jak Warmia i Mazury (Czarkowski 
i in. 2014, Czarkowski i in. 2018).

Warto zaznaczyć, że wszelkie formy gospodarowania związane z hodowlą i eksploatacją organi-
zmów wodnych działają w określonej przestrzeni przyrodniczej. Należy jednak dodać, że środowisko 
przyrodnicze nie jest jedyną przestrzenią, w której działa rybak, hodowca lub wędkarz. Pomijając 
tak oczywiste elementy, jak czas czy położenie geograficzne, oprócz przestrzeni przyrodniczej, bar-
dzo ważna wydaje się przestrzeń ekonomiczno-społeczna oraz prawno-administracyjna, w której 
funkcjonuje gospodarka rybacka (Czarkowski i Nowosad 2016). System tych skomplikowanych wza-
jemnych zależności ukazuje rys. 1. Na przykład szczególnie ważne w kontekście zrównoważonego 
rozwoju obszarów pojeziernych jest wzajemne powiązanie sektora rybackiego i turystycznego (Czar-
kowski 2015).

 

1. Wstęp
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Rysunek 1. Schemat wzajemnych zależności pomiędzy różnymi elementami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ 
na stan zasobów ichtiofauny w naturalnym środowisku. Strzałki symbolizują jedno- bądź obustronną zależność po-
szczególnych elementów. Kolorem czerwonym oznaczono najsilniejsze interakcje bezpośrednio wpływające na zasoby  
(Czarkowski i Nowosad 2016).

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie przybliży Państwu problem zarybień, zarówno w teorii, 
jak i w praktyce, gdyż najczęściej to właśnie brak wiedzy powoduje największe błędy gospodarcze 
oraz środowiskowe. Przygotowując tę pozycję, szeroko korzystałem z wcześniejszych naszych publi-
kacji  o podobnej tematyce (Czarkowski 2013, Czarkowski i Kucharczyk 2010, Czarkowski i Nowosad 
2016, Czarkowski i Kapusta 2016, Czarkowski i in. 2018, Kapusta i in. 2017). Pragnę również nad-
mienić, że niniejsze opracowanie zostało napisane z punktu widzenia zarówno czynnego wędkarza, 
rybaka (byłego pracownika gospodarstw rybackich), ale przede wszystkim ichtiologa, czyli człowieka 
na co dzień badającego życie ryb (oraz rybaków i wędkarzy).
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Fot. 1. Zarybiać? Nie zarybiać? Oto jest pytanie… Na zdjęciu materiał zarybieniowy sielawy przed wpuszczeniem do 
jeziora Babant Wielki (foto. T.K. Czarkowski)
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1. Gospodarka stawowa i zarybienia stawów

Akwakulturę słodkowodną, czyli chów i hodowlę organizmów słodkowodnych możemy podzielić 
na pięć podstawowych typów: klasyczną akwakulturę w stawach ziemnych (gospodarka karpiowa), 
akwakulturę w systemach przepływowych (gospodarka pstrągowa), akwakulturę w systemach recyr-
kulacyjnych (RAS), akwakulturę sadzową (chów sadzowy w wodzie słodkiej), oraz wylęgarnictwo, 
larwikulturę i podchowalnictwo (Czarkowski i in. 2012). Istnieje jeszcze wiele różnych wariantów 
i odmian akwakultury słodkowodnej, ale wszystkie bazują na wyżej wymienionych. Za przykład mie-
szanych typów akwakultury może posłużyć akwaponika oraz tzw. systemy łączone. Klasyczna akwa-
kultura stawowa jest najbliższa typowemu rolnictwu, dlatego w niniejszym opracowaniu zajmiemy się 
tylko tym działem akwakultury. 

 

Fot. 2. Stawy karpiowe w Tylkowie k. Pasymia. Widoczna usypana grobla ziemna oddzielająca dwa stawy, po lewej 
widoczny mnich spustowy prowadzący wodę z rybami do odłówki (foto. T.K. Czarkowski)
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Ogólnie pojęcie „stawu” jest pojęciem mało precyzyjnym, potocznie obejmującym wiele rodzajów 
zbiorników wodnych, zarówno sztucznych, jak też powstałych w sposób naturalny. Według „Słow-
nika hydrobiologicznego” (Żmudziński i Pęczalska 1984) „staw” to „śródlądowy, płytki i przeważnie 
słodkowodny zbiornik wodny, w obrębie, którego nie można wyróżnić strefy głębinowej, profundalu 
i otwartej toni wodnej, pelagialu…” Kierując się tą definicją, trudno jest jednoznacznie odróżnić staw 
naturalny od małego, silnie zeutrofizowanego jeziora typu karasiowego. Dla rybaków i ichtiologów 
oraz dużej części środowiska hydrotechnicznego staw jest utożsamiany głównie ze sztucznym zbior-
nikiem zbudowanym ręką ludzką. Podstawową funkcją stawów budowanych na obszarach wiejskich 
jest zazwyczaj funkcja: hodowlana, przeciwpowodziowa i retencyjna, nawodnieniowa i wodopojowa, 
energetyczna i młynarska, przeciwpożarowa, ściekowa i filtracyjna, rekreacyjna i ozdobna. Stawy bu-
dowane przez ludzi często spełniają wiele funkcji jednocześnie, np. bardzo często funkcja hodowlana 
idzie w parze z funkcją przeciwpowodziową i retencyjną czy rekreacyjną.

Generalnie stawy rybne podzielić możemy na tzw. ziemne, czyli zbudowane z wykorzystaniem 
naturalnego gruntu oraz tzw. stawy betonowe. Pierwsze z nich nazywane są także stawami karpio-
wymi, gdyż jest to podstawowy gatunek ryb hodowany w tego typu zbiornikach. Uwzględniając rodzaj 
zasilania, stawy ziemne według Guziura (1997) możemy podzielić na: opadowe, drenowo-meliora-
cyjne, rzeczne, źródlane i jeziorowe. Jednak najistotniejszy z rybackiego punktu widzenia podział 
stawów ziemnych uwzględnia cechy hydrotechniczne zbiornika, które w znaczący sposób rzutują 
na efekty produkcyjne. Ze względu więc na zróżnicowane możliwości dotyczące zrzutu wody stawy 
ziemne dzielimy na: osuszalne, spuszczalne i niespuszczalne.

W jaki sposób zbudować i odpowiednio przygotować staw do zarybienia? Pierwszą odpowie-
dzią na pytanie zawarte w tytule rozdziału często padającą z ust laików jest: „wykopać”. Niestety, 
zbiorniki kopane pozbawione urządzeń hydrotechnicznych, czyli tzw. sadzawki, są jedną z najmniej 
przydatnych do celów hodowlanych form stawowych, gdyż w zdecydowanej większości są zbiornika-
mi tzw. niespuszczalnymi. Wiele razy powtarzam, że prawdziwy staw rybny się „sypie”, a nie „kopie”, 
zresztą już w roku 1573 Olbrycht Strumieński pisał „O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu 
stawów” tworząc pierwszy swoisty podręcznik akwakultury. Nawet jeśli ze zbiornika kopanego da się 
wypuścić wodę grawitacyjnie, co jest czasem możliwe lub na skutek działania pomp, to ze względu 
na zdjęcie wierzchniej, żyznej warstwy gleby znacznie ograniczamy tzw. wydajność naturalną, która 
jest niezbędna dla prawidłowego wzrostu ryb. Z podobnych względów nie należy stosować sztucz-
nych uszczelnień dna stawowego, gdyż w ten sposób zdecydowanie ograniczamy żerowanie karpi 
pobierających z dna najwartościowsze, bogate w białko organizmy pokarmowe. W takich zbiornikach 
ciężko też utrzymać odpowiednią higienę, gdyż zarówno dezynfekcja, jak też ewentualna uprawa dna 
jest niemożliwa, co powoduje wystąpienie chorób i pasożytów ryb, zabagnienie, jałowość oraz ogól-
ną niską kulturę chowu. Największy jednak problem wystąpi na jesieni, kiedy powinno się odłowić 
wszystkie ryby, przy niespuszczalnym zbiorniku kopanym ta czynność jest maksymalnie utrudniona, 
a czasem wręcz niemożliwa, gdyż zastosowanie sieciowych narzędzi połowowych ciągnionych czy 
stawnych nie gwarantuje nigdy pełnego sukcesu.
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Fot. 3. Spuszczalność stawu i osuszalność dna jest warunkiem utrzymania odpowiednich parametrów hodowlanych 
i tzw. wysokiej kultury stawu (foto. T.K. Czarkowski) 

Popularność niespuszczalnych ziemnych stawów kopanych nie wynika tylko i wyłącznie z braku 
wiedzy, ale też częściowo z braku możliwości zbudowania spuszczalnego zbiornika ogroblowanego, 
w wyniku nieodpowiednich warunków wodnych, terenowych i lokalizacyjnych. Oczywiście, w zbior-
nikach niespuszczalnych da się uprawiać mocno ekstensywną akwakulturę, jednakże do produkcji 
rybackiej powinny być wykorzystywane głównie zbiorniki, które mają urządzenia hydrotechniczne 
umożliwiające spuszczenie i ponowne napełnienie. Jeszcze lepiej, gdy są to zbiorniki z możliwo-
ścią osuszenia dna. Jeśli warunki pozwalają na budowę stawów spuszczalnych, to wtedy budowa 
obiektów bez urządzeń hydrotechnicznych traci sens, chyba że budujemy je w celach rekreacyjnych 
lub ozdobnych, ale i tak prędzej czy później, pojawią się tam kłopoty związane z brakiem możliwości 
zrzutu wody. Niestety, takich zbiorników buduje się coraz więcej, mają one często charakter zwykłych 
dołów wydrążonych w ziemi. Jeśli tylko istnieje możliwość, to starajmy się budować stawy osuszalne, 
a przynajmniej spuszczalne.
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Rodzaj dna decyduje o wydajności naturalnej zbiornika. Powinno być ono wyprofilowane tak, aby 
łagodnie opadać od brzegów ku najgłębszemu miejscu, czyli łowisku. Rowy odwadniająco-osuszają-
ce mają za zadanie zbierać wodę z całego stawu, tak aby dno stawu zostało osuszone. Taki system 
składa się z rowu głównego oraz rowów bocznych (rys. 2). Rów główny powinien biec najniższymi 
partiami dna do samego łowiska. Rowy boczne powinny być płytsze od rowu głównego. Łowisko 
powinno być najgłębszą partią stawu, powstałą z rozszerzonej, dolnej części głównego rowu osusza-
jącego. Musi być na tyle duże, aby pomieścić spływającą ze stawu rybę. Dobrze budować łowisko 
betonowe lub umacniać je deskami, co zapobiega zniszczeniu i ułatwia odłów.

Rys. 2. Schemat  rowów odwadniająco-osuszających stawu; 1 – rów główny, 2 – rowy boczne, 3 – mnich wpustowy, 
4 – mnich spustowy

Nawet przy małych obiektach rybackich, jakimi są stawy przyzagrodowe, warto dobrze zlokalizo-
wać i zaprojektować zbiornik. Przystępując do budowy stawów, powinno się przestrzegać pewnych 
zasad, które pozwolą trafnie zlokalizować optymalne miejsce oraz uniknąć późniejszych niepowo-
dzeń w produkcji. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest wybór odpowiedniego terenu pod inwe-
stycję oraz wstępna ocena przydatności terenu do produkcji organizmów wodnych. Jest to pierwsza 
i najważniejsza część planowania, ponieważ jeśli na wstępie źle ocenimy teren, możemy w czasie 
budowy i produkcji natrafiać na wiele kłopotów i trudności, a pieniądze przeznaczone na inwesty-
cję zostaną, kolokwialnie rzecz ujmując, wyrzucone w błoto. Jeśli sami nie czujemy się na siłach, 
by wstępnie określić przydatność terenu dla inwestycji rybackiej, możemy zwrócić się o pomoc do 
specjalistów, którzy takiej oceny dokonają. Najważniejszym czynnikiem określającym przydatność 
danego terenu do chowu i hodowli ryb oraz limitującym produkcję, jest odległość ujęcia wody oraz 
ilość wody dopływająca do gospodarstwa w okresach najniższego stanu wód. Niemniej ważna jest 
też jakość wody. Przy lokalizacji obiektu należy wziąć pod uwagę także rodzaj podłoża, np. głębokie 
i słabo rozłożone torfy i luźne piaski właściwie dyskwalifikują teren i czynią nieopłacalną budowę 
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obiektu stawowego. Po wykonaniu wstępnej oceny terenu, która załóżmy wypadła pozytywnie, po-
winno się wykonać podstawową analizę jakości wody oraz ocenić wielkość dyspozycyjnych przepły-
wów, uwzględniając gospodarkę wodną w zlewni. Następnie ustalić ujęcia wody i wykonać pomiary 
geodezyjne. Po tych czynnościach specjalista ichtiolog powinien opracować zalecany, ogólny pro-
gram produkcyjny (opracowanie założeń hodowlanych – plan produkcji rybackiej), dopiero następnie 
specjalista – meliorant, hydrotechnik lub budowlaniec powinien sporządzić operat wodno-prawny 
oraz dokumentację techniczną obiektu, uwzględniając uwagi ichtiologa. 

Na to, jakimi gatunkami oraz klasami wielkościowo-wiekowymi możemy zarybić staw, wpływ 
ma wiele czynników, ale jednymi z najważniejszych będą parametry fizykochemiczne wody, takie 
jak: odczyn, temperatura, zawartość tlenu, zawartość dwutlenku węgla, zawartość związków azotu, 
zawartość związków fosforu, zawartość metali, twardość i zawiesina ogólna. Dla większości organi-
zmów wodnych optymalne jest środowisko wodne charakteryzujące się równowagą pomiędzy jonami 
wodorowymi a jonami wodorotlenowymi, czyli tzw. odczynem obojętnym (tab. 1).

Tab. 1. Wpływ wartości pH na ryby (wg Szczerbowskiego 2008, Króla 1986).

Temperatura wody jest drugim czynnikiem środowiskowym mającym istotny wpływ na większość 
procesów biologicznych i biochemicznych zachodzących w ciałach ryb oraz innych organizmów 
wodnych, wraz ze wzrostem temperatury w środowisku wzrasta także intensywność przemiany ma-
terii, zgodnie z krzywą Krogha (Guziur i in. 2003, Szczerbowski 2008). Największe przyrosty masy 
zachodzą w temperaturach tzw. optymalnych dla danego gatunku, dlatego hodowców interesuje jak 
najdłuższy czas utrzymywania się optymalnej temperatury w środowisku. Niestety, w stawach ziem-
nych i systemach przepływowych hodowca ma niewielki wpływ na temperaturę wody i jest ona cał-
kowicie uzależniona od warunków  atmosferycznych panujących w danej chwili. Dla karpia optymalną 
temperaturą chowu jest temperatura >21°C, a dla np. pstrąga tęczowego jest to ok. 16°C. Następ-
nym czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na organizmy wodne, jest zawartość tlenu w wodzie. Tlen 
jest pierwiastkiem decydującym o życiu w wodzie. Najważniejszymi źródłami tlenu rozpuszczonego 

Zakres wartości pH Wpływ na ryby

3,0 – 3,5 Śmiertelny dla większości ryb

3,5 – 4,0 Szkodliwy dla większości ryb, dla łososiowatych śmiertelny

4,0 – 5,0 Szkodliwy dla większości ryb, szczególnie dla ikry i wylęgu

5,0 – 6,0 Może być szkodliwy przy wysokiej zawartości wolnego CO2 w wodzie

6,0 – 6,5 Raczej nieszkodliwy, chyba, że zawartość wolnego CO2 w wodzie przekracza 100 mg/l

6,5 – 9,0 Nieszkodliwy

9,0 – 9,5 Szkodliwy dla łososiowatych i okonia

9,5 – 10,5 Śmiertelny dla łososiowatych i okonia, szkodliwy dla innych ryb

10,5 – 11,5 Śmiertelny dla większości ryb
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w wodzie jest dyfuzja z atmosfery oraz działalność fotosyntetyczna roślin. Uwzględniając wymagania 
tlenowe, ryby dzielimy na gatunki o wysokich, średnich i niskich wymaganiach (tab. 2).

Tab. 2. Podział ryb ze względu na wymagania tlenowe (wg Opuszyńskiego 1983)

To, jaką ilość ryb możemy wpuścić do stawu, zależy przede wszystkim od tzw. wydajności natu-
ralnej stawu. Wydajność naturalna to nic innego jak przyrost masy organizmów hodowanych w danym 
zbiorniku, osiągnięty wyłącznie na pokarmie naturalnym występującym w stawie (bez dodatkowego 
żywienia). Na poziom wydajności naturalnej główny wpływ mają następujące czynniki: rodzaj zlewni, 
podłoże zbiorników oraz warunki hydrotechniczne stawu. Rodzaj zlewni, czyli terenów otaczających 
stawy ma kolosalne znaczenie dla wydajności naturalnej, gdyż większa część związków biogennych 
stymulujących produkcję, dochodzi do zbiornika w wyniku spływu z okolicznych (zlewnia bezpośred-
nia) i dalszych (zlewnia pośrednia) terenów otaczających stawy. Im żyźniejsze gleby w zlewni, tym 
większa wydajność zbiornika.

Przykładowo, jeśli bezpośrednią zlewnię stanowią gleby uprawne pszenno-buraczane i łąki 
słodkie wydajność naturalna stawu może dochodzić nawet do 674 kg/ha, natomiast gdy zlewnię 
stanowią lasy iglaste, torfowiska i łąki kwaśne wydajność naturalna nie przekroczy 337 kg/ha (tab. 3). 
Podłoże stawu podobnie jak zlewnia bezpośrednia ma duży wpływ na wydajność naturalną zbiorni-
ka, im żyźniejsze podłoże, tym większa wydajność. Na przykład gdy podłoże stawu stanowią czar-

Grupa Gatunek Wymagana zawartość tlenu (mg/l)

Ryby o niskich
wymaganiach tlenowych

Karaś

< 5  

Lin

Amur

Tołpyga

Karp

Sum

Ryby o średnich
wymaganiach tlenowych

Szczupak

5 – 7 

Płoć

Jaź

Leszcz

Sandacz

Okoń

Brzana

Ryby o wysokich
wymaganiach tlenowych

Pstrąg tęczowy

> 7Pstrąg potokowy

Głowacica
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noziemy i lessy, wydajność naturalna może osiągnąć wartość 674 kg/ha, przy podłożu piaszczystym, 
żwirowym lub torfach kwaśnych wydajność naturalna nigdy nie przekroczy 136 kg/ha (tab. 3). Warun-
ki hydrotechniczne stawu to trzeci z najważniejszych czynników kształtujących wydajność naturalną 
stawu. Jeśli staw ma charakter zamknięty i osuszalny to przy najlepszych glebach można osiągnąć 
nawet 674 kg/ha, przy stawach przepływowych, niespuszczalnych (w identycznych warunkach glebo-
wych) wydajność nie przekroczy 199 kg/ha (tab. 3).

Tab. 3. Ocena wydajności naturalnej wg klasyfikacji Staffa (1930) za Wojdą (2006) – liczby oznaczają przyrosty roczne w kg/ha

Na to, jaką ilością ryb możemy zarybić staw, będzie mieć również wpływ przewidywalny poziom 
intensywności chowu. Intensywność produkcji w akwakulturze stawowej określa stopień zwiększenia 
produkcji organizmów wodnych powyżej naturalnej zdolności środowiska. Wojda (2006) wymienia 
trzy różne podziały intensywności produkcji stawowej: wg Szumca (1974), wg Krügera (1993) oraz 
wg Wieniawskiego (1982) z rozszerzeniem Wojdy (1994). Podział zaproponowany przez Wieniaw-
skiego i Wojdę oparty jest na współczynniku intensywności żywienia (d) i wydaje się obecnie najbar-
dziej popularny, uwzględnia on trzy poziomy: niskointensywny (współczynnik d: >1 do 4), intensywny 
(współczynnik d: 4 do 10) oraz wysokointensywny (współczynnik d: >10). Guziur i in. (2003) dodają 
jeszcze do tego podziału, poziom ekstensywny, a właściwie formę najbardziej pierwotną produkcji 

Podłoże 
zbiorników

Hydrotechniczne 
kategorie stawów

Zlewnia

Gleby uprawne 
pszenno-
buraczane, łąki 
słodkie

Gleby uprawne 
żytnio-
ziemniaczane, 
łąki podmokłe

Lasy liściaste, 
łąki podmokłe 
ubogie w wapń

Lasy iglaste, 
torfowiska, łąki 
kwaśne

Stawy

Zamkn. Przepływ. Zamkn. Przepływ. Zamkn. Przepływ. Zamkn. Przepływ.

Czarnoziemy 
i lessy

Osuszalne 674 450 562 375 450 300 337 225

Spuszczalne 450 300 375 250 300 200 225 150

Niespuszcz. 220 199 184 166 147 133 110 100

Gliny dyluwialne 
i piaszczyste, 
piaski gliniaste

Osuszalne 404 270 337 225 270 180 202 135

Spuszczalne 270 180 225 150 180 120 135 90

Niespuszcz. 132 120 110 100 88 80 66 60

Piaski z niewielką 
domieszką gliny, 
torfy nizinne

Osuszalne 216 144 180 120 144 86 108 72

Spuszczalne 144 96 120 80 86 64 72 48

Niespuszcz. 72 95 60 54 48 43 36 32

Piaski lotne, 
żwiry, torfy 
kwaśne

Osuszalne 136 90 113 75 90 60 68 45

Spuszczalne 80 60 75 50 60 40 45 30

Niespuszcz. 45 41 37 34 30 27 22 20
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ryb wyłącznie na pokarmie naturalnym, gdzie współczynnik d=1 oraz klasyfikuje wartości współczyn-
nika d w przedziale: 6,0-10,0 jako poziom średniointensywny.

Dodatkowo, należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż ryby w stawach ziemnych podlegają presji ze 
strony drapieżników, pasożytów, drobnoustrojów chorobotwórczych i niekorzystnych czynników śro-
dowiskowych. Dlatego zawsze pewna liczba ryb ginie z wyżej wymienionych powodów, nie dotrwaw-
szy do odłowu. Mówimy wtedy o stopniu przeżywalności (wyrażanym procentowo) bądź o wskaźniku 
przeżywalności (wyrażanym ułamkiem). Stopień przeżywalności jest wprost proporcjonalny do wieku 
ryby, tzn. im starszy materiał obsadowy, tym przeżywalność wyższa (tab. 4). 

Tab. 4. Średni stopień przeżywalności (%) różnych gatunków ryb w kolejnych latach chowu

Każdy staw powinien mieć dokładnie wyliczoną obsadę ryb, zarówno gatunku podstawowego, 
jak i gatunków dodatkowych. Optymalne obsady ryb pozwolą nam osiągnąć maksymalne efekty pro-
dukcyjne w obiekcie. Przy obliczaniu liczebności obsad korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań 
i wzorów podanych przez klasyków rybactwa stawowego (Rudnicki 1965, Guziur 1997, Wojda 2006):

Dla gatunku podstawowego:

I = ((Wn * d) / Δk) * (100/p)

gdzie:
I – liczebność obsady wyjściowej (szt./ha)
Wn – wydajność naturalna zbiornika (kg/ha)
d – współczynnik intensywności żywienia
Δk – preliminowany przyrost jednostkowy (kg/szt.)
p – przeżywalność (%)

Gatunek W pierwszym roku chowu (od 
wylęgu do narybku jesiennego)

W drugim roku chowu
(od narybku
do kroczka)

W trzecim roku chowu
(od kroczka

do handlówki)

Karp 30-50 70-80 85-95

Lin 40-60 60-70 80-90 

Karaś 40-60 60-70 70-90 

Jaź 25-55 60-80 80-90

Sieja 20-30 60-70 70-80

Szczupak 5-25 45-75 75-90 

Sandacz 25-45 55-75 75-90

Sum 25-45 60-70 75-90
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Dla gatunków dodatkowych:

I = (Wn * ΔWn) / (Δk * p)

gdzie:
I – liczebność obsady wyjściowej (szt./ha)
Wn – spodziewany wzrost wydajności naturalnej zbiornika (%)
ΔWn – wydajność
Δk – preliminowany przyrost jednostkowy (kg/szt.)
p – przeżywalność (%)

Na podstawie liczebności obsad jesteśmy w stanie obliczyć przewidywany rozmiar produkcji 
w nowym obiekcie:

R = (I * (p/100) * (Mob + Mod)) * s 

gdzie:
R – przewidywany rozmiar produkcji (kg)
I – liczebność obsady wyjściowej (szt./ha)
p – przeżywalność (%)
Mob – średnia masa jednostkowa ryby obsadzonej (kg)
Mod – średnia masa jednostkowa ryby odłowionej (kg)
s – powierzchnia stawu (ha)

Jakimi gatunkami zarybiać stawy? Osobiście preferuję jedynie trzy gatunki do zarybień stawów 
ziemnych. Są to ryby, które nie powinny sprawiać większych kłopotów w czasie chowu, gdyż są sto-
sunkowo odporne zarówno na choroby, jak i niekorzystne warunki środowiskowe. Podstawowym ga-
tunkiem, którym zarybia się stawy ziemne jest oczywiście karp Cyprinus carpio L., który jest najstar-
szym gatunkiem ryby hodowanym w stawach ziemnych i chyba najstarszym gatunkiem hodowlanym 
w ogólnie pojętej akwakulturze. Karp, jak wiadomo, nie jest naszym gatunkiem rodzimym, pochodzi 
z rejonu Morza Kaspijskiego i Anatolii, a udomowienie tego gatunku na potrzeby akwakultury dokona-
ło się w V wieku p.n.e. (Brylińska 2000). Dlatego też miejscem jego występowania w Polsce powinny 
być jedynie obiekty hodowlane, a nie ekosystemy naturalne, gdzie może czynić duże szkody, o czym 
wspomnimy w drugiej części opracowania. 
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Fot. 4. Rybak stawowy i odłowiony tarlak karpia pełnołuskiego (foto. T.K. Czarkowski)
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Karp stał się jedną z najpopularniejszych ryb w akwakulturze światowej, między innymi dlatego, 
iż wykazuje szybkie tempo wzrostu (różne w zależności od odmiany i warunków chowu, w sprzyja-
jących warunkach, w trzecim roku życia może osiągać masę nawet powyżej 2500 g), dużą zdolność 
przyswajania i wykorzystywania pokarmu naturalnego i różnego rodzaju pasz oraz ogromną zdolność 
adaptacyjną, pozwalającą prowadzić prace selekcyjne i produkcję przemysłową. Dodatkowym atu-
tem karpia jest bardzo smaczne mięso, aczkolwiek jego wydajność rzeźna jest stosunkowo niska ze 
względu na dużą głowę i trzewia. Smak mięsa jest uzależniony od sposobu żywienia i jakości paszy 
oraz od jakości wody, w której jest hodowany. Jeszcze jedną cechą, szczególnie predysponującą 
karpia jako rybę hodowlaną jest jego wysoka odporność i „cierpliwość” przy wszelakich czynnościach 
manipulacyjnych, które „chcąc nie chcąc” musi wykonać hodowca (tarło, odłów, sortowanie, waże-
nie, transport, iniekcje).

Produkcja karpia w stawach ziemnych może odbywać się dwiema metodami: w cyklu dwuletnim 
lub w cyklu trzyletnim (w niektórych krajach stosuje się też cykl czteroletni). Chów w cyklu dwuletnim 
trwa właściwie półtora roku z pominięciem etapu wychowu kroczka, a stawy towarowe są obsadzane 
ciężkim narybkiem (>60 g). Tą metodą uzyskuje się tzw. lekką rybę handlową o masie 500-1000 g. 
Chów karpia w cyklu trzyletnim trwa dokładnie dwa i pół roku, w pierwszym roku chowu z wylęgu 
(K0) uzyskujemy narybek (K1), w drugim roku z narybku uzyskujemy tzw. kroczka (K2), natomiast 
w trzecim roku chowu z kroczka produkujemy ciężką rybę handlową (K3) o masie 1200-1800 g (Gu-
ziur i in. 2003). W warunkach klimatycznych województwa warmińsko-mazurskiego polecany jest cykl 
trzyletni, ze względu na niższe temperatury i krótszy okres wegetacyjny.

Fot. 5. Narybek karpia (foto. T.K. Czarkowski)
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Pierwszym gatunkiem dodatkowym w stawach ziemnych powinien być lin Tinca tinca (L.), nasz 
rodzimy gatunek, naturalnie występujący w jeziorach, wolno płynących rzekach, kanałach, starorze-
czach i innych małych zbiornikach wodnych. Szczególnie powszechny jest w silnie zeutrofizowanych 
i mocno zarośniętych jeziorach typu linowo-szczupakowego. Lina zaliczamy do ryb o niskich, a nawet 
bardzo małych wymaganiach tlenowych. W stosunku do karpia jest rybą zdecydowanie bardziej przy-
stosowaną do nagłych spadków zawartości tlenu w wodzie.

Fot. 6. Lin jest również rybą chętnie łowioną przez wędkarzy (foto. A. Kupren)
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Większość krajowych podręczników podaje, że chów lina w monokulturze jest nieopłacalny i za-
leca chów w polikulturze z karpiem, gdzie obsada lina stanowi nie więcej niż 20 proc. całej obsady 
stawu. Ostatnio słyszy się o azjatyckich i europejskich hodowlach lina w monokulturze, jednak trzeba 
zwrócić uwagę na dużo lepsze warunki klimatyczne w stosunku do naszego kraju. Interesującą alter-
natywą dla polskich hodowców może być chów lina w obsadzie mieszanej z karpiem lub karasiem 
w stosunku 1:1, z wykorzystaniem mocno zamulonych i zarośniętych zbiorników.

Drugim gatunkiem dodatkowym jest nasza rodzima ryba drapieżna – szczupak Esox lucius L. 
Szczupak jest rybą dość odporną na zmieniające się warunki środowiskowe. Toleruje temperatury od 
punktu zamarzania do ok. 30°C oraz chwilowe spadki zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Ryba 
ta jest modelowym przykładem drapieżcy, który właściwie już od drugiego tygodnia życia zaczyna się 
odżywiać innymi rybami. Dorosłe ryby polują na każdą zdobycz przepływającą w ich pobliżu, jednakże 
w pokarmie szczupaków z naturalnego środowiska dominuje płoć i okoń (Załachowski 1973). 

Fot. 7. Wypuszczanie samców szczupaka po tarle (foto. T.K. Czarkowski)

Tempo wzrostu szczupaka jest bardzo szybkie, przy czym samice zazwyczaj rosną szybciej, osią-
gając większe rozmiary niż samce. W warunkach akwakultury, w drugim roku chowu można uzyskać 
szczupaki handlowe o masie do 800 g. W polikulturze z rybami karpiowatymi najczęściej stosuje się 
zarybianie wylęgiem w ilości ok. 15000 szt./ha lub narybkiem 1+ w ilości ok. 800 szt./ha. Guziur i inni 
(2003) podają, iż stosuje się także obsadzanie palczakiem (1+) wg zasady: 1 szt. szczupaka na 20 
szt. karpia kroczka. Przy prowadzeniu chowu szczupaka w polikulturze z karpiem musimy pamiętać, 
że zawsze powinniśmy zarybiać staw młodszym (przynajmniej o rok) rocznikiem drapieżnika w sto-
sunku do karpia. Zarybiając szczupakiem dany staw, musimy zadbać o odpowiednią ilość pożywienia 
dla drapieżnika, dlatego przy braku chwastu rybnego zaleca się wpuszczać dodatkowo obsadę tarla-
ków karasia, płoci lub leszcza. Przy obsadzaniu wylęgiem można przenieść do zbiornika spore ilości 
ikry płoci zebranej wraz z roślinnością.
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2. Zarybienia naturalnych ekosystemów jezior i rzek

W odróżnieniu od typowej akwakultury, gdzie zarybienia mają charakter wyłącznie produkcyjny, 
zarybienia wód otwartych prowadzi się tez w innych celach, głównie środowiskowych i społecznych. 
Między innymi w celu: odbudowy populacji, wzmocnienia populacji, łagodzenia skutków przełowie-
nia i degradacji siedlisk, kształtowania struktury troficznej, wprowadzenia nowych gatunków oraz 
zaspokojenia społecznych oczekiwań wędkarzy (FAO 2012). Człowiek przez swą działalność mocno 
odciska piętno na środowisku wodnym i w tym kontekście ważnym zagadnieniem staje się odporność 
oraz stabilność ekosystemów wodnych. Problem ten przedstawili Lampert i Sommer (2001), porów-
nując stan biocenozy do kuli, którą w zależności od „mocy” stabilności biocenozy i siły czynnika 
zaburzającego, można lub nie można wytrącić z równowagi. Według tych autorów silniejszy czynnik 
może długotrwale zakłócić równowagę ekosystemu (kula zostaje wypchnięta ze swego miejsca), 
najczęściej powodując trwałe zmiany w sieci pokarmowej, a co za tym idzie w całym ekosystemie, 
dlatego by przywrócić stabilność „trzeba pchnąć kulę tak, by powróciła do swojego poprzedniego 
położenia” (Lampert i Sommer 2001). Wydaje się, że gospodarka rybacka, a w szczególności za-
rybienia, w zależności od tego, w jaki sposób są prowadzone, może stanowić zarówno czynnik za-
burzający, jak i stabilizujący lub wręcz „naprawczy”. Wykorzystując rysunek Lamperta (2001) można 
umieścić w tym modelu zarybienia (po obu stronach kuli – ekosystemu) (rys. 3).

Rysunek 3. Teoretyczne i schematyczne umiejscowie-
nie zarybień w graficznym modelu Lamperta (Lampert 
i Sommer 2001).
Opis: a – prawidłowo funkcjonujący, zdrowy ekosys-
tem (kula na swoim miejscu); b – na ekosystem za-
czyna działać czynnik zakłócający „3”; c – czynnik 
zakłócający „3” jest na tyle silny, że długotrwale zmie-
nia ekosystem (wypchnięcie kuli z dołka); d – na za-
burzony ekosystem zaczyna działać inny czynnik „4”, 
który ma za zadanie „naprawić” ekosystem (wepchnąć 
kulę na swoje miejsce); e – działania tego czynnika „4” 
sprawia, że ekosystem znów może prawidłowo funk-
cjonować (kula na swoim miejscu); 1 – kula symbolizu-
jąca ekosystem; 2 – „właściwe miejsce” symbolizujące 
prawidłowy stan ekosystemu; 3 – czynnik zakłócający 
prawidłowe funkcjonowanie, którym mogą być nieod-
powiednie zarybienia; 4 – czynnik mogący poprawić 
funkcjonowanie ekosystemu, którym obok typowych 
działań rekultywacyjnych mogą być odpowiednio pro-
wadzone zarybienia.
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Ponad czterdzieści lat temu prof. Nagięć opisała w „Wiadomościach Hydrobiologicznych” (1973) 
trzy grupy czynników antropogenicznych, które najmocniej oddziałują na populacje ryb w ekosys-
temach śródlądowych, są to: A – introdukcja obcych gatunków, B – eutrofizacja (lub inne zanie-
czyszczenia), C – eksploatacja. Autorka wyróżniła osiem sytuacji występujących w ekosystemach 
wodnych, mianowicie: sytuacja bez oddziaływania (0), introdukcja obcych gatunków (A), eutrofizacja 
(B), eksploatacja (C), introdukcja w połączeniu z eutrofizacją (A+B), introdukcja w połączeniu z eks-
ploatacją (A+C), eutrofizacja w połączeniu z eksploatacją (B+C), introdukcja w połączeniu z eutrofi-
zacją i eksploatacją (A+B+C).

Niestety, obecnie większość naszych wód śródlądowych charakteryzuje model „A+B+C”. Tam, 
gdzie działają wszystkie możliwe czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów 
wodnych, odpowiednio prowadzone zarybienia mogą w niektórych sytuacjach „neutralizować” dzia-
łanie innych czynników stresujących. Przykładem może być wspomniana wyżej eutrofizacja oraz jej 
skutki z najbardziej widocznym objawem, tzw. „zakwitem wody”, czyli masowym, niekontrolowanym 
rozwojem fitoplanktonu. Właściwie prowadzona gospodarka rybacka wraz z zarybieniami może te 
niekorzystne procesy hamować poprzez manipulacje poziomami (szczególnie tymi najwyższymi) 
troficznymi w biocenozie. W rybackich działaniach biomanipulacyjnych chodzi generalnie o wzrost 
liczebności kluczowych drapieżników w środowisku, a co za tym idzie, zwiększeniu ich presji na 
zooplanktonofagi.

Wraz z zarybieniami drapieżnikami oraz innymi działaniami wspierającymi gatunki drapieżne 
często prowadzi się także intensywne odłowy ryb karpiowatych. Według Mehnera i in. (2004) ogól-
na biomasa ryb planktonożernych oraz bentofagów nie powinna przekraczać 50-100 kg/ha, dlatego 
też ww. zalecają intensywne rybackie odłowy tych ryb, tak by ich biomasa spadła poniżej 50 kg/ha 
(planktonofagi) i 25 kg/ha (bentofagi). Po takich wstępnych działaniach można dopiero przystąpić do 
wspierania i zarybień gatunkami kluczowymi: szczupakiem lub sandaczem. Oczywiście, aby działa-
nia stricte rybackie odniosły sukces, muszą najpierw zostać spełnione podstawowe warunki, takie 
jak ograniczenie dopływu biogenów do zbiornika (Czarkowski i Nowosad 2016).

Prowadząc badania ankietowe polskich wędkarzy (Czarkowski i in. 2018, Czarkowski i in. 2019 
w przygotowaniu) zapytaliśmy o ich opinię na temat stanu pogłowia ryb w polskich wodach. Według 
zdecydowanej większości stan pogłowia ryb w wodach śródlądowych w ostatnich latach uległ pogor-
szeniu. Uważa tak aż 79,5 proc. badanych, tylko 7,9 proc. twierdzi, że stan ten uległ poprawie, 12,6 
proc. wyraziło opinię, iż zasoby ryb nie uległy zmianie w czasie ostatnich lat (rys. 4).

Większość wędkarzy uważa, że za pogorszenie stanu zasobów ryb w kolejności odpowiadają 
następujące czynniki: kłusownictwo (24,3 proc.), niekorzystne zmiany środowiskowe (23,9 proc.), 
rybactwo komercyjne (19,3 proc.), duża presja wędkarska (14,2 proc.) oraz właśnie brak lub zbyt 
niskie zarybienia (15,0 proc.) (rys. 5).



Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.22

Rysunek 4. Opinia wędkarzy na temat stanu zasobów ryb w polskich wodach (Czarkowski i in. 2018)

Rysunek 5. Czynniki odpowiedzialne za pogorszenie stanu zasobów ryb według wędkarzy (Czarkowski i in. 2018)

Powinien być to sygnał dla instytucji i osób biorących udział w zarządzaniu zasobami ryb oraz 
gospodarką rybacko-wędkarską w Polsce, aby pochylić się nad tym problemem (Kapusta i in. 2017). 
Aczkolwiek na słaby stan zasobów ryb skarżą się nie tylko polscy wędkarze (FAO 2012). Informacje 
na temat ichtiofauny przekazywane przez wędkarzy mogą być przydatne w procesie wnioskowania 
na temat zmian zachodzących w dynamice populacji ryb (Lehtonen i in. 2009) i należy je brać pod 
uwagę. Jednakże do interpretowania tych informacji należy podchodzić z pewną ostrożnością i wła-
ściwie formułować wnioski (Heermann i in. 2013). Ostrożność ta jest podyktowana korzystaniem 
przez wędkarzy z dość selektywnego narzędzia połowowego. W wyniku czego może dojść do niedo-
szacowania lub zupełnego pominięcia pewnych gatunków bądź sortymentów ichtiofauny (Kapusta 
i in. 2017). Według niektórych badań stan zasobów ryb w polskich wodach może być postrzegany 
nieco lepiej przez inne grupy społecznie niż wędkarze (Czarkowski i in. 2014), a także przez samych 
wędkarzy (Kupren i in. 2018). W badaniach Kuprena i in. (2018) większość wędkarzy (42 proc.) prze-
ciętnie oceniało stan ichtiofauny, a opinie skrajne stanowiły margines.
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  Fot. 8. Wędkarstwo, czyli rybołówstwo rekreacyjne jest obecnie istotnym działem gospodarki, 
generując wysokie przychody do budżetu państwa. Na zdjęciu para turystów łowiąca dorodne okonie 
na jez. Maróz (foto. T.K. Czarkowski)

Jakkolwiek, wracając do wymienianych przez wędkarzy przyczyn pogorszenia stanu zasobów 
naszych jezior i rzek, należy stwierdzić, iż pierwsze trzy wymienione czynniki oraz ostatni, związane 
z kłusownictwem, zmianami w środowisku, połowami komercyjnymi oraz presją wędkarską mają 
swe odzwierciedlenie w faktach. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię braku zarybień, to wydaje się, że 
wędkarze po pierwsze nie do końca znają oficjalne statystyki, gdyż akurat w Polsce zarybienia wód 
śródlądowych odbywają się na masową skalę (Mickiewicz i Wołos 2012). Przykładowym gatunkiem 
może być szczupak, który wpuszczany jest do śródlądowych wód publicznych w olbrzymich dawkach. 
W skali kraju są to ilości na poziomie prawie 200 mln sztuk wylęgu, ponad 18 mln narybku letniego 
i ponad 115 ton narybku jesiennego (nie licząc innych, starszych form materiału zarybieniowego) 
rocznie (Mickiewicz i in. 2016). Należy również pamiętać, że jest to tylko jeden z katalogu 27 gatun-
ków wpuszczanych do śródlądowych wód publicznych, aczkolwiek jego wprowadzanie jest na tyle 
masowe, że dotyczy aż 85% całkowitej powierzchni tych wód (Mickiewicz i in. 2016).

Po drugie, wędkarze i społeczeństwo chyba jednak przeceniają rolę zarybień w kształtowaniu 
zasobów ichtiofauny, nie doceniając efektów tarła i naturalnej rekrutacji w populacjach ryb. Jednocze-
śnie nie dostrzegają ewentualnych problemów związanych z wprowadzaniem ryb do ekosystemów na-
turalnych. Z masowymi zarybieniami praktykowane jest nierozważne mieszanie lokalnych populacji. 
Taka praktyka gospodarcza może niekorzystnie wpływać na zachowanie zmienności genetycznej na 
poziomie poszczególnych populacji przystosowanych do lokalnych warunków środowiskowych (Araki 
i Schmid 2010). Sadowski i Kempter (2011) wprost piszą, że tak duże środki zaangażowane obecnie 
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w krajowy system zarybień nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a „potencjalny bała-
gan, jaki zostaje wywołany w puli genowej, jest olbrzymi”. Zjawisko to oczywiście nie musi dotyczyć 
wszystkich gatunków ryb wprowadzanych do wód otwartych. Dlatego też pilną sprawą jest podjęcie 
badań na temat interakcji środowiskowych i genetycznych populacji ryb z różnych ekosystemów wód 
śródlądowych Polski (Czarkowski i Kapusta 2016). Wymienieni autorzy stwierdzają, że w obecnym 
czasie istnieje potrzeba dokładniejszej weryfikacji efektywności powszechnie stosowanych zarybień 
w stosunku do naturalnej rekrutacji, szczególnie jeśli chodzi o gatunki drapieżne, kluczowe dla pra-
widłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych. Metody znakowania i weryfikacji efektywności 
zarybień stosowane w badaniach naukowych z powodzeniem mogą być transponowane do praktyki 
rybackiej (Zakęś i in. 2015). Istnieją również badania, które zdają się podważać celowość zarybień 
w niektórych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy warunki środowiskowe oraz stan populacji sprzyja 
naturalnej reprodukcji i rekrutacji, co może mieć miejsce np. u szczupaka (Hühn i in. 2014). Podobnie 
kontrowersyjne są zarybienia prowadzone w sytuacji, gdy występują lokalne adaptacje do warunków 
środowiskowych w subpopulacjach izolowanych w czasie rozrodu i rozwoju embrionalnego. Lokalne 
adaptacje w rozdzielonych przestrzennie lub siedliskowo populacjach są bardzo ważne w zakresie za-
rządzania zasobami i ochroną bioróżnorodności, gdyż mogą mieć negatywny wpływ na efektywność 
zarybień oraz suplementację populacji (Berggren i in. 2016).

Fot. 9. Zarybianie wylęgiem podniesionym szczupaka (foto. M. Prusińska)
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Podstawą wszelkich działań naprawczych związanych z zarybieniami muszą być rzetelnie przeprowa-
dzone badania monitoringowe, mówiące o faktycznym stanie ichtiofauny (Kapusta i in. 2017). Pomimo iż 
wiemy, ile ryb łowią rybacy komercyjni (Wołos i in. 2016) oraz rekreacyjni (Wołos i in. 2015), a nawet ile ryb 
zjadają kormorany (Traczuk i in. 2016), to nie jesteśmy w stanie określić, ile tak naprawdę ryb pływa w na-
szych jeziorach. Bez tego nie sposób dokładnie określić bezpiecznego dla populacji i środowiska poziomu 
ogólnej eksploatacji rybackiej, prowadzonej w obu typach: rekreacyjnym (głównie wędkarskim) oraz komer-
cyjnym oraz ewentualnych potrzeb zarybieniowych. Połowy ryb w celach poznawczych, oprócz roli czysto 
naukowej, powinny być również integralnym oraz stałym elementem zarządzania żywymi zasobami wód, 
niezależnie od modelu prowadzonej gospodarki rybackiej. Po dokonaniu szczegółowej analizy ichtiofauny 
oraz reszty wskaźników ekologicznych stanu ekosystemu dopiero można przystąpić do planowania ewen-
tualnych zarybień. Zarybienia są jednym z mechanizmów potencjalnie mogących poprawiać stan zasobów 
ichtiofauny, a co za tym idzie również zmniejszać konkurencję o zasoby ryb między rybakami rekreacyjnymi 
(wędkarzami) a komercyjnymi (Kapusta i in. 2017). Zarybienia muszą być przede wszystkim uzasadnione 
ekologicznie, a nie motywowane presją czy życzeniami, nawet tak licznej grupy użytkującej zasoby ryb 
jak np. rybacy rekreacyjni (Rahel 2004). Należy podkreślić, że mimo doskonalenia technik wylęgarniczych 
i dostarczania coraz większej ilości ryb na zarybienia, efektywność zarybień może spadać, a odsetek ryb 
osiągających stadium dojrzałości płciowej może się zmniejszać (Brown i Day 2002).

Fot. 10. Podstawą wszelkich działań naprawczych, w tym zarybień, jest ocena zasobów na podstawie badań monitoringowych. 
Na zdjęciu elektropołowy monitoringowe w rzece Elmie (foto. T.K. Czarkowski)
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Dodatkowo uzyskanie materiału zarybieniowego wiąże się najczęściej z wcześniejszym pozy-
skaniem reproduktorów, które zwykle łowione są w tzw. okresie ochronnym. Taki sposób eksploata-
cji populacji, szczególnie tzw. kluczowych gatunków drapieżnych, może budzić wiele kontrowersji. 
Szczególnie jeśli tarlaki łowione są w nadmiarze, może to rodzić uzasadnione podejrzenia co do 
prawdziwych intencji łowiącego.

Fot. 11. Połowy tarlaków szczupaka sprzętem pułapkowym na jez. Kośno (foto. T.K. Czarkowski)

Czarkowski i Kapusta (2016) dokonali opisu oraz merytorycznej analizy sposobu gospodarowa-
nia populacjami szczupaka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem połowu tarlaków tego gatun-
ku. Autorzy wykazali, że obecne zarządzanie zasobami szczupaka w Polsce, szczególnie w okresie 
tarła, nie jest prowadzone w sposób idealny oraz, że istnieje realne niebezpieczeństwo degradacji 
zasobów. Na szczęście zasugerowali też pewne alternatywne rozwiązania, które z powodzeniem 
mogą być zastosowane, by lepiej chronić populacje ryb drapieżnych przed nadmierną eksploatacją. 
Można to robić na wiele sposobów, jednakże w obecnym systemie zarządzania zasobami ryb oraz 
konkretnym stanie administracyjno-prawnym najskuteczniejsze wydaje się uwalnianie tarlaków po 
kontrolowanym tarle, nie wprowadzanie na rynek ryb w okresie ochronnym, poprawa efektywności 
rozrodu kontrolowanego oraz przede wszystkim określenie tzw. niezbędnej ilości tarlaków (Czarkow-
ski i Kapusta 2016). Wydaje się, że każdy ichtiolog prowadzący sztuczne tarło w danym obwodzie 
rybackim powinien mieć wyliczoną średnią płodność roboczą oraz inne parametry kontrolowane-
go rozrodu na podstawie danych z lat poprzednich. Jeśli nie posiadamy takich danych, to możemy 
skorzystać z danych literaturowych, dostępnych w pracach autorów polskich (Załachowski 2000, 
Szczepkowski i in. 2006, Goryczko i in. 2008, Szczepkowski i Szczepkowska 2008) lub zagranicz-
nych (Steffens 1986, Hubenova i in. 2007, Pierce 2012) (tabela 5).
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Tabela 5. Wybrane wskaźniki dotyczące sztucznego rozrodu szczupaka wg danych literaturowych

*wartość średnia

Autor Steffens 
(1986)

Załachow-
ski (2000)

Hubenova 
i in. (2007)

Szczep-
kowski i in. 
(2006, 2008)

Goryczko 
i in. (2008)

Pierce 
(2012)

Płodność absolutna 
(szt.) – 3000-

230000
15030-
41363 25900* 17000-

220000
9000-

200000

Płodność względna 
(szt. kg-1 masy ciała) – 20000-

30000
28000-
30000 – – 20000-

26000

Płodność robocza 
(szt. kg-1 masy ciała)

15000-
45000 – – 16929* 20000-

45000 –

Ilość jaj w 1 L ikry 
pozyskanej

132000-
180000 – – 139848* 180000-

220000 –

Ilość jaj w 1 L ikry 
napęczniałej 

44000-
60000 – – 51500* 50000-

80000
51000-
70000

Przeżywalność do 
stadium wylęgu 
podniesionego (%)

40-70 20-40 – 36,2-63,2 48-81 60-90

Ilość nasienia potrzebna 
do zapłodnienia 1 L 
ikry (ml)

– – >2 3-8 –

Przy obliczaniu niezbędnej ilości tarlaków, zakładajmy raczej efektywności najniższe z możli-
wych, dla zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa. Załóżmy więc wariant mocno 
pesymistyczny, czyli niską średnią względną płodność roboczą na poziomie ok. 15 000 szt. jaj pozy-
skiwanych z 1 kg samic oraz niską przeżywalność, np. na poziomie ok. 30 proc. Aby uzyskać 1 000 
000 szt. wylęgu przy takich założeniach, będziemy potrzebować ok. 220 kg dojrzałych samic. Za-
kładając niezbędne ilości nasienia oraz utrzymanie odpowiednio wysokiej zmienności genetycznej, 
ale również z reguły mniejsze rozmiary samców i to, że niektóre z nich mogą okazać się bezpłodne, 
można przyjąć, że samce mogą stanowić ok. 100 proc. masy samic (stosunek płci 1:1). W naszym 
hipotetycznym przypadku będzie to ok. 220 kg i łącznie da nam to masę ok. 440 kg tarlaków. Musimy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze uda nam się złowić ryby idealnie dojrzałe, tzw. ciekną-
ce, z których od razu możemy pozyskać ikrę. 

Zadaniem ichtiologa jest, aby być jak najbliżej tego momentu podczas połowu, dlatego należy 
dokładnie sprawdzać temperaturę wody oraz niedużymi ilościami sprzętu łowić tzw. próby i badać 
stopień dojrzałości ryb. Jeśli optymalnie dobierzemy termin połowów, nie będziemy musieli przetrzy-
mywać zbyt dużych ilości niedojrzałych ryb w sadzach czy luzgarach. Dłuższe przetrzymywanie tarla-
ków szczupaka nie zawsze prowadzi do pozyskania gamet i może wiązać się z wyższą śmiertelnością 
(Szczepkowski i Szczepkowska 2008). Pomimo wszystko należy zostawić sobie pewien margines 
bezpieczeństwa związany z rybami, które z różnych powodów nie oddadzą produktów płciowych. Być 



Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.28

może powodem takiego stanu rzeczy są, między innymi, zaburzenia (o nie ustalonej dotąd etiologii) 
występujące w budowie i funkcjonowaniu gonad szczupaka, a stwierdzone u ponad 30 proc. badanych 
ryb (Żarski i in. 2013). Jeśli margines bezpieczeństwa ustalimy właśnie na takim poziomie, czyli ok. 
30 proc. wyliczonej masy tarlaków, to w naszym hipotetycznym przypadku będzie to ok. 130 kg. Biorąc 
pod uwagę wszystkie powyższe wyliczenia, do pozyskania 1 000 000 szt. wylęgu pływającego powin-
niśmy potrzebować nie więcej niż 570 kg tarlaków (Czarkowski i Kapusta 2016).

Fot. 12. Pozyskiwanie ikry szczupaka metodą klasyczną (foto. T.K. Czarkowski)

Analizując problematykę związaną z zarybieniami i odłowami tarlaków warto jeszcze wspomnieć 
o koncepcji ochrony dużych i starszych samic. W biologicznych naukach rybackich stosowany jest 
termin BOFFFF (Big Old Fat Fecund Female Fish), który odnosi się do hipotezy, która zakłada, że 
duże, starsze samice przynoszą większe korzyści populacyjne w porównaniu do mniejszych samic 
(Scott i in. 1999, Francis i in. 2007). U wielu gatunków ryb stwierdzono, że rozmiary samic mają istotny 
wpływ na rekrutację, głównie dlatego, że ilość i przeżywalność larw skorelowana jest z wiekiem i roz-
miarami samic (Marshall i in. 2008). Większe samice charakteryzują się większą płodnością, a ich 
ikra ma większą średnicę, co w sumie skutkuje zwiększoną przeżywalnością i większą ilością larw 
w porównaniu do potomstwa mniejszych i młodszych samic. Dodatkowo stwierdzono, że behawior 
rozrodczy wielu gatunków ryb związany jest z wiekiem. Większe i starsze samice mogą przystępować 
do rozrodu w innym okresie niż młodsze, a dzięki temu zwiększać szanse na przeżycie własnego 
potomstwa (Berkeley i in. 2004, Wright i Trippel 2009). Przez lata dominował pogląd zakładający, że 
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dla zapewnienia odtworzenia zasobów wystarczy jak samice przynajmniej raz w życiu przystąpią do 
rozrodu. Współcześnie przeważa opinia, że dla wielu gatunków najlepszym sposobem na zagwaran-
towanie długoterminowego sukcesu reprodukcyjnego jest ochrona dużych i starszych samic (Francis 
i in. 2007), co w niektórych przypadkach może również przynosić benefity w postaci wzrostu atrakcyj-
ności łowisk śródlądowych dla wędkarzy (Arlinghaus i in. 2010).

Jak się Państwo przekonaliście, temat zarybień jest zagadnieniem bardzo istotnym nie tylko z go-
spodarczego punktu widzenia, ale również, a może przede wszystkim, z powodów ekologicznych. 
Spojrzenie, które tutaj przedstawiłem, choć oparte na wielu naukowych źródłach oraz ichtiologicznym 
doświadczeniu, jest jednak dość subiektywne. Nie każdy musi się zgadzać ze zrównoważonym, eko-
systemowym oraz holistycznym podejściem do rybactwa, jednakże zupełne ignorowanie naukowych 
przesłanek, może skutkować błędami oraz niepowodzeniem w prowadzeniu gospodarki rybackiej. 
Polski przedwojenny rybak i wielki patriota, Józef Kossowski, który honorarium swoje przeznaczył 
na Plebiscyt Górnośląski, w 1921 roku pisał: „…przekonałem się, że główną przeszkodą do dobrego 
prowadzenia rybołówstwa jest brak praktycznej wiedzy fachowej” (Kossowski 1921).     

3. Podsumowanie
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