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1. Z dziejów chowu ryb  
w Polsce i na świecie

Ryby jako pokarm służą człowiekowi od momentu jego pojawienia się, co zaistniało 
ponad 600 tys. lat temu. Rybołówstwo bowiem, obok prymitywnego zbieractwa a przed 
łowiectwem i uprawą roli, było u naszych przodków pierwszą formą zdobywania pożywienia. 
W Japonii i Chinach już kilka tysięcy lat p.n.e. znano sposoby przetrzymywania ryb 
w sztucznych sadzawkach oraz prymitywnego chowu ryb, najpierw karpia, ryb łososiowatych 
i roślinożernych, a z czasem i innych gatunków. W VII wieku p.n.e. Chińczycy wykorzystywali 
przypływy i odpływy morza do zatrzymania w swoich sadzawkach i na plantacjach ryżowych 
wędrujące łososie, jesiotry i pstrągi, a także karpie i inne niewędrowne ryby. Próbowali 
oni nawet rozmnażać karpia w stawach, choć nie należy tego jeszcze uznawać za klasyczną 
hodowlę w dzisiejszym rozumieniu, a jedynie prymitywne przetrzymywanie ryb. Tym nie-
mniej Daleki Wschód należy uważać za prakolebkę gospodarki stawowej.  

1.1. Zarys historii chowu ryb w stawach
Dotąd panuje powszechne mniemanie, że najstarszych prób stawowego wychowu karpia, 

a później ryb łososiowatych i roślinożernych, dokonywano w Japonii i Chinach na ponad 
3 tys. lat przed Chrystusem. Ostatnie wyniki badań archeologicznych w Egipcie podważają to 
pierwszeństwo Azjatów. Na jednym bowiem z nagrobków faraonów egipskich, żyjących z górą 
ponad 2500 lat przed Chrystusem, odkryto rysunek obrazujący odłów tilapii ze sztucznie 
wybudowanego stawku! Oznacza to, że egipscy „stawiarze” nieco wcześniej, aniżeli Azjaci, 
stosowali wychów ryb w stawach przeznaczonych głównie dla swoich kapłanów i faraonów. 
Wspomniany stawowy chów tilapii, a być może i innych gatunków ryb, został z czasem 
w Afryce zapomniany (a może tylko niezapisany?) i to aż do początku XX wieku: pierwsze 
znane próby ponownego chowu tilapii w stawach datują się dopiero z 1924 r. w Kenii.

JANUSZ GUZIUR
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Na temat rozwoju rybołówstwa śródlądowego krajów Europy mamy stosunkowo skąpe 
wiadomości, aczkolwiek chów ryb w stawkach znany częściowo był już starożytnym w Grecji, 
Egipcie oraz Azji Mniejszej. O samych rybach, w tym i karpiu, pisał już znany filozof grecki
Arystoteles w III wieku p.n.e.

Początku powstawania sztucznych stawów-sadzawek (tzw. pisciny) należy także szukać 
w czasach Imperium Rzymskiego. Bogaci Rzymianie budowali małe baseny i sadzawki 
zasilane wodą z morza, w których przetrzymywali, z myślą o stołach biesiadnych, ryby 
morskie i śródlądowe (głównie węgorze, mureny, dorady i również karpie). Z czasem znana 
była im także umiejętność prymitywnego żywienia ryb, głównie odpadkami ze stołów 
biesiadnych, a nawet ich rozmnażania w sztucznych warunkach wodnych. W tym czasie 
budowane były także stawy retencyjno-nawadniające (piscina laminaria), zasilające wodociągi 
Rzymu, w których także hodowano ryby. Z części źródeł historycznych wynika, że podbici 
przez Rzymian Gallowie i Germanie lokalnie przejmowali ich rybackie obyczaje, zakładając 
z czasem u siebie sadzawki i stawy rybne. Karp w tym okresie stał się w stawach głównym 
gatunkiem oraz wielce cenionym jadłem na stołach królów gotyckich, o czym wspominał 
Cassiodorus już w 530 r. Ten sam autor pisał także o łowionych karpiach z Dunaju. Z takim 
poglądem polemizował zasłużony hodowca karpia Edward Rudziński (1892–1980), który 
uważał, że wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego skończyły się także pierwsze w Italii 
początki „chowu” karpia w sztucznych sadzawkach i zbiornikach.

1.2. Nieco historii o udomowieniu naszego karpia
Historia naszego karpia hodowlanego zawiera wiele białych plam, niewyjaśnionych 

szczegółów. Wyjściowym zagadnieniem jest problem ponownego pojawienia się karpia 
w systemach wodnych Europy zachodniej, z których znikł w okresie zlodowacenia tych ziem. 
Wprowadzono go rozmyślnie znów do zlewiska Morza Czarnego, prawdopodobnie dopiero 
w drugiej połowie średniowiecza. Można zatem przypuszczać, że znajdzie się więcej danych 
do ustalenia czasu zarybienia karpiem systemów rzecznych zachodniej Europy.

Poszukując danych historycznych o pochodzeniu karpia, które są nader bardzo skromne, 
trzeba stwierdzić, że w wielu przypadkach samo pojawienie się terminu „karp” (w różnym 
kontekście) może już służyć jako historycznie cenny punkt wyjściowy (tab. 1). Termin ten 
pojawia się w słownictwie języków romańskich, germańskich i północnosłowiańskich; co 
sugeruje wspólne źródło pochodzenia. Z kolei narody wschodniej Europy (południowi 
Słowianie, Węgrzy, Grecy, Turcy i inne bałkańskie nacje) posiadają dla tego gatunku ryb 
nazwy odmienne. Zróżnicowane jest także nazewnictwo karpia na innych kontynentach, 
najbardziej podobne nazwy do „karpia” używa ludność Izraela, Filipin, Khmerów, Afryki 
Północnej oraz Kanady (głównie regionu francuskojęzycznego).
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Ponad 30 lat temu ukazała się interesująca praca i śmiała hipoteza prof. Eugeniusza Bałona, 
znanego czesko-polskiego ichtiologa (obecnie w Kanadzie) i poszukiwacza europejskich 
korzeni sazana dunajskiego i udomowionego karpia. Przyjął on hipotezę, że karp lustrzeń 
pochodzi od mutantów dunajskiego sazana, którego do Rzymu z wojen przywieźli rzymscy 
legioniści i który tamże uległ mutacji. Mutanta tego wtórnie mieli rozprowadzić Rzymianie po 
swoim imperium i stąd wziął się w Europie zachodniej: początkowo w stawach klasztornych, 
a następnie w sadzawkach włościańskich, z czasem w stawach miejskich, szlacheckich 
i książęcych. 

r Tab. 1. Terminy bliskoznaczne i odmienne dla karpia (według różnych autorów)

Terminy bliskoznaczne słowa „karp” Nazwy odmienne

Słowianie centralni i północno-
wschodni Kraje romańskie i germańskie Słowianie południowi, kraje bałkańskie 

i iberyjskie

POLSKA – karp

CZECHY – kapr obecný

MORAVY – kapr obecný

SŁOWACJA – kapor, dunajský kapor, 
divoký kapor (sazan)

SŁOVENIA – krap

LITWA – karpis

UKRAINA – karp, korop

BIAŁORUŚ – karp, sazan 

ROSJA – karp, sazan

NIEMCY, AUSTRIA – karpfen, karpe 
(typy: schuppen-karpfen, spiegel-
karpfen, lausitzer karpfen galizien 
karpfen, wild-karpfen)

SZWAJCARIA niem. – karpfen

SZWAJCARIA fr. – carpe

FRANCJA – carpo, carpeau, carpe 
commune, carpat, escarpo      

DANIA – karpe (skal-karpe)

ESTONIA – carpa commun

ŁOTVA – karpa (sazans)

FINLANDIA – karpi

SZWECJA – karp

NORWEGIA – karpe (leader karpe), 

ISLANDIA – karpar

ANGLIA – carp common, koi (leather-
carp, mirror-carp, scale carp, German 
carp, wild carp

HOLANDIA – karper

MACEDONIA – krap

ITALIA – carpa, carpo

HISZPANIA – carpa

WĘGRY – ponty

SERBIA – šaran

CHORWACJA – šaran

BUŁGARIA – šaran

ALBANIA – krapi

CZARNOGÓRA – karpjum

GRECJA – ku�pivoc, grivadi (ciprinos)

TURCJA – sazan baliği

PORTUGALIA – sarmão

RUMUNIA – kapre, crap, ciortocrap, crapceran, šaran, ulukari, olocari, ciuciulean, 
ciortanica, suloi, sulari

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego cesarz Karol Wielki (768–814) na początku średnio-
wiecza utrzymał zapewne karpia w stawach swego państwa, gdyż wydał rozporządzenia 
o ochronie i utrzymywaniu stawów – choć brak tam wzmianki o samym karpiu. Następnie 
klasztory rozpowszechniły chów karpia domowego (kulturowego) i w ten sposób z rejonu 
północnych Włoch, Bawarii i południowych Czech – via Morawy, przez Bramę Morawską 
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– najpierw dotarł na Śląsk Cieszyński (okolice Skoczowa, Hołysza i Strumienia), potem na 
Górny Śląsk i Małopolskę i dalej do Polski centralnej i wschodniej.

Pierwsze jednak udokumentowane wzmianki o karpiu europejskim pojawiają się w gór-
nym dorzeczu Dunaju, jednej z macierzystych rzek karpia europejskiego. Przeorysza klaszto-
ru benedyktynek św. Hildegarda (1098–1170), podając recepturę na różne schorzenia, wspo-
mina także o karpiu (carpo). O prowadzonym chowie stawowym (karpia) dowiadujemy się 
na początku XII wieku w Czechach (1115) oraz z aktu nadania czeskiego króla Przemysła 
Ottokara II (1227). Następnie w końcu XIII wieku o karpiu i stawach rejonu płd. Czech i Ba-
warii wspomina zacny mnich Albertus Magnus (1230–1310). Zainteresowanie karpiem i jego 
chowem stawowym w obrębie średniowiecznego Państwa Czesko-Morawskiego rozpoczyna 
się prawdopodobnie jeszcze wcześniej, choć brak tu historycznego udokumentowania.

Dziś wiemy, że udomowionego karpia lustrzenia na naszych ziemiach chowano dopiero 
na przełomie wieków XII/XIII. W odróżnieniu od jego dzikiej formy rzecznej (pełnołuskiego 
sazana), nie spotykano go w stanie naturalnym. Dzikie sazany europejskie (z Dunaju) wyraź-
nie zaś różnią się od udomowionych karpi lustrzeni gorszym pokrojem ciała i wolniejszym 
tempem wzrostu. 

Karp lustrzeń, nazywany już od 1650 r. przez Johnstona także karpiem królewskim (rex 
cyprinorum), pochodzi prawdopodobnie od mutantów dunajskiego sazana, co zgodne byłoby 
ze wcześniej wspomnianą hipotezą. Nazwę karpia królewskiego spotykamy później u innych 
autorów.

1.3. Polskie tradycje chowu ryb
Początek chowu ryb w stawach na terenach Polski ma bardzo długą historię i sięgają za-

rania naszej państwowości. Pierwsze oficjalne zapisy mówiące o chowie ryb pochodzą z XII–
–XIII stulecia (Codex Diplomaticus 1887). Rozwój stawowej produkcji ryb najprawdopodob-
niej wiązał się z umacnianiem się na ziemiach polskich religii chrześcijańskiej. Utrzymuje się 
w Polsce i w Europie zachodniej słuszna chyba opinia, że początek chowu karpia w stawach 
był dziełem zakonów. Z tego też względu gospodarstwa stawowe początkowo powstawały 
głównie przy klasztorach (ryc. 1). Najstarszym zakonem, trudniącym się gospodarką wiejską 
i chowem stawowym karpi, byli oo. Cystersi (ryc. 2), sprowadzeni do Polski w XII wieku 
z ziemi brabanckiej. Do dziś istnieje założony w 1140 r.  I klasztor cystersów w Jędrzejowie 
oraz klasztor z 1218 r. w Mogile pod Krakowem. Stawy klasztorne spotykane są także w in-
nych zakonach, w tym zwłaszcza u dominikanów, benedyktynów oraz templariuszy. 



1. Z DZIEJÓW CHOWU RYB W POLSCE I NA ŚWIECIE 13

r Ryc. 1. Mnisi łowiący karpie w stawie 
klasztornym (obraz z początku XVIII wieku, 
galeria Mansela w Londynie – Bałon, 
1974 r.) 

Najwcześniejsze ślady prymitywnego przetrzymywania ryb w polskich stawach-magazy-
nach (rybnikach) znajdujemy pośrednio także w dokumencie o nadaniu w 1105 r. klaszto-
rowi oo. benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem prawa wyłączności połowu ryb na Wiśle. 
Szczególnie znaczna liczba stawów klasztornych była budowana i użytkowana na pograniczu 
Moraw i Śląska Cieszyńskiego oraz Opawskiego, podobnie jak na Dolnym Śląsku w rejonie 
Opola, Niemodlina, Oławy i Milicza.

r Ryc. 2. Staw przyklasztorny 
oo. cystersów (stan aktualny)  
w Velkym Brodzie (Południowe Czechy) 

W miarę rozwoju chrześcijaństwa w średniowieczu zachodziła pilna potrzeba przestrze-
gania licznych postów (ponad 200 dni w roku). Obowiązek ten sprzyjał wykorzystywaniu 
stawów klasztornych, a także sztucznych zbiorników do przetrzymywania ryb, bez kontroli 
gatunkowej i ilościowej, przez co w jednym stawie znajdowały się dorosłe ryby, które się tarły 
oraz ryby młode, tzw. piątniki. Wobec konieczności przetrzymywania nadmiaru złowionych 
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ryb z rzeki na dni postne, stawy klasztorne (vivaria piscum) pełniły zatem rolę dzisiejszych 
magazynów.

Jeden z pierwszych zaś pisanych dokumentów o karpiu na ziemiach polskich pochodzi 
dopiero z 1466 r., od znanego kronikarza bitwy grunwaldzkiej Jana Długosza (1415–1480), 
który, przytaczając nazwiska rycerzy biorących udział w bitwie pod Grunwaldem, opisuje 
tzw. klejnoty herbowe tych rodów, przy czym w części z nich figuruje karp. W swoich Kro-
nikach Długosz (1468) opisuje trzy karpie w herbie znanego śląskiego rodu Korczbok (tres 
pisces, qui carpiones vocantur). W innym zaś miejscu opisuje dwa pstrągi (duo pisces, qui tru-
tae apelantus) w herbie rodu Mausznik de Dombrova. Karp wcześniej zaś figuruje w księgach
rachunkowych Zakonu Krzyżackiego (Deutscherdensritter), pochodzących już z 1399 r.

W innych zbiorach historycznych podano, że w 1505 r. Andrzej Zaborowski pieczętował 
się herbem z trzema karpiami o jednej głowie, a w 1508 r. wymienia się Mikołaja Jaxicz Zim-
lińskiego herbu Karpie (de armis Carpionis). Zatem karp musiał już w XIV wieku być bardzo 
rozlegle rozprzestrzeniony w wodach rzek i stawów Polski.

Jedne z pierwszych, ścisłe dane pochodzą ze wschodnich rubieży polskich. We Lwowie 
notowana już była cena karpia w 1417 r., a z 1420 r. zachowały się rachunki za karpie Żupy 
bocheńskiej. Z kolei w 1447 r. wzmiankowany jest w aktach sądowych spór o sprzedaż karpi 
krawca Pystucha z Sambora, co oznacza, że sprzedawano tam karpie z okolicznych dzikich 
stawów. W księdze Corpus Juriis Polonici (1524, t. IV) jest z kolei wzmianka o opłacie celnej, 
m.in. za karpie z ziemi wołoskiej (carpiones walachicos). 

r Ryc. 3. Strona tytułowa dzieła Olbrychta Strumieńskiego z Mysłowic  
na Górnym Śląsku, wydanego w Krakowie (1573 r.) – O sprawie, sypaniu,  
wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. 
Książki wszystkim gospodarzom potrzebne

W krótkim czasie stawy stały się popularne także wśród osób świeckich i na trwałe wrosły 
w krajobraz i życie naszego kraju, o czym wspomina Mikołaj Rej w poemacie Zwierciadło 
z 1568 r. W 1573 r. Olbrycht Strumieński opublikował dzieło O sprawie, sypaniu, wymierza-
niu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Książki wszystkim 
gospodarzom potrzebne, pierwszą na ziemiach polskich i drugą w Europie (po czeskim Dubra-
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viusie w 1547 r.) publikację, dotyczącą stawowej produkcji ryb. Publikacja ta zawiera niektóre, 
aktualne po dzień dzisiejszy, ogólne wskazania dotyczące budowania stawów i utrzymywania 
w nich ryb. Swoistą ciekawostką jest fakt, że książka Olbrychta Strumieńskiego została wyda-
na w języku polskim, chociaż obowiązującym wówczas językiem urzędowym i stosowanym 
w postaci słowa drukowanego była łacina, jak np. pierwszy podręcznik morawskiego biskupa 
Dubraviusa. Dzięki temu podręcznik naszego Strumieńskiego był szerzej dostępny. Po dziele 
Olbrychta Strumieńskiego ukazała się książka zatytułowana Opisanie porządku stawowego, 
wydana w 1609 r. przez Stanisława Stroynowskiego ze Stroynowa, a będąca poszerzoną kon-
tynuacją myśli poprzednika. 

Okres od początku stawowej produkcji ryb do przełomu wieków XVI i XVII był swoistym 
„okresem złotym” polskiego karpiarstwa stawowego. Polskie osiągnięcia w stawowej produk-
cji ryb były wzorcami dla innych europejskich państw. Z tamtego okresu pozostało wiele 
stawów (tzw. rybników) i całych gospodarstw, które użytkowane są do dziś: Gołysz, Ochaby 
i Landek koło Cieszyna, Grodziec Śląski koło Bielska-Białej, Grojec i Osiek koło Oświęcimia, 
Zator, Laskowa (ryc. 5) i Czernichów pod Krakowem, Łyszkowice pod Łowiczem, Przygo-
dzice, Antonin koło Kalisza, Milicz w dolinie Baryczy, Knyszyn koło Białegostoku oraz wiele 
obiektów w dorzeczu górnej Odry, Olzy i Wisły, głównie na Śląsku Cieszyńskim oraz w za-
chodniej Małopolsce. 

W tym okresie, podobnie jak w sąsiednich krajach, w Polsce powstają liczne stawy-gigan-
ty, o powierzchni jednostkowej 100–700–1000 ha i więcej, budowane przez bogate rody ksią-
żęce jako swoiste rodzinne pomniki chwały, a także jako zabezpieczenie przed powodziami. 
Do największych stawów w Polsce należą: królewski staw Zygmunta Augusta w Knyszynie 
- 460 ha (ryc. 4), znany także pod nazwą Czechowizna (od nazwy zalanej wsi Czechy), staw 
Grabownica w rejonie Milicza o powierzchni 283 ha (pierwotnie 700 ha), Andrzej (174 ha) 
i Słoneczny Duży (164 ha), staw Okręt (135 ha), Rydwan (105 ha) i Kazimierz (76 ha) pod 
Łowiczem, czy staw Łodygowo (137 ha) koło Iławy na Mazurach. 

1.4. Upadek gospodarki stawowej
Szybki rozwój chowu i hodowli ryb w stawach karpiowych uległ w wiekach XVII i XVIII 

gwałtownemu zahamowaniu. Wskutek postępującego doskonalenia produkcji rolnej, pro-
dukcja stawowa okazała się nierentowna lub nie tak efektywna jak produkcja zbóż (głów-
nie dochodowej pszenicy). Nie bez znaczenia były także kolejne wojny, pustoszące nasz kraj. 
W tym czasie stawy zamienione były na pola uprawne, a większość działań, zalecanych na 
stawach przez Olbrychta Strumieńskiego, zaniechano i zapomniano. Dominowała wtedy eks-
tensywna i mało efektywna gospodarka stawowa, polegająca na kilkuletnim zalewie stawów 
i przetrzymywaniu w nich ryb bez hodowlanego nadzoru i przebiegu chowu, zwłaszcza tarła, 
i podchowu materiału zarybieniowego. 
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r Ryc. 4. Królewski staw Zygmunta Augusta (460 ha) w Knyszynie koło Białegostoku (założony przez królową Bonę w 1557 r., stan 
obecny)

Mimo takiej niekorzystnej sytuacji, ukazała się wtedy interesująca publikacja księdza 
Krzysztofa Kluka z 1760 r. Zwierząt Historyi Naturalnej. XX Scholarium Piarum. O gadzie 
i rybach, dotycząca opisu ryb i zarysu ich chowu w stawach karpiowych. 

1.5. Odnowiciel Tomasz Dubisz
Od połowy XIX wieku rozpoczyna się kolejny okres dynamicznego rozwoju gospodarki sta-

wowej, co związane było z odkryciem przez Tomasza Dubisza (1811–1888) zasad prowadzenia 
chowu karpi w stawach na podstawie naturalnej produktywności stawów oraz wprowadzenie do-
karmiania karpi zbożami, opisane przez czeskiego hodowcę i administratora stawów Josefa Szu-
stę (1905 r.). Tomasz Dubisz działał w majątkach Komory Cieszyńskiej rodziny Habsburgów, na 
terenie obecnego gospodarstwa PAN Landek koło Gołysza na Śląsku Cieszyńskim. Ryby w trak-
cie cyklu produkcyjnego przenoszone były ze stawu do stawu (niejako przesadzane), stąd znamy 
to jako „Metodę Dubisza”. W efekcie nowoczesne gospodarstwo stawowe składa się ze stawów 
różnych kategorii, przeznaczonych do rozrodu (tarła), wychowu narybku i kroczków, odchowu 
i przetrzymywania karpi towarowych. Wraz z wiekiem i wielkością karpi stosuje się zmniejszające 
się zagęszczenia ryb i przeznaczanie dla nich nowych powierzchni żerowiskowych. 

Do niewątpliwych osiągnięć z tego okresu polskiej stawowej gospodarki karpiowej należy 
zaliczyć wyhodowanie przez hodowcę Adolfa Gascha (1911 r.), z Kaniowa koło Białej Kra-
kowskiej, silnie wygrzbieconej formy karpia, określanej wówczas mianem rasy galicyjskiej 
(później polskiej), cechującej się także znacznie lepszym tempem wzrostu niż dotychczasowe 
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linie. Polski karp lustrzeń (królewski) po raz pierwszy został zaprezentowany przez A. Gascha 
na Wystawie Rolniczej w Berlinie (1880 r.), wzbudzając podziw europejskich hodowców. 
Od tej pory karp lustrzeń skutecznie wypierał starsze jego odmiany oraz inne rasy europej-
skie, zwłaszcza czeską (trzebońską), ajszgrundzką czy frankońską. Jest on obecnie najpow-
szechniej utrzymywaną w stawach formą karpia hodowlanego. 

1.6. Okres dwudziestolecia międzywojennego 
W okresie międzywojennym obserwujemy w Polsce dynamiczny wzrost powierzchni stawo-

wej, co było wynikiem uchwaleniu wyjątkowo korzystnych dla rybactwa stawowego dwóch no-
wych ustaw. W 1919 r. Sejm RP przyjął ustawę o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użyt-
ków rolnych oraz parcelacji wielkoobszarowych gospodarstw, a zaraz potem (1920 r.) o ich likwi-
dacji i nieodpłatnym zagospodarowaniu. Dzięki tym ustawom areał odłogów zmalał 25 -krotnie: 
z 4,6 mln ha w 1919 r. do zaledwie 0,18 mln ha w 1938 r. Areał stawów wzrósł wtedy z 37,6 tys. ha 
w 1923 r. do 88,8 tys. ha w 1938 r. (tab. 2), głównie na terenach Pojezierzy, na których uprzednio 
spotykano nieliczne stawy (Pomorze, Wileńszczyzna, Wołyń, Podlasie).

r Tab. 2. Charakterystyka gospodarki stawowej Polski w latach 1923–1938

Wskaźnik
Rok

1923 1928 1938

Powierzchnia stawów – ha
(%)

37 550
100

58 750
156

88 775
236

Liczba gosp. stawowych – n
(%)

1 350
100

2 925
217

7 562
560

Produkcja stawowa – ton
(%)

6 000
100

9 000
150

13 000
217

Polska przed wojną produkowała ponad 13 tys. ton ryb i pod względem wielkości pro-
dukcji (30% produkcji europejskiej) oraz 0,37 kg spożycia ryb na głowę mieszkańca zajmo-
wała zdecydowanie pierwsze miejsce na naszym kontynencie. Średnia wydajność polskich 
stawów wynosiła wtedy 163 kg/ha, przy czym najwyższe wydajności nadal uzyskiwali ho-
dowcy ze Śląska Cieszyńskiego i Małopolski (do 800 kg/ha) oraz południowego Mazowsza 
(250–500 kg/ha), najniższe zaś były w woj. wileńskim, poleskim i pomorskim (do 123 kg/ha) 
istotnie zaniżając średnią krajową.

Wydajność stawów podnosiło wtedy istotnie powszechne żywienie ryb łubinami (na 76% 
pow. stawów) oraz stosowanie mechanicznej i rolniczej uprawy dna wraz z nawożeniem, co 
ułatwiała tania siła robocza na wsiach (bezrobocie).W tym okresie opracowano naukowe 
podstawy racjonalnego użytkowania stawów, w tym zwłaszcza szacowania (bonitacji) wydaj-
ności naturalnej stawów, którą opracował prof. Franciszek Staff (1930). Metoda ta stosowana
jest do dziś.
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Istniało też w Polsce międzywojennej ponad 50 ośrodków pstrągowych (głównie gór-
skich, np. od 1936 r. w Łopusznej k/Nowego Targu), o łącznej powierzchni 55 ha. 

W tym okresie (1923 r.) założono pierwszą w Polsce Komisję Selekcji Karpia (KSK), którą 
kierował nestor polskich ichtiologów prof. Franciszek Staff (1880–1966), a po wojnie mgr
inż. Edward Rudziński (1892–1980) z Krakowa oraz prof. Kazimierz Stegman (1911–1978) 
z SGGW w Warszawie.

1.7. Okres powojenny 
Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic, powierzchnia stawów Polski zmniej-

szyła się o ponad 22 tys. ha i w 1945 r. wynosiła łącznie 66 525 ha. W tym okresie, mimo od-
dania ponad 31 tys. ha nieurodzajnych stawów na kresach wschodnich, produkcja stawowa 
była zbliżona do uzyskiwanej w 1938 r. dzięki przejęciu 9 tys. ha żyznych i zagospodarowa-
nych stawów na ziemiach zachodnich (głównie na Dolnym Śląsku). 

W latach powojennych przeprowadzane były liczne reorganizacje polskiego rybactwa 
śródlądowego, w tym także stawowego, w wyniku których ponad 3/4 powierzchni stawów 
do 1990 r. użytkowane było przez Państwowe Gospodarstwa Rybackie. Pozostały areał eks-
ploatowany był przez spółdzielczość rybacką, Polski Związek Wędkarski, inne resorty oraz 
w niewielkim stopniu przez rolników i hodowców prywatnych (około 16 tys. ha stawów).

r Ryc. 5. Odłów ryb w końcu XIX wieku 
w Laskowej koło Zatora  
(Źródło: A. Lirski i wsp. 2007)

Zachodzące zmiany społeczno-polityczne doprowadziły w latach 1989–1990 do niefor-
tunnej i brzemiennej w skutkach dla rybactwa likwidacji Zjednoczenia Państwowych Gospo-
darstw Rybackich, choć wszystkie 123 przedsiębiorstwa rybackie były rentowne i dobrze pro-
sperujące zarówno technologicznie, jak i finansowo. Niestety, podzielono je w 49 wojewódz-
twach na mniejsze jednostki, nie zawsze rybacko logiczne i sprawne organizacyjnie. Część 
z nich w ramach restrukturyzacji stało się oddziałami Agencji Rolnej Skarbu Państwa (była 
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Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa). Część obiektów stawowych została wydzierża-
wiona, bądź sprzedana prywatnym hodowcom i producentom ryb, a także właścicielom za-
jazdów, barów, ośrodków rekreacyjnych oraz baz agroturystycznych.
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2. Rybactwo stawowe Polski

2.1. Powierzchnie, stosunki wodne i rozmieszczenie stawów w Polsce
Powierzchnia śródlądowych zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych w Polsce) wy-

nosi aktualnie około 0,6 mln ha, z czego na jeziora przypada 300 tys. ha, na rzeki i potoki 139 tys. 
ha, na stawy rybne 71 tys. ha, na zbiorniki zaporowe (ponad 20 ha) prawie 60 tys. ha, na kanały, 
zalewiska i starorzecza 40 tys. ha. Ponadto, na terenie kraju występuje dość znaczny areał różnego 
typu drobnych zbiorników, mokradeł i nieużytków wodnych, nieujętych w tym zestawieniu.

Największe powierzchnie stawów karpiowych znajdują się w Polsce południowej i centralnej, 
gdzie występuje ponad 3/4 ogólnej ich powierzchni (tab. 3). Przyjmuje się szacunkowo, że ogólna 
powierzchnia ewidencyjna stawów Polski wynosi około 70 tys. ha, z czego areał użytkowy stano-
wi średnio 72%. Nie obejmuje on licznych stawów przyzagrodowych i rekreacyjno-ozdobnych, 
których wielkość szacuje się na 12–15 tys. ha. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim do 
2005 r. użytkowano 855 ha drobnych stawów, w 82% nie przekraczających 1 ha. 

Największy areał stawów karpiowych występuje w województwach: śląskim, dolnoślą-
skim, mazowieckim, podkarpackim oraz wielkopolskim i lubelskim. W niektórych okoli-
cach powierzchnia stawów dochodzi do 6% powierzchni geograficznej (Pszczyna, Skoczów,
Oświęcim), a nawet do 10% w rejonie Milicza. Najmniej stawów spotykamy na północy 
kraju; największe obszarowo gospodarstwo rybackie Ostróda-Warlity przedstawiono na 
ryc. 6. Główny Urząd Statystyczny ujął w 2006 r. obiekty z powierzchnią stawową powyżej 
10 ha, w związku z czym wielkość powierzchni mniejszych stawów zwiększyła się o ponad 
20 tys. ha, co stanowi różnicę w wysokości 30% (tab. 3).

2.2. Stosunki wodne
W stawach typu karpiowego gospodarka wodna oparta jest na zasadzie retencjonowania, 

co pozwala na oszczędne gospodarowanie. Przepływ wody stosuje się również w sytuacjach 
nadzwyczajnych, gdy zagrożony jest dobrostan obsady (np. na skutek przyduchy). W trakcie 
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sezonu stosuje się jedynie uzupełnianie strat wody z jej parowania oraz przesięków przez 
groble. Z tego też względu źródłem zasilania gospodarstw stawowych w wodę z reguły są na-
turalne cieki, rzadziej wody opadowe lub roztopowe. 

Pobór wody przez stawy rybne wynosił w 2006 r. aż 8,5% całkowitego poboru wody w Pol-
sce. Jest to dziesięciokrotnie więcej, aniżeli pobór przez rolnictwo (0,8%). Z kolei udział w po-
borze wód powierzchniowych na potrzeby stawów rybnych wynosi 10,2% (ponad 1003 hm3), 
podczas gdy dla sieci wodociągowej jest pobieranych jedynie 6,8%. 

 
r Tab. 3. Powierzchnie i mała retencja w stawach ośmiu wybranych województw południowej i centralnej Polski 

Województwo
Powierzchnia

stawów

Dane GUS (2006)

powierzchnia 
stawów Różnica Retencja stawowa

tys. ha tys. ha (ha – % ) hm3

Śląskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Wielkopolskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie

11,44
9,26
6,79
6,08
5,79
5,65
4,95
3,35

4,27
8,34
3,18
2,81
4,83
6,89
2,40
3,10

- 7,17 – 62,7%
- 0,92 – 9,9%
- 3,61 – 53,2%
- 3,27 – 53,8%
- 0,86 – 16,6%
+1,24 – 18,0%
- 2,55 – 51,5%
- 0,25 – 7,5%

26,5
109,4
20,2
0,03
55,0
0,06
13,8

–

Ogółem Polska (dla 16 województw) 68,57 47,91 - 20,66 – 30,1% 304,3

Źródło: J. Guziur. i wsp. 2003; W. Mioduszewski, Z. Kowalewski 2008.

System rozprowadzenia wody w gospodarstwie może być trojaki:
– indywidualny (niezależny) – woda jest indywidualnie doprowadzana i odprowadzana 

z każdego stawu. System taki jest bardziej kosztowny w budowie i utrzymaniu, jednak 
daje hodowcy pełną swobodę działania w procesie hodowli, jak również zabezpiecza 
przed przenoszeniem wraz z wodą chorób ze stawu do stawu;

– kaskadowy (paciorkowy, różańcowy) – woda przechodzi ze stawu położonego wyżej do 
stawu położonego niżej. Układ stawów w terenie przypomina paciorki korali; 

– mieszany – będący kompilacją dwóch poprzednich.

2.3. Produkcja i gatunki ryb
Na świecie produkcja karpia w 2007 r. wyniosła 3172 tys. ton. W światowej akwakulturze 

zajmuje on dopiero trzecią lokatę – za tołpygą białą (4359 tys. ton) i amurem białym (4 mln 
ton). Łącznie z karasiem i tołpygą pstrą daje to ogólną produkcję śródlądową w wysokości 
16 mln ton. Produkcja karpia w Unii Europejskiej relatywnie także nie jest duża i w latach 
2004–2007 wyniosła blisko 70 tys. ton rocznie. Spośród 25 państw członkowskich UE gatu-
nek ten hodowany jest tylko w 15 krajach (głównie słowiańskich, z Polską, Czechami, Rosją, 
Białorusią, Litwą i Ukrainą na czele). Około 97% produkcji karpia w Europie pochodzi z sze-
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ściu krajów, w tym największy udział (ponad 2/3 produkcji) od wielu lat pochodzi z Polski 
i Czech. 

r Ryc. 6. Gospodarstwo Rybackie 
Ostróda–Warlity – największy (95 ha) 
na Warmii i Mazurach obiekt karpiowy 
(u góry jezioro Szeląg Wielki – 599 ha 
i stacja pomp, zasilające stawy) 

Produkcja ryb słodkowodnych w Polsce w 2007 r. wyniosła łącznie niecałe 52 tys. ton, 
z czego około 35,6 tys. ton (69,4%) pochodziło z chowu i hodowli. Pozostała część stano-
wią połowy jeziorowe i sportowo-wędkarskie, których wielkość także systematycznie maleje. 
Produkcja karpia towarowego w Polsce (2007 r.) wyniosła 25,2 tys. ton. Na ilość tę składa się 
zaledwie 15,6 tys. ton karpi handlowych (61%), 6,4 tys. ton kroczków (K2) oraz 3,2 tys. ton 
narybku (K1). Oprócz karpia, w stawach produkowanych jest około 25 innych gatunków ryb, 
do 2 tys. ton rocznie). Wychów karpia z innymi gatunkami (zwany polikulturą) prowadzi 
aktualnie ponad połowa gospodarstw hodowlanych i niemal wszyscy użytkownicy stawów 
przydomowych, rolniczych oraz ogrodowo-rekreacyjnych. Sumaryczne zestawienie wielko-
ści produkcji ryb słodkowodnych Polski w latach 2002–2007 prezentuje tabela 4.

r Tab. 4. Produkcja słodkowodnych ryb konsumpcyjnych w Polsce oraz udział w niej produkcji stawowej i akwakultury w latach 
2002–2007 

Rok
Karpie 

towarowe*
Pstrągi i 

łososiowate
Inne 

gatunki
Razem***
akwakultura

Odłowy 
jeziorowe

Odłowy 
wędkarskie

Razem
(100%)

tys. ton

2002* 20,1 –100,0 11,8 2,0 33,9 – 61,1% 3,4 18,2 55,5
2003 19,5 – 99,0 13,5 1,9 35,0 – 61,6% 3,4 18,3 56,8
2004 18,3 – 91,0 14,6 1,8 34,8 – 63,9% 3,1 16,6 54,5
2005 18,3 – 91,0 15,7 2,0 36,1 – 65,8% 3,0 15,9 54,9
2006 15,5 – 77,1 17,1 1,9 34,6 – 65,7% 2,8 15,2 52,7
2007 15,5 – 77,1 17,5 2,0 35,0 – 67,6% 2,6 14,1 51,9
2008** 15,6 – 77,6 18,0 2,0 35,6 – 69,4% 2,5 13,2 51,3**

Objaśnienia: * udział % produkcji karpi z danego roku w stosunku do 2002 r.;
** szacunek Lirskiego (2008);  *** udział (%) akwakultury w ogólnej produkcji rybackiej.
Źródło: opracowanie własne według A. Lirskiego i wsp. 2007, 2008 i J. Seremaka-Bulgego 2008).
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Wskutek chorób i konkurencyjnego importu chłonność polskiego rynku na karpia (rozu-
miana jako suma sprzedaży z produkcji bieżącej, niesprzedanej z poprzedniego roku wraz z im-
portem) systematycznie zmniejszała się o około 1/4 w przeciągu ostatnich sześciu lat; podobną 
tendencję zaobserwowano w wielkości spożycie karpia na jednego obywatela (tab. 5).

Drugą grupę ryb, będących przedmiotem chowu i hodowli w stawach w Polsce, stanowi 
pstrąg tęczowy i inne ryby o zbliżonych do niego wymaganiach środowiskowych, głównie ło-
sosiowate i lipieniowate (popularnie nazywane „zimnolubnymi”). Obiekty chowu i hodowli 
pstrąga posiadają niewielki areał, a obiekty o powierzchni 1 ha są uznawane za bardzo duże. 
Roczna produkcja pstrągowa stale rośnie i w 2007 r. wyniosła 17,5 tys. ton, co daje nam 
w Europie wysokie 8–9 miejsce (tab. 4). Stosowanie w technologii wychowu wysokiej jako-
ści pasz przemysłowych oraz urządzeń technicznych poprawiających jakość wody umożliwia 
bardzo dużą koncentrację produkcji, nierzadko osiągającą ponad 150 kg/m3 wody. Na ryci-
nie 7 przedstawiono zmechanizowany odłów stawu towarowego. 

r Tab. 5. Chłonność polskiego rynku karpia i wielkość jego spożycia 

Wskaźnik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Masa karpi (ton) 23 089 22 731 21 123 20 661 18 194 18 588 18 254 17 348*
% 100,0 98,4 91,4 89,5 78,7 80,6 79,0 75,2
Spożycie ryb 12,05 11,87 11,66 11,59 11,27 10,81 10,67 10,48
– w tym karpi  (kg/osobę) 0,60 0,59 055 0,54 0,47 0,49 0.48 0,45

Objaśnienia: * w tym 2 253 ton z importu – 13% produkcji ogólnej (z czego ¾ z Czech – 1656 ton).

Źródło: J. Seremak-Bulge 2008; A. Lirski i wsp. 2007, 2008.

2.4. Technologie a intensyfikacja produkcji
Technologia produkcji stawowej w Polsce i Europie generalnie jest niewiele zróżnicowana, 

aczkolwiek znaczący wpływ na wysokość produkcji posiadają warunki termiczne, glebowe, tra-
dycje kulturowe, a także doświadczenie technologiczne. Zdecydowana większość metod pro-
dukcji karpia w środkowej Europie oparta jest na tradycyjnych metodach, a w Polsce – głównie 
na systemie Tomasza Dubisza (1913–1888), stosowanym w wielu modyfikacjach. Coraz częściej
do produkcji wprowadza się przemysłowe technologie produkcji (tzw. tucze), głównie z wyko-
rzystaniem ciepłych wód pochłodniczych z elektrociepłowni. Ten system tuczu ryb na wodach 
pochłodniczych w Polsce realizowany jest jedynie w czterech ośrodkach rybackich.

2.5. Żywienie ryb 
Należy do podstawowych zabiegów intensyfikacyjnych. W latach 2004–2007 polscy pro-

ducenci karpia dokarmiali ryby paszami zbożowymi w ilości średnio 56 tys. ton rocznie. 
Udział granulatów w żywieniu karpia, ze względu na relatywnie wysokie ceny w kraju był 
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nieznaczny (6–8% gospodarstw); uważa się, że w kraju ostatnio skarmiano rocznie 8,5 tys. 
ton tego rodzaju paszy.

Aktualnie w produkcji karpia wszystkich roczników stosowane są dwa główne systemy 
produkcji: ekstensywny oraz intensywny.

Chów ekstensywny (naturalny) – oparty jest na odżywianiu się ryb wyłącznie pokarmem 
naturalnym (plankton, bentos), czyli bez dodatkowego dokarmiania. Jest to produkcja uważana 
za ekologicznie przyjazną człowiekowi oraz środowisku. Jest to jednak produkcja nisko wydaj-
na, dająca przyrost ryb w wysokości maksymalnie 500–600 kg/ha (najczęściej 150–350 kg/ha). 
Ze względu na niekontrolowane napływy do stawów biogenów z cieków, ferm i pól uprawnych, 
aktualnie klasyczny „czysty” system ekstensywny w Polsce i Europie praktycznie już nie istnieje. 
Ze względu na rentowność i powyższy stan środowiska, ta forma produkcji w Polsce (i Europie) 
w czystej postaci aktualnie już nie występuje. Sporadycznie w stawach stosowany jest jedynie 
system półekstensywny produkcji (tzw. semiekstensywny). 

r Ryc. 7. Odłów karpi towarowych 
w stawie kasarem elektrycznym 
(Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie)

Chów intensywny – z różnym udziałem czynników intensyfikacyjnych (żywienie, na-
wożenie, prace pielęgnacyjne i agrotechniczne itp.), z czego największe znaczenie posiada 
dokarmianie ryb paszami naturalnymi (ziarnami zbóż) lub granulatami. W tym systemie 
stosowane są trzy poziomy intensyfikacji produkcji, określane dwoma parametrami produk-
cyjnymi: wysokością produkcji – czyli końcowego odłowu ryb (kg/ha), oraz intensyfikacją
żywienia ryb, rozumianą jako stosunek przyrostu naturalnego do przyrostu z podawanej 
paszy. Stosowanie dokarmiania ryb w stawach jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów 
technologicznych zwiększania produkcji rybackiej, a wielkość stosunku (czyli udziału %) 
w ilości uzyskiwanego przyrostu na tych dwóch rodzajach pokarmu (naturalnego i z paszy) 
mówi nam o intensyfikacji produkcji.

W zależności od wspomnianego udziału tych dwóch źródeł wzrostu ryb, wyróżniamy 
trzy poziomy intensyfikacji produkcji:
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– poziom niskointensywny – gdzie stosunek przyrostu naturalnego do podawanej paszy 
wynosi od 1:1 do 1:4, a zakres przyrostów waha się od 500–600 do 1200–1500 kg/ha. 
Udział pokarmu naturalnego w dawce pokarmowej karpi jest wysoki i w zależności od 
żyzności stawu i zagęszczenia obsad wynosi do 50%. Ten poziom intensyfikacji produkcji
obejmuje aktualne ponad 95–98% gospodarstw stawowych Polski;

– poziom średniointensywny – gdzie produkcja rybacka stawu wynosi od 1500 do 
3000 kg/ ha, a ryby dokarmiane są paszami zbożowymi, ale już ze znacznym udziałem 
granulatów. Udział pokarmu naturalnego w dawce żywieniowej ryb jest nieznaczny (1:5 
do 1:10) i wynosi maksymalnie tylko 9–10%;

– poziom wysokointensywny – nazywany także tuczami przemysłowymi. Przyrost całko-
wity ryb przekracza 3000 kg/ha, gdzie maksymalny pułap nie został określony, zaś udział 
pokarmu naturalnego w dawce jest minimalny. Stosowane są tu znaczne zagęszczenia ryb 
i przy min. podaży pokarmu naturalnego, do żywienia stosowane są wyłącznie wysoko-
białkowe granulaty tuczowe.

Inne metody produkcji ryb w stawach. Polskie gospodarstwa stawowe stosują dość sze-
roki wachlarz metod (technologii), każdorazowo dostosowując się do warunków środowi-
skowych, zwłaszcza wodnych. Do najczęstszych technologii produkcji zaliczyć należy wy-
mienione niżej metody.

Pełny i niepełny obrót produkcyjny. Przy pełnym obrocie ryby towarowe produkowane 
są od własnych tarlaków aż do ryby konsumpcyjnej.

Wieloletniość cyklu produkcyjnego. Wieloletniością cyklu nazywamy obrót, w którym 
ryby osiągają wielkość handlową (konsumpcyjną). W Polsce stosuje się cykl dwuletni (uzy-
skując lekką handlówkę – do 1 kg/szt.), lub cykl trzyletni (z produkcją ciężkiej handlówki 
– zwykle o masie 1,2–1,8 kg/szt.). Celem uzyskania bardzo ciężkiego karpia konsumpcyjnego 
(ponad 3 kg/szt.) sporadycznie stosuje się cykl czteroletni, podobnie jak w Czechach, na Wę-
grzech, w Karyntii czy Bawarii.

Obsady klasowe i mieszane. Według liczby gatunków oraz roczników (klas) wyróżnia-
my obsady klasowe, czyli jednogatunkowe i jednorocznikowe, i obsady mieszane – w stawie 
hodowane są różne roczniki karpi (monokultura) lub z karpiem prowadzi się chów ryb do-
datkowych (polikultura, tab. 6).

Obsady jedno- i dwusezonowe. Jednosezonowe obsady hodowane są od wiosny do je-
sieni, po czym na zimę stawy są spuszczane (odpoczywają). Przy systemie obsad dwusezo-
nowych stawy są pod wodą (wraz z rybami) przez dwa kolejne sezony, stąd druga nazwa tej 
metody – dwuletni obrót wodą. Metoda ta ma wiele modyfikacji i odmian.
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r Tab. 6. Wykaz gatunków ryb utrzymywanych w stawach typu karpiowego i łowiskach wędkarskich wraz z przypisaniem  
do poszczególnych grup

Grupa Wykaz gatunków

Drapieżne szczupak, sandacz, sum europejski, 
rzadziej: okoń, bass*, boleń, pstrąg tęczowy, łosoś-troć, lipień, miętus

Roślinożerne amur biały, tołpyga biała, tołpyga pstra

Niedrapieżne lin, karaś pospolity, karaś srebrzysty, jaź, sielawa, sieja, peluga,
rzadziej: świnka, certa, brzana, leszcz, kleń

Jesiotrokształtne różne gatunki i mieszańce jesiotrów i wiosłonogów
Dekoracyjne
(ozdobne)

formy ornamentowe różnych gatunków ryb, głównie karp-koi, karasie ozdobne, złoty jaź-orfa, 
złoty lin, szczupak, brzana i inne

Objaśnienia: * dawniej błędnie nazywany okoniopstrągiem.

Stałe użytkowanie stawów. Polega na stałym rybackim corocznym użytkowaniu stawów. 
Przemienne użytkowanie stawów. Polega na zmiennym, rybackim i rolniczym, użytko-

waniu stawów. Ta metoda stosowana jest obecnie rzadko, głównie w stawach o złym stanie 
wodno-melioracyjnym i zdrowotnym obsad ryb.

Łowiska wędkarskie. Jest to nowa forma produkcji, stosowana głównie do celów podnie-
sienia rentowności gospodarstwa. Mianem łowiska wędkarskiego (także specjalne, sportowo-
-rekreacyjne lub komercyjne) powszechnie określa się stawy rybne oraz różnego typu jeziorka, 
rzadziej wydzielone odcinki cieków, wyrobisk mineralnych (głównie piaskarnie i glinianki), 
zagospodarowywane pod kątem sportowo-rekreacyjnego lub komercyjnego połowu ryb. 

W zależności od warunków środowiskowych oraz występujących tam gatunków ryb wy-
różniamy łowiska: karpiowe, karasiowe, pstrągowe, lipieniowe oraz typu mieszanego. Naj-
bardziej atrakcyjnych dla polskich wędkarzy jest zasadniczo pięć gatunków ryb: szczupak, 
karp, karaś, lin oraz sandacz. Obok nich w łowiskach łowione są także ryby roślinożerne, 
nieco rzadziej jazie, leszcze, okonie, a ostatnio także sumy, bolenie, miętusy i jesiotry. Osobną 
grupą ryb preferowaną przez wędkarzy są ryby łososiowate, w tym głównie pstrągi tęczowe, 
które w sprzyjających warunkach (chłodna i czysta woda) przetrzymywane mogą być łącznie 
z drapieżnikami i rybami karpiowatymi.

Obserwowany z czasem żywiołowy rozwój rybactwa rekreacyjnego wskazuje, że łowiska 
te mogą stanowić atrakcyjną inwestycję, dającą nieraz dużo większe korzyści finansowe, ani-
żeli tradycyjne rybackie użytkowanie jezior czy stawów, sięgające nieraz 11–18% (i więcej) 
wartości ogólnej produkcji rybackiej.

2.6. Walory pozaprodukcyjne 
Zachowując od setek lat swój unikatowy charakter, stawy karpiowe mają także wiele cech 

nieprodukcyjnych, które wynikają z charakteru tejże produkcji. Stanowią one swoistą „war-
tość dodaną” i powszechnie nazywane są walorami pozaprodukcyjnymi, takimi jak dodatko-
wa retencja wody, ochrona terenów przyległych przed powodziami, stabilizacja przepływu 
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wody w ciekach zasilających, wychów cennego materiału zarybieniowego do obsadzania wód 
powierzchniowych płynących i stojących.

Za walory pozaprodukcyjne powszechnie rozumie się wszystkie nieprzeliczalne wartości 
gospodarki rybackiej, które wprawdzie nie stanowią bezpośrednich efektów ekonomicznych 
w gospodarce stawowej, aczkolwiek są tą działalnością uwarunkowane. Mają one wielowie-
kowe tradycje, a prekursorami ich w Polsce byli w wiekach XII–XIII oo. cystersi, benedyktyni 
i inne zakony, właściciele m.in. stawów milickich w dolinie Baryczy. 

Walory te, których liczba przekracza 50, pogrupować można na sześć głównych obszarów 
działania: 
– Kompleksowa gospodarka wodna: głównie retencyjna i przeciwpowodziowa;
– Ochrona środowiska naturalnego: siedliska aqua fauny i flory;
– Korzyści gospodarczo-hodowlane: pojenie i mycie zwierząt, chów kaczek i gęsi, pozyski-

wanie trzciny, roślin wodnych, planktonu dla akwarystów, nawadnianie działek, upraw, 
sadów, odmulanie dna i użyźnianie osadami nieużytków, napęd młynów itp. (ryc. 8);

– Rekreacja, wędkarstwo i sporty wodne: letnie i zimowe;
– Walory estetyczno-kulturowe: stawy parkowe, pałacowe, klasztorne, centra handlowe, 

wypoczynkowe, sakralne itp.;
– Aktywizacja zawodowa i korzyści ekonomiczne: w skali mikroregionu.

2.7. Walory pozaprodukcyjne stawów a ochrona środowiska 
Polegający na retencjonowaniu wody, system gospodarowania sprawia, że stawy typu 

karpiowego mają bardzo pozytywny wpływ na jakość wody w zlewni, w której są położone. 
Dzięki temu stawy zatrzymują w ciągu cyklu produkcyjnego bardzo duże ilości azotu i fos-
foru oraz zawiesiny, głównych czynników odpowiedzialnych za eutrofizację wód. Badania
przeprowadzone w Niemczech i na Węgrzech wykazały, że w regionach o dominacji upraw 
rolniczych 1 ha stawów akumuluje w ciągu sezonu produkcyjnego od 4 do 8 kg fosforu, od 
około 100 do ponad 560 kg azotu i aż 1100–1600 kg zawiesiny przy produkcji ryb nawet do 
1500 kg/ha. W Polsce, w przypadku stawów ulokowanych w zlewni średniej wielkości rzeki 
nizinnej, 1 ha stawów karpiowych zatrzymuje średnio blisko 3 kg fosforu, około 5 kg azotu 
oraz blisko 200 kg zawiesiny. Niepełna retencja biogenów następuje tylko przy dużej intensy-
fikacji chowu (przy obsadach kroczków na ryby towarowe rzędu 4 tys/ha), które to warunki
nie są stosowane w Polsce w chowie tradycyjnym.

Przyjmując, że w Polsce profesjonalnie wykorzystywanych jest ponad 50 tys. ha sta-
wów (bez stawów przyzagrodowych), można szacować, że dzięki gospodarstwom rybackim 
z wód płynących redukowane jest rocznie około 130 tys. kg azotu, 245 tys. kg fosforu oraz 
8425 tys. kg zawiesiny. Tym samym stawy spełniają niezmiernie istotną rolę systemowego 
narzędzia przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód i zapobiegania ich eutrofizacji.
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r Ryc. 8. Typ stawu wiejskiego 
o wielorakich walorach 
pozaprodukcyjnych

Obecność stawów bardzo pozytywnie wpływa nie tylko na jakość, ale także na wielkość prze-
pływu wody w cieku. Im mniejszy jest stosunek powierzchni zlewni do powierzchni stawów tym 
ten efekt jest korzystniejszy. Cykl produkcyjny w stawach karpiowych metodą tradycyjną wymaga 
napełnienia od stycznia do marca, w niektórych przypadkach nawet jesienią roku poprzedniego, 
zasadniczej powierzchni każdego kompleksu stawowego, tj. stawów kroczkowych i towarowych 
(50–75% kompleksu). W tym czasie, kiedy ilość wody w środowisku jest z reguły bardzo duża 
(opady, roztopy), stawy działają wówczas jako zbiorniki retencyjne i przeciwpowodziowe, sta-
nowiąc element tzw. małej retencji wód. Przy szacunkowej powierzchni 50–60 tys. ha i średniej 
głębokości do 1,5 m można szacować, że w misach stawów karpiowych gromadzone jest rocznie 
minimum 700 mln m3 wody. Uwzględniając wodę akumulowaną przez dno stawowe, liczba ta 
wynosi co najmniej 1000 mln m3, która to równoważna jest objętości kilku Zbiorników Zegrzyń-
skich lub podwójnej pojemności największego w kraju Zbiornika Solińskiego. 

2.8. Perspektywy i ograniczenia produkcji stawowej

2.8.1. Ochrona flor y i fauny na stawach
Istotnym problemem na stawach karpiowych od wielu lat, poza chorobami i zatruciami 

ściekami, są także liczne drapieżniki, silnie ograniczające przeżywalność obsad ryb. W tym 
istotne są zwłaszcza nadmierne populacje kormoranów i innych ptaków – ichtiofagów czy 
ssaków (głównie wydr), w większości prawnie chronionych. Pamiętać jednak należy, że 
w prowadzonym chowie ryb przestrzegać należy „Wykazu gatunków zwierząt chronionych”, 
sporządzonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska (DzU z 2001 r., nr 130, poz. 1456).

W wielu też przypadkach na stawach rybnych organizowane są lub prawnie narzucane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody tzw. użytki ekologiczne z priorytetową ochroną kilku 
gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków (np. w Miliczu). Działania takie uniemożliwiają stosowa-
nie w stawach bieżących prac hodowlano-pielęgnacyjnych, co powoduje często drastyczny spa-
dek produkcji i jej rentowności. W wyniku takiej „ekologicznej działalności” w „Kompanii Ma-
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zurskiej” Pasym na Mazurach w latach 2000–2006 na areale 235 ha stawów tego gospodarstwa 
stwierdzono spadek produkcji karpi towarowych z 42,6 ton do zaledwie 0,47 ton. A przecież 
zgodnie z ustawą Prawo wodne z 18 lipca 2001 (DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami) stawy rybne zaliczone są obecnie do urządzeń wodnych, a więc sama ich nazwa nie 
pozostawia wątpliwości, że nie są to naturalne akweny, jak np. jeziora.

Niezależnie od różnych udogodnień prawnych, wskazane są na stawach wielokierunkowe 
działania nad poprawą jakości zrzucanych wód poprodukcyjnych, w tym m.in. przez neu-
tralizację zanieczyszczeń z farm rybackich przez kondycjonowanie ich koagulantami metali 
żelaza, glinu i wapnia.

2.8.2. Perspektywy 
Warunki hodowlane kraju i stosowane technologie pozwalają na produkowanie w stawach 

rocznie co najmniej 22–25 tys. ton karpi towarowych. Na skutek postępującej degradacji wód 
powierzchniowych, braku metod do opanowania niektórych chorób bakteryjnych i wiruso-
wych karpi, w tym głównie Koi Herpes Virusa, a także konkurencji rynkowej, w ostatnich 
trzech latach stawowa produkcja spadła do poziomu 16 tys. ton karpi, przez co utraciliśmy na 
rzecz Czechów wielowiekowe „karpiowe” przodownictwo w Europie.

Jedną z głównych przyczyn niskiej przeżywalności obsad karpi było zaniechanie w ostat-
nich latach profilaktyki hodowlanej w stawach, w tym stosowania tzw. nurtów hodowlanych
oraz istotne obniżenie się odporności immunologicznej ryb. 

2.8.3. Promocja  r yb 
Dalszymi problemami do rozwiązania są zbyt mała agresywność reklamowa i słaba 

promocja ryb i przetworów rybnych. Reklama prasowa dociera bowiem do wąskiej grupy 
osób. Dużo lepiej promują ryby (w tym karpie) cykliczne targi ryb: POLFISH, POLAGRA, 
a zwłaszcza regionalne festyny rybackie „Święta Ryby”, których celem jest generalne promo-
wanie spożycia ryb (ryc. 9).

r Ryc. 9. Kierownictwo promocji ryb na 
dorocznym „Święcie Ryby”, Skoczów, 
23. września 2007 r. (stoją od lewej 
doc. Andrzej Pilarczyk – dyrektor PAN 
w Gołyszu, prof. Janusz Guziur – członek 
Rady Naukowej PAN w Gołyszu, mgr 
Grażyna Skałuba-Ossolińska – kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie oraz mgr Jan 
Broda – emerytowany dyrektor PAN 
w Gołyszu)
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3. Karp jako ryba hodowlana 

Karp stał się głównym gatunkiem ryb, hodowanym w krajach Europy Środkowej z kil-
ku powodów. Najważniejszymi są: zdolności wzrostowe, brak drapieżności, odporność na 
niesprzyjające warunki środowiska i manipulacje w trakcje procesu produkcji, odporność na 
choroby i pasożyty, zdolność szybkiej adaptacji w przypadku zmiany środowiska i szybkiej 
regeneracji, wykorzystywanie wszystkich zasobów pokarmowych stawu, zdolność pobiera-
nia i przyswajania pasz zadawanych do stawu. Ważną cechą tej ryby jest jej smak i wartość 
odżywcza.

Filet karpia produkowanego w Polsce zawiera około 26–30% suchej masy, 15–17% białka 
i 6–11% tłuszczu. Szczególnie cenny jest skład kwasów tłuszczowych, wśród których nasy-
cone stanowią tylko 25–30%, jednonienasycone 55–60% a najcenniejsze wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe aż 13–20%. Człowiek już bardzo dawno docenił walory karpia i dlatego 
prowadził oraz stopniowo doskonalił jego hodowlę. 

3.1. Historia hodowli karpia
Karp hodowlany powstał w wyniku spontanicznej mutacji dominującego genu S, warun-

kującego ułuszczenie drobnołuskie, w kierunku recesywnego genu s, odpowiadającego za 
ułuszczenie lustrzenia. Druga para genów warunkujących ułuszczenie również posiada dwie 
odmiany alleliczne, z których pierwsza N jest dominująca i ogranicza wytwarzanie okrywy 
łuskowej, a druga n jest recesywna i nie wpływa na ułuszczenie. 

Wyróżniamy cztery fenotypy ułuszczenia (E. Probst 1953, V.S. Kirpichnikov 1999): karpie 
drobnołuskie (lub pełnołuskie) – SSnn oraz Ssnn, karpie lustrzenie – ssnn, karpie rzędowe 
(lub liniowe) – SSNn oraz SsNn, oraz karpie nagie (lub bezłuskie, gołe, skórzaste) – ssNn.

HENRYK BIAŁOWĄS
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r Ryc. 10. Trzyletni karp ukraińskiej 
pełnołuskiej linii hodowlanej Up  
(fot. H. Białowąs)

r Ryc. 11. Trzyletni karp krzyżówki 
dwuliniowej W×3 (fot. H. Białowąs)

r Ryc. 12. Trzyletni karp krzyżówki 
dwuliniowej W×F (fot. H. Białowąs)

Karpie drobnołuskie (ryc. 10) posiadają łuskę drobną, regularną, pokrywającą równymi 
rzędami boki ciała. Karpie lustrzenie (ryc. 11 i 12) mają ciało pokryte dużymi (lustrzanymi) łu-
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skami. W obrębie lustrzeni wyróżnia się kilkanaście odmian. Karpie rzędowe posiadają bardzo 
regularny rząd dużych łusek, umiejscowiony na linii bocznej. Na pozostałych częściach ciała 
łuski w zasadzie nie występują. Karpie nagie nie posiadają łusek. Spośród wymienionych typów 
ułuszczenia w produkcji zdecydowanie dominują lustrzenie. Niewielka liczba karpi drobnołu-
skich jest produkowana dla organizacji wędkarskich. Karpie rzędowe i nagie zostały całkowicie 
wyeliminowane z produkcji ze względu na osiągane przez nie niskie wyniki. 

Zasadnicze znaczenie dla selekcji karpia miało wprowadzenie systemu Dubisza, który 
w podstawowych zarysach jest stosowany do dnia dzisiejszego (J. Szumiec 1969). Najważniej-
szą, z punktu widzenia selekcji, zasadą tego systemu jest utrzymywanie w jednym stawie tej 
samej grupy wiekowej, ponieważ umożliwia porównanie wzrostu i pokroju karpi chowanych 
w jednakowych warunkach środowiskowych i wybór osobników charakteryzujących się 
najkorzystniejszymi cechami hodowlanymi. Nowatorskie metody Dubisza chowu młodych 
roczników i pielęgnacji stawów stworzyły podstawę do szybkiego wzrostu karpi, co w po-
łączeniu z długoletnią i konsekwentną selekcją, prowadzoną w gospodarstwach stawowych 
usytuowanych w dorzeczu Górnej Wisły, doprowadziło do wyhodowania karpi zwanych ga-
licyjskimi (J.M. Włodek 1980). Charakteryzowały się one bardzo dobrym tempem wzrostu, 
średnim wygrzbieceniem i dużą tolerancją na czynniki zewnętrzne. Adolf Gasch, dzierżawca 
gospodarstwa stawowego w Kaniowie koło Czechowic, zaprezentował je podczas wystawy 
rolniczej w Berlinie w 1880 r., gdzie wzbudziły duże zainteresowanie swoim pokrojem i wy-
nikami produkcyjnymi. Wtedy właśnie nazwano je karpiami galicyjskimi, ponieważ gospo-
darstwo Kaniów należało do ówczesnego zaboru austriackiego, czyli Galicji. Nazwa ta, mimo 
wielu prób jej zmiany ze strony polskich hodowców na karpia polskiego, pozostała po dzień 
dzisiejszy. Karpie galicyjskie zyskały dużą popularność i były eksportowane do gospodarstw 
stawowych wielu krajów europejskich, a także obu Ameryk. Wielu hodowców używało ich do 
krzyżowania z lokalnymi rasami i odmianami w celu podniesienia ich wartości użytkowej. 

Na terenie Polski prace selekcyjne zintensyfikowano w okresie międzywojennym. Z ini-
cjatywy prof. Staffa w 1923 r. utworzono Związek Selekcyjny Hodowli Karpia Rasy Polskiej.
Do osiągnięć Związku należy unifikacja i uproszczenie kryteriów oraz metod selekcji, a tak-
że przeprowadzenie pierwszych prac genetycznych (K. Stegman 1966). W 1928 r. Rudziński 
opublikował pionierską, pierwszą pracę z zakresu genetyki karpia, dotyczącą krzyżowania 
karpi o różnym typie ułuszczenia: drobnołuskich, lustrzeni i nagich. Jako pierwszy otrzymał 
karpia o ułuszczeniu rzędowym oraz stwierdził dominację ułuszczenia drobnołuskiego nad 
pozostałymi (E. Rudziński 1928). W czasie II wojny światowej prace selekcyjne prowadzone 
były w ramach Związku Organizacji Rybackich. Po wojnie w 1947 r. powstała Komisja Selek-
cji Karpia, działająca początkowo przy Związku Organizacji Rybackich RP, a od 1949 r. przy 
Katedrze Rybactwa SGGW pod kierownictwem prof. Stegmana. Opracowano i opublikowa-
no Zasady przeprowadzania powszechnej selekcji karpia (K. Stegman, P. Wolny 1962) oraz 
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Wytyczne przeprowadzania selekcji doświadczalnej karpia (K. Stegman 1967). Opisane w nich 
metody nadal są podstawą prac selekcyjnych. W 1968 r. Komisja została przeniesiona do In-
stytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu, gdzie po trzech latach zakończyła działalność. 
Katedra Rybactwa SGGW kontynuowała prace hodowlane w Rybackiej Stacji Doświadczal-
nej w Łąkach Jaktorowskich do 1980 r., metodami wypracowanymi przez Komisję Selekcji 
Karpia (R. Wojda 2004). 

3.2. Aktualny stan hodowli karpia w Polsce
Hodowla jest to zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych, 

czyli genotypu zwierząt, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej, 
selekcja i dobór osobników do kojarzenia. Selekcja jest wyborem zwierząt do rozpłodu, czyli 
reprodukcji. Powoduje ona zmiany frekwencji genów i genotypów w selekcjonowanej popu-
lacji lub stadzie (B. Nowicki i wsp. 1994). Wyróżnia się selekcję naturalną i selekcję sztuczną. 
Selekcja naturalna, będąca elementem składowym ewolucji, faworyzuje te osobniki, które 
posiadają geny wyznaczające cechy korzystne dla samych zwierząt, zapewniające przetrwanie 
gatunku w danych warunkach środowiskowych. Selekcja sztuczna, prowadzona przez ho-
dowcę, preferuje osobniki o genach wyznaczających cechy korzystne dla człowieka. 

W Polsce prace hodowlane prowadzone są w dwóch ośrodkach: Zakładzie Ichtiobiolo-
gii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu oraz Rybackim Zakładzie 
Doświadczalnym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Zatorze. W tabeli 7 zaprezentowano 
19 linii hodowanych w Gołyszu (I. Irnazarow, H. Białowąs 1994, 1995; J. Guziur i wsp. 2003). 
Realizowany program hodowlany składa się z dwóch podstawowych elementów: selekcji 
i krzyżowania. Jego celem jest dostarczenie producentom karpia materiału obsadowego cha-
rakteryzującego się wysoką wartością użytkową, dostosowanego do stosowanych technologii 
produkcji, umożliwiającego osiągnięcie maksymalnego dochodu z produkcji oraz zaspokaja-
jącego wymagania konsumentów. 

r Tab. 7. Linie hodowlane karpia w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu

Linie hodowlane Rok założenia
lub sprowadzenia

Liczba uzyskanych 
pokoleń

Aktualne znaczenie 
gospodarcze

1 2 3 4

Polska 2 (landecka) 1954 F9 ++
Polska 3 (ochabska) 1954 F7 +++
Polska 6 (gołyska) 1956 F7 ++++
Polska knyszyńska K 1966 F6 ++
Polska starzawska St 1983 F5 -
Węgierska W 1966 F5 +++++
Węgierska 7 * 1973 F4 +++ **

Węgierska 8 * 1973 F4 ++++
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1 2 3 4

Węgierska 0 * 1973 F5 ++++
Węgierska T * 1973 F5 -
Węgierska C * 1973 F4 -
Francuska F 1975 F4 ++++ **

Jugosłowiańska J 1978 F3 -
Niemiecka N 1985 F2 ++
Ukraińska pełnołuska Up * 1986 F2 -
Ukraińska ramowa Ur * 1986 F2 +++
Izraelska Dor-70 * 1989 F3 +++
Litewska bubiaiska B * 1995 F3 ++
Litewska BVP * 1995 F1 +

Objaśnienia: * – sprowadzone jako linie hodowlane, ** – do tareł produkcyjnych wykorzystywane są tylko samce.

3.3. Metodyka prac hodowlanych
Specyfika gatunku i technologii produkcji wymusza dostosowanie do niej metodyki prac

hodowlanych. W Gołyszu prowadzona jest selekcja masowa, oparta na osobniczej ocenie fe-
notypowej, tzn. indywidualnej wartości w zakresie cechy doskonalonej poszczególnych osob-
ników, która decyduje o pozostawieniu lub nie w hodowli każdego z nich. Selekcja prowa-
dzona jest niezależnie w kierunku następujących cech: tempa wzrostu, prawidłowej budowy 
i pokroju, ułuszczenia, odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe oraz odporności 
na czynniki patogenne. 

W selekcji preferowane są osobniki o średnim wygrzbieceniu, prawidłowej budowie tu-
łowia, głowy i płetw. W większości linii zostało utrwalone ułuszczenie lustrzenia ramowego, 
posiadającego nasady płetw ułuszczone. Wyjątkiem są dwie linie o ułuszczeniu drobnołu-
skim: starzawska St i ukraińska Up, linia 3 selekcjonowana wyłącznie pod względem tem-
pa wzrostu bez uwzględniania innych cech oraz linia knyszyńska K, w której dopuszcza się 
osobniki posiadające pojedynczy rząd dużych łusek, biegnący od nasady ogona do połowy 
linii nabocznej. W przypadku odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe i czynni-
ki patogenne, osobniki słabsze pod względem tych cech są eliminowane częściowo w wyniku 
selekcji naturalnej oraz częściowo przez selekcję na tempo wzrostu, ponieważ osobniki wraż-
liwsze i po przebytych chorobach osiągają niższe przyrosty wagowe. W hodowli pozostawiane 
są osobniki zdrowe, nie posiadające śladów przebytych chorób i uszkodzeń mechanicznych. 

W produkcji karpia w Polsce najczęściej stosowany jest trzyletni cykl produkcyjny oraz ni-
skointensywny (R. Wojda 2004) poziom intensyfikacji produkcji, dlatego też chów selektów
przez pierwsze trzy lata prowadzony jest właśnie w tych warunkach, zbliżonych do przeciętnych 
stawów produkcyjnych. Celem takiego postępowania jest wyselekcjonowanie osobników, które 
w tych właśnie warunkach wykażą najwyższą wartość cech mających znaczenie gospodarcze. 
Karpie żywione są ziarnem zbóż, w przypadku narybku śrutowanym, zadawanym ręcznie na 
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karmiska lub przy pomocy karmików. W przypadku selektów powyżej trzeciego roku życia 
i tarlaków, zwłaszcza samic, w żywieniu stosuje się wysokobiałkowe granulaty. W ciągu trzech 
lat chowu selekty osiągają masę 1,2–2,0 kg, odpowiadającą karpiom handlowym. 

Prace selekcyjne prowadzone są w trzech podstawowych etapach: 
1) selekcja wstępna – narybek wiosenny (K1), 
2) właściwa – karp trzyletni (K3), 
3) kwalifikująca na tarlaki – pięcioletnie selekty (K5).

Selekcja narybku ma charakter wstępny i polega na eliminacji osobników o ewidentnie 
najniższych przyrostach, z wadami budowy, objawami chorobowymi i śladami uszkodzeń 
mechanicznych. Jeśli warunki techniczne pozwalają, stosowana jest selekcja pod prąd wody, 
wykorzystująca naturalną skłonność karpi do płynięcia pod prąd. Największe i najsilniejsze 
osobniki płyną jako pierwsze, co umożliwia ich odłów i wybór do dalszej hodowli bez selek-
cjonowania na sortowni. 

W przypadku karpia trzyletniego selekcja ma charakter szczegółowy. Wybierane osobniki 
muszą posiadać prawidłową budowę ciała i pokrój przyjęty jako wzorzec dla danej linii oraz wy-
kazywać przyrosty co najmniej powyżej średniej grupy swojego rodzeństwa. Selekcja ta ma na 
celu wybór tych osobników, które w trzyletnim cyklu produkcyjnym wykażą się najlepszymi wy-
nikami. Każdy selekt otrzymuje znak linii, wymrożony przy pomocy metalowych numeratorów 
schładzanych w ciekłym azocie (temperatura – 196°C). Selekcja karpi pięcioletnich, przeprowa-
dzana późną wiosną, kwalifikuje selekty na tarlaki. Szczególną uwagę zwraca się na tzw. nabra-
nie brzucha samic, czyli wzdęcie części brzusznej oraz budowę odbytu, który powinien posiadać 
kształt powiększonej, wypukłej i obrzękłej brodawki (R. Wojda 2004). Każdy tarlak otrzymuje 
indywidualny numer, wymrażany na lewym boku nad linią naboczną. 

Ważnym parametrem charakteryzującym selekcję jest jej ostrość, czyli stosunek liczbowy 
osobników wyselekcjonowanych ze stada rodzicielskiego do liczby osobników w stadzie ro-
dzicielskim (B. Nowicki i wsp. 1994). Specyfika chowu karpia w stawach powoduje, że przed
przystąpieniem do odłowu stawu i selekcji nie wiemy ile dokładnie osobników w nim się 
znajduje. Wiemy natomiast ile osobników powinno zostać wybranych do zarybienia kolej-
nego stawu, ze względu na wspomnianą już konieczność dostosowania wielkości obsad do 
przeciętnych warunków chowu karpia w gospodarstwach stawowych. Szczególnie w pierw-
szych trzech latach chowu ostrość selekcji jest wypadkową planowanej wielkości zarybienia 
i liczby osobników odłowionych. Ostrość selekcji w kolejnych podstawowych etapach wynosi 
20–25% osobników poddanych selekcji. 

Miarą skuteczności selekcji jest postęp hodowlany. W przypadku tempa wzrostu, ze wzglę-
du na niską wartość wskaźnika odziedziczalności (h2) tej cechy (V.S. Kirpichnikov 1999), jest 
on niewielki. Prawdopodobnie zbliżono się do tzw. granicy selekcyjnej, tzn. została utracona 
zmienność genetyczna w obrębie danej linii, wskutek systematycznego usuwania z hodowli 
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osobników o cechach wykazujących odchylenia od wartości pożądanych oraz wzrostu homo-
zygotyczności w parach genów, wyznaczających selekcjonowane cechy. Nie znaczy to jednak, 
że można zrezygnować z selekcji. Selekcja powinna być procesem ciągłym, ponieważ jej za-
przestanie spowodowałoby regres fenotypowych wartości dotychczas doskonalonych cech. 
Z chwilą ustania selekcji sztucznej zaczyna oddziaływać selekcja naturalna i taka populacja 
w kolejnych pokoleniach będzie stopniowo zbliżać się do równowagi genetycznej, a jej wy-
dajność będzie malała. Kolejne pokolenia linii hodowlanych karpia otrzymuje się w wyniku 
tareł sztucznych i kojarzenia w bliskim pokrewieństwie, najczęściej pełnego rodzeństwa. Ce-
lem takiego postępowania jest utrwalenie cech pożądanych i osiągnięcie wysokiej homozy-
gotyczności linii. 

3.4. Efekt heterozji w produkcji towarowej karpia
Hodowla w bliskim pokrewieństwie, oprócz utrwalenia cech pożądanych, niesie ze sobą 

niekorzystne zjawisko depresji inbredowej, powodującej obniżenie wartości cech mających 
znaczenie gospodarcze. Wartość użytkową karpia zwiększa się na drodze krzyżowania towa-
rowego linii hodowlanych i wykorzystanie występującego efektu heterozji. Efekt ten dotyczy 
zwłaszcza cech o niskiej wartości wskaźnika odziedziczalności, czyli między innymi wspo-
mnianego już tempa wzrostu. W hodowli zwierząt pojęcie heterozji rozumiane jest najczę-
ściej jako ujawnienie w fenotypie stanu heterozygotyczności założeń dziedzicznych, w po-
staci zwiększonej żywotności oraz podniesionego poziomu cech produkcyjnych i innych 
u mieszańców w porównaniu z rodzicami. 

W produkcji karpia towarowego w Polsce od kilkudziesięciu lat wykorzystywane są z po-
wodzeniem krzyżówki dwuliniowe (J.M. Włodek 1976). Materiał obsadowy produkowany 
jest przez wyspecjalizowane wylęgarnie lub bezpośrednio przez producentów, wykorzystu-
jących do rozrodu komplety tarlaków karpia zakupione w dwóch ośrodkach hodowlanych: 
Gołyszu oraz Zatorze. Komplety tarlaków oferowane przez oba ośrodki składają się z samic 
i samców należących do różnych linii hodowlanych. Na podstawie wyników wieloletnich 
doświadczeń komplety są tak dobierane, by w potomstwie otrzymanym z ich krzyżowania 
(czyli w krzyżówkach dwuliniowych) wystąpił dodatni efekt heterozji pod względem cech 
mających znaczenie produkcyjne, głównie przeżywalności i tempa wzrostu. Z przeprowa-
dzonych dotychczas badań własnych wynika, że dodatni efekt heterozji pod względem dwóch 
gospodarczo najważniejszych cech, tj. przeżywalności i tempa wzrostu, wystąpił w połowie 
testowanych krzyżówek karpia (J. Guziur i wsp. 2003; I. Irnazarow i wsp. 2006), wynosząc 
przeciętnie w trzyletnim cyklu produkcyjnym odpowiednio 50–100% i 20–40%. 

Określanie wartości użytkowej krzyżówek karpia przeprowadza się, podobnie jak chów 
selektów, w warunkach odpowiadających trzyletniemu cyklowi produkcyjnemu oraz nisko-
intensywnemu poziomowi intensyfikacji produkcji (R. Wojda 2004). Niemożność bezpo-
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średniego porównania w warunkach chowu stawowego potomstwa do rodziców wymusza 
porównanie krzyżówek do linii wyjściowych, będących w tej samej kategorii wiekowej i po-
chodzących od tych samych rodziców. Brak możliwości przyżyciowego oznakowania wylęgu 
zmusza do chowu poszczególnych grup w oddzielnych stawach (H. Białowąs 1991; H. Biało-
wąs i wsp. 1997). Stawy te, o maksymalnie zbliżonych parametrach technicznych, poddawane 
są tym samym zabiegom agrotechnicznym oraz zasilane wodą z jednego doprowadzalnika. 
Rozród przeprowadzany jest jednego dnia, tak jak i zarybianie stawów. Wielkość obsady wy-
lęgu na wszystkich stawach jest jednakowa. Na początku jesieni stawy są odławiane. Z każdej 
linii i krzyżówki w sposób losowy wybiera się i znakuje przy pomocy ciekłego azotu jednako-
wą liczbę narybku i zarybia nimi jeden staw. Takie postępowanie ma na celu jak najszybsze 
umieszczenie testowanych krzyżówek i linii w jednolitych warunkach środowiskowych jed-
nego stawu. Podczas odłowów obliczana jest przeżywalność i przyrosty wagowe dla każdej 
krzyżówki i linii w poszczególnych okresach chowu. Uzyskiwane wyniki stanowią podstawę 
do obliczania wielkości efektu heterozji, porównania krzyżówek między sobą i wytypowania 
najlepszych spośród nich. 

Nie zawsze przy krzyżowaniu międzyliniowym karpia występuje dodatni efekt heterozji, 
czyli wyższa wartość danej cechy u krzyżówek w porównaniu do linii wyjściowych (T. Mejza 
1993; J. Gu ziur i wsp. 2003). Z dotychczas przeprowadzonych prac wynika, że u karpia efekt 
heterozji najsilniej przejawia się we wczesnych stadiach rozwojowych, głównie przez wyższą 
przeżywalność (J. Guziur i wsp. 2003; I. Irnazarow i wsp. 2006). Wyższa przeżywalność krzy-
żówek jest wynikiem większej odporności na niesprzyjające warunki środowiska i czynniki pa-
togenne (A. Pilarczyk i wsp. 2002). W drugim i trzecim sezonie produkcyjnym efekt heterozji 
słabnie, jednakże wyższość krzyżówek utrzymuje się przez cały okres chowu. W warunkach 
ekstremalnych, na przykład przy wystąpieniu chorób, efekt heterozji może osiągać znacznie 
wyższe wartości (J. Guziur i wsp. 2003). Krzyżówki są również predysponowane do produkcji 
w warunkach wyższego poziomu jej intensyfikacji. Efekt heterozji znacznie silniej przejawia się
w tych właśnie warunkach, powodujących pogorszenie warunków środowiskowych: większe-
go zagęszczenia obsad, zmniejszenia ilości pokarmu naturalnego przypadającego na jednego 
osobnika i zwiększonego ryzyka wystąpienia deficytów tlenowych (H. Białowąs 1991). W cho-
wie karpia okresem najbardziej narażonym na straty, ze względu na możliwość pogorszenia wa-
runków termicznych, są pierwsze dni po obsadzie stawów wylęgiem. Zarówno w korzystnych, 
jak i niekorzystnych warunkach wylęg krzyżówek wykazuje znacznie wyższą przeżywalność 
w porównaniu do wylęgu linii hodowlanych (M.A. Szumiec,  H. Białowąs 2003).

Stosowanie w produkcji towarowej materiału obsadowego karpia, otrzymanego w wyniku 
krzyżowania odpowiednio dobranych linii hodowlanych i wykazującego efekt heterozji, umoż-
liwia: wyższą przeżywalność materiału obsadowego, większe przyrosty masy ciała, lepsze wyko-
rzystanie pasz, większą produkcję z jednostki powierzchni, bardziej wyrównany materiał.
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Należy podkreślić, że wyższa wartość cechy uzyskana na skutek heterozji, w przeciwień-
stwie do udoskonalenia przez selekcję, nie jest trwała. Dlatego też wykazujące heterozję mie-
szańce powinny być wykorzystywane wyłącznie jako zwierzęta produkcyjne, a nie reproduk-
tory (tarlaki). 

Najdłużej stosowanymi w produkcji towarowej karpia są krzyżówki otrzymywane w wy-
niku krzyżowania linii polskich i węgierskich, np. niemal klasyczna W×3, przez kilkadziesiąt 
lat uważana za najlepszą spośród krzyżówek wdrożonych do produkcji (ryc. 10). Jedynymi jej 
wadami były pokrój, a mianowicie słabe wygrzbiecenie, i wysoki udział osobników o ułusz-
czeniu lustrzenia nieregularnego. Wymienione wady były z nawiązką rekompensowane przez 
wysoką przeżywalność, odporność na niesprzyjające warunki środowiskowe i czynniki pa-
togenne, dobre tempo wzrostu i wykorzystanie pasz. Obecnie krzyżówka ta jest rzadko pro-
dukowana ze względu na wspomniany wyżej pokrój. Jedną z najlepszych krzyżówek dwuli-
niowych otrzymanych w Gołyszu jest W×F. Osiąga ona doskonałe wyniki produkcyjne oraz 
charakteryzuje się rzadko obserwowaną wysoką przeżywalnością pierwszego roku chowu. 
Wyróżnia się pięknym pokrojem i ubarwieniem, zaspokajając wszelkie wymagania konsu-
menta pod względem wizualnym (ryc. 11). 

W ostatnich latach obserwuje się spadek udziału samic karpia oddających ikrę, coraz 
niższą ich względną płodność roboczą (liczba ziaren ikry otrzymana z 1 kg masy ciała sa-
micy) oraz niższy procent wyklutych larw. Samice linii hodowlanych karpia otrzymuje się 
w wyniku wielopokoleniowej hodowli w bliskim pokrewieństwie, powodującej wystąpienie 
depresji inbredowej, która przejawia się, między innymi, obniżeniem wartości cech związa-
nych z rozrodem. Jednym z możliwych rozwiązań problemu niskiej efektywności tareł jest 
użycie do rozrodu samic niezinbredowanych, pochodzących z krzyżowania międzyliniowego 
i krzyżowanie ich z samcami należącymi do trzeciej linii lub otrzymanymi również w wyniku 
krzyżowania międzyliniowego. Postępowanie takie powinno zapewnić wyższą efektywność 
tareł, a w jego efekcie otrzymane zostaną towarowe krzyżówki wieloliniowe, odpowiednio 
trój- lub czteroliniowe. 

Badania przeprowadzone w Gołyszu (H. Białowąs 2008) wykazały istotny wpływ efektu 
heterozji na wyniki rozrodu samic karpia. Stwierdzono wystąpienie dodatniego efektu hete-
rozji pod względem udziału samic owulujących i średniej masy ziarna ikry. Silny efekt hete-
rozji wystąpił także w przypadku procentu wyklucia i liczby wylęgu, otrzymanego z 1 kg sa-
mic użytych do tarła. Lepsze wyniki inkubacji ikry dla samic krzyżówkowych jednoznacznie 
wskazują na wyższą jakość ikry przez nie produkowanej. Uzyskane wyniki wskazują celowość 
wprowadzenia samic krzyżówkowych do produkcji materiału obsadowego karpia na szerszą 
skalę. Jedyną przeszkodą jest możliwość otrzymania fenotypowo zróżnicowanego potomstwa 
po samicach krzyżówkowych, co nie jest korzystne z punktu widzenia produkcji towarowej, 
ponieważ w krańcowych przypadkach wymaga pracochłonnego sortowania. 
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Teoretycznie, na skutek tych samych przyczyn co u samic, u zinbredowanych samców kar-
pia powinno wystąpić obniżenie ilości i jakości produkowanej przez nich spermy. Nie stwier-
dzono jednak występowania silnego efektu heterozji pod względem ilości i jakości nasienia, za 
wyjątkiem procentu wyklucia próby biologicznej (H. Białowąs 2008). Ponieważ nie ma poważ-
niejszych przesłanek świadczących o gorszej jakości nasienia produkowanego przez zinbredo-
wane samce z linii hodowlanych, produkcja materiału obsadowego powinna być prowadzona 
z użyciem samic krzyżówkowych i samców należących do linii hodowlanych. 

W Gołyszu od kilku już lat, w typowych warunkach produkcyjnych, testowana jest krzy-
żówka trójliniowa WF×7, otrzymana w wyniki krzyżowania samic krzyżówkowych W×F 
oraz samców węgierskiej linii hodowlanej 7. Osiąga ona bardzo dobre wyniki produkcyjne, 
m.in. przeżywalność narybku wiosennego kilkakrotnie przekroczyła 90%. 

Prace hodowlane w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Rybactwa Śródlą-
dowego w Zatorzu prowadzone są podobnymi metodami jak w Gołyszu. W Zatorzu hodo-
wanych jest siedem linii czystych: zatorska, węgierska, jugosłowiańska, starzawska (drobno-
łuska), japońska koi (dekoracyjna), gołyska oraz izraelska Dor-70 (T. Mejza 1993). Kolejne 
generacje uzyskuje się w wyniku tareł naturalnych. Zaletą tareł naturalnych jest poddanie 
wylęgu wstępnej naturalnej selekcji pod kątem zdolności przeżycia na tarlisku. Prace ukie-
runkowane są przede wszystkim na wzrost wartości użytkowej karpi, warunkującej wysoką 
wydajność z jednostki powierzchni produkcyjnej. Selekcja prowadzona jest w obrębie linii 
hodowlanych i wchodzących w ich skład rodzin. Od wielu lat prowadzone są prace nad krzy-
żowaniem linii w celu wykorzystania efektu heterozji. 

3.5. Przewidywanie efektu heterozji
Wytypowanie najlepszych krzyżówek wymaga zestawienia wszystkich możliwych kombi-

nacji między posiadanymi liniami. Przy krzyżowaniu tylko jednostronnym, używając 18 li-
nii hodowlanych można otrzymać 153 krzyżówki. Przy krzyżowaniu dwustronnym liczba ta 
zwiększy się dwukrotnie. Jest to zadanie, którego realizacja zajęłaby kilkadziesiąt lat. Efekt 
heterozji w zakresie cech użytkowych nie może być z góry przewidziany, ale spełnienie pew-
nych postulatów może zwiększyć szansę jego wystąpienia. Do postulatów należy: dobieranie 
do krzyżowania tarlaków o małym podobieństwie genetycznym, powinny one reprezentować 
ten sam typ użytkowy, dobierane tarlaki powinny wykazywać wysoką wartość hodowlaną 
cech, które mają wykazać efekt heterozji u mieszańców, krzyżowane tarlaki powinny być 
w znacznym stopniu homozygotyczne w parach genów wyznaczających wartość fenotypową 
cech, które mają wykazać heterozję. 

Posiadane linie hodowlane, poza dekoracyjnymi, spełniają ostatnie trzy postulaty. 
W przypadku pierwszego w Gołyszu posłużono się indeksem dystansu genetycznego M. Nei 
(1978), który najczęściej znajduje zastosowanie w badaniach populacyjno-genetycznych. Jest 
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on miarą średniej liczby zmian allelicznych w poszczególnych loci i obliczany jest na podsta-
wie elektroforetycznych badań polimorficznych białek oraz markerów DNA, które pozwala-
ją określić częstości alleli i genotypów w porównywanych populacjach. Indeks ten pozwala 
ocenić stopień zróżnicowania genetycznego badanych populacji. Linie hodowlane karpia 
pochodzące z Europy Środkowej nie różnią się zasadniczo (I. Irnazarow, H. Białowąs 2002). 
Największe zróżnicowanie występuje pomiędzy liniami francuską F i izraelską Dor-70. 

Dystans genetyczny pozwala ocenić prawdopodobieństwo takiego krzyżowania linii, 
w których mamy większą szansę minimalizacji niekorzystnego wpływu genów niepożąda-
nych poprzez zwiększenie heterozygotyczności w loci, gdzie te geny się znajdują. Powięk-
szona zmienność w potomstwie w przypadku loci determinujących pokrój, ułuszczenie lub 
ubarwienie, nie jest pożądana. Jednakże selekcjonowanie większości linii karpia w tym sa-
mym kierunku pod względem tych właśnie cech, niezależnie od kraju pochodzenia sprawiło, 
że akurat w tych loci większość linii posiada zbliżone zestawy genów (A. Pilarczyk i wsp. 
2000). Przeprowadzone badania wykazały wysoką dodatnią korelację pomiędzy wartościa-
mi indeksu dystansu genetycznego dzielącego linie a wielkością efektu heterozji uzyskanego 
w krzyżówkach w zakresie przeżywalności oraz produkcji z jednostki powierzchni (H. Bia-
łowąs, I. Irnazarow 2000). Pozwala to na znaczne zmniejszenie liczby krzyżowań testowych, 
ograniczając je do linii najbardziej zróżnicowanych genetycznie. 

3.6. Wydajność rzeźna
Zdecydowana większość karpia handlowego tradycyjnie jest sprzedawana detalicznie 

w postaci żywej. Z tego powodu zainteresowanie ze strony producentów takimi cechami jak 
wydajność rzeźna i jakość mięsa było stosunkowo niewielkie. Stopniowo zmieniają się wy-
magania rynku, coraz większa liczba gospodyń domowych, szczególnie młodszego pokolenia 
i w miastach, nie chce uśmiercać i patroszyć ryb w warunkach domowych. Udział karpia, 
przynajmniej wstępnie przetworzonego, w sprzedaży stale wzrasta i dużego znaczenia nabie-
ra wydajność rzeźna, czyli udział części jadalnych w masie karpia żywego. 

Wydajność rzeźna dla podstawowych produktów uzyskiwanych w wyniku rozbioru kar-
pia wynosi następująco (H. Białowąs 2007): karp wypatroszony – 85%, karp wypatroszony 
bez głowy – 65%, filet ze skórą – 43%, filet bez skóry – 36%. Dane te zostały obliczone na
podstawie kilku tysięcy trzyletnich karpi towarowych różnego pochodzenia, które uśmierco-
no i rozebrano ręcznie w różnych latach, w warunkach doświadczalnych. Mimo stosunkowo 
dużej liczby przetworzonych karpi, dane te mają charakter orientacyjny, ponieważ na wydaj-
ność rzeźną wpływa wiele czynników, takich jak: żywienie, czynnik genetyczny, płeć, pora ro-
ku i masa jednostkowa. Każdy z tych czynników wpływa na wydajność rzeźną w zakresie od 
2 do 5% (H. Białowąs 2007). Różnice w wydajności rzeźnej między różnymi partiami karpia 
mogą istotnie wpływać na wielkość zysku przetwórcy. 
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4. Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad 
produkcją karpi (nowe przepisy prawne  
w sektorze akwakultury)

Do jednych z najważniejszych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy ochrona zdrowia i 
życia konsumentów produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym każdy produkt 
pochodzenia zwierzęcego, jakim jest również produkt akwakultury, który w ostateczności 
trafi na nasze stoły, podlega kontroli urzędowej na każdym etapie produkcji. Nadzorem ob-
jęty jest więc moment pozyskiwania materiału hodowlanego czyli rozród zwierząt, ich chów 
i hodowla w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i żywienia oraz przetwórstwo surowców po-
chodzenia zwierzęcego, w tym między innymi transport, magazynowanie i sprzedaż. Wszel-
kie czynności wykonywane w tym zakresie przez Inspekcję Weterynaryjną oraz obowiązki 
hodowców i producentów określone zostały w licznych aktach normatywnych, dotyczących 
medycyny weterynaryjnej.

Podstawowym aktem prawodawczym w zakresie nadzoru nad produkcją ryb jest Usta-
wa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
W myśl jej przepisów prowadzenie działalności, polegającej na szeroko rozumianym utrzy-
mywaniu i wykorzystaniu zwierząt akwakultury (rozród, produkcja, przetwórstwo, łowiska), 
należy do działalności nadzorowanej. W związku z tym prowadzenie takiej działalności wy-
maga spełnienia zawartych w Ustawie wymogów weterynaryjnych i nakłada na jej właściciela 
określone obowiązki, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia 
zwierzęcego. W wielkim skrócie można stwierdzić, że ryby umieszczane na rynku z przezna-
czeniem do spożycia przez ludzi muszą być zdrowe, bez objawów klinicznych, nie mogą po-
chodzić z gospodarstw objętych restrykcjami ze względów zdrowotnych czy też mieć kontakt 
ze zwierzętami pochodzącymi z takich gospodarstw. Natomiast w zakresie ochrony zdrowia 
zwierząt Ustawa określa postępowanie zarówno producentów, jak i służb weterynaryjnych 
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mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych, przynoszących straty ekonomiczne w produk-
cji rybackiej. Na uwagę zasługuje fakt, że od 8 września 2008 r. zaczął obowiązywać rozdział 
7 Ustawy, dotyczący wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt akwa-
kultury. Określa on między innymi warunki umieszczania zwierząt akwakultury na rynku, 
warunki transportu i towarzyszącą mu dokumentację, przeznaczenie zwierząt w zależności 
od pochodzenia z określonej strefy lub enklawy. W załącznikach do omawianego aktu nor-
matywnego znajdują się wykazy chorób podlegających obowiązkowi zwalczania, rejestracji 
i zakazowi szczepień. Z chorób zakaźnych, które występują tylko u karpi w chwili obecnej po-
zostało zakażenie herpeswirusem koi (Koi Herpes Virus – KHV), które podlega obowiązkowi 
zwalczania i zakazowi szczepienia. Od 8 września 2008 r. został zniesiony obowiązek rejestra-
cji wiosennej wiremii karpi. Drugą chorobą ryb, atakującą karpie i podlegającą obowiązkowi 
zwalczania, jest zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic Ulcerative Syndrome – EUS).

W ostatnim czasie wydano akt wykonawczy do Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który obejmuje sektor akwakultury. Jest to Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 października 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie sektora akwa-
kultury. Określa on szczegółowo warunki, jakie muszą być spełnione aby uzyskać decyzję 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalającą na prowadzenie przedsiębiorstwa produkcji 
sektora akwakultury. Dotyczą one zasad prowadzenia dobrej praktyki higienicznej (mycia 
i odkażania pomieszczeń, pojemników, środków transportu czy też innych sprzętów mają-
cych kontakt z rybami), co ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 
zwierząt wodnych. Rozporządzenie narzuca na podmioty prowadzące działalność w sektorze 
akwakultury konieczność prowadzenia i przechowywania przez 4 lata dokumentacji, która 
zawiera:
1) liczbę i gatunek zwierząt akwakultury wprowadzonych do gospodarstwa,
2) miejsce pochodzenia zwierząt akwakultury,
3) nazwę dostawcy zwierząt akwakultury z jego siedzibą i adresem, a w przypadku osoby 

fizycznej jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres,
4) datę wprowadzenia zwierząt akwakultury do gospodarstwa,
5) liczbę i gatunek zwierząt akwakultury wyprowadzonych z gospodarstwa,
6) miejsce przeznaczania zwierząt akwakultury,
7) nazwę odbiorcy zwierząt akwakultury, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycz-

nej jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres,
8) datę wyprowadzenia zwierząt akwakultury z gospodarstwa,
9) informacje o przeprowadzonych badaniach, w tym w przypadku prowadzenia przedsiębior-

stwa produkcyjnego sektora akwakultury wyniki badań przeprowadzonych w ramach progra-
mu nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury prowadzonego względem analizy ryzyka,



4. NADZÓR LEKARSKO-WETERYNARYJNY NAD PRODUKCJĄ KARPI… 47

10) informacje o śmiertelności w poszczególnych jednostkach epizootycznych odpowiednio 
do danego typu produkcji,

11) informacje dotyczące przeprowadzonego leczenia.
W myśl omawianego aktu wykonawczego do obowiązków podmiotu prowadzącego dzia-

łalność w sektorze akwakultury należy wykonywanie we własnym zakresie oraz na własny koszt 
programu nadzoru stanu zdrowia karpi w sposób dostosowany do danego typu produkcji w celu 
wykrycia podwyższonej śmiertelności i chorób podlegających obowiązkowi zwalczania (KHV, 
EUS). Program taki jest opracowywany z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz wytycznych 
Komisji Europejskiej zawartych w Dyrektywie Rady 2006/88/WE z 24 października 2006 r. 
w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz 
zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób. Przy przepro-
wadzaniu kontroli stanu zdrowia ryb bierze się pod uwagę status epizootyczny danej strefy lub 
enklawy, a ich częstotliwość oraz typ nadzoru zostały zawarte w załączniku do Rozporządzenia 
(tabela). Program nadzoru prowadzony jest niezależnie od badań i nadzoru wykonywanego 
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt 
akwakultury. Kontrole urzędowe są przeprowadzane regularnie z uwzględnieniem ryzyka, jakie 
stanowi prowadzenie danego przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury w związku 
z chorobami zakaźnymi zwierząt wodnych oraz statusu epizootycznego danej strefy lub enkla-
wy. Jeżeli jest to konieczne, urzędowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do pobrania próbek. 

W załączniku do omawianego Rozporządzenia znajduje się podział poziomu zagrożenia 
oraz typu nadzoru. W przypadku poziomu zagrożenia został on określony na niski, średni i wy-
soki. Poziom niski oznacza, że w gospodarstwie produkującym żywe karpie z przeznaczeniem 
wyłącznie do spożycia przez ludzi jest niskie prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się cho-
rób zakaźnych zwierząt akwakultury i zakażenia zwierząt hodowanych przez zwierzęta z innych 
gospodarstw lub dziko żyjących albo przeniesienia tych chorób do innych gospodarstw lub na 
zwierzęta dziko żyjące. Działalność w takim gospodarstwie jest prowadzona w warunkach, 
które nie grożą zwiększeniem ryzyka pojawienia się ogniska choroby (niska biomasa, wysoka 
jakość wody) wśród utrzymywanych tam zwierząt wodnych. Poziom średni dotyczy przedsię-
biorstw umieszczających na rynku żywe ryby w szczególności z przeznaczeniem do spożycia 
przez ludzi. W takim przedsiębiorstwie istnieje średnie ryzyko rozprzestrzenienia się chorób 
zakaźnych zwierząt akwakultury, a działalność jest prowadzona w warunkach niekoniecznie 
zwiększających ryzyko pojawienia się ogniska choroby (średnia biomasa, średnia jakość wody). 
Natomiast wysoki poziom zagrożenia określony został dla gospodarstw, które wprowadzają na 
rynek żywe karpie przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji. Istnieje w nich 
wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych zwierząt akwakultury 
do oraz z tego gospodarstwa, a warunki prowadzenia działalności potencjalnie zwiększają ry-
zyko wystąpienia ogniska choroby (wysoka biomasa, niska jakość wody).
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Rozporządzenie wyróżnia również trzy typy prowadzonego w przedsiębiorstwie sektora 
akwakultury nadzoru: bierny, ukierunkowany i aktywny. We wszystkich trzech typach nad-
zoru istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wy-
stąpienia chorób zakaźnych zwierząt akwakultury, podlegających obowiązkowi zwalczania 
lub podwyższonej śmiertelności. W takich przypadkach stosuje się przepisy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt akwakultury określające postępowanie przy podejrzeniu choroby. 
Nadzór ukierunkowany powinien obejmować ponadto bieżące inspekcje przeprowadzane 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, pobieranie próbek zwierząt żyjących w akwakul-
turze i ich badanie w celu wykrycia czynników chorobotwórczych wywołujących określone 
choroby zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Oprócz tych czynno-
ści w nadzorze aktywnym wykonuje się badanie kliniczne populacji karpi w gospodarstwie 
w celu wykrycia objawów klinicznych choroby.

Program nadzoru stanu zdrowia karpi prowadzony przez właściciela gospodarstwa pro-
dukcyjnego może obejmować pobieranie i badanie próbek. Badania mikrobiologiczne, pa-
razytologiczne, anatomopatologiczne i wirusologiczne w kierunku wiosennej wiremii karpi 
(metoda ELISA) można wykonać w laboratoriach funkcjonujących w Zakładach Higieny 
Weterynaryjnej (ZHW). Do badania przesyła się żywe ryby w pojemnikach z dobrze natle-
nowaną wodą lub świeżo śnięte (z zachowanymi czerwonymi skrzelami) w warunkach schło-
dzenia (nie należy ryb mrozić ani utrwalać). Pobierając ryby do badań, szczególnie bakterio-
logicznych, należy pamiętać o zachowaniu jałowości przez stosowanie odkażonych sprzętów, 
narzędzi czy pojemników do przewożenia. Liczba ryb jest uzależniona od ich wielkości, jeśli 
ryby są duże przesyła się 5–10 sztuk, małych 10–20 sztuk ze zbiornika. Jednakże zaleca się 
przed wysłaniem prób do ZHW kontakt telefoniczny z pracownikami celem uzyskania szcze-
gółowych informacji dotyczących między innymi liczby zwierząt czy godzin przyjęcia prób, 
aby mogły być wykonane analizy. Każdą przesyłkę należy zaopatrzyć w pismo przewodnie 
(ryc. 13), w którym określa się gatunek ryb, ich liczbę i rodzaj wykonywanych badań. 
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Formularz nr PO-02/F03, obowiązuje od 30 października 2008, strona/ stron: 1/ 2.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Zakład Higieny Weterynaryjnej Data i godzina przyjęcia:  .........................
w Olsztynie Przyjęto:  pocztą/ bezpośrednio*

ZLECENIE BADANIA nr  .....................................  do umowy nr  ................... / jednorazowe* / rok 2008

1. Zlecam wykonanie badań z laboratoryjnej diagnostyki chorób ryb:  ..................................................
2. Zleceniodawca:  .................................................................................................................................
3. Właściciel:  ........................................................................................................................................
4. Płatnik: Zleceniodawca/ Właściciel*; NIP:  ..........................................................................................
5. Próbki/ obiekty* pobrano zgodnie z :  ..................................................................................................

przez:  .................................................  data pobrania  .....................................................................

Nr kolejny pozycji rejestru/ 
rok/ symbol pracowni 
(wypełnia punkt przyjęcia)

Lp.

Przedmiot 
badań, 

oznaczenie 
próbki/

obiektu* 
przez klienta

Liczba 
próbek/
obiek-
tów* 

jednost-
kowych

Badana cecha*
Uzgod-
niona 

metoda

1 2 3 4 5 7

........../2008/RYB/.......... 1. gatunek ryb:

Badanie anatomopatologiczne
Badanie parazytologiczne
Badanie bakteriologiczne
Badanie wirusologiczne SVC, VHS, IPN*

........../2008/RYB/.......... 2. gatunek ryb:

Badanie anatomopatologiczne
Badanie parazytologiczne
Badanie bakteriologiczne
Badanie wirusologiczne SVC, VHS, IPN*

........../2008/RYB/.......... 3. gatunek ryb:

Badanie anatomopatologiczne
Badanie parazytologiczne
Badanie bakteriologiczne
Badanie wirusologiczne SVC, VHS, IPN*

........../2008/RYB/.......... 4. gatunek ryb:

Badanie anatomopatologiczne
Badanie parazytologiczne
Badanie bakteriologiczne
Badanie wirusologiczne SVC, VHS, IPN*

........../2008/RYB/.......... 5. gatunek ryb:

Badanie anatomopatologiczne
Badanie parazytologiczne
Badanie bakteriologiczne
Badanie wirusologiczne SVC, VHS, IPN*
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Formularz nr PO-02/F03, obowiązuje od 30 października 2008, strona/ stron: 2/ 2.

6. Ocena przydatności próbek/obiektów* do badań: tak/ nie*
7. Uwagi laboratorium: warunki dostarczenia próbek/ obiektów* ........................  inne ............................
8. Dodatkowa dokumentacja:  
9. Przypuszczalny koszt badania: wg cennika urzędowego/ wewnętrznego obowiązującego w WIW Olsztyn*. 
10. Planowany termin realizacji:  ...............................................................................................................
11. Zleceniodawca ma prawo uczestniczenia w badaniach jako obserwator, jeżeli wykonawca jest w stanie 

zapewnić zachowanie bezpieczeństwa i poufności  badań zleconych przez inne podmioty.
12. Wyniki badań podane będą z ich niepewnością jeżeli zbliżają się do wartości granicznych o niepew-

ność.
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wyników do opracowań statystycznych.
14. Pozostałości próbek/obiektów* po badaniu do dyspozycji ZHW.
15. Wykonawca zapewnia zachowanie poufności dotyczące wyników badań i danych Zleceniodawcy chyba, 

że wyniki wskazują na stan stwarzający zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz rozprzestrzenienie się cho-
rób zakaźnych zwierząt.

16. Zleceniodawca ma prawo do złożenia pisemnej skargi do kierownika ZHW w ciągu 14 dni od otrzymania 
sprawozdania z badań. Skargi zostaną rozpatrzone w trybie określonym w procedurze PO-07 „Postępo-
wanie z próbkami”.

17. Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
18. Odbiór wyników: osobiście/poczta/fax* (nr fax  ....................................... )
19. Warunki płatności: badania nieodpłatne/gotówka/przelew*. Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia faktury.
20. W przypadku zwłoki w realizacji faktury Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe.
21. Zlecenie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.
22. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.

 .............................................................................   .................................................
Pieczątka ZHW i podpis upoważnionego pracownika Pieczątka i podpis Zleceniodawcy

*) niepotrzebne skreślić,

Klient wypełnia miejsca oznaczone „tłustym drukiem” – punkty 1–4 i 18–20 oraz  
kolumny tabeli 2–6 wyróżnione kolorem czarnym.

Ryc. 13. Dwie strony pisma przewodniego do przesyłki z przeznaczeniem do badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. 
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W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia herpeswirusem koi, które podlega obo-
wiązkowi zwalczania, istnieje obowiązek poinformowania odpowiedniego organu Inspekcji 
Weterynaryjnej. Próby są więc pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii i przesyłane 
do Zakładu Chorób Ryb w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (PIWet-PIB). 
Jeżeli objawy kliniczne choroby są wyraźne i wymagane jest potwierdzenie diagnozy przesyła 
się około 10 sztuk ryb. W innym przypadku, kiedy objawy kliniczne nie są charakterystyczne, 
przesyła się 20–30 sztuk karpi. Do przesyłki dołącza się umowę na badania jednokrotne lub 
wielokrotne. Umowa na świadczenie jednokrotne zawierana jest z klientem lub jego przedsta-
wicielem. Wypełniając umowę, można wybrać metodę badawczą kierując się obowiązującym 
zestawieniem cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym. Jeżeli 
metoda nie zostanie wybrana przez zlecającego badania, pracownicy Instytutu wybiorą metodę, 
którą uznają za najbardziej odpowiednią. Po wypełnieniu umowy należy ją podpisać i dostar-
czyć wraz z obiektem do badań do Centralnego Punktu Przyjmowania Próbek do Badań (CPP) 
Instytutu. Brak prawidłowo wypełnionej umowy daje podstawę do odmowy przyjęcia próbek 
do badań, a jakiekolwiek załączone pisma przewodnie nie mają mocy zlecenia na wykonanie 
badań przez PIWet-PIB. Umowa na świadczenia wielokrotne jest to umowa na badania wyko-
nywane wielokrotnie, planowane badania rutynowe według uzgodnień z klientem na określony 
rodzaj i liczbę planowanych badań (np. monitoring). Klienci zainteresowani zawarciem umowy 
na świadczenia wielokrotne powinni przesłać do Instytutu pismo przewodnie określające ro-
dzaj badań, proponowany okres trwania umowy, niezbędne dane firmy/osoby fizycznej: odpis
KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, PESEL (osoby fizyczne).

W diagnozowaniu problemów zdrowotnych karpi można wykorzystać również badania 
histopatologiczne. Próby do takich badań pobierane są w czasie sekcji ze zmienionych choro-
bowo narządów wewnętrznych lub narządów, które są atakowane w podejrzewanej konkret-
nej jednostce chorobowej. Wycinki pobiera się z użyciem ostrego noża lub skalpela, aby unik-
nąć miażdżenia tkanek, jakie ma miejsce przy stosowaniu w tym celu nożyczek. Ponieważ 
czas, jaki upływa od momentu pobrania próbek do wykonania badania jest zazwyczaj długi 
należy próbki odpowiednio utrwalić, aby zapobiec ich rozkładowi i zniszczeniu. Najczęściej 
stosuje się w tym celu 4% roztwór formaldehydu w wodzie, rozcieńczając 1 część formalde-
hydu w 9 częściach wody. Kwaśny odczyn formaldehydu, obniżający jego właściwości utrwa-
lające, zobojętnia się węglanem wapnia, warstwą którego pokrywa się dno naczynia. Zobojęt-
nienie następuje po 48 godzinach. Jakość uzyskanego utrwalenia tkanek zależy od wielkości 
pobranych wycinków. Grubość fragmentów tkanek nie powinna przekraczać 1 cm. Zapewnia 
to dobre przenikanie formaliny oraz zabezpiecza przed przyleganiem wycinka do ściany na-
czynia. Jeżeli istnieje możliwość dostarczenia materiału do laboratorium histopatologicznego 
w ciągu 12 godzin można próbki schłodzić do temperatury 2–4°C (nie wolno mrozić).



IZABELLA BABIŃSKA, JÓZEF SZAREK, TOMASZ MIESZCZYŃSKI52

W niniejszej pracy skupiono uwagę przede wszystkim na nowym akcie normatywnym, 
który został wydany w obszarze sektora akwakultury. Jednakże polskie prawo weterynaryjne 
zawiera znacznie więcej przepisów prawnych, regulujących ten rodzaj działalności. Są one 
zapewne znane producentom i hodowcom zwierząt wodnych, a realizowanie ich zaleceń po-
zwoli uniknąć problemów związanych z wykonywaniem zadań przez organy Inspekcji Wete-
rynaryjnej i przede wszystkim ze stratami ekonomicznymi, wynikającymi z rozprzestrzenia-
nia się chorób zakaźnych karpi.

4.1. Piśmiennictwo
Malicka E. (2008), Sekcja zwłok zwierząt, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sek-
tora akwakultury (DzU 2008, nr 190, poz. 1167).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (DzU 2004, nr 69, poz. 625).

Własow T., Guziur J. (2008), Higiena ryb i środowiska hodowlanego z profilaktyką chorób ra-
ków, Warszawa.

www.olsztyn.wiw.gov.pl 
www.piwet.pulawy.pl 
www.wetgiw.gov.pl
Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Wolnicki J. (2006), Rozród, podchów i profilaktyka ryb karpiowa-

tych i innych gatunków, Olsztyn.
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5. Charakterystyka gospodarstw  
i środowiska stawowego

5.1. Położenie, powierzchnie i stosunki wodne 
Wytypowane do badań gospodarstwa rybackie rozmieszczone były na terenie całego kraju, co 

w znacznym stopniu złagodziło wpływ warunków klimatyczno-termicznych na wzrost badanych kar-
pi jako organizmów zmiennocieplnych. Położenie sześciu badanych gospodarstw było następujące: 
− dwa gospodarstwa Polski północno-wschodniej: Knyszyn (KN – ryc. 14) i Siemianówka 

(SM – ryc. 15–16), 
− jedno gospodarstwo Polski centralnej: Psary-Walewice k/Łowicza (PS – ryc. 17),
− jedno gospodarstwo Polski południowej: Gołysz, Śląsk Cieszyński (GL – ryc. 18),
−  jedno gospodarstwo Polski północno-środkowej: Mokre k/Grudziądza (MK – ryc. 19).

r Tab. 8. Charakterystyka obiektów rybackich z produkcją karpia towarowego na różnych poziomach intensyfikacyjnych – dane ogólne

Wskaźnik

POZIOM TECHNOLOGICZNY
semiekstensywny niskointensywny intensywny

KN SM PS GŁ MK OS
Gospodarstwo stawowe

Województwo podlaskie podlaskie łódzkie śląskie warmińsko-
mazurskie mazowieckie

Pow. ogólna GRyb. (ha) 530
(ogółem)

1 000 + 12 ha 
stawów 590 (ogółem) 850

(stawy dośw)
85

(obiekt GR)
48 sadzy 

(a 12-15m3)

Nazwa stawu staw Zygmunta
Augusta

zbiornik 
Siemianówka Staw nr 12 Baginiec Mały staw

nr 3A sadz pływający

Jednostka Sp. z o.o.
GR Ełk

ZO PZW 
Białystok

Sp. z o.o 
Walewice

PAN
Gołysz

Sp. z o.o. GR 
Iława

dzierżawa 
prywatna

Powierzchnia (ha) 460* (315 *) 1 000 76,0 24,76 0,40 V-12 m3
Średnia głęb. [m] 1,05 2,30 (max. 4,5) 1,25 1,55 0,90 1,75
Zasoby i
stosunki wodne

znacznie
ograniczone

bardzo dobre 
(stały zalew) dobre

bardzo
dobre

bardzo
dobre

b. dobre (stały 
przepływ )

Spuszczalność
osuszalność dna spuszcza- lny nie

spuszczalny
stawy osuszalne 
o dobrej kulturze spuszczalny spuszczalny X 

(brak dna)

Objaśnienia: *aktualnie tylko 310–320 ha lustra wody – 70% (deficyty wody i znaczne wypłycenie stawu).

JANUSZ GUZIUR
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W ostatnim, szóstym, analizowanym obiekcie (baza sadzowa w elektrowni Ostrołęka 
– OS, ryc. 20), korzystającym z podgrzanych wód pochłodniczych miejskiej elektrowni, na-
turalny czynnik klimatyczny praktycznie nie miał już wpływu na tempo wzrostu karpi.

Szczegółowa charakterystyka gospodarstw stawowych oraz środowiska wodnego bada-
nych obiektów i stawów rybackich wraz z informacjami hodowlano-rybackimi zawarta jest 
w tabelach 8 i 9.

Pomimo znacznie zróżnicowanej wielkości (od 04–1000 ha) wszystkie badane stawy (bez 
Ostrołęki) posiadały zbliżoną głębokość i warunki wodno-melioracyjne. Wyjątkiem był jedy-
nie zbiornik rekreacyjny Siemianówka (ZO PZW Białystok), wytypowany niejako z koniecz-
ności, wobec braku stawów towarowych z prowadzoną coraz rzadziej produkcją semieksten-
sywną („czystej” produkcji ekstensywnej aktualnie w Polsce brak). 

r Tab. 9. Charakterystyka obiektów rybackich z produkcją karpia towarowego różnych poziomów intensyfikacyjnych – dane
technologiczno-rybackie

Wskaźnik

POZIOM TECHNOLOGICZNY
Semiekstensywny Niskointensywny Intensywny

KN SM PS GŁ MK OS
Gospodarstwo stawowe

Kategoria – typ 
stawu towarowy rekreacyjno- 

-wędkarski towarowe towarowe sadze 
tuczowe

Sezonowość 
produkcji
wiek obsady

jednosezo- 
nowa

wielosezo 
- nowa

jednosezonowa
(wiosna 
– jesień)

jednosezo 
- nowa

jednosezo- 
nowa

K2/3 K1/2; K2/3 K1/2 ; K2/3 K1/2 K2/3 K1/2

Obsada (szt/ha) 900 30 1 300 1 330 2 600 600 (szt/m3)
P (%)
zagrożenia obsad 62 b/d 71 54 68 95

bardzo 
silna presja 
kormoranów  

i innych 
ichtiofagów

ptactwo 
wodne nikły brak

Odłów
produkcja
(kg/ha)

700x 0,62=
434x1,52 = 
659 kg/ha

sukcesywne i 
wyłączne
połowy 

wędkarskie

1200x0,71=
852 x1,52 = 

1 295 

880x0,54=
475x1,53=

727

2600x0,68=
1768x1,1=

1 945 

600x 0,95= 
570x 1,22=
695 : 12 m3

60 kg/m3

Średnio (g/szt.) 1 522 1 326 1 515 1 531 1 101 1 218

Pasza – granulat

mieszanka
zbożowa:
pszenica, 
jęczmień,

żyto

brak
(wyłącznie

zanęty
wędkarskie)

mieszanka
zbożowa: 
pszenica, 
jęczmień,

żyto

mieszanka 
zbożowa: 
kukurydza 

+ pszenica, 
jęczmień

granulat Aller-
Aqua

granulat 
NUTRECO

Udział kompo-
nentów (%) 3 : 1 : 1 0 2 : 1 : 1 1 : 3 100% 100%

Zgodnie z teoretycznymi założeniami poziomów technologicznych w pięciu stawach wpro-
wadzono obsady właściwe dla danego poziomu intensyfikacji (30–900, 1300–1330 i 2600 szt./ha),
uzyskując także zakładany pułap produkcji-odłowu rybackiego, odpowiednio (tab. 9):
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a) produkcja semiekstensywna: 659 kg/ha (KN), (w SM – połowy rekreacyjne),
b) produkcja niskointensywna: 1295 (PS) i 727 kg/ha (GL),  
c) produkcja intensywna: 1945 kg/ha (MK) i 70 kg/m3 (OS). 

Z tego też względu realizowany schemat badań posiada porównywalne warianty hodow-
lano-produkcyjne oraz zbliżone warunki środowiskowe. 

r Ryc. 14. Staw królewski Zygmunta 
Augusta w gospodarstwie Knyszyn (KN)

r Ryc. 15. Mapa poglądowa zbiornika 
rekreacyjnego PZW Siemianówka (SM)

r Ryc. 16. Zbiornik rekreacyjno- 
-wędkarski PZW Siemianówka (SM)
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5.2. Jakość wód stawowych
Poszczególne trzy poziomy technologii produkcji karpi towarowych różnią się wielkością 

zagęszczenia obsad (szt/ha), intensywnością żywienia paszami (zużycie pasz kg/ha) i końco-
wą wielkością produkcji. Wszystkie te czynniki muszą w efekcie wpływać na zróżnicowaną 
jakość wód stawowych. W przeprowadzonych badaniach jakość wód mierzono ośmioma 
podstawowymi parametrami fizyko-chemicznymi wody, określanymi dwukrotnie w sezonie
wzrostowym: w lipcu oraz w październiku 2007 r. (tuż przed odłowem). W badaniach tych 
określano następujące parametry jakości wody: odczyn (pH), BZT5, N-ogólny, N-NH4, N-
-NO2, N-NO3, P-ogólny oraz P-PO4. 

r Ryc. 17. Spuszczony i osuszony staw 
towarowy w gospodarstwie Psary (PS)

r Ryc. 18. Staw towarowy w PAN Gołysz 
– GL (w tle: góry Beskidu Śląskiego)

W stawach gospodarstw: PS, GL, MK, OS określano parametry prób wody z jednego sta-
nowiska, natomiast z uwagi na znaczny areał dwóch dużych zbiorników SM (1000 ha) i KN 
(315 ha), próby wody pobierano z czterech stanowisk, a otrzymane wyniki uśredniano. Z ko-
lei w OS próby wody pobierano na odpływie wód poprodukcyjnych z sadzy do rzeki Narwi. 
Uzyskane wyniki tych badań wód zestawiono w tabeli 10.
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Jak wynika z danych w tabeli 10, jakość wód mierzona powyższymi parametrami general-
nie była lepsza na jesieni w porównaniu z okresem letnim (z niewielkimi wyjątkami). Więk-
szość wykazanych parametrów fizyko-chemicznych wody mieściła się w zakresie dla wód II
klasy czystości, przekraczając ją i mieszcząc się w klasie III lub NON.

Dotyczy zwłaszcza wskaźnika BZT5 w trzech gospodarstwach o różnym poziomie intensy-
fikacji: PS (30,5 mg dm-3), KN (28,3 mg dm-3) i MK (27,43 mg dm-3). O ile nie dziwi wysoka 
wartość BZT5 dla gospodarstwa MK (system intensywny), o tyle w pozostałych dwóch gospo-
darstwach (KN – semiekstensywny i PS – niskointensywny) nie powinny one wystąpić. Są to 
jednak zbiorniki duże (PS-76 ha) i bardzo duże (KN-315 ha), oba relatywnie płytkie (średnio: 
około 1m), ze znaczną miąższością osadów dennych (zwłaszcza KN-n wybudowany w 1560 r.), 
a w gospodarstwie PS – dodatkowo faktem zasilania stawu wodami z zanieczyszczonej rzeki 
Mrogi, dopływu dolnej Bzury. Także znaczny obszarowo zbiornik SM (1000 ha), pomimo re-
kreacyjnego charakteru i braku żywienia ryb paszami, wykazał relatywnie wysokie wartości 
części wskaźników, zwłaszcza BZT5. Zwiększone wartości części parametrów na rekreacyjnym 
zbiorniku SM są efektem działalności licznych wędkarzy i wczasowiczów (ponad 500 osób 
rocznie), którzy intensywnie zanęcając ryby (niemal przez cały rok) wprowadzają do zbiornika 
olbrzymie ładunki materii organicznej (N+P), pogarszając jakość jego wody. 

r Tab. 10. Wskaźniki fizyko-chemiczne wód stawowych w poszczególnych gospodarstwach rybackich

Wskaźnik 
fizyko-chemiczny wody

Miesiące
VII/ X

POZIOM INTENSYFIKACJI PRODUKCJI
Semi ekstensywny Niskointensywny Intensywny
KN* SM* PS GL MK OS**

Odczyn wody
pH

VII 7,77 7,02 7,90 7,27 8,34 7,60
X 7,98 7,23 7,20 6.08 7,89 7,38

BZT5
(mg dm-3)

VII 28,0 13,8 30,5 4,40 27,43 8,30
X 12,0 11,7 14,5 2,51 23,02 4,71

N – ogólny
(mg dm-3)

VII 0,41 0,45 0,52 0,456 3,22 2,99
X 0,31 0,49 0,47 0,506 2,89 2,61

N - NH4
(mg dm-3)

VII 0,80 0,45 0,32 0,072 1,01 0,75
X 0,63 0,68 0,21 0,175 0,97 0,44

N- NO2
(mg dm-3)

VII 0,021 0,032 0,005 0,020 0,127 0,067
X 0,006 0,026 0,005 0,053 0,095 0,032

N-NO3
(mg dm-3)

VII 0,50 0,32 0,12 0,246 2,45 2,19
X 0,11 0,24 0,14 0,344 2,54 1,81

P – ogólny
(mg dm-3)

VII 0,10 0,34 0,34 0,806 1,45 1,98
X 0,08 0,40 0,33 0,540 1,33 1,69

P - PO4
(mg dm-3)

VII 0,20 0,30 0,10 0,252 1,11 1,27
X 0,07 0,27 0,12 0,249 0,98 1,06

żelazo Fe***
(mg dm-3)

VII 0,33 0,45 0,28 0,18 0,38 0,21
X 0,26 0,44 0,23 0,12 0,35 0,19

Objaśnienia: * wyniki uśrednione z czterech stanowisk zbiornika (1 000 ha), ** wyniki z odpływu wód poprodukcyjnych z sadzy  
do rzeki Narwi, ***parametr badany dodatkowo(według danych gospodarstw).
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Pozostałe wartości badanych parametrów fizyko-chemicznych wód, pomimo zróżnicowa-
nej intensywności zagęszczenia obsad i żywienia ryb, nie wykazały jednak istotnych różnic. 
Wskazuje to jednocześnie na znaczną plastyczność i odporność starszych karpi towarowych 
(+2; +3) na niekorzystne warunki środowiskowe w stawach oraz możliwość intensyfikacji
produkcji (do prawie 2 tys. kg/ha w odłowie), niezależnie od jakości dopływających wód oraz 
stopnia zagęszczenia obsad i ich dokarmiania.

r Ryc. 19. Staw Mokre (MK) 
półautomatycznym karmnikiem 
z granulatem

r Ryc. 20. Baza sadzowa elektrowni  
w Ostrołęce (OS)
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6. Wskaźniki biometryczne  
i hodowlane karpi

6.1. Podstawowe parametry biometryczne i hodowlane karpi towarowych
Zgodnie z przyjętą metodyką badań, w sezonie 2007 r. w sześciu gospodarstwach rybac-

kich kraju dokonano dwukrotnie (w lipcu i październiku) pomiarów biometrycznych karpi 
towarowych, pochodzących z trzech poziomów intensyfikacji produkcji (semiekstensywna,
niskointensywnej i intensywnej). Na bazie tych pomiarów wyliczono dwa klasyczne wskaźniki 
hodowlanokondycyjne karpi: współczynnik Waltera oraz wskaźnik odżywienia karp według 
Fultona (K. Stegman 1969; A Krüger 1991; J. Guziur i wsp. 2003; J. Guziur, A. Lirski 2005). 
Podstawowe wyniki tych pomiarów i wyliczone wartości współczynników hodowlanych zesta-
wiono w tabelach 11 i 12.

r Tab. 11. Podstawowe wyniki pomiarów biometrycznych i wskaźników hodowlanych oraz statystyki opisowe w podziale  
na gospodarstwa (lipiec 2007)

Parametr Lt (cm) Lc (cm) Alt. max 
(cm) Walter Fulton Masa (g) Masa 

tuszki (g)
% wydajności 

tuszki
1 2 3 4 5 6 7 8 9

KN

Średnia 38,1 32,0 13,2 2,4 3,4 1144,2 717,9 62,7
Min 34,5 28,5 11,8 2,2 3,2 841,0 530,0 61,0
Max 41,5 35,4 15,4 2,6 4,0 1557,0 959,0 65,1
SD 2,1 1,9 1,1 0,1 0,2 225,3 142,9 1,1
Mediana 37,8 31,8 13,0 2,4 3,4 1096,5 699,5 62,7

SM

Średnia 38,7 32,4 13,5 2,4 3,5 1263,2 791,0 62,0
Min 29,0 24,1 10,3 2,2 2,7 556,0 326,0 57,5
Max 51,0 43,0 17,5 2,6 4,2 2617,0 1688,0 68,4
SD 13,3 12,8 3,9 0,3 0,8 1107,3 688,7 0,6
Mediana 38,1 32,2 14,4 2,4 3,5 1246,5 775,0 61,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS

Średnia 36,5 30,5 12,1 2,5 3,3 974,4 608,5 62,0
Min 29,0 23,6 9,5 2,3 2,8 450,0 260,0 53,3
Max 45,5 38,5 14,7 2,8 3,9 1650,0 1030,0 68,3
SD 4,1 3,7 1,5 0,1 0,3 356,6 238,4 4,1
Mediana 37,0 31,2 12,6 2,5 3,3 1020,0 660,0 63,2

GL

Średnia 36,6 31,0 12,9 2,4 3,4 1009,4 630,6 62,6
Min 34,4 28,3 11,5 2,1 3,1 732,0 451,0 59,3
Max 39,0 33,3 14,4 2,6 3,8 1325,0 818,0 66,5
SD 1,5 1,4 0,8 0,1 0,2 156,9 93,0 1,8
Mediana 36,8 31,1 12,9 2,4 3,4 1020,0 636,0 62,2

MK

Średnia 32,0 28,1 12,6 2,2 4,5 984,2 600,8 60,3
Min 29,3 24,8 10,8 2,0 1,8 596,0 247,0 41,4
Max 35,8 35,4 14,7 2,8 5,7 1383,0 855,0 68,8
SD 2,3 2,4 1,2 0,2 1,1 258,9 184,5 5,3
Mediana 31,2 29,0 12,6 2,2 5,0 876,0 548,0 61,5

OS

Średnia 29,9 25,1 10,4 2,4 4,3 676,7 333,7 58,9
Min 20,1 22,0 8,8 2,2 2,8 410,0 245,0 6,2
Max 34,6 29,2 12,1 2,6 38,9 5585,0 530,0 65,4
SD 2,7 2,1 1,0 0,1 5,6 807,3 89,7 8,8
Mediana 29,8 24,4 10,3 2,4 3,4 527,0 306,0 59,7

6.2. Zależności wskaźników biometrycznych i hodowlanych od rodzaju chowu
Uzyskane w trakcie prowadzonych badań wyniki pomiarów biometrycznych ciała ryb 

pozwoliły na wyciągnięcie interesujących wniosków, dotyczących zależności przyrostów 
masy ryb i długości ciała od poziomu intensyfikacji chowu. Badanie związków rodzaju cho-
wu z wartościami mierzonych parametrów wykazało istotne statystycznie różnice, zależne 
od terminu przeprowadzonych pomiarów (lipiec–październik). Wyniki otrzymane w lipcu 
2007 r. (środek sezonu wzrostowego) wskazują na brak zależności masy i wskaźnika masy 
z rodzajem technologii wychowu (tab. 13).

r Tab. 12. Podstawowe wyniki pomiarów biometrycznych i wskaźników hodowlanych oraz statystyki opisowe w podziale na 
gospodarstwa (październik 2007)

Parametr Lt (cm) Lc (cm) Alt. max 
(cm) Walter Fulton Masa (g) Masa 

tuszki (g)
% wydajności 

tuszki
KN

Średnia 39,6 33,5 15,0 2,2 3,9 1521,7 987,2 64,9
Min 31,0 25,5 12,0 2,1 3,4 708,0 459,0 62,7
Max 50,1 42,5 18,1 2,5 4,6 2850,0 1798,0 73,8
SD 5,7 5,0 1,9 0,1 0,3 634,9 412,2 1,9
Mediana 39,5 32,9 14,7 2,2 3,9 1279,0 844,5 64,4
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SM

Średnia 38,9 32,7 13,8 2,4 3,5 1326,4 842,7 63,2
Min 26,8 24,3 10,3 2,1 2,6 509,0 326,0 58,1
Max 56,5 51,0 19,4 2,8 4,2 3500,0 2250,0 70,3
SD 7,5 6,5 2,6 0,2 0,4 760,1 489,8 2,7
Mediana 38,0 32,0 13,6 2,4 3,5 1077,5 706,5 63,0

PS

Średnia 42,5 35,4 14,3 2,5 3,4 1514,8 935,8 61,6
Min 37,4 31,2 12,0 2,3 2,9 900,0 560,0 50,0
Max 48,5 41,3 15,8 2,8 3,9 2400,0 1480,0 68,6
SD 3,0 2,6 1,2 0,1 0,3 386,4 254,7 4,5
Mediana 42,2 35,4 14,2 2,5 3,4 1475,0 920,0 61,9

GL

Średnia 41,1 34,5 15,3 2,3 3,4 1531,0 951,4 61,5
Min 31,0 24,8 10,4 2,0 2,9 556,0 333,0 46,4
Max 49,0 43,8 19,8 2,5 4,6 2682,0 1800,0 67,1
SD 6,7 6,2 2,5 0,1 0,4 734,9 481,0 3,7
Mediana 44,8 37,7 16,4 2,3 3,4 1960,0 1126,5 61,5

MK

Średnia 36,7 30,5 13,7 2,2 3,9 1101,5 723,0 65,6
Min 33,6 27,5 12,4 2,1 3,4 799,0 500,0 62,3
Max 39,5 33,0 15,3 2,4 4,6 1340,0 875,0 71,6
SD 1,8 1,6 0,8 0,1 0,3 154,1 109,7 2,7
Mediana 37,0 30,5 13,8 2,2 3,8 1090,0 723,0 65,4

OS

Średnia 37,6 31,3 12,8 2,4 3,5 1218,2 765,0 61,8
Min 27,5 22,0 8,8 2,1 2,7 410,0 245,0 57,9
Max 52,5 44,0 17,8 2,9 4,2 2645,0 1680,0 66,7
SD 8,7 7,4 3,0 0,2 0,3 779,1 504,9 2,2
Mediana 37,3 30,9 12,6 2,5 3,4 1039,0 637,5 61,8

r Tab. 13. Wartości współczynników korelacji poszczególnych parametrów – termin badania lipiec 2007 r. (wartości istotne 
statystycznie wyróżniono; a=0,05)

Parametr Lt Lc Alt. max Walter Fulton Masa Masa tuszki Wydajność 
tuszki (%)

Wskaźnik 
masy

Rodzaj chowu -0,43 -0,37 -0,22 -0,36 0,17 -0,12 -0,22 -0,22 -0,02

Z kolei wyniki otrzymane w październiku (odłowu karpi) wskazują na zależność wszyst-
kich parametrów od rodzaju chowu (tab. 14).

r Tab. 14. Wartości współczynników korelacji poszczególnych parametrów – termin badania październik 2007 r. (wartości istotne 
statystycznie wyróźniono; a=0,05)

Parametr Lt Lc Alt. max Walter Fulton Masa Masa tuszki Wydajność 
tuszki (%) Wsk. masy

Rodzaj
chowu -0,43 -0,37 -0,22 -0,36 0,17 -0,12 -0,22 -0,22 -0,02
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W badanych poziomach technologicznych chowu szczegółowo zbadano także zależności 
pomiędzy a) długością ciała Lc a masą ryby, b) masą ryby a współczynnikiem Fultona, oraz 
c) masą ryby a procentową wydajnością tuszki (K. Stegman 1969; R. Wojda 1979; A. Krüger 
1991). Uzyskane równania regresji przedstawiono na rycinie 21A, B i C. 

a)

Dla technologii semiekstensywnej Lc = 21,710 + 0,00798 * masa
Dla technologii niskointensywnej Lc = 22,888 + 0,00792 * masa
Dla technologii intensywnej stawowej Lc = 20,640 + 0,00896 * masa
Dla technologii intensywnej sadzowej Lc = 19,916 + 0,00932 * masa
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r Ryc. 21A. Zależności między długością ciała Lc a masą ryby dla poszczególnych technologii chowu karpi towarowych

b)

Dla technologii semiekstensywnej Wsp. Fultona = 3,8268 - 0,00002 * masa
Dla technologii niskointensywnej Wsp. Fultona = 3,1998 + 0,00013 * masa
Dla technologii intensywnej stawowej Wsp. Fultona = 2,8065 + 0,00119 * masa
Dla technologii intensywnej sadzowej Wsp. Fultona = 1,0373 + 0,00300 * masa
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r Ryc. 21. Zależności między współczynnikiem Fultona a masą ryb dla poszczególnych technologii chowu karpi towarowych

c)

Dla technologii semiekstensywnej % wydajności tuszki = 61,853 + 0,00108 * masa
Dla technologii niskointensywnej % wydajności tuszki = 60,515 + 0,00112 * masa
Dla technologii intensywnej stawowej % wydajności tuszki = 51,954 + 0,01112 * masa
Dla technologii intensywnej sadzowej % wydajności tuszki = 63,507 - 0,0033 * masa
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Ryc. 21C. Zależności pomiędzy wydajnością tuszki [%] a masą ryby dla poszczególnych technologii chowu karpi towarowych
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Na podstawie powyższych wyników analiz statystycznych wykazano następujące wnioski 
podsumowujące:
1. Stwierdzono, iż w okresie jesiennym (październik) występuje większe zróżnicowanie 

wszystkich mierzonych parametrów w obrębie poszczególnych poziomów technologicz-
nych chowu. Świadczą o tym większe wartości odchylenia standardowego SD;

2. Wysokie wartości parametru wydajności tuszki karpi wyrażone procentowo stwierdzono 
w gospodarstwach rybackich KN i SM (poziom semiekstensywny). Te wartości nie róż-
niły się w sposób istotny statystycznie (test F = 13,193 α = 0,05) od wartości osiągniętych 
w intensywnym chowie stawowym (staw MK);

3. Obserwowano istotne statystycznie zróżnicowanie wskaźnika kondycji Fultona 
(F = 20,377, α=0,05) między wszystkimi trzema poziomami technologicznymi,

4. Do celów praktyki stawowej zaleca się dokonywanie oceny biometrycznej i hodowlanej 
ryb w okresie jesiennym (odłowów).

6.3. Piśmiennictwo
Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. (2003), Rybactwo stawowe, Warszawa, s. 381. 
Guziur J., Lirski A. (2005), Aktualne technologie i intensyfikacja stawowej produkcji karpiowej

w Polsce. Materiały Konferencji Instytutu Zootechniki, Bielsko-Biała, 1, s. 4–15.
Krüger A. (1991), Technologie chowu karpia konsumpcyjnego, Olsztyn, 154, s. 17.
Stegman K. (1969), Obsady stawów karpiowych, Warszawa, s. 218. 
Wojda R. (1979), Ilość i jakość wody jako kryterium gęstości obsad stawów karpiowych, Roz-

prawy Nauk., Warszawa, nr 116, s. 46.
Wojda R. (2006), Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy, Olsztyn, s. 346.



65

7. Wpływ technologii żywienia  
na wartość odżywczą i zdrowotną  
tkanki mięśniowej karpia

Nieczęsto zastanawiamy się, w jaki sposób wybieramy pożywienie. Na sposób odżywia-
nia mają wpływ zwyczaje i upodobania, mody, chęć upodobnienia się do grupy społecznej, 
w której jesteśmy lub chcemy się znaleźć. Na co dzień nie pamiętamy, jakie znaczenie ma 
dla naszego życia właściwa dieta. A przecież tylko z żywności nasz organizm pobiera energię 
oraz składniki budulcowe i regulujące. 

Zasady funkcjonowania organizmu człowieka wykształciły się na drodze ewolucji przed 
tysiącami lat. Od tego czasu sposób żywienia człowieka zmienił się bardzo, a ostatnie 100–
–200 lat można śmiało nazwać rewolucją. Zmieniły się surowce (nowe odmiany roślin, nowe 
rasy zwierząt), zmieniły się technologie przetwarzania i przechowywania. Niektóre z tych 
zmian są korzystne dla naszego organizmu, inne mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia. 
Wiele zmian zostało wprowadzonych na skutek zmian stylu życia współczesnego Człowieka: 
produkty fast-food to posiłki, którymi można zaspokoić głód nie wysiadając z samochodu 
lub nie przerywając spaceru. 

Do żywności, która nie uległa wielkim zmianom należą ryby. Od bardzo dawna stano-
wiły one pożywienie człowieka, dostarczając wielu składników odżywczych i energii. Ryby 
postrzegane były jako pożywienie wysokiej wartości, godne stołów pańskich i świąteczne. 
Do dziś pokutuje takie przekonanie, zwłaszcza w odniesieniu do karpia w Polsce. 

W 2007 r. przeprowadzono badania, mające na celu ocenę wartości odżywczej i zdrowot-
nej tkanki mięśniowej polskiego karpia. Analizie poddano 180 szt. karpia konsumpcyjnego 
odłowionego w trzech rodzajach gospodarstw, stosujących różne technologie żywienia ryb. 
Dwa gospodarstwa nie stosowały dokarmiania ryb, które żywiły się jedynie pokarmem na-
turalnym występującym w zbiorniku, jedno z gospodarstw zastosowało niewielki dodatek 
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zbóż w okresie najintensywniejszego żerowania – tę technologię zakwalifikowano do semiek-
stensywnej. Kolejne dwa gospodarstwa prowadzą chów karmiąc ryby zbożami, przy niezbyt 
dużym zagęszczeniu obsady, więc zaliczono je do grupy gospodarstw stosujących technologię 
niskointensywną. Technologię intensywną stosowały dwa ostatnie gospodarstwa, które wy-
korzystywały granulowane pasze przemysłowe do karmienia ryb. Jedno z tych gospodarstw 
prowadziło produkcję na wodach ciepłych, pochłodniczych elektrociepłowni. 

Do obliczania zawartości składników odżywczych w jadłospisach dietetycy posługują się 
tabelami wartości odżywczej produktów spożywczych, które zawierają dane o przeciętnej za-
wartości bardzo wielu składników w szerokiej gamie surowców, produktów i gotowych dań. 
Na rycinie 22 przedstawiono dane o zawartości białka w karpiu; pierwszy słupek odpowiada 
wartości tabelarycznej, pozostałe – zawartości w badanych karpiach. Zawartość białka w bada-
nym materiale była wysoka, wyższa od wartości średniej dla karpia w Polsce, gdyż w omawia-
nym doświadczeniu analizowana była jedynie tkanka mięśniowa ryb, natomiast średnia war-
tość tabelaryczna jest oznaczana dla całego filetu ryby. Zawartość białka była zależna od tech-
nologii żywienia ryb: najwyższą zawartość oznaczono w gospodarstwie prowadzącym chów na 
ciepłych wodach, przy czym ryby karmione były paszą przemysłową. Niska zawartość białka 
w tkance mięśniowej karpia SM wynikała z dużej zawartości tłuszczu (patrz dalej). 
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Objaśnienia: * Słupek „karp” odnosi się do wartości podanej przez tabele wartości odżywczej produktów spożywczych 
(Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa).

r Ryc. 22. Zawartość białka (%) w tkance mięśniowej karpia

7.1. Białko ryb 
Ten składnik odżywczy zasługuje na wyjątkową uwagę. Zawartość białka w rybach wyno-

si około 16–20% i jedynie tuńczyk ma więcej, bo około 25% (ryc. 23). Podobne ilości białka 

*
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zawiera mięso zwierząt rzeźnych i drobiu. Zawartość białka w mięsie mieści się w granicach 
od około 12% w wieprzowinie i karkówce, poprzez około 14% w schabie z kością, do około 
22% w wołowinie. Należy podkreślić, że białko ryb jest nie tylko wysokowartościowe (posia-
da korzystny, bogaty skład aminokwasowy – tab. 15) ale jest również dobrze przyswajalne, 
lepiej niż mięso zwierzęce, nabiał, a nawet jaja. 
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Opracowanie własne według tabel wartości odżywczej produktów spożywczych (Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, 
Warszawa).
r Ryc. 23. Zawartość białka (%) w filecie ryb

7.2. Tłuszcz 
Tłuszczu ryb nie trzeba szczególnie rekomendować – ostatnimi czasy zrobił karierę rów-

nież w preparatach parafarmaceutycznych i jako składnik kosmetyków. Karp należy do ryb 
średnio tłustych; w porównaniu do najtłustszej ryby – węgorza, zawiera 2,5 raza mniej tego 
składnika odżywczego (ryc. 24). 

Odkąd poznano znaczenie różnego rodzaju tłuszczów dla organizmu człowieka okaza-
ło się, że ryby są źródłem rzadko występujących w żywności kwasów wielonienasyconych, 
zwanych w skrócie kwasami ω-3. To właśnie obecność tych kwasów powoduje, że ryby zali-
czane są do żywności tzw. funkcjonalnej, tzn. posiadającej udokumentowany prozdrowotny 
wpływ na organizm człowieka. Wielokrotnie udowodniono, że zwiększenie podaży tłuszczu 
ryb działa profilaktycznie i leczniczo na układ krwionośny, zapobiegając miażdżycy, chorobie
niedokrwiennej serca, zawałom i wylewom. Zwiększony udział ryb w diecie ma korzystny 
wpływ na układ nerwowy; z tego względu zaleca się usilnie podawanie tranu dzieciom, u któ-
rych układ ten ulega jeszcze rozwojowi. Tłuszcze rybie wykazują również działanie przeciw-
nowotworowe. 
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r Tab. 15. Średni skład niezbędnych aminokwasów w białkach ryb świeżych

Aminokwas g/100 g białka % w stosunku do wzorca FAO-91

Walina 6,11 175,1
Izoleucyna 4,78 170,7
Met + Cys 4,05 162,0
Lizyna 9,10 157,2
Treonina 4,58 135,1
Fen + Tyr 7,58 120,5
Leucyna 7,68 116,5
Tryptofan 1,12 101,8

Źródło: A. Kołakowska, E. Kołakowski 2001.

Średnia zawartość tłuszczu ogółem w tkance mięśniowej ryb z gospodarstw objętych do-
świadczeniem zawierała się w granicach od około 0,5 do około 3% (ryc. 24). Spodziewano się 
jego najwyższych stężeń w rybach z gospodarstw karmiących karpie paszami przemysłowy-
mi. Hipoteza ta potwierdziła się w odniesieniu do ryb z gospodarstwa rybackiego MK, nato-
miast tkanka mięśniowa ryb z gospodarstwa OS charakteryzowała się najniższą zawartością 
tłuszczu. Poszukując wytłumaczenia dla tego zjawiska, warto zaważyć, że chów w gospodar-
stwie OS prowadzony jest na ciepłych wodach pochłodniczych, co może powodować wyższą 
aktywność ryb, które spalają z tego powodu więcej tłuszczu. 

Najniższej zawartości tłuszczu spodziewano się w rybach z chowu semiekstensywnego. 
Hipoteza ta sprawdziła się w odniesieniu do ryb z gospodarstwa KN, natomiast zaskakująco 
wysoką zawartość tłuszczu ogółem oznaczono w tkance mięśniowej ryb z gospodarstwa SM. 
Prowadzone ono jest przez Polski Związek Wędkarski na olbrzymim obszarowo zbiorniku 
zalewowym. Ryby nie są w ogóle dokarmiane przez rybaków. Niemniej, zbiornik służy jako 
miejsce wędkowania dla mieszkańców pobliskiej metropolii. Polski wędkarz wybiera się nad 
wodę ze znacznym zapasem zanęty, która zostaje wrzucana do wody. W przypadku zbiornika 
SM nie można więc mówić o chowie semiekstensywnym, gdyż ryby są stale dokarmiane pa-
szą o nieznanym składzie stosowaną w niedającej się dokładnie określić ilości.
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Opracowanie własne według tabel wartości odżywczej produktów spożywczych (Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa).
r Ryc. 24. Zawartość tłuszczu (%) w popularnych gatunkach ryb 
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Profil kwasów tłuszczowych tłuszczu tkanki mięśniowej ryb doświadczalnych zaprezen-
towano na ryc. 26. Pierwsza grupa oznaczona jako „karp” reprezentuje dane literaturowe, na-
stępne – tłuszcz ryb z kolejnych gospodarstw doświadczalnych. We wszystkich przypadkach 
dominującymi okazują się być kwasy jednonienasycone (ze znaczącą przewagą kwasu ole-
inowego). Pozostałe dwie grupy kwasów: wielonienasycone i nasycone są sobie równe w gru-
pie „karp” oraz w grupie MK (chów intensywny); ryby z pozostałych gospodarstw zawierały 
większą ilość kwasów nasyconych, z wyjątkiem gospodarstwa OS prowadzącego chów na wo-
dach ciepłych, którego karpie zawierały więcej kwasów wielonienasyconych niż nasyconych. 
Na ryc. 26 przedstawiono również zawartość kwasów z grupy ω-3 – ω-6; największą zawar-
tość oznaczono w tkance mięśniowej ryb z gospodarstwa PS , następnie OS i KN, natomiast 
najmniej – w karpiach „dokarmianych” przez wędkarzy (gospodarstwo SM). 

7.3. Cechy organoleptyczne
Filety karpia z sześciu gospodarstw zostały również poddane ocenie organoleptycznej. Ze-

spół osób, uprzednio przebadany metodą wrażliwości smakowej, ocenił następujące wyróżniki 
fileta: barwę, zapach, strukturę i smak, które oceniano w 10-stopniowej skali podzielonej na
równe odcinki. Średnią z tych ocen zaprezentowano na ryc. 27, wraz z wynikami wrażenia 
ogólnego, które uczestnicy oceniali niezależnie od oceny poszczególnych wyróżników.
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Objaśnienia: * Słupek „karp” odnosi się do wartości podanej przez tabele wartości odżywczej produktów spożywczych (Wydawnictwo 
Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa).

r Ryc. 25. Zawartość tłuszczu (%) w tkance mięśniowej karpia

Pomimo że ocenie poddano kawałki ryby uparowane bez przypraw, w większości przy-
padków uzyskały one wysoką ocenę w granicach 6 i wyżej. Jedynie ryby „dokarmiane” przez 
wędkarzy i ryby hodowane na wodach pochłodniczych uzyskały niższe oceny.

* 



KRYSTYNA A. SKIBNIEWSKA, JANUSZ ZAKRZEWSKI70

0

10

20

30

40

50

60

Karp KN SM PS GL MK OS

SUMA JNKT SUMA WNKT SUMA NKT n-3 n-6

Objaśnienia: JNKT – jednonienasycone kwasy tłuszczowe, WNKT – wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
NKT – nasycone kwasy tłuszczowe.

r Ryc. 26. Profil kwasów tłuszczowych tłuszczu tkanki mięśniowej karpia

Najwyższe noty metodą oceny organoleptycznej uzyskały ryby z gospodarstw karmiących 
karpie paszami zbożowymi (metoda niskointensywna). Warto zauważyć wysoką zgodność 
oceny wrażenia ogólnego, dokonaną przez uczestników badań, i średniej oceny obliczonej 
z wartości poszczególnych wyróżników. 
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r Ryc. 27. Wyniki oceny organoleptycznej mięśni karpia

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia określa bezpieczeństwo żywności 
jako „ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane 
na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością (…) w celu zapewnienia zdrowia i życia 
człowieka”. Co za tym idzie, w Polsce ustanowiony jest nadzór sanitarny nad żywnością, mo-
nitorowany jest poziom zanieczyszczeń i środków szkodliwych, występujących w żywności. 
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7.4. Zanieczyszczenia
Metale ciężkie, głównie ołów i kadm, należą do powszechnie występujących w żywności za-

nieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Do celów kontroli ustanowiona jest tzw. najwyższa 
dopuszczalna zawartość (NDZ), a więc ilość, przekroczenie której prowadzi do dyskwalifikacji
żywności. Na ryc. 28 przedstawiono średnią zawartość ołowiu, a na ryc. 29 – kadmu, w tkance 
mięśniowej badanych ryb. Najwyższe ilości ołowiu oznaczono w rybach karmionych paszami 
zbożowymi. W rybach ze zbiornika intensywnie użytkowanego przez wędkarzy oznaczono rów-
nież wyższe ilości ołowiu oraz najwyższe – kadmu. Niniejsze badania są kolejnymi dokumentują-
cymi występowanie wyższych pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych w zwierzętach wol-
nożyjących niż hodowlanych. Z pewnością jest to wynik dłuższego okresu życia zwierząt dzikich, 
jak również ścisłej kontroli jakości pasz stosowanych w hodowli zwierząt.
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Objaśnienia: NDZ – najwyższa dopuszczalna zawartość.

r Ryc. 28. Zawartość ołowiu (mg/100 g) w tkance mięśniowej karpia
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r Ryc. 29. Zawartość kadmu (mg/100 g) w tkance mięśniowej karpia
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Prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań potwierdzają wysoką wartość 
odżywczą i zdrowotną tkanki mięśniowej karpia. Znane są również zalety filetu tej ryby dla
przetwórstwa kulinarnego. Filet karpia nie wymaga długotrwałej obróbki temperaturowej, co 
oszczędza czas, jak również pozwala na zachowanie wielu wrażliwych składników żywności, 
np. witamin z grupy B i rozpuszczalnych w tłuszczu, w które obfituje ten rodzaj żywności.
Filet karpia jest smakowity, więc nie wymaga skomplikowanych zabiegów, by danie uczynić 
atrakcyjnym – wystarczy już posolenie, by potrawa została zaakceptowana przez konsumen-
ta. Ryby należą do niezbyt dużej grupy surowców mięsnych, które smakują dobrze również 
po ugotowaniu w wodzie; cecha ta jest szczególnie przydatna dla osób odchudzających się 
oraz będących na wielu dietach leczniczych. 

Powstaje więc pytanie, dlaczego karp tak rzadko trafia na polskie stoły. Z nielicznych ba-
dań ankietowych przeprowadzonych w kraju wiadomo, że ten gatunek ryby jest przez kon-
sumentów postrzegany jako odżywczy, sprzyjający zdrowiu i smaczny. Z drugiej strony, re-
spondenci potwierdzają fakt kupowania karpia przede wszystkim i jedynie na Święta Bożego 
Narodzenia – tradycja wymaga, by na stole świątecznym zagościł karp. 

Do częstego kupowania zniechęca konsumentów: pracochłonność wstępnego przygotowa-
nia ryby, obecność ości i posmak mułu. Pierwszy z powyższych zarzutów powinien skutkować 
promocją sprzedaży ryb już sprawionych, oczyszczonych, podzielonych na elementy kulinarne, 
być może nawet przyprawionych. Przy okazji tego postępowania powinny zostać pocięte ości; 
mamy na polskim rynku urządzenia zaprojektowane i produkowane w naszym kraju, a służące 
do cięcia ości w taki sposób, że konsument nie zauważa ich obecności. Posmak mułu natomiast 
pojawia się u karpia przyduszonego, np. na skutek transportu bez wody, w siatce, ze sklepu 
do domu. Niezbędna jest więc popularyzacja właściwego postępowania z karpiem przez pro-
ducentów, ale również niezbędna jest promocja tego gatunku ryby wśród konsumentów, gdyż 
to oni, wytwarzając popyt na określone towary, generują rozwój ich produkcji. 

Na koniec warto nadmienić, że na skutek zagrożenia zasobów ryb morskich przez nad-
mierne odłowy, Światowa Organizacja ds. Żywności i Wyżywienia FAO rozpoczęła kampanię 
na rzecz rozwoju gospodarki stawowej na świecie. Miejmy nadzieję, że również polscy ho-
dowcy karpi zostaną objęci programami wspierania ich produkcji, a polscy konsumenci będą 
często kupować łatwe w przygotowaniu i wysokiej jakości półprodukty i produkty rybne. 
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8. Ocena makroskopowa i analiza 
mikroskopowa wątrobotrzustki karpi 
konsumpcyjnych 

8.1. Ocena makroskopowa karpi konsumpcyjnych
Powszechnie wiadomo, że patologia weterynaryjna służy diagnozowaniu zmian morfo-

logicznych zarówno u ryb, jak i u innych zwierząt prowadząc tym samym do ustalenia zabu-
rzeń w organizmie, a w przypadku śmierci do rozpoznania jej przyczyny (N.E. Barlas 1999; 
E.I. Cengiz 2006; W.J. Fischer, D.R. Dietrich 2000; R. Peyghan, A.G. Takamy 2002). Nato-
miast nie każdy wie, że analiza morfologiczna stała się ostatnio narzędziem do oceny wpływu 
środowiska na funkcjonowanie zwierzęcia, w tym także i ryb (Z. Ayas i wsp. 2007; S. Gul 
i wsp. 2004; M. Ozmen i wsp. 2006; A. Sopińska i wsp. 2000; J. Szarek i wsp. 2007). 

Przystępując do badań morfologicznych karpi, podjęto wstępnie badanie makroskopowe 
polegające na oględzinach tych ryb w wytypowanych gospodarstwach rybackich z uwzględ-
nieniem technologii produkcji.

Stwierdzono, że obraz makroskopowy karpi konsumpcyjnych prawie u wszystkich ryb 
był prawidłowy. Niemniej jednak dały się zauważyć odstępstwa od normy, aczkolwiek wystę-
powały one stosunkowo rzadko. U dwóch ryb sortymentu S, pochodzących z gospodarstwa 
rybackiego KN, odnotowano stłuszczenie i przekrwienie wątrobotrzustki, a u jednej prze-
krwienie śledziony. Natomiast u karpi w tym samym wieku, a odłowionych w gospodarstwie 
SM liczba zmian makroskopowych była dwukrotnie większa. Oprócz wymienionych zmian, 
obserwowano u nich przekrwienie skrzeli (w jednym przypadku) i zwyrodnienie miąższowe 
wątrobotrzustki (u dwóch ryb). Natomiast u ryb sortymentu D występowały te same zmiany 
makroskopowe, lecz ich liczba była dwukrotnie wyższa w porównaniu z rybami młodszymi 
chowanymi w tych samych gospodarstwach.

U karpi konsumpcyjnych produkowanych z zastosowaniem technologii niskointensyw-
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nej liczba zmian makroskopowych była kilkakrotnie mniejsza niż w przypadku technologii 
semiekstensywnej. Jedynie dwa karpie sortymentu S, pochodzące z gospodarstwa PS, cha-
rakteryzowały się stłuszczeniem wątrobotrzustki. U tej grupy wiekowej z GL tylko jedna 
ryba wykazywała wskazaną zmianę. Tymczasem u karpi sortymentu D z gospodarstwa PS 
obserwowano w jednym przypadku stłuszczenie wątrobotrzustki, przekrwienie śledziony 
i skrzeli, a u innej ryby tylko stłuszczenie wątrobotrzustki. Ponadto jedna ryba wykazywała 
zwyrodnienie miąższowe i przekrwienie śledziony. Podobne zmiany (oprócz zwyrodnienia 
miąższowego) spostrzegano również u karpi, odłowionych z gospodarstwa GL. 

Stopień intensywności zmian makroskopowych u następnej grupy karpi (technologia 
intensywna) był wyraźnie wyższy. Ryby sortymentu S z gospodarstwa OS najczęściej wyka-
zywały przekrwienie śledziony – w trzech przypadkach. U dwóch z nich tej zmianie towarzy-
szyło przekrwienie skrzeli, a w jednym również przekrwienie wątrobotrzustki. U dwóch ryb 
z tej grupy odnotowano zwyrodnienie miąższowe wątrobotrzustki. Natomiast ryby z gospo-
darstwa MK miały mniej zmian makroskopowych. W dwóch przypadkach wystąpiło stłusz-
czenie wątrobotrzustki, a w jednym z nich połączone z przekrwieniem śledziony. W innym 
miało miejsce zwyrodnienie miąższowe wątrobotrzustki. Natomiast dwukrotnie więcej zmian 
niż u ryb sortymentu S odnotowano u karpi konsumpcyjnych sortymentu D w chowie in-
tensywnym. U ryb, pochodzących z gospodarstwa OS, najczęściej obserwowano zaburzenia 
w krążeniu: przekrwienie skrzeli i śledziony – po cztery razy, przekrwienie wątrobotrzustki 
– dwa razy. Ponadto karpie te w pięciu przypadkach charakteryzowały się zwyrodnieniem 
miąższowym wątrobotrzustki. Prawie o 1/3 mniej zmian makroskopowych wystąpiło u ryb 
sortymentu D z gospodarstwa MK w stosunku do poprzednio opisanych. Pośród zmian do-
minowało stłuszczenie wątrobotrzustki, które obserwowano u pięciu karpi. Towarzyszyło mu 
w jednym przypadku przekrwienie tego narządu, a w innym przekrwienie skrzeli i śledziony. 
U dwóch innych ryb miało miejsce zwyrodnienie miąższowe wątrobotrzustki.

Najmniej zmian makroskopowych wystąpiło u karpi konsumpcyjnych w chowie nisko-
intensywnym, nieco ponad dwukrotnie więcej u ryb z chowu semiekstensywnego. Na taki 
obraz wpłynęła szczególnie duża liczba zmian u ryb, pochodzących z gospodarstwa SM. 
Natomiast ryby z chowu intensywnego były, w porównaniu z poprzednimi, najbardziej do-
tknięte zmianami makroskopowymi – dwukrotnie częściej niż w chowie niskointensywnym 
i o około 1/3 częściej w porównaniu z karpiami chowanymi semiekstensywnie. 

Wyniki przeprowadzonego testu statystycznego ANOVA Friedmana wskazują na różnice 
w liczbie zmian makroskopowych karpi w zależności od rodzaju gospodarstwa i sortymentu 
[Chi kwadrat ANOVA (N=10, df 5)=18,34 p=0,0025] przy współczynniku zgodności Kendal-
la wynoszącym 0,36. Ponadto za pomocą tego samego testu stwierdzono brak różnic istotnych 
statystycznie między wynikami oceny liczbowymi zmian makroskopowych sortymentu S i D 
w gospodarstwach rybackich KN, PS i GL. Stwierdzono takie różnice dla gospodarstw SM, 
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MK i OS. Wyniki analiz statystycznych (test ANOVA rang Kruskala-Wallisa) wskazały też, że 
stwierdzone różnice w liczbie zmian makroskopowych, obserwowane u karpi konsumpcyj-
nych pochodzących z różnych technologii chowu, są istotne statystycznie ze wskazaniem na 
najmniejszą liczbę tych zmian u ryb technologii niskointensywnej.

8.2. Analiza mikroskopowa wątrobotrzustki karpi konsumpcyjnych
Przez badanie mikroskopowe narządów ryb określa się wpływ różnych ksenobiotyków na 

powstawanie zmian strukturalnych w tych narządach (Z. Ayas i wsp. 2007; N.E. Barlas 1999; 
C. Carbis 1996; F.J. Cengiz 2006; C. Coutinho, K.S. Gokhale 2000; R. Dobsikova i wsp. 2006; W.J. 
Fischer, D.R. Dietrich 2000; S. Fontagne i wsp. 1998; S. Gul i wsp. 2004; M. Joerink i wsp. 2006; 
V. Karan i wsp. 1998; M. Korwin-Kossakowski, T. Ostaszewska 2003; T. Ostaszewska i wsp. 1999; 
Z. Petrinec i wsp. 2004; R. Peyghan, A.G. Takamy 2002; H.V. Poleksić, V. Karan 1999; V. Poleksić 
i wsp. 1997; J. Schwaiger i wsp. 2000; R.N. Singhal, M. Jain 1997; J. Szakolczai 1997; J. Szarek i wsp. 
2000, 2007, 2008; P.W. Wester i wsp. 2002; J.-L. Yang, H.-C. Chen 2003). W badaniach własnych, 
sięgając po tego rodzaju warsztat badawczy, podjęto nowatorską próbę oceny wpływu trzech róż-
nych technologii produkcji karpia konsumpcyjnego na obraz morfologiczny wątrobotrzustki tych 
ryb i tym samym na ich kondycję i stan zdrowotny. 

Obraz mikroskopowy wątrobotrzustki karpi konsumpcyjnych tylko w stosunkowo ma-
łym stopniu różnił się od przyjętych w tym zakresie kryteriów. Wykazywał tylko niewielkie 
odstępstwa od normy (ryc. 30–45). 

W obrębie wszystkich grup ryb poddanych analizie wątrobotrzustka wykazywała w zróż-
nicowanym stopniu stłuszczenie zwykłe (ryc. 30–45). W tych przypadkach różnej wielkości 
krople lipidów wypełniały miąższowe komórki wątrobowe, a jądro było spychane na ob-
wód. Tak ukształtowany hepatocyt przypominał sygnet, stąd też określenie na taką zmianę 
„komórka sygnetowata”. Tylko w sześciu przypadkach w takie obrazy były wkomponowane 
uszkodzenia jąder komórkowych – wtedy to miały miejsce zwyrodnienia tłuszczowe. Zmiany 
te odnotowano u ryb sortymentu D z gospodarstwa SM i MK – po dwie sztuki oraz po jed-
nym przypadku u ryb obydwu sortymentów z gospodarstwa SM. 

Martwicę pojedynczych hepatocytów lub ich niewielkich skupisk obserwowano u trzech 
ryb z gospodarstwa OS, u jednej sortymentu S i u dwóch sortymentu D (ryc. 41).

Zwyrodnienie miąższowe spostrzegano w wątrobotrzustce ryb wszystkich badanych grup. 
Stosunkowo rzadko zmiana ta występowała u ryb młodszych (ryc. 30), a częściej u starszych 
(ryc. 40, 41). Najczęściej dotyczyło od jednej do pięciu ryb, przy czym u karpi sortymentu 
D pochodzących z gospodarstwa SM wystąpiło w siedmiu przypadkach, a z gospodarstwa 
OS – w jedenastu (ryc. 40, 41).

Spośród zaburzeń w krążeniu odnotowano w wątrobotrzustce u 16 ryb przekrwienie 
(ryc. 38, 44) i u 21 karpi drobne wynaczynienie (ryc. 30, 33, 34, 39, 40). Najczęściej zmiany te 
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lokalizowały się u od jednej do trzech ryb w obrębie grupy. Tylko przekrwienie wystąpiło u 
czterech karpi sortymentu D z gospodarstwa OS. Natomiast wolne od wymienionego odstęp-
stwa od normy były ryby sortymentu S z SM i PS oraz sortymentu D z GL.

Naciek melanomakrofagów do wątrobotrzustki wystąpił u 28 ryb spośród przebadanych 
180 sztuk. Najczęściej miał miejsce u ryb z SM (u 6 sztuk) oraz z OS (obydwa u 14 sztuk). 
Przeważnie w tych przypadkach obserwowane skupiska melanomakrofagów tworzyły tzw. 
centra (ryc. 39, 41). Jedynie nie obserwowano go u karpi z gospodarstwa KN (u ryb oby-
dwóch sortymentów) oraz z GL (u ryb sortymentu S). 

Należy też zaznaczyć, że pod mikroskopem świetlnym obserwowano sporadycznie 
w analizowanym narządzie naciek komórek limfoidalnych. Zwykle były to pojedyncze ugru-
powania kilku komórek w obrębie skrawka. Widziano je w wątrobotrzustce od jednej do 
trzech ryb w grupie. Natomiast nie były obecne u karpi sortymentu D z gospodarstwa KN 
oraz u ryb młodszych z gospodarstw GL i MK.

Już same zmiany makroskopowe sugerowały istnienie zróżnicowania obrazu morfolo-
gicznego u analizowanych karpi konsumpcyjnych. Wskazywały na wpływ zarówno danego 
gospodarstwa rybackiego, jak i technologii chowu na genezę zmian w strukturze ich narządu. 
Zależność ta uwidoczniła się bardziej przekonywująco podczas szczegółowego badania mi-
kroskopowego wątrobotrzustki. 

Wiadomym jest, że wraz z wiekiem ryby powstaje w jej narządach więcej zmian mor-
fologicznych, na co wskazuje wielu autorów (Z. Ayas i wsp. 2007; N.E. Barlas 1999; S. Fon-
tagne i wsp. 1998; H.-S. Kong i wsp. 2002; M. Korwin-Kossakowski, T. Ostaszewska 2003; 
M. Ozmen i wsp. 2006; J. Szarek i wsp. 2007). Natomiast bardziej interesującym jest poznanie 
w tym procesie zarówno samej dynamiki zmian, jak i ich genezy. 

W omawianych badaniach wskazano na różnice stopnia intensywności morfologicznych 
zmian mikroskopowych w wątrobotrzustce karpia konsumpcyjnego. Zauważono, że wymienio-
ne odstępstwa od normy w ciągu roku najszybciej tworzyły się u karpi w chowie intensywnym. 
Wskazywała na to już sama liczba tych zmian: z 19 do 33 (w gospodarstwie OS – bazie sadzowej 
na wodach pochłodniczych) i z 6 do 15 (w gospodarstwie MK). Natomiast u ryb w chowie ni-
skointensywnym wahania te były w obrębie dwóch gospodarstw rybackich zupełnie niewielkie, 
dane liczbowe zwiększały się jedynie o dwie i trzy zmiany. W tych przypadkach wątrobotrzustka 
wykazywała zdecydowanie większą stabilność w ciągu roku. Spostrzeżenia te z punktu widzenia 
lekarsko-weterynaryjnego preferują technologię niskointensywną w stosunku do intensywnej. 

Również niewielkie wahania odnośnie do stopnia intensywności morfologicznych zmian 
mikroskopowych w wątrobotrzustce odnotowano u karpi konsumpcyjnych w produkcji se-
miekstensywnej, ale miało to miejsce tylko w stosunku do jednego gospodarstwa rybackiego 
(KN). W tym przypadku u porównywalnej grupy karpi w ciągu roku odnotowano prawie 
taką samą liczbę zmian mikroskopowych w analizowanym narządzie.
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Natomiast u karpi chowanych w systemie semiekstensywnym, lecz dokarmianych przez 
wędkarzy (gospodarstwo SM) obserwowano po roku wzrost liczby zmian – z 10 do 21. 

Na uwagę zasługuje też fakt, że pomimo wskazanych różnic (pomiędzy gospodarstwem 
KN i SM oraz OS i MK) zauważono istotne różnice zarówno w liczbie zmian obserwowanych 
pod mikroskopem świetlnym, jak i w stopniu ich intensywności. U karpi w produkcji inten-
sywnej nasilenie omawianych odstępstw od normy było o połowę większe niż w produkcji 
semiekstensywnej. Jeszcze większe różnice u ryb w obrębie wątrobotrzustki zaobserwowano 
między produkcją niskointensywną a intensywną – oczywiście na korzyść tej pierwszej.

Istotne są też obserwacje poczynione w stosunku do obecności melanomakrofagów w wą-
trobotrzustce. Stosunkowo dużo zmian tego rodzaju odnotowano u karpi z gospodarstw SM 
i OS. Fakt ten wskazuje, że w wymienionych gospodarstwach warunki środowiskowe były 
gorsze w stosunku do pozostałych. Właśnie obecność melanomakrofagów jest tu wspomnia-
nym wykładnikiem (R. Dobsikova i wsp. 2006; S. Gul i wsp. 2004; M. Joerink i wsp. 2006; 
H.V. Poleksić, V. Karan 1999; J. Szarek i wsp. 2008).

Wyniki przeprowadzonego testu statystycznego (ANOVA Friedmana) wskazują na róż-
nice w liczbie zmian mikroskopowych w wątrobotrzustce karpi w zależności od rodzaju 
gospodarstwa i sortymentu ryb [Chi kwadrat ANOVA (N = 14, df 5) = 41,95 p = 0,000]. 
Współczynnik zgodności Kendalla wynosi 0,60 – świadczy to o porównywalnym wpływie 
poszczególnych wyników liczbowych odnośnie do ocenianych zmian morfologicznych na 
analizowane zróżnicowanie. Przy pomocy tego samego testu stwierdzono brak różnic istot-
nych statystycznie między wynikami oceny liczby zmian mikroskopowych sortymentu S i D 
w gospodarstwach rybackich KN, PS i GL. Stwierdzono takie różnice dla gospodarstw rybac-
kich SM, MK i OS. Ponadto wykazano za pomocą testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa, że 
obserwowane różnice w liczbie zmian u karpi pochodzących z różnych technologii chowu są 
istotne statystycznie ze wskazaniem dla chowu intensywnego.

Na uwagę zasługuje również fakt, że poczynione spostrzeżenia dotyczące obrazu mikro-
skopowego wątrobotrzustki dostarczają wiadomości mających swoje odzwierciedlenie wobec 
wpływu warunków technologii produkcji rybackiej na stan kondycyjny i zdrowotny karpi 
przeznaczonych do konsumpcji (A.K. Siwicki, P. Baranowski 2002; J. Żelazny 2002, 2004).
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Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment S i D, KN

r Ryc. 30. Zwyrodnienie miąższowe, 
małe wakuole lipidowe w cytoplazmie 
hepatocytów (strzałki), pojedyncze 
krwinki czerwone (główki strzałek). 
Karp sortymentu S. Barw. HE, 
pow. 440 × 

r Ryc. 31. Wielocukry (wybarwione 
na purpurowo) równomiernie 
rozłożone w cytoplazmie hepatocytów 
(drobne ziarnistości). Stłuszczenie 
hepatocytów (strzałki), przewodzik 
żółciowy (strzałka). Karp sortymentu 
D. Barw. zgodnie z met. PAS wg 
McManusa, pow. 290 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment S i D, SM

r Ryc. 32. Wielocukry 
nierównomiernie rozłożone  
w cytoplazmie hepatocytów w postaci 
drobnych ziarnistości i skupisk 
(strzałki). Stłuszczenie hepatocytów 
(białe pola w cytoplazmie). Karp 
sortymentu S. Barw. zgodnie z met. 
PAS wg McManusa, pow. 290 × 

r Ryc. 33. Stłuszczenie hepatocytów 
(białe pola w cytoplazmie), 
wynaczynienia (strzałki). Karp 
sortymentu D. Barw. HE, pow. 150 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment S i D, PS

r Ryc. 34. Małe wakuole lipidowe  
w cytoplazmie hepatocytów (strzałki), 
pojedyncze krwinki czerwone (główki 
strzałek). Karp sortymentu S. Barw. 
HE, pow. 290 × 

r Ryc. 35. Znaczna zawartość 
wielocukrów w postaci grubych 
ziarnistości i skupisk (strzałki). Małe 
wakuole lipidowe w hepatocytach 
(białe pola w cytoplazmie), na środku 
widoczne naczynie krwionośne. Karp 
sortymentu D. Barw. zgodnie z met. 
PAS wg McManusa, pow. 290 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment S i D, GL

r Ryc. 36. Znaczna zawartość 
wielocukrów (wybarwione na 
purpurowo) w postaci grubych 
ziarnistości i skupisk (strzałki). Małe 
wakuole lipidowe w hepatocytach 
(białe pola w cytoplazmie), fragment 
trzustki (po lewej stronie), naczynie 
krwionośne (główka strzałki). Karp 
sortymentu S. Barw. zgodnie z met. 
PAS wg McManusa, pow. 290 × 

r Ryc. 37. Stłuszczenie hepatocytów 
(białe pola w cytoplazmie), dwa 
fragmenty trzustki (strzałki). Karp 
sortymentu D. Barw. HE, pow. 75 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów intensywny, sortyment S, OS

r Ryc. 38. Małe wakuole lipidowe 
w cytoplazmie hepatocytów 
(strzałki), przekrwienie (gwiazdki), 
wynaczynienie (główki strzałek).  
Barw. HE, pow. 290 × 

r Ryc. 39. Znaczna zawartość 
wielocukrów (wybarwione 
na purpurowo w cytoplazmie 
hepatocytów) w postaci grubych 
ziarnistości. Bardzo małe wakuole 
lipidowe w hepatocytach (białe 
pola w cytoplazmie), centrum 
melanomakrofagów (strzałka), krwinki 
czerwone (główki strzałek). Barw. 
zgodnie z met. PAS wg McManusa, 
pow. 440 × 
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Wątrobotrzustka karpia – chów intensywny, sortyment D, OS

r Ryc. 40. Małe wakuole lipidowe 
w cytoplazmie hepatocytów (krótkie 
strzałki), zwyrodnienie miąższowe 
pojedynczych hepatocytów (długie 
strzałki), wynaczynienie (główki 
strzałek). Barw. HE, pow. 290 × 

r Ryc. 41. Znaczna zawartość 
wielocukrów (wybarwione 
na purpurowo w cytoplazmie 
hepatocytów) w postaci grubych 
ziarnistości i złogów. Różnej wielkości 
wakuole lipidowe w hepatocytach 
(białe pola w cytoplazmie), centra 
melanomakrofagów (krótkie 
strzałki), miejscami zwyrodnienie 
miąższowe (długie strzałki) i martwica 
pojedynczych hepatocytów (główki 
strzałek), przewodzik żółciowy  
z naczyniem krwionośnym (po środku, 
ku dołowi). Barw. zgodnie z met. PAS 
wg McManusa, pow. 440 × 
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Wątrobotrzustka karpia – chów intensywny, sortyment S, MK

r Ryc. 42. Stłuszczenie hepatocytów 
(liczne białe pola w cytoplazmie). 
Barw. HE, pow. 150 × 

r Ryc. 43. Wielocukry równomiernie 
rozłożone w cytoplazmie hepatocytów 
jako drobne ziarnistości (wybarwione 
na purpurowo w cytoplazmie 
hepatocytów). Różnej wielkości 
wakuole lipidowe w hepatocytach 
(białe pola w cytoplazmie), fragment 
trzustki po prawej stronie. Barw. 
zgodnie z met. PAS wg McManusa, 
pow. 440 × 
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Wątrobotrzustka karpia – chów intensywny, sortyment D, MK

r Ryc. 44. Stłuszczenie hepatocytów 
(białe pola w cytoplazmie), przekrwienie 
(gwiazdki). Barw. HE, pow. 150 ×

r Ryc. 45. Wielocukry nierównomiernie 
rozłożone w cytoplazmie hepatocytów  
w postaci drobnych ziarnistości i złogów 
(strzałki). Różnej wielkości wakuole 
lipidowe w hepatocytach (białe pola  
w cytoplazmie). Barw. zgodnie z met. 
PAS wg McManusa, pow. 290 × 
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9. Analiza ultrastrukturalna  
wątrobotrzustki karpi

Analiza ultrastrukturalna narządów zwierząt staje się coraz częściej narzędziem do oceny 
wpływu różnych ksenobiotyków zarówno pochodzących ze środowiska (M. Alvarez i wsp. 2006; 
J. Benedeczky i wsp. 1986; L. Saez 1984; C.J. Schmidt i wsp. 2005; M. Schramm i wsp. 1998), jak 
i dostających się do organizmu na drodze doświadczalnej (J. Szarek i wsp. 2000a, 2000b, 2007; 
R. Triebskorn i wsp. 2007; M.J. Vera i wsp. 1993). Jest wysoce czułą metodą albowiem orga-
nelle komórkowe reagują na bodźce pochodzenia zewnętrznego w sposób wyraźnie widoczny, 
zmieniając swoją strukturę w kierunku uszkadzającym lub adaptacyjnym (T. Braunbeck 1998; 
T. Miyazaki i wsp. 2005). Chociaż jest trudniejszą metodą niż badanie mikroskopowe, to jednak 
daje więcej możliwości (T. Imagawa 1994; L.E. Kovalchuk 1990; L. Li i wsp. 2007; T. Miyazaki 
i wsp. 2005; J. Szarek i wsp. 2008). 

W analizie ultrastrukturalnej stosunkowo często podmiotem badań jest hepatocyt  
(M. Alvarez i wsp. 2006; T. Braunbeck 1998; Li X.Y. i wsp. 2003; J. Szarek i wsp. 2000a). Taka 
ocena daje więcej możliwości niż analiza całej wątroby. Dzięki niej można oceniać więcej 
czynników niż w analizie histologicznej całego narządu i to bezpośrednio u źródła kształto-
wania się zmian morfologicznych. 

W świetle podanych faktów w badaniach własnych, przez zastosowanie analizy na pozio-
mie subkomórkowym, podjęto nowatorską próbę oceny wpływu trzech różnych technologii 
produkcji karpia konsumpcyjnego na obraz morfologiczny wątrobotrzustki tych ryb i tym 
samym na ich kondycję i stan zdrowotny. 

Analizując obraz wątrobotrzustki karpi w mikroskopie elektronowym stwierdzono sto-
sunkowo niewielkie odstępstwa od normy zarówno odnośnie ich liczby, jak i stopnia inten-
sywności (ryc. 46–69). Zdecydowana większość hepatocytów wykazywała obraz prawidłowy. 
Natomiast ultrastrukturalne zmiany morfologiczne zwykle obejmowały pojedyncze miąższo-
we komórki wątrobowe, a rzadziej lokalizowały się w skupiskach tych komórek. 

JÓZEF SZAREK, ANNA ANDRZEJEWSKA, IZABELLA BABIŃSKA
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W obrazie submikroskopowym na uwagę zasługuje częsta obecność wakuolek lipido-
wych. Takie krople lipidów obserwowano w cytoplazmie hepatocytów, najczęściej zlokali-
zowane na ich obwodach. Przeważnie zawierające je komórki charakteryzowały się obec-
nością nieuszkodzonego jądra. Można więc określić opisany stan gromadzenia się lipidów 
we wnętrzu hepatocytów jako stłuszczenie (steatosis) – zjawisko w pełni odwracalne, w od-
różnieniu od zwyrodnienia tłuszczowego (degeneratio adiposa) – procesu nieodwracalnego. 
Intensywność występowania lipidów wzrastała wraz z wiekiem ryb, u karpi sortymentu S by-
ło ich mniej niż u osobników starszych. Najbardziej ubogie w lipidy były ryby pochodzące 
z gospodarstwa OS (ryc. 62–65). W tych przypadkach krople lipidów były przeważnie małe 
i najczęściej występowały pojedynczo w obrębie hepatocyta. Podobny obraz miał miejsce 
w komórkach miąższowych wątroby karpi, odłowionych w gospodarstwie GL (ryc. 58–61). 
Nieco większy stopień stłuszczenia wątrobotrzustki wystąpił u ryb, przetrzymywanych w sta-
wach gospodarstw KN (ryc. 46–49) i PS (ryc. 54–57). Natomiast zdecydowanie największe 
stłuszczenie hepatocytów obserwowano u karpi pochodzących z SM (ryc. 50–53) i MK (ryc. 
66–69). Tutaj krople lipidów były najliczniejsze i duże, znacznie swoim wymiarem przewyż-
szały mitochondria.

Morfologiczny obraz stłuszczenia wątrobotrzustki karpi na poziomie subkomórkowym 
wykazywał korelację z zawartością tłuszczu, oznaczoną w mięśniach tych ryb (ryc. 25) oraz 
obserwowaną w badaniu mikroskopowym (ryc. 46–61).

W mikroskopie elektronowym sporadycznie obserwowano martwicę całych hepatocy-
tów. Zmianę tę przeważnie odnotowywano u karpi w chowie intensywnym, a sporadycznie 
u ryb sortymentu D z gospodarstwa SM. Natomiast częściej spostrzegano martwicę, obejmu-
jącą fragmenty hepatocytów (ryc. 53, 63, 65). To odstępstwo od normy odzwierciedliło się 
u ryb prawie we wszystkich gospodarstwach. Najbardziej intensywnie zaznaczyło się u karpi, 
pochodzących z OS i SM. Jedynie nie odnotowano go u ryb młodszych w KN i PS. 

Martwica hepatocytów lub ich apoptoza (naturalne obumieranie) stosunkowo często 
jest sygnalizowana przez pojawianie się struktur mielinopodobnych. Najczęściej struktury 
te obserwowano w postaci niewielkich tworów przypominających fragmenty listków cebuli 
(ryc. 47, 49, 59, 61), a rzadziej były nieco bardziej rozbudowane (ryc. 53, 55, 57, 63, 69).

Zmianom destrukcyjnym towarzyszyła obecność fagosomów lub lizosomów (ryc. 61, 65).
Wskaźnikiem prawidłowego oddychania komórkowego jest stan mitochondriów, na co 

zwracają uwagę niektórzy badacze. W większości analizowanych elektronogramów organelle 
te wykazywały prawidłową strukturę. Zdarzało się jednak, że odnotowywano przypadki ich 
uszkodzeń. Zmiany te wystąpiły zwłaszcza u ryb pochodzących z gospodarstwa OS i ujawni-
ły się również, lecz w mniejszym stopniu u karpi z MK (ryc. 66). Często towarzyszył im poli-
morfizm omawianych struktur (ryc. 62, 63, 67–69). Nieco rzadziej notowano obecność ciałek
gęstych w ich macierzy (ryc. 55). Oprócz zmian destrukcyjnych w obrębie mitochondriów 
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obserwowano również odstępstwa od normy w kierunku adaptacyjnym. Właśnie stosunko-
wo często dochodziło do proliferacji mitochondriów (ryc. 48, 49, 51, 65). Zmiana ta wyraźnie 
nasilała się wraz ze zwiększaniem się intensywności chowu.

Sporadycznie w pojedynczych hepatocytach obserwowano poszerzenie kanałów szorst-
kiej siateczki śródplazmatycznej (ryc. 57) lub miejscową jej proliferację (ryc. 55).

Jeszcze rzadziej, bo tylko w kilku polach siateczki, odnotowano zmiany morfologiczne 
w obrębie jąder hepatocytów. Były to zaburzenia w kształcie jądra (ryc. 61) lub w rozmiesz-
czeniu heterochromatyny (ryc. 64). Występowały one w zasadzie tylko u ryb w chowie inten-
sywnym, a zwłaszcza pochodzących z OS. 

Glikogen uzewnętrznił się pod postacią różnej wielkości i kształtu ziaren, obecnych w cy-
toplazmie hepatocytów i uwidocznionych na załączonych elektronogramach (ryc. 46–69). 
Ziarna te występowały z różną intensywnością i korelowały z obrazem uzyskanym w mikro-
gramach, wybarwionych zgodnie z metodą PAS według McManusa.

Należy też wspomnieć o obrazie ultrastrukturalnym obserwowanym, poza hepatocyta-
mi w wątrobotrzustce. Otóż w większości przypadków był on prawidłowy. Tylko u jednego 
karpia z sortymentu D z gospodarstwa OS miało miejsce nieznaczne obrzmienie komórek 
śródbłonka naczyń krwionośnych. Zauważono też niewielki rozplem włókien kolagenowych 
u ryb starszych w chowie intensywnym (ryc. 64). Niekiedy, a zwłaszcza przy obecności mor-
fologicznych zmian destrukcyjnych, w obrębie zatok pojawiały się struktury mielinopodo-
bne. Stosunkowo rzadko obserwowano pośród hepatocytów obecność naciekających komó-
rek limfoidalnych.

Z dokonanego przeglądu ultrastrukturalnego obrazu wątrobotrzustki karpi, pochodzących 
z sześciu gospodarstw rybackich i chowanych przy stosowaniu różnej technologii, wynika, że 
subkomórkowe morfologiczne odstępstwa od normy były niewielkie i w większości przypadków 
miały charakter odwracalny. Niemniej jednak, z uwagi na wysoką czułość reakcji organelli miąż-
szowych komórek wątrobowych na bodźce pochodzenia zewnętrznego, można dokonać szcze-
gółowej analizy ultrastruktury i tym samym ocenić wpływ wymienionych bodźców (M. Alvarez 
i wsp. 2006; M. Schramm i wsp. 1998; J. Szarek i wsp. 2000a, 2000b, 2008). Tak więc zastosowany 
warsztat badawczy pozwala na wskazanie, w ujęciu dynamicznym (karp konsumpcyjny S i D), 
oddziaływania bezpośredniego środowiska ryb i sposobu ich żywienia na to, jaka jest odpowiedź 
organizmu karpi ze strony organelli komórkowych w analizowanym narządzie. 

Zarówno liczba zmian ultrastrukturalnych, jak i ich stopień intensywności zwiększały się 
wraz z wiekiem ryb. Karpie sortymentu D wykazywały więcej odstępstw od normy niż sorty-
mentu S. Różnice były bardzo wyraźnie zauważalne u ryb z gospodarstw SM i MK oraz OS. 
Jedynie wyjątek stanowiły tu ryby z gospodarstwa GL, gdzie wartości te były bardzo zbliżone 
do siebie. Natomiast u karpi z gospodarstw KN i PS nasilanie się zmian wraz z wiekiem nastę-
powało podobnie i było najmniejsze w porównaniu z rybami z innych zbiorników wodnych. 
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Ponadto ryby sortymentu S najmniej były dotknięte omawianymi odstępstwami od normy 
w produkcji semiekstensywnej. Stopień nasilenia zmian zwiększał się wraz ze zwiększaniem 
intensywności produkcji. Zależności takiej nie obserwowano u ryb starszych o około rok 
(sortyment D). W tym przypadku zmian subkomórkowych w wątrobotrzustce było więcej 
u karpi poddanych semiekstensywnej produkcji niż u ryb w niskointensywnej produkcji. Za-
pewne genezy tego zjawiska należy szukać w sposobie żywienia ryb w gospodarstwie SM, tzn. 
w intensywnym dokarmianiu karpi przez wędkarzy. Na uwagę zasługuje też fakt, że karpie 
z produkcji intensywnej sortymentu D charakteryzowały się prawie dwukrotnie większym 
nasileniem zmian ultrastrukturalnych w stosunku do ryb tego sortymentu z produkcji se-
miekstensywnej i niskointensywnej. 

Wyniki przeprowadzonego testu statystycznego ANOVA Friedmana wskazują na różni-
ce w liczbie zmian w hepatocytach karpi w zależności od rodzaju gospodarstwa rybackiego 
i sortymentu karpi [Chi kwadrat ANOVA (N = 11, df 11) = 71,32834 p = 0,000]. Natomiast 
współczynnik zgodności Kendalla wynosi 0,59, co świadczy o porównywalnym wpływie 
poszczególnych ocenianych danych liczbowych odnośnie do zmian morfologicznych na 
analizowane liczbowe zróżnicowanie. Przy pomocy tego samego testu stwierdzono brak róż-
nic istotnych statystycznie między wynikami oceny liczbowych zmian ultrastrukturalnych 
sortymentu karpi S i D w gospodarstwach KN, PS, GL i OS. Stwierdzono takie różnice dla 
gospodarstw SM i MK. Wyniki analiz statystycznych, przeprowadzonych testem ANOVA 
rang Kruskala-Wallisa, pozwalają stwierdzić, że obserwowane różnice w liczbie zmian ultra-
strukturalnych w wątrobotrzustce ryb pochodzących z różnych technologii chowu są istotne 
statystycznie ze wskazaniem na największa ich liczbę dla chowu intensywnego.

Biorąc pod uwagę sposób produkcji karpia nasuwa się spostrzeżenie, że najmniej zmian 
subkomórkowych obserwowano u ryb poddanych produkcji niskointensywnej, nieco wię-
cej semiekstensywnej i prawie dwukrotnie więcej u karpi z produkcji intensywnej. Na tego 
rodzaju układ miało wpływ „dokarmianie” ryb przez wędkarzy. Można założyć, że gdyby 
analizy były przeprowadzane w innym gospodarstwie semiekstensywnym niż SM – to wtedy 
liczba i nasilenie zmian ultrastrukturalnych wzrastałyby wprost proporcjonalnie do stopnia 
intensywności produkcji. 

Przeprowadzone badania ultrastrukturalne wskazują, że stosunkowo najczęściej zmiany 
obserwowano w mitochondriach, a rzadziej w szorstkiej siateczce śródplazmatycznej. Miały 
zarówno charakter adaptacyjny, jak i uszkadzający i były o niskim stopniu intensywności.
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Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment S, KN

r Ryc. 46. Dość liczne lipidy w części 
obwodowej hepatocytów (gwiazdki) 
w pobliżu mitochondriów (strzałki), 
dobrze widoczne ziarnistości 
glikogenu w cytoplazmie.  
Pow. 5900 × 

r Ryc. 47. Struktury mielinopodobne 
w obrzmiałym mitochondrium 
(strzałka), pojedyncze lipidy 
(gwiazdki). Pow. 9300 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment D, KN

r Ryc. 48. Dość liczne lipidy w części 
obwodowej hepatocytów (gwiazdki), 
zgrupowania mitochondriów (główki 
strzałek), fagosomy (strzałki), 
jądro hepatocyta (N), po lewej 
stronie błona komórkowa z licznymi 
wypustkami. Pow. 4000 × 

r Ryc. 49. Pojedyncze lipidy  
w części obwodowej hepatocytów 
(gwiazdki), miejscowa proliferacja 
mitochochondriów z obecnością 
struktur mielinopodobnych  
w niektórych z nich (strzałki) na 
górze błona komórkowa z licznymi 
wypustkami. Pow. 5900 × 



JÓZEF SZAREK, ANNA ANDRZEJEWSKA, IZABELLA BABIŃSKA98

Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment S, SM

r Ryc. 50. Duże krople lipidów  
w różnych miejscach hepatocytów 
(gwiazdki), liczne fagosomy (główki 
strzałek), dobrze rozbudowana 
szorstka siateczka śródplazmatyczna 
(strzałki), jądro hepatocyta (N).  
Pow. 5900 × 

r Ryc. 51. Fragment hepatocyta 
dwujądrowego (jądra – N), fagosom 
(główka strzałki), proliferacja 
mitochondriów (M), drobne lipidy 
(strzałki). Pow. 4000 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów semiekstensywny, sortyment D, SM

r Ryc. 52. Liczne, różnej wielkości, 
krople lipidów (gwiazdki), pojedyncze 
ciałka gęste w mitochondriach 
(strzałki), jądro (N). Pow. 9300 × 

r Ryc. 53. Lipidy (gwiazdki), liczne 
struktury mielinopodobne (strzałki), 
rozrzedzenie cytoplazmy (R), jądro 
(N). Pow. 9300 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment S, PS

r Ryc. 54. Polimorficzne
mitochondria (główki strzałek), 
fagosom (strzałka), szorstka 
siateczka śródplazmatyczna (RER) 
otaczająca jądro (N). Pow. 9300 ×  

r Ryc. 55. Struktura mielinopodobna 
(strzałka), niektóre mitochondria  
z ciałkami gęstymi (główki strzałek), 
proliferacja szorstkiej siateczki 
śródplazmatycznej (RER), jądro (N). 
Pow. 9300 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment D, PS

r Ryc. 56. Lipidy (gwiazdki), 
mitochondria z ciałkami gęstymi 
(główki strzałek), szorstka siateczka 
śródplazmatyczna (strzałki), jądro 
hepatocyta (N). Pow. 9300 × 

 

r Ryc. 57. Liczne struktury 
mielinopodobne (główki strzałek), 
kropla lipidu (gwiazdka), poszerzenie 
kanałów szorstkiej siateczki 
śródplazmatycznej (strzałka).  
Pow. 9300 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment S, GL

r Ryc. 58. Małe krople lipidów 
w różnych miejscach cytoplazmy 
(gwiazdki), polimorficzne
mitochondria (strzałki), jądro 
hepatocyta (N). Pow. 5900 × 

r Ryc. 59. Pojedyncze małe krople 
lipidów w różnych miejscach 
cytoplazmy (gwiazdki), polimorficzne
mitochondria (strzałki), struktura 
mielinopodobna (główka strzałki), 
jądro hepatocyta (N). Pow. 9300 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów niskointensywny, sortyment D, GL

r Ryc. 60. Pojedyncze małe krople 
lipidów w różnych miejscach 
cytoplazmy (gwiazdki), polimorficzne
mitochondria (białe strzałki), 
fagosomy (główki strzałek), kanalik 
żółciowy (czarna strzałka), jądro 
hepatocyta (N). Pow. 5900 ×  

r Ryc. 61. Pojedyncze małe krople 
lipidów w różnych miejscach 
cytoplazmy (gwiazdki), polimorficzne
mitochondria (białe strzałki), 
fagosom (główka strzałki), struktury 
mielinopodobne (czarne strzałki), 
wrębowate jądro hepatocyta (N). 
Pow. 4000 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów intensywny, sortyment S, OS

r Ryc. 62. Pojedyncze średniej 
wielkości krople lipidów w części 
obwodowej komórek (gwiazdki), 
polimorficzne mitochondria (strzałki),
duże wyraźne ziarnistości glikogenu, 
jądro hepatocyta (N). Pow. 5900 ×  

r Ryc. 63. Różnej wielkości krople 
lipidów w różnych miejscach 
cytoplazmy (gwiazdki), polimorficzne
mitochondria (strzałki), struktury 
mielinopodobne (główki strzałek) 
z rozrzedzeniem cytoplazmy w ich 
okolicy, duże wyraźne ziarnistości 
glikogenu, jądro hepatocyta (N).  
Pow. 4000 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów intensywny, sortyment D, OS

r Ryc. 64. Duże krople lipidów 
(gwiazdki), rozplem włókien kolagenu 
(strzałki), mitochondria (główki 
strzałek), duże wyraźne ziarnistości 
glikogenu, jądro hepatocyta (N) 
z nietypowym rozmieszczeniem 
chromatyny jądrowej (czarne 
skupiska). Pow. 5900 × 

r Ryc. 65. Fragment hepatocyta 
dwujądrowego (jądra – N), fagosom 
(główka strzałki), proliferacja 
mitochondriów (strzałki), miejscami 
rozrzedzenie cytoplazmy (R).  
Pow. 5900 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów intensywny, sortyment S, MK

r Ryc. 66. Liczne, różnej wielkości, 
krople lipidów (gwiazdki), miejscami 
uszkodzone mitochondria (strzałki), 
szorstka siateczka śródplazmatyczna 
(RER), jądro hepatocyta (N).  
Pow. 4000 × 

r Ryc. 67. Liczne, różnej wielkości, 
krople lipidów (gwiazdki), polimorfizm
mitochondriów (strzałki), jądro 
hepatocyta (N). Pow. 5900 × 
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Wątrobotrzustka karpi – chów intensywny, sortyment D, MK

r Ryc. 68. Liczne, średniej wielkości, 
krople lipidów (gwiazdki), fagosomy 
(główki strzałek), polimorfizm
mitochondriów (strzałki), jądro 
hepatocyta (N). Pow. 5900 × 

r Ryc. 69. Liczne struktury 
mielinopodobne (główki strzałek), 
polimorfizm mitochondriów (strzałki),
szorstka siateczka śródplazmatyczna 
(RER), jądro hepatocyta (N).  
Pow. 9300 × 
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10. Podsumowanie

Badania nad wpływem rodzaju technologii produkcji rybackiej i jakości środowiska 
wodnego na wybrane wskaźniki hodowlane i patomorfologiczne karpia konsumpcyjnego 
(Cyprinus carpio L.) dostarczyły obszernej wiedzy odnośnie do powszechności stosowania 
poszczególnych technologii w polskich gospodarstwach rybackich oraz jakości karpia przez 
nie produkowanego. Najpowszechniej stosowaną okazała się technologia niskointensywna, 
dostarczająca ryby najwyższej jakości, jak również najbardziej przyjazna środowisku. Tech-
nologie: semiekstensywna i intensywna są rzadko stosowane w naszym kraju.

Pomimo znacznych różnic w wielkości obsad oraz intensywności żywienia karpi w po-
szczególnych gospodarstwach, nie stwierdzono pogorszenia jakości wody mierzonej ośmio-
ma podstawowymi parametrami fizyko-chemicznymi. Wykazano wysoką tolerancję karpia
na stan środowiska bytowania (zagęszczenie obsad, sposób żywienia, jakość wody). 

Ciekawym i wartym odnotowania jest fakt wpływu wędkarstwa na ryby/środowisko. 
Do nielicznych polskich gospodarstw rybackich, stosujących semiekstensywną technologię 
chowu, zaliczany jest Ośrodek Zarybieniowy PZW Siemianówka, będący Jednostką Zarządu 
Okręgu PZW Białystok, prowadzący produkcję na zbiorniku zalewowym Siemianówka. Ten 
liczący około 1 tys. ha relatywnie płytki zbiornik służy również za bazę rekreacyjną dla licz-
nej rzeszy wędkarzy licencjonowanych oraz nierejestrowanych wędkujących wczasowiczów 
z okolicznych ośrodków wczasowych. Problem eutrofizacji wód na skutek trudnych do usta-
lenia ilości zanęt wędkarskich jest tematem wstydliwym i przemilczanym. Niniejsze badania 
jasno wskazują na pilną potrzebę rozwiązania tego problemu w interesie ochrony środowiska 
przyrodniczego. 

Ryby, reprezentujące technologie produkcji stosowane w Polsce, charakteryzowały się 
wysoką jakością odżywczą i korzystnymi cechami organoleptycznymi. Nieco niższe oceny 
uzyskały ryby pochodzące z technologii marginalnych (wody pochłodnicze) lub intensyw-
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nie „dokarmiane” przypadkowymi „paszami” przez wędkarzy. Analiza znaczącej populacji 
(180 sztuk) ryb potwierdziła również niskie poziomy metali ciężkich w tkance mięśniowej. 
Jest to ważki argument dla wsparcia promocji karpia, który zawiera znacznie niższe poziomy 
zanieczyszczeń niż ryby morskie, zwłaszcza bałtyckie. 

Ponadto, zastosowanie wysoce czułego narzędzia, jakim jest analiza morfologiczna 
(w tym ultrastrukturalna), wskazało na prawidłowy obraz struktury komórek wątrobotrzust-
ki polskiego karpia konsumpcyjnego. Tylko szczegółowa analiza pod mikroskopem świetl-
nym i elektronowym drobnych odstępstw od normy pozwoliła na następujące uszeregowanie 
technologii od najbardziej korzystnej dla zdrowia karpia: niskointensywna > semiekstensyw-
na > intensywna. 

Przeprowadzone badania wykazały, że najpowszechniej stosowana w Polsce niskointen-
sywna technologia chowu jest najkorzystniejszą i zapewnia najwyższą jakość karpia kon-
sumpcyjnego.
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