
 
III. 2.5. GOSPODARKA STAWOWA 
 

Choć początek rozwoju gospodarki stawowej w Polsce według zapisów historycznych 
datuje się na XV wiek, wydaje się wysoce prawdopodobne, że pierwsze stawy o nastawieniu 
produkcyjnym obecne były już wcześniej. Fakt ten wiąże się z osiedleniem na ziemiach 
polskich zakonu Cystersów. Od XV wieku notowany jest natomiast wyraźny rozkwit tej 
dziedziny. Jest on wiązany z rozwojem dwóch centrów ekonomiczno – kulturowych: Śląska  
i Małopolski (Nyrek 1979). Rozwój miast i postępujący wzrost liczby ich mieszkańców 
powodował wzrost zapotrzebowania na ryby, co wobec oddalenia wymienionych regionów 
od morza oraz braku większych kompleksów jeziorowych w pobliżu, stanowiło dogodne 
podłoże dla rozwoju rybactwa stawowego. W tym czasie wyodrębniły się dwa największe 
ośrodki gospodarki stawowej: związanego z Wrocławiem Milicza i zaopatrujący Kraków 
ośrodek rybnicko-oświęcimski. Losy obu ośrodków w wiekach późniejszych uzależnione były 
od ogólnego rozwoju socjo-ekonomicznego (głównie rozwoju przemysłu), wskutek czego 
ośrodek rybnicko-oświęcimski uległ znacznym zmianom, podczas gdy ośrodek milicki  
w istotnym stopniu zachował swój charakter. W swoich opracowaniach monograficznych 
Nyrek (1966a,b, 1975, 1972) wyróżnił następujące okręgi gospodarki stawowej, związane  
z aktualnym obszarem województwa śląskiego: okręg rybnicko-pszczyński, okręg opolsko-
niemodliński oraz okręg kluczborsko-lubliniecki. 

W ujęciu zarówno historycznym jak i aktualnie gospodarczym, niezmiernie 
interesujący przebieg miał rozwój rybactwa stawowego na Śląsku Cieszyńskim. To między 
innymi tutaj miał swój początek intensywny rozwój stawiarstwa (tak bywa też określane 
rybactwo stawowe). Istniejące warunki naturalne w postaci podmokłych terenów 
nadwiślańskich leżących u podstawy tarasu akumulacyjnego Wisły, pozwoliły na intensywny 
rozwój stawów w ówczesnym kluczu skoczowsko-strumieńskim, a niewielka odległość od 
Krakowa umożliwiała spławianie ryb specjalnymi łodziami. Charakter gospodarki już w owym 
okresie miał istotne cechy zaawansowania technologicznego, ponieważ stawy użytkowane 
były w sposób przemienny z uprawami polowymi. W wiekach XVII i XVIII, na skutek 
wyniszczających wojen, spadku opłacalności będącej skutkiem niekorzystnych zmian cen 
zbóż oraz przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy, gospodarka stawowa na tym 
terenie uległa znacznej destrukcji. Powierzchnię 6286 ha stawów zamieniono na grunty orne, 
pozostały jedynie gospodarstwa lokalizujące się w kluczu skoczowsko-strumieńskim. Spadek 
cen zbóż, rosnący popyt na produkty mięsne i rozwój środków transportu w XIX wieku, 
spowodował wzrost koniunktury dla ryb stawowych (głównie karpia). Rzeczywisty rozkwit 
nastąpił jednak po modernizacji technologii chowu karpia opracowanej przez Tomasza 
Dubisza (w latach 1868-1888 mistrz rybacki Komory Cieszyńskiej). Modernizacja ta nie tylko 
skróciła do trzech lat cykl produkcji karpia konsumpcyjnego, ale także pozwoliła na 
gwałtowny wzrost wydajności. W efekcie nastąpił powrót zainteresowania produkcją ryb  
i ponownie zalano wiele stawów użytkowanych rolniczo. Atrakcyjność nowej metody 
upowszechniła ją w Małopolsce, a następnie w krajach ościennych. Metoda ta jest do 
dzisiejszego dnia z powodzeniem stosowana jako obowiązująca w europejskiej, stawowej 
produkcji karpia.  
 
AKTUALNY STAN RYBACTWA STAWOWEGO (KARPIOWEGO)  
 

W skład województwa śląskiego w jego aktualnym kształcie włączona została 
większość gmin byłych województw: bielskiego, katowickiego i częstochowskiego. 
Powierzchnia stawów południowej części województwa śląskiego jest zatem obecnie 
obszarem o największym wykorzystaniu gruntów rolnych pod gospodarkę stawową w Polsce 
(1,2%), a łączna powierzchnia ogroblowana wynosi bez mała 4000ha. W środkowej części 
województwa powierzchnia stawów nieznacznie przekracza 2000ha, natomiast w północnej 
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części pokrycie terenu stawami jest najmniejsze (0,3% gruntów użytkowanych rolniczo)  
o powierzchni niespełna 2000 ha (ryc. III. 2.5/1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. III. 2.5/1 Powierzchnia stawów rybnych w Polsce (poprzedni podział administracyjny). 
 
 

Taki rozkład ma swoje uzasadnienie historyczne, hydrologiczne, a także klimatyczne. 
Zasoby wodne województwa śląskiego nie są rozmieszczone równomiernie. W części 
południowej województwa wstępuje widoczna przewaga wód powierzchniowych, natomiast 
część północna, wyraźnie uboższa w wody powierzchniowe, dysponuje znacznymi zasobami 
wód podziemnych. Zasoby te stanowią główne (o ile nie wręcz jedyne) źródło zaopatrzenia w 
wodę pitną mieszkańców tych terenów. Na obszarze województwa śląskiego 
zlokalizowanych jest kilkadziesiąt sztucznie utworzonych zbiorników, spośród których 
Zbiornik Goczałkowice zaliczyć można do zbiorników dużych; Tresna i Dzierżno Duże do 
zbiorników średniej wielkości. Zbiorniki: Rybnik, Kozłowa Góra, Porąbka, Przeczyce, Łąka, 
Poraj, Dzierżno Małe, Pogoria i Dziećkowice należą do grupy zbiorników małych. Pozostałe 
sztuczne zbiorniki województwa śląskiego są bardzo małe, o powierzchni poniżej 1 km2.  
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Południowa część województwa jest terenem zaliczanym do obszarów o największej 
sumie opadów, jak i dysponującym dobrymi warunkami termicznymi. Oczywistym jest zatem 
wykorzystywanie stawów głównie do produkcji ryb ciepłolubnych. Podstawowym gatunkiem 
produkowanych w stawach jest w takich warunkach karp, którego produkcja krajowa od 1995 
roku ustabilizowała się na poziomie około 20000 ton ryby konsumpcyjnej rocznie, z niewielką 
tendencją zwyżkową w ostatnich latach. Z tej liczby około 5000 ton produkowane jest na 
terenie województwa śląskiego, czyli praktycznie co czwarty karp.  

Dzisiejsze okręgi stawowego rybactwa karpiowego w województwie śląskim w swym 
zasadniczym charakterze opierają się na centrach ukształtowanych historycznie (ryc. III. 
2.5/2). W takim ujęciu wyróżnić przede wszystkim należy: gospodarujące w zlewni Wisły – 
okręg cieszyński i okręg pszczyńsko-bielski oraz gospodarujące w zlewni Odry - okręg 
rybnicko-raciborski. W wymienionych okręgach funkcjonuje około 90% gospodarstw 
stawowych istniejących na terenie województwa śląskiego. Pozostałe 10% ma charakter 
rozproszony  
i często mieszany pod względem charakteru produkcji (gospodarka karpiowa, pstrągowa 
oraz handel rybą).  

Podstawowe spektrum gatunkowe stawów karpiowych, to: karp, lin, amur biały, 
tołpyga pstra, tołpyga biała, sum europejski oraz szczupak. Tak zwane „ryby dodatkowe”  
w gospodarstwie karpiowym do 1995 roku stanowiły zaledwie ułamek procenta produkcji 
rocznej. Od roku 1996 obserwuje się stały wzrost zainteresowania zróżnicowaniem 
gatunkowym produkcji stawowej i aktualnie stanowi ona około 6-8% produkcji całkowitej  
z trendem wzrostowym.  

 Już w XIX wieku (do roku 1877) powstały na terenie dzisiejszego województwa 
śląskiego dwie wylęgarnie ryb łososiowatych: Wisła Czarne (Beskid Śląski) i Złoty Potok  
k. Częstochowy. Także do Złotego Potoku sprowadzono w 1904 roku po raz pierwszy ze 
Szwecji zaoczkowaną ikrę pstrąga tęczowego. Choć początki chowu i hodowli ryb 
łososiowatych lokalizowały się po części na terenie dzisiejszego województwa śląskiego, to 
później rozpowszechniła się ona na całym południu kraju, gdzie koncentrowała się do 
późnych lat 50. XX wieku. Aktualnie główna masa produkcji ryb łososiowatych w obiektach 
fermowych lokalizuje się w północnej części kraju. Całkowita produkcja pstrąga tęczowego 
osiągnęła w 2001 roku 11445 ton. Na województwo śląskie przypada z tej ilości średnio nie 
więcej niż 100 ton. Nie jest to wiele – zważywszy wielkość produkcji krajowej –  ale od czasu 
wprowadzenia nowoczesnych technologii, w tym głównie żywienia pełnowartościowymi 
paszami zaspokajającymi wszystkie potrzeby pokarmowe intensywnie rosnących ryb przy 
jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia środowiska, produkcja wydaje się być od lat stabilna. 
Powstają również nowe ośrodki (budowana ferma w Koniecpolu). Początki produkcji 
łososiowatych bazowały na wykorzystaniu mokrych pasz wytwarzanych na miejscu,  
w fermie, głównie z odpadów poubojowych. Powodowało to ługowanie znacznych ładunków 
materii organicznej, co zmuszało z kolei do radykalnej wymiany wody na świeżą. 
Wprowadzenie granulowanych pasz o składzie komponentowym skierowanym na możliwie 
pełne zaspokajanie potrzeb ryb, w istotnym stopniu poprawiło tę niekorzystną sytuację. 
Szybki postęp prac badawczych w tym zakresie spowodował pojawianie się kolejnych 
generacji pasz, o składzie coraz bardziej zbliżonym do pełnego pokrycia zapotrzebowania 
ryb, wytwarzanych w technologiach pozwalających radykalnie zmniejszyć ilość odpadów 
niedostępnych dla ryb. Dodatkowo, zastosowanie technik częściowej recyrkulacji (lub raczej 
wielokrotnego użycia tej samej wody), aktywnego natleniania oraz aktywnej filtracji, stwarza 
możliwości dalszego zmniejszania zapotrzebowania na wodę. W odróżnieniu od dających się 
wyodrębnić okręgów produkcji stawowej, gospodarstwa pstrągowe nie skupiają się w okręgi, 
lecz występują w postaci bardziej rozproszonej, choć można by i tutaj pokusić się  
o grupowanie w obszarach częstochowskim i bielskim (ryc. III. 2.5/2). Biorąc jednak pod 
uwagę skalę rozproszenia, interpretacja taka mogłaby być swego rodzaju nadużyciem.  
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OCENA RELACJI RYBACTWO – ŚRODOWISKO WODNE 
 

Rybactwo znajduje się pod silna presją warunków środowiskowych, których jakość 
warunkuje prowadzenie określonych rodzajów działalności, a w szczególnych przypadkach 
może je wręcz uniemożliwić. 

Podstawową funkcją stawów jest oczywiście produkcja żywności, jednak niemniej 
istotna jest ich rola w cyrkulacji wody. Szczególnie w krajach o niewielkiej ilości opadów, 
każda ilość dostępnej wody słodkiej powinna być zatrzymana, w przeciwnym wypadku może 
być bezpowrotnie utracona. Konstrukcja stawów umożliwia ich napełnianie i opróżnianie,  
co przypomina funkcjonowanie zbiornika zaporowego na rzece. W okresie chwilowego 
nadmiaru wody (np. w wyniku obfitych, lecz krótkotrwałych opadów deszczu) woda jest 
wykorzystywana do napełniania stawów, natomiast w okresach suszy, jest powoli 
odprowadzana do rzeki. W opisanym powyżej ujęciu, stawy spełniają funkcje stabilizującą 
przepływ wody. Na terenach suchych, o niewielkiej ilości opadów w ciągu roku, stawy pełnią 
niezmiernie pozytywną rolę w poprawie warunków wilgotnościowych, przyczyniając się do 
powstania cyrkulacji pary wodnej o krótkim cyklu. Zjawisko to polega na zmianie kierunku 
cyrkulacji pary wodnej w ciągu doby, wymuszonym przez różnicę temperatury między 
stawami a otoczeniem. W ciągu dnia stawy są chłodniejsze od otoczenia, natomiast nocą 
zwykle cieplejsze. W przeciwieństwie do dużych zbiorników wodnych charakteryzujących się 
obiegiem wody o długim cyklu, para wodna znad stawów nie przemieszcza się do górnych 
warstw atmosfery i nie skrapla się z dala od terenów parowania. Krążąc w najniższych 
warstwach, para wodna przyczynia się do wzrostu wilgotności terenów otaczających stawy. 
Wynikiem jest obfita szata roślinna, a tym samym zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla 
w powietrzu. Pojawiające się na obrzeżu stawów powierzchnie pokryte trzciną oraz krzewy  
i drzewa otaczające kompleksy stawowe stają się atrakcyjnym terenem dla życia  
i rozmnażania się ptaków, drobnych ssaków, płazów, gadów, wodnych skorupiaków  
i owadów. Jako przykład może służyć zlokalizowany w południowej Polsce, należący do 
ZIiGR PAN kompleks około 800 ha ziemnych stawów karpiowych, na terenie których 
stwierdzono występowanie przedstawicieli 1454 gatunków flory i 876 gatunków fauny 
(Sieminska & Sieminska 1961). Szereg z nich to przedstawiciele rzadkich i chronionych 
gatunków. Z powodu swego działania retencyjnego umożliwiają również obfity wzrost 
roślinności wodnej, często na terenach gdzie dotychczas nie występowała w ogóle. 
Utrzymywanie bioróżnorodności to jedno z podstawowych wyzwań stojących przed 
zrównoważonym rozwojem i taką rolę bez wątpienia spełniają ziemne stawy rybne. 

 Szczególnie istotną cechą ziemnych stawów, jest ich zdolność do zatrzymywania 
związków biogennych dopływających wraz z wodą. Dzieje się tak głównie dzięki aktywności 
glonów planktonowych, dla których napływające sole biogenne stanowią pożywkę 
umożliwiającą - obok fotosyntezy – przyrost biomasy. Dotyczy to związków fosforu, które 
włączając się w funkcjonowanie łańcucha troficznego stawu ulegają zatrzymaniu nawet  
w ponad 90%. Istotną rolę spełnia tutaj także sorpcja fosforu przez osady denne. 
Dopływające z kolei wraz z wodą azotany (N-NO3), kontaktując się z praktycznie 
beztlenowymi osadami dennymi, stają się łatwym donorem tlenu dla osadów i ulegają bardzo 
wydajnej denitryfikacji. Nawet gdy dopływ stanowią biologicznie oczyszczone ścieki 
komunalne, proces ten nie traci na wydajności. Przykładem może być 40-hektarowy 
kompleks stawów rybnych odbierających biologicznie oczyszczone ścieki komunalne  
z oczyszczalni Komorowice (Bielsko-Biała). To właśnie związki azotowe i fosforowe są 
głównym czynnikiem eutrofizującym wody powierzchniowe, zatem usunięcie ich w procesie 
biologicznej transformacji w stawach ziemnych może być traktowane jako jeden z bardziej 
wydajnych systemów ochrony wód powierzchniowych. Istnieje prosta zależność, która łączy 
jakość powierzchniowych wódy płynących z powierzchnią stawów lokalizowanych w zlewni, 
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którą można wyrazić następująco: im większa powierzchnia stawów w proporcji do ilości 
wody dopływającej z rzeki, tym mniej związków biogennych w wodzie poniżej stawów. 
Powyższa cecha stawów może być wykorzystana w praktyce związanej z ochroną wód  
i oczyszczaniem ścieków. Biologiczne oczyszczanie ścieków, nawet w najbardziej wydajnych 
formach technicznych, nie prowadzi do całkowitej eliminacji związków biogennych, głównie 
fosforu. Tak zwany „trzeci stopień oczyszczania”, polegający na usuwaniu fosforu  
z biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych, polega najczęściej na wprowadzaniu 
związków chemicznych powodujących przekształcenie rozpuszczonych w wodzie związków 
fosforu w związki nierozpuszczalne, które następnie ulegają sedymentacji na dnie zbiorników 
lub są aktywnie usuwane z wody. Takie podejście sprzyja pojawieniu się nowego problemu 
związanego z ochroną środowiska, jakim jest problem odpadów i miejsc ich gromadzenia. 
Problemy te przestają w rzeczywistości istnieć, jeśli możliwe będzie zaangażowanie stawów 
w procesie eliminacji związków fosforu i azotu z już biologicznie oczyszczonych ścieków 
komunalnych. W tak traktowanych stawach możliwa jest produkcja ryb, nie bezpośrednio do 
konsumpcji, lecz na przykład produkcja materiału obsadowego, kierowanego następnie do 
dalszego chowu w stawach zasilanych czystą wodą, lub też do produkcji ryb gatunków 
ozdobnych. Obfitość pokarmu naturalnego ryb rozwijającego się w stawach zasilanych silnie 
obciążoną biogenami wodą, pozwala na prowadzenie chowu bez stosowania jakichkolwiek 
pasz, lub z ich ograniczonym udziałem. 

 Oprócz wymienionych dotychczas istotnych stron materialnych istnienia stawów  
w środowisku, nie sposób zapomnieć o ich funkcjach pozamaterialnych. Jednostronnie 
uformowany krajobraz jest często odbierany jako nieciekawy. Człowiek jest ewolucyjnie 
związany z wodą, zatem stwarzanie mu możliwości kontaktu z nią, jest niezmiernie ważne 
dla zrównoważonego funkcjonowania. Spacery nad wodą, bogactwo przyrody otaczającej 
stawy, może i powinno być traktowane jako element edukacji młodego pokolenia, które 
obserwując wielokierunkową funkcję stawów łatwiej przyjmie zasady zrównoważonego 
rozwoju, w którym produkcja dóbr idzie w parze z rozwojem społecznym i ekologią.  

 Wszystkie przedstawione powyżej aspekty funkcjonowania stawów w środowisku to 
zaledwie pobieżny przegląd możliwości ich wykorzystania. Od dziesiątków lat trwają 
badania, które pierwotnie skierowane na zwiększenie produktywności stawów, w ostatnim 
czasie rozszerzają się coraz bardziej na ich pozaprodukcyjne, społeczne i ogólno-
przyrodnicze funkcje.  
 
ZAGROŻENIA 
 

1. Podstawowym zagrożeniem dla wszelkich form uprawiania rybactwa jest bez 
wątpienia ilość i jakość wody. Są to podstawowe dla funkcjonowania rybactwa 
aspekty, bez których jakiekolwiek dalsze rozważania są nieistotne. Pierwotnym 
działaniem powinno być przede wszystkim odcinanie źródeł zanieczyszczeń 
przemysłowych i biogennych. 

2. Na obszarze województwa śląskiego brak jest rozwoju działań zmierzających do 
pozazbiornikowej retencji wody. Słaba promocja tworzenia obszarów nawodnionych 
(wetlandów) i regulacja rzek powoduje szybki spływ nadmiarowych wód 
podeszczowych, co wywołuje efekt znacznego zróżnicowania przepływów.  
W stosunkowo dobrej sytuacji są stawy ziemne (karpiowe), ponieważ poza 
wiosennym napełnianiem mis stawowych wodą w dużej mierze pochodzącą  
z topnienia śniegu, ilości wody zużywanej w ciągu sezonu pokrywają straty 
powodowane głównie odparowaniem i w pewnym stopniu także infiltracją.  
Z powodów technologicznych nie utrzymuje się śródsezonowego przepływu wody 
przez stawy. W okresie jesiennego deficytu wody stawy karpiowe oddają wodę na 
skutek jej spuszczania w celu odłowu ryb. W znacznie gorszym położeniu są rybackie 
gospodarstwa łososiowe, zbiornikowe i rzeczne. Dla gospodarstwa pstrągowego 
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gwałtownie wzbierające wody niosące znaczną ilość zawiesiny są tak samo 
niebezpieczne, jak przegrzane wody niżu letniego bogate w zanieczyszczenia.  

3. Ewentualny brak wsparcia rybactwa ze strony struktur administracyjnych 
i samorządowych. Funkcjonowanie gospodarstw rybackich, jako elementu 
środowiska naturalnego, rolniczego i społecznego wymaga zaangażowania środków 
podtrzymujących te obszary działalności. Istniejące już dopłaty do remontów stawów 
stanowią dobry początek. 

4. Zastępowanie kadr kwalifikowanych zarządzających gospodarstwami przez osoby 
nieprzygotowane. Znane są z terenu całej Polski odstraszające przykłady 
przejmowania gospodarstw przez osoby lub spółki dysponujące odpowiednio dużymi 
środkami finansowymi na zakup lub dzierżawę gospodarstwa, lecz nie posiadające 
wiedzy niezbędnej do jego prowadzenia. Wiedzie to zazwyczaj do degradacji 
gospodarstwa, niezależnie od jego charakteru. 

5. Brak rozeznania stanu istniejącego. Wciąż słabo zaawansowane są prace związane 
z tworzeniem i prowadzeniem katastru wodnego, wobec czego wszelkie informacje 
odnośnie rybactwa województwa mają charakter niepełny, a czasem wręcz 
szczątkowy.  

6. Gospodarz rybacki jest zazwyczaj jednocześnie jedynym źródłem wiedzy  
o gospodarstwie i sposobie gospodarowania. W sposób niezamierzony lub 
świadomie, prezentując swoje gospodarstwo subiektywnie zmienia jego ocenę. 
Dotyczy to zarówno gospodarki rybackiej prowadzonej w wyodrębnionych 
gospodarstwach, jak i na rzekach. 

7. Podejmowanie wszelkich programów, nawet pośrednio dotykających rybactwa bez 
zasięgania zawczasu opinii zainteresowanych. Tworzenie w ten sposób programów 
przemysłowych, budowlanych lub ekologicznych, rozwijając jeden aspekt może 
unicestwić drugi. 

 
SZANSE 
 

1. Wykorzystanie istniejących gospodarstw rybackich jako elementu ochrony zlewni 
rzek przed zanieczyszczeniem związkami biogennymi. Pojawiają się tutaj 
następujące możliwe działania: 

• tworzenie na terenach przyległych do silnie obciążonych biogenami 
cieków, kompleksów stawowych przejmujących z wodą rzeczną biogeny  
i wbudowujących je w poziomy troficzne stawów. Dodatkowym skutkiem 
będzie zwiększanie bioróżnorodności terenów; 

• wyposażanie już istniejących i nowo budowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych w zespoły stawów rybnych jako elementu doczyszczającego 
(od 2004 roku możliwe będzie wykorzystanie środków 6 Programu 
Ramowego Unii Europejskiej); 

• Budowa kompleksów stawowych w zlewniach o dużym zróżnicowaniu 
przepływu wód powodowanego intensywną melioracją. 

2. Obszary rzeczne otoczone nieużytkami, zamienione w tereny nawodnione (wetlandy) 
pozwolą na zwiększenie retencji wody oraz depozycję biogenów; w konsekwencji 
przepływ wody będzie bardziej stabilny, a jakość wody lepsza. Wzrośnie jakość 
cieków, a różnorodność siedlisk pozwoli na naturalne odtwarzanie się populacji ryb.  

3. Objęcie ścisłym nadzorem ichtiologicznym rzek i zbiorników zaporowych. Ramowa 
Dyrektyw Wodna (1999) określa warunki jakości wód w oparciu o wskaźniki 
fizykochemiczne i biotyczne. Uznano tu prawo ekologiczne homeostazy i sprzężenia 
zwrotnego, gdzie struktura jakościowa i ilościowa oraz bioróżnorodność hydrobiontów 
zależą od jakości wód, a wszelkie odchylenia od stanu równowagi wskazują na 
stopień antropopresji. Po wejściu Polski w struktury UE niezbędnym elementem 
oceny jakości wód będzie między innymi monitoring ichtiofauny. Według postanowień 
Ramowej Dyrektywy Wodnej monitoring ten powinien być wykonywany nie rzadziej, 

 434



aniżeli raz na trzy lata. Istotnym elementem prowadzenia takiego monitoringu jest 
wykonywanie go nie przez bezpośrednio zainteresowanego gospodarza wód, lecz 
przez zespoły niezależnych ekspertów. Niezbędne zatem jest sięganie do 
doświadczonej kadry naukowej. Województwo śląskie nie posiada rozbudowanego 
systemu edukacji w zakresie ichtiobiologii i rybactwa, jednak w powiecie cieszyńskim 
funkcjonuje Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Dysponując 
ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem i kompetentna kadrą, jest w stanie 
podejmować działania w zakresie monitoringu ichtiofauny i zbiorowisk innych 
hydrobiontów, rybackiej bonitacji rzek i zbiorników wodnych, opracowania koncepcji 
rybackiego zagospodarowania wskazanych obszarów. 

4. Stworzenie w oparciu o istniejące tereny zagospodarowane rybacko-ekologicznej  
sieci edukacyjnej, ukazującej wzajemne, pozytywne relacje pomiędzy rybactwem  
a środowiskiem. Spowoduje to wzrost świadomości społecznej w tym zakresie oraz 
przybliży problematykę korzystania z wód i ich ochrony. 

5. Promocja rybactwa województwa śląskiego, postrzeganego jako silnie 
uprzemysłowione. Świadomość istnienia na terenie województwa wysokiego poziomu 
rolnictwa, a w tym rybactwa jest niewystarczająca. Wsparcie wojewódzkich  
i lokalnych władz administracyjnych i samorządowych pozwoli na szersze 
propagowanie idei świadomego, odpowiedzialnego i ekologicznie bezpiecznego 
korzystania z wód. 

 

 Aktualna sytuacja rybactwa województwa śląskiego prezentuje stosunkowo stabilny 
obraz. Istniejące gospodarstwa rybackie, choć znajdują się w różnym stanie technicznym, 
utrzymują produkcję na stabilnym, właściwym poziomie. Konieczne jest przynajmniej 
podtrzymywanie zasady pomocy niesionej gospodarstwom (remonty stawów); rozważyć 
należałoby także opracowanie innych kierunków i zakresów wsparcia. Akcesja Polski do Unii 
Europejskiej również w zakresie rybactwa stawia nowe zadania. W UE wspólną politykę 
rybołówstwa wprowadzono już w 1983 roku, a opiera się ona na kilku zasadach, wśród 
których najważniejsze to ochrona środowiska i odpowiedzialne rybołówstwo.  

 Włączanie rybactwa i rybaków do programów zachowania zasobów przyrodniczych  
i promocji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo jest jak najbardziej celowe.  
W rzeczywistości rybactwo, choć w pewnym stopniu korzysta ze środowiska naturalnego,  
w jeszcze większym stopniu uczestniczy w jego tworzeniu. Warunkiem jednak jest 
traktowanie rybactwa jako podmiotu w tych programach.  
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