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Ludzie i ryby
Wśród bogactwa informacji dotyczących rozwoju gatunku ludzkiego, kolejnych 
etapów jego ewolucji, czy materialnych świadectw naszej głębokiej przeszłości, 
dane paleontologiczne i archeologiczne artefakty, których oryginały lub kopie 
znaleźć można w zbiorach muzealnych całego świata bezdyskusyjnie wskazują, 
że rybactwo rozumiane jako pozyskiwanie żywności z naturalnych zasobów, było 
poza zbieractwem, jedną z najwcześniejszych zorganizowanych aktywności 
człowieka w jego rozwoju ewolucyjnym. Choć najwcześniejsze dane 
archeologiczne datowane na 140 – 164 tys. lat temu wskazują, że pozyskiwane 
z płytkich wód organizmy stanowiły już wówczas pożywienie człowieka, jednakże 
najstarsze znane haki wędkarskie odnalezione w Timorze Wschodnim, datowane 
są na ok. 40 000 lat p.n.e. Dostęp do wody, jako czynnika warunkującego 
osadnictwo ludzkie, sprzyjał utrzymywaniu rybołówstwa jako podstawowego 
źródła zaopatrzenia w pokarmowe białko zwierzęce. Dopiero stopniowe 
udomowienie kolejnych gatunków zwierząt zmieniało pozycję rybactwa. 
Niezależnie jednak od zmian rozszerzających rolniczą aktywność człowieka 
na kolejne obszary, rybactwo pozostało jednym z najbardziej istotnych kierunków 
tej aktywności. Współcześnie, pojęcie „rybactwo” nie jest homogenne i nie 
ogranicza się wyłącznie do wymiaru eksploatacyjnego. Najbardziej klasyczny 
schemat obejmuje podstawowy podział rybactwa na rybołówstwo i akwakulturę, 
z konsekwentnym podziałem sięgającym głębiej w strukturę. W swym klasycznym 
ujęciu, podstawowy podział biegnie zgodnie z klasycznym rozdziałem wód 
na morskie i śródlądowe, natomiast dopiero wśród tak wyodrębnionych gałęzi 
lokalizowane są dalsze podziały, coraz bardziej uszczegółowionych aktywności. 
Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin rybactwa jest akwakultura, 
rozumiana definicyjnie jako chów i hodowla organizmów wodnych prowadzona 
w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych człowieka, a także dla osiągnięcia 
celów technicznych. Pierwotnie pojęcie „akwakultura” sprowadzało się do chowu 
i hodowli ryb. Z czasem jednak pojawiały się kolejne grupy organizmów i obecnie 
światowa akwakultura dotyczy ryb jako takich, z około 20 gatunkami docelowymi, 
jak również skorupiaki (głównie krewetki), mięczaki (głównie ostrygi i omułki), 
a także glony, zarówno konsumpcyjne, jak i jednokomórkowe, produkowane jako 
surowiec paszowy, farmaceutyczny, czy energetyczny. 
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 Jeśli nie uwzględniać instalacji doświadczalnych o niewielkiej skali oraz 
słonowodnej produkcji akwarystycznej, polska akwakultura wykorzystuje wodę 
słodką jako środowisko życia produkowanych organizmów. Mimo wstępnego 
wytypowania niektórych obszarów Bałtyku jako miejsc potencjalnie sprzyjających 
prowadzeniu akwakultury morskiej, dotychczas w Polsce nie doszło 
do praktycznego wdrożenia projektów akwakultury morskiej. 
Krajowa akwakultura trzeciej dekady XXI stulecia opiera się głównie na produkcji 
karpia i tzw. „gatunków towarzyszących” prowadzonej w tradycyjnym systemie 
ziemnych stawów typu karpiowego oraz produkcji pstrąga tęczowego i innych 
gatunków ryb łososiowatych, realizowanej w głównej mierze w systemach 
jednokierunkowego przepływu wody, z zaznaczającym się coraz wyraźniej 
stopniowym wdrażaniem recyrkulacji wody. Technologia recyrkulacji o bardzo 
intensywnym stopniu wykorzystania wody jest także obecna w produkcji 
gatunków takich, jak sum afrykański, �lapie, czy węgorz europejski. Wśród 
gatunków akwakultury warto także wymienić jesiotry, których produkcja, choć 
niewielka, ma szalenie istotne znaczenie z uwagi na działania restytucyjne oraz 
dywersyfikację pozyskiwanych produktów (kawior).
Ziemne stawy typu karpiowego to najbardziej tradycyjna i najstarsza historycznie 
metoda uprawiania akwakultury w Polsce. Początków stawiarstwa karpiowego 
w Polsce upatruje się w wiekach XII-XIII i wiąże z osiedleniem zakonu Cystersów, 
przybyłego z ówczesnych Czech. Dysponując wiedzą odnośnie sposobu 
konstruowania stawów, prowadzenia wody oraz chowu karpi, Cystersi dość szybko 
upowszechnili tę technologię wśród posiadaczy ziemi, a stawy, oprócz swej funkcji 
związanej z utrzymywaniem ryb, stały się źródłem wody do pojenia bydła oraz dla 
celów ochrony przeciwpożarowej. Zasadniczym rysem ówczesnego systemu 
produkcji karpia było utrzymywanie wszystkich roczników karpia w jednym stawie 
i przeławianiu sztuk przydatnych do konsumpcji. Końcówka wieku XIX przyniosła 
jednak rewolucyjną zmianę w dotychczas stosowanej metodzie produkcji karpia. 
Tomas Dubisch, działający na terenie stawów zasilanych wodami rzeki Iłownicy 
zarządca rybacki ówczesnej Komory Cieszyńskiej w dobrach Habsburgów 
opracował tzw. „system przesadkowania”, polegający na oddzielnym 
utrzymywaniu poszczególnych roczników karpia w osobnych stawach, a także 
wprowadziło do systemu stawowego stawy tarliskowe. Nowa wówczas metoda 
pozwoliła na radykalne skrócenie okresu chowu z 5-7 do 3-4 lat. 
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 W tym samym czasie, Adolf Gasch, hodowca z Kaniowa wyhodował 
odmianę karpia charakteryzującą się wysoko wysklepionym obrysem ciała, 
nieliczną, drobną  łuską pokrywającą ciało jedynie w liniach przy grzbiecie 
i brzuchu oraz mocnym umięśnieniem. Odmianę tę nazwano „karpiem polskim” 
lub „galicyjskim”. Zarówno metoda Dubischa jak i karp Gascha do dzisiaj są 
podstawą współczesnej produkcji karpia niemal w całej Europie, a przynajmniej 
w tej jej części, gdzie karp jest produkowany. 

 Po II wojnie światowej, śródlądowa gospodarka rybacka oparta była 
na równoczesnym funkcjonowaniu gospodarstw państwowych i prywatnych. 
Przyczyny ustrojowe powodowały, że duże powierzchniowo i pod względem 
produkcji gospodarstwa rybackie stanowiły własność państwową, natomiast 
w rękach prywatnych znajdowały się gospodarstwa o niewielkim wpływie 
na krajowy rynek ryb konsumpcyjnych. Państwowe gospodarstwa rybackie 
zorganizowane były jako przedsiębiorstwa i jako takie uczestniczyły w gospodarce 
planowej, jak również korzystały z przywilejów przynależnych państwowym 
przedsiębiorstwom. Wymagania krajowej gospodarki planowej stawiały przed
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PGRyb określone wymagania produkcyjne, wobec czego gospodarstwa 
poddawane były zmianom strukturalnym o organizacyjnym, których celem było 
zaspokojenie potrzeb rynku o centralnym charakterze planowania i dystrybucji.

 

W przypadku starszych gospodarstw projektowanych na długo przed wybuchem II 
wojny światowej, ich sposób zorganizowania odnosił się do możliwości 
zaopatrzenia w wodę. Postępująca po 1945 roku rozbudowa powierzchni 
stawowych w gospodarstwach karpiowych przedsiębiorstw rybackich, wymagała 
zwiększania ilości dostępnej wody, co niejednokrotnie miało wymiar jedynie 
formalny, bowiem zasoby wodne nie ulegały w tym czasie powiększeniu. Zbyt 
wyprodukowanych ryb odbywał się w głównej mierze za pośrednictwem 
państwowego giganta o nazwie „Centrala Rybna”, który niejednokrotnie 
kontraktował ilość ryb jeszcze przed odłowami końcowymi. Funkcjonujące w tym 
samym czasie niewielkie gospodarstwa prywatne operowały głównie na lokalnych 
rynkach, korzystając ze stałej puli klientów, świadomych walorów jakościowych 
i niejednokrotnie związanych przez wiele lat z jednym gospodarstwem rybackim, 
jako dostawcą ryb. Zmiany ustrojowe, jakie miały miejsce w Polsce po 1989r., 
w naturalny sposób dotyczyły także rybactwa. W październiku 1991r utworzona 
została Krajowa Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która przejęła 
majątek likwidowanych PGR i PGRyb. W lipcu 2003r agencja uległa 
przekształceniu w Agencję Nieruchomości Rolnych. Od czasu powołania ANRSP, 
jako zasadę podstawowa przyjęto możliwość dzierżawy gruntów znajdujących się
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w dyspozycji agencji. Dotyczyło to w sposób naturalny także byłego majątku 
PGRyb. W okresie późniejszym dopiero, po wcześniejszej dzierżawie, możliwy był 
wykup własnościowy według cen określonych przez agencję. Sukcesywne zmiany 
szybko doprowadziły do prywatyzacji, która w gospodarstwach rybackich 
przebiegała bądź to w postaci własności osobowej, bądź też dzięki powoływaniu 
spółek o różnym statusie. Jednym z istotnych problemów wygenerowanych 
w okresie przekształceniowym dla gospodarstw rybackich było całkowite ich 
pominięcie jako puli gruntowej w okresie negocjacji przed przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, jako potencjalnych beneficjentów przynależnych rolnictwu 
dopłat obszarowych, mimo, że z punktu widzenia obowiązującego prawa rybacy 
są samoistnymi płatnikami podatku rolnego. Niedopatrzenie to stało się przyczyną 
późniejszych problemów finansowych gospodarstw rybackich w porównaniu 
z warunkami stworzonymi dla pozostałych płatników podatku rolnego, jednakże 
gospodarujących na obszarach lądowych.
 Ostatnich 20-30 lat przyniosło nowy wymiar naukowej i społecznej 
eksploracji zjawiska opisywanego jako „stawowa produkcja karpia”. 
Opublikowano w tym czasie szereg opracowań dostarczających szczegółowej 
wiedzy odnośnie tzw. „pozaprodukcyjnych walorów stawów karpiowych”, wśród 
których jednymi z najważniejszych  są: zdolność do promocji i rozwoju 
różnorodności biologicznej terenów stawowych oraz narastająca świadomość 
funkcjonowania gospodarstw stawowych jako obszarów małej retencji o 
niebagatelnym znaczeniu w zakresie utrzymania lokalnych stosunków wodnych na 
pożądanym poziomie. Ma to szczególne znaczenie wobec żywej świadomości 
skromnego wymiaru krajowych zasobów wodnych. 
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Dlaczego karp?
Tytułowe pytanie jest odzwierciedleniem emocji, których podłożem jest często 
zapewne bogactwo i różnorodność rynkowej oferty w obszarze rybnym. 
Rzeczywiście, wśród wielu egzotycznych nazw, kształtów i kolorów obecnych 
w palecie gatunków ryb i innych organizmów wodnych oferowanych do sprzedaży, 
lokalnie produkowany karp, z którym większość potencjalnych i rzeczywistych 
nabywców ma regularny kontakt, może prezentować się niepozornie. Podobnie, 
jak niepozornie prezentował się bajkowy Kopciuszek, dopóki jego prawdziwy urok 
nie ujawnił się w pełnej krasie, a wówczas urzekł nie tylko księcia, ale i wszystkich, 
którzy mogli cieszyć się obecnością Kopciuszka. W rzeczywistości sam karp jako 
taki, oraz szereg wartości jakie wnosi swym istnieniem, nakazują bliżej im się 
przyjrzeć , jako zjawisku, które niejednokrotnie nie jest właściwie oceniane 
i doceniane. 
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Po pierwsze, pochodzenie. 
Wśród wielu gatunków ryb, których historia rozpoczęła się w głębokiej prehistorii 
Ziemi, karp pojawił się na świecie prawdopodobnie w drodze połączenia innych, 
naturalnie występujących gatunków gdzieś daleko w okolicach Morza Kaspijskiego 
i wschodniej Anatolii dopiero na przełomie trzecio- i czwartorzędu. W tym samym 
czasie człowiek zręczny (Homo habilis) objawił się już jako Homo erectus, czyli 
człowiek wyprostowany. Zaistniałe zmiany ewolucyjne umożliwiły migrację 
człowieka z kontynentu afrykańskiego poprzez Azję Mniejszą w kierunkach 
zachodnim i wschodnim, do Europy i Azji. Choć do osiągnięcia stadium 
rozwojowego określanego jako Homo sapiens było jeszcze daleko, w krótkim 
czasie Homo erectuszdołał okiełznać ogień, a także nauczył się piec i gotować. Jest 
bardzo prawdopodobne, że bytujący w płytkich rozlewiskach miejsca swego 
powstania karp mógł być oczywistym składnikiem diety ówczesnego człowieka. 
Współcześnie, kiedy coraz więcej uwagi poświęca się dietom opisywanym jako 
„paleo-diety”, czyli najbardziej pierwotnym, o szczególnie korzystnym działaniu 
na organizm człowieka, powinniśmy uwzględniać nie tylko metody, ale i produkty, 
z jakimi przyszło nam, jako gatunkowi ewoluować. Żerujący na płyciznach karp, 
korzystający z dotychczas nieeksploatowanej niszy pokarmowej w postaci nasion 
roślinności wodnej obficie porastającej przestrzenie okolic Morza Kaspijskiego 
i wschodniej Anatolii wczesnego czwartorzędu, jawił się jako niezmiernie 
wartościowe źródło pożywienia człowieka. Tym bardziej wartościowe, 
że bezpośrednio wykorzystujące owoce fotosyntezy, zatem bliskie w swym 
charakterze do produkcji pierwotnej, nie obciążającej nadmiernie środowiska 
naturalnego. 
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Po drugie, sposób produkcji. 

 Karp rośnie powoli. Nawet bardzo powoli, bowiem od wyklucia z ikry aż 
do osiągnięcia masy ciała określanej jako wielkość konsumpcyjna, która wynosi 
około 1,5 – 2,0 kg, karp potrzebuje trzech lat. Dla porównania, chów innych 
gatunków zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności wynosi:

W porównaniu z przytoczoną powyżej długością czasu produkcji zwierząt 
rzeźnych, rzeczywiście, trzyletni chów karpia jawi się niemal jako spokojny, nie 
wysilony, pozbawiony pierwiastka pośpiechu wymuszanego czymkolwiek. Warto 
więc może bliżej przyjrzeć się wzrostowi karpia, warunkom, w których on się 
odbywa, jak również otoczeniu całego procesu.

1 ROK 2 ROK 3 ROK1 ROK 2 ROK 3 ROK

6 - 8 tygodni kurczęta brojlery
16 - 21 tygodni indyki rzeźne
16 - 17 tygodni gęsi
6 miesięcy tuczniki świń
6 miesięcy jagnięta owcy polskiej nizinnej
12 - 18 miesięcy łosoś (tucz w sadzach)
14 - 15 miesięcy pstrągi tęczowe
12 - 24 miesięcy bydło rzeźne
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Pierwszy rok życia karpia
 W rzeczywistości, pierwszy rok to wcale nie dwanaście miesięcy. Karp jest 
zwierzęciem zmiennocieplnym, zatem zależnym od następującej po sobie 
zmienności ilości ciepłą dostępnej w poszczególnych sezonach roku. Cykl życiowy 
karpia zaczyna się zatem w maju, kiedy jego rodzice zwani tarlakami uzbierają 
w procesach fizjologicznych swych ciał określoną skumulowaną ilość ciepła 
niezbędną dla przeprowadzenia rozrodu, u ryb zwanego tarłem. Zwykle zatem ma 
ono miejsce w maju, choć precyzyjny termin podlega niewielkim przesunięciom 
w zależności od panujących warunków meteorologicznych. W wielu przypadkach 
tarło ma miejsce w specjalnie przygotowanych, płytkich stawach zwanych 
tarliskami, do których tarlaki karpia są przekładane w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym tarło. Kilka dni wcześniej tarliska napełniane są wodą, która 
korzystając z wiosennego słońca ogrzewa się, prowokując umieszczone w niej 
samice czyli ikrzyce do uwolnienia setek tysięcy ziarenek ikry. Przebieg tarła jest 
gwałtowny i niezmiernie widowiskowy. W płytkiej wodzie widoczne są potężne 
ciała tarlaków wykonujących gwałtowne ruchy ciała, wzbudzających falowanie 
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Pierwszy rok życia karpia
i pienienie wody. Tarło ma charakter porcjowy, co oznacza, że ikra uwalniana jest 
niewielkimi porcjami, a samo tarło trwa nawet kilka – kilkanaście godzin. 
Towarzyszące ikrzycom mleczaki, czyli samce karpia, uwalniają w toń wodną białe 
obłoki mlecza i zapładniają w ten sposób uwolnioną przez samice ikrę, której 
ziarenka przyklejają się następnie do pędów roślin porastających dno tarliska. 
Rozwój embrionalny karpia zajmuje od 70 do 90 stopniodni, czyli temperatury 
zmierzonej w �C pomnożonej przez wskaźnik czasu liczony w dobach. Łatwo zatem 
obliczyć, że rozwój embrionalny karpia w temperaturze 18 �C zajmie od niespełna 
czterech do pięciu dni. Podczas życia wewnątrz ziarenka ikry, rozwijający się 
embrion korzysta z energii i materii zgromadzonych w żółtku, najdoskonalszym 
z pokarmów, którego skład pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb 
rozwijającego się organizmu, nie pozostawiając nadmiaru. Po osiągnięciu etapu 
rozwojowego wyznaczonego specyfiką gatunku, larwy karpia uwalniają się 
aktywnie z osłonek jajowych i przywierają do powierzchni pędów roślinności 
podwodnej. Ich organizm nie pozwala jeszcze na w pełni samodzielne życie, 
a źródłem pokarmu w dalszym ciągu jest pozostałość żółtka, z którą larwy 
opuszczają ikrę. Rozwój przebiega dalej stopniowo i harmonijnie, a larwy 
przechodzą kolejne jego etapy, spośród których dwa zwracają szczególną uwagę. 
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Pierwszy rok życia karpia
Pierwszy, to napełnienie pierwszej komory pęcherza pławnego, drugim zaś, 
zdolność do pozyskania pokarmu z zewnątrz. Dzięki temu larwy uzyskują swobodę 
przemieszczania się wyznaczoną zdolnością do hydrostatycznego utrzymywania 
się w toni wodnej bez nieustannego opadania na dno, a korzystając z tej swobody, 
rozpoczynają poszukiwanie pokarmu, odnajdują go i zjadają, a dzięki 
doskonalącemu się układowi pokarmowemu uzyskują energię do dalszych 
przemian. Dla porządku należy również stwierdzić, że tarło karpia możliwe jest 
do przeprowadzenia w wylęgarniach, czyli obiektach służących kontrolowanemu 
rozrodowi i inkubacji. Przebieg samej inkubacji zapłodnionej ikry jest natomiast 
identyczny jak w przypadku naturalnego rozrodu karpia, bowiem czerpie 
z naturalnych uwarunkowań specyficznych dla gatunku. Wracając zatem do 
tarlisk, po zakończeniu inkubacji, napełnieniu pęcherza pławnego oraz resorpcji 
żółtka, rybacy delikatnie odławiają unoszące się w toni wodnej larwy karpia przy 
pomocy obręczy obciągniętych muślinową siatką i z należna pieczołowitością 
przenoszą je do nieco większych stawów zwanych przesadkami pierwszymi. 
Nazwa pochodzi od odkrytej przez Tomasza Dubischa w końcu XIX wieku metody 
jednoczesnego chowu poszczególnych kategorii wiekowych karpia w osobnych 
stawach i konsekwentnego przesadzania ich w miarę wzrostu do coraz większych 
i głębszych stawów. Przesadki pierwsze do których trafiają odłowione w tarliskach 
larwy, to płytkie stawy o niewielkiej powierzchni, których dno zostało wcześniej 
uprawione i zasilone nawozem organicznym, a krótko przed zarybieniem 
rozpoczęto napełnianie ich wodą. Dzięki takiemu przygotowaniu stawów, w ich 
wodzie roi się od pierwotniaków i wczesnych stadiów rozwojowych skorupiaków 
planktonowych, stanowiących pokarm dla młodych karpi. Po kilkunastu dniach od 
przesadzenia, niemal zupełnie początkowo bezradna, mierząca pierwotnie 
zaledwie około 5 mm i ważąca około 2 miligramów larwa przekształca się 
w młodocianą, w pełni rozwiniętą rybkę o masie około ćwierć grama. Rozwój 
zakończył się, wszystkie istotne dla dalszego wzrostu narządy i układy organizmu 
ukształtowały się ostatecznie, a aktywnie korzystające z obfitości pokarmu 
i rosnącej temperatury wody młodociane karpie intensywnie korzystają z życia i w 
cieple coraz promienniej operującego wciąż wiosennego słońca rosną nad podziw 
szybko. W tym samym czasie zmienia się także skład pokarmu naturalnego, 
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z którego ryby korzystają. Coraz więcej w toni wodnej obecnych jest dorosłych 
form widłonogów i różnych gatunków wioślarek, które w miarę wciąż trwającego 
napełniania stawu wodą, eksplodują swą liczebnością i biomasą. Skutkiem jest 
postępujący przyrost wielkości karpi, które pod koniec czerwca lub w początku 
lipca osiągają masę ciała wynoszącą przeciętnie 2 – 5 gramów i mogą być 
odłowione w celu przesadzenia do większych i głębszych stawów zwanych 
przesadkami drugimi. Ze względu na czas, w którym ewentualny odłów 
i przesadzenie mają miejsce, narybek letni karpia nazwano lipcówką. 

Istnieje także nieco odmienny sposób postępowania z odłowionymi z tarlisk 
w maju larwami karpia, które nie są poddawane przesadzaniu do kolejnych 
stawów w trakcie sezonu, lecz bezpośrednio obsada się nimi stawy narybkowe, 
w których dorastają do jesieni pierwszego roku. Tutaj także podstawą pokarmową 
rosnących karpi jest zooplankton we wszystkich swych formach. Zarówno 
w przesadkach drugich, jak w jednolitych stawach narybkowych podaje się małym 
karpiom uzupełniający pokarm energetyczny w postaci drobno zmielonego ziarna 
zbóż. Dzięki temu, białko pokarmu naturalnego może być w pełni wykorzystane na 
wzrost. Jesienią pierwszego roku życia, młode karpie osiągają średnią masę 
jednostkową wynoszącą od 20 do 50 gramów i przygotowują się do swej pierwszej 
zimy, podczas której przestają pobierać pokarm i w na wpół letargicznej 
aktywności czekają nadejścia kolejnej wiosny. 
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Wiosna przychodzi w różny sposób. Czasem eksploduje wcześnie, ogarniając swą 
gwałtownością wszystko co jest od niej zależne, innym razem znowu rozwija się 
powoli z topniejącym śniegiem, coraz cieplejszymi dniami i nocami, które z czasem 
stają się bezmroźne. Niezależnie jednak od przebiegu wiosny, zimujące karpie 
budzą się wcześnie, wraz z pierwszym ciepłem podnoszącym temperaturę wody 
w stawach. Z początku nieśmiało, z czasem coraz bardziej aktywnie stada młodego 
narybku penetrują przestrzenie stawu, grzejąc się przy powierzchni i na płyciznach 
w promieniach wiosennego słońca. Jest to czas, kiedy rybacy przygotowują dla 
nich nowe miejsca, zwane stawami kroczkowymi, większymi i głębszymi od 
wszystkiego, co dotychczas karpie miały okazje poznać. Nabierający wiosennego 
wigoru narybek jest więc ponownie przesadzany, tym razem już na cały kolejny 
rok. Kiedy tylko temperatura wody przekroczy 10 �C, narybek zaczyna 
poszukiwanie pokarmu, z początku robiąc to niezbyt intensywnie, jednak wciąż 
wzrastająca temperatura wody zachęca do coraz bardziej aktywnych poszukiwań. 
Znów, podobnie jak rok wcześniej ma miejsce narastanie wiosennego szczytu 
liczebności i biomasy zooplanktonu, którym aktywnie poszukujący pokarmu 
narybek karpia odżywia się zachłannie. Znów, jak w drugiej połowie poprzedniego 
sezonu, rybacy przygotowują i podają karpiom ziarno zbóż. 
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Pierwotnie w postaci rozdrobnionej do niewielkich cząstek, później, w miarę 
wzrostu ryb są to coraz większe fragmenty, wreszcie, pod koniec roku karpie 
otrzymują już całe ziarno zbóż, bowiem ich przewód pokarmowy zdolny jest 
do pobierania, rozdrabniania silnymi tzw. „zębami gardłowymi” twardych ziaren, 
wreszcie do ich efektywnego trawienia. Bogate w skrobię ziarno zbóż, podobnie 
jak w przypadku narybku dostarcza energii niezbędnej do pełnego wykorzystania 
białka pokarmu naturalnego na wzrost. Z upływem czasu, obsadzony wiosną 
w nowym stawie narybek karpia rośnie w dalszym ciągu intensywnie, choć tempo 
wzrostu zmniejsza się w porównaniu z pierwszym rokiem życia. W miarę 
zwiększania masy ciała, w drugim roku życia karpie coraz częściej zbliżają się do 
dna, w którym kwitnie życie innych grup organizmów, wśród których największy 
udział mają larwy owadów związanych ze środowiskiem wodnym, które zaczynają 
mieć coraz większy udział w diecie karpia. Wielkość dawek pasz zbożowych, 
którymi uzupełniany i urozmaicany jest pokarm karpia, zależna jest od aktualnej 
wielkości karpi oraz ich kondycji, wobec czego rybacy wykonują w ciągu sezonu 
regularne odłowy kontrolne, podczas których karpie są ważone i mierzone, a także 
poddawane oględzinom w celu wczesnego wykrycia ewentualnych problemów
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zdrowotnych. Jesienią drugiego roku życia karpie osiągają wielkość zbliżoną do 
wielkości męskiej dłoni i średni ciężar 150 – 350 gramów, co sprzyja przetrwaniu 
kolejnej zimy. Oczywiście, również mniejsze i większe karpie są fizjologicznie 
zdolne do przezimowania, jednak ze względów technologicznych przyjmuje się, że 
optymalną wielkością dwuletniego karpia określanego już jako „kroczek”, jest 
właśnie około 250g. Nie mniej ważne jest także, że przed zimowaniem karpie 
powinny dysponować odpowiednim zapasem energii na okres zimowy, 
zgromadzonej w tłuszczu zapasowym. Kroczki karpia odżywione energią 
skumulowaną w skrobi zbóż znakomicie wykorzystują ją właśnie w celu odłożenia 
w tłuszczu zapasowym.
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 Podobnie jak w początku drugiego roku życia, wiosną karpie są 
przesadzane do największych i najgłębszych stawów w gospodarstwie, tzw. 
„stawów towarowych”. Proces odłowu i obsady ryb, początek sezonu wygląda 
niemal zupełnie tak samo jak w początku drugiego roku, jedynie obsadę świeżo 
zalanych stawów towarowych stanowi nie narybek, lecz kroczki karpia. Znów 
rozkwitająca wiosna wyzwala eksplozje ilości pokarmu naturalnego karpi 
w stawach, więc kroczki intensywnie podejmują żerowanie, uzupełniane jak 
poprzednio ziarnem zbóż. Jak co roku, w dnie stawu roi się od żywych organizmów 
w postaci larw owadów, rureczników i innych przedstawicieli bentosu, czyli inaczej 
fauny dennej. W trzecim roku życia karpi, to właśnie ta grupa stanowi dominujący 
udział w diecie karpi, choć nie rezygnują one oczywiście całkowicie 
z zooplanktonu. Zmieniają się jedynie proporcje wzajemnego udziału 
poszczególnych składników. W tak harmonijnie ułożonym ciągu zdarzeń, pod 
koniec trzeciego roku życia karpie osiągają najbardziej pożądaną przez 
konsumentów wielkość i ciężar 1,5 – 2 kg.

 

W zależności od wielkości gospodarstwa rybackiego oraz liczby stawów, odłowy 
jesienne trwają od października do grudnia. Odłowione karpie najpierw 
oczyszczają się z mułu, który na krótko pokrył ich ciała i skrzela podczas odłowu 
w tzw. płuczkach, czyli pojemnikach z przepływającą świeżą, czystą wodą, po czym 
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w dobrej kondycji przewożone są do stawów magazynowych. Tam, przy ciągłym 
dopływie czystej wody powoli oczyszczają przewody pokarmowe z resztek 
pożywienia, bowiem spadająca temperatura wody powoduje, że karpie, jak 
co roku zaprzestają żerowania. Jest to początek procesu określanego w języku 
rybaków „odpijaniem”, który obejmuje również rozpoczęcie spalania 
zgromadzonego w trakcie sezonu tłuszczu zapasowego. W pierwszej kolejności 
spalane są rozpuszczalne w tłuszczu lotne substancje, których obecność, choć bez 
negatywnego skutku dla zdrowia konsumenta, powoduje czasem wrażenie 
„stawowego” posmaku mięsa karpia. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego 
procesu odpijania, wrażenie to znika całkowicie. W stawach magazynowych 
karpie przebywają aż do dnia sprzedaży.
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 Nie wszystkie karpie obecne w gospodarstwach podlegają sprzedaży pod 
koniec roku. Dotyczy to w szczególności gospodarstw komplementarnych, czyli 
produkujących w pełnym cyklu życiowym ryb. Istnieje szczególna grupa, 
uprzywilejowana pod wieloma względami, w skład której wchodzą osobniki 
o szczególnym pochodzeniu genetycznym lub też po prostu prezentujące 
szczególnie pożądane cechy z punktu widzenia hodowcy. Ta grupa wybrańców, 
to stado selekcyjne karpia lub także innych gatunków ryb, jeśli są utrzymywane 
w gospodarstwie w pełnym cyklu. W kolejnych latach życia, stado poddawane jest 
dalszej selekcji w celu doskonalenia ujawniających się cech użytkowych, po czym 
już w wieku 5-6 lat w przypadku samic, szczególnie obiecujące osobniki stają się 
tarlakami. Istnieją gospodarstwa, które dla swoich tarlaków prowadzą księgi 
hodowlane, inne po prostu utrzymują swe tarlaki w puli, jednakże w każdym 
przypadku są to wybrane sztuki, które nie tylko same prezentują określone, 
pożądane przez hodowcę cechy użytkowe, ale które przekazują te cechy 
potomstwu uzyskiwanemu z krzyżowań produkcyjnych. Dopiero wtedy otwierają 
się przed nimi kolejne długie lata, podczas których spędzają czas w stawach 
tarlakowych, gdzie są pieczołowici karmione i doglądane, a kierowane naturalnym 
instynktem, raz w roku przystępują do tarła.
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 Wśród różnorodnych, niejednokrotnie zaawansowanych technicznie form 
uprawiania akwakultury, ziemne stawy rybne typu karpiowego prezentują 
zdecydowanie mniej przemysłowy obraz. Co takiego jednak powoduje, 
że produkcja w ziemnych stawach jest tak odmienna i specyficzna w charakterze 
od innych form akwakultury? Tym „czymś” jest jej wielokierunkowy charakter.
 
 Najbardziej pierwotną i wciąż najważniejszą funkcję, jaką pełnią stawy 
karpiowe, jest oczywiście produkcja wysokowartościowej żywności pochodzenia 
wodnego. Przez stulecia stawy konstruowano przecież przede wszystkim jako 
miejsce, gdzie produkowane były ryby stanowiące obiekt zainteresowania 
kulinarnego. Aktualna globalna produkcja gatunków słodkowodnych wynosi 
ponad 15 milionów ton, na co składa się produkcja około 11 milionów ton karpia 
i innych gatunków ryb karpiowatych, ponad 0,8 miliona ton �lapii, podobne ilości 
łososi i pstrągów, 0,2 mln ton węgorza i około 2,5 miliona ton pozostałych 
gatunków ryb. Wielkość produkcji słodkowodnej akwakultury jest uzupełniana 
corocznie ponadto o około 0,2 miliona ton skorupiaków i ponad 12 tysięcy ton 
mięczaków. W środkowej i wschodniej Europie, podstawowym produkowanym 
gatunkiem w dalszym ciągu jest karp. Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska 
i Węgry produkują w przybliżeniu około 71% całkowitej europejskiej produkcji 
karpia, co w przybliżeniu wynosi około 60 tysięcy ton. W tych krajach, 
podstawową metodą produkcji jest ekstensywny i półintensywny chów w stawach 
ziemnych, z wydajnością dochodzącą do 1000 – 1300 kg ha-1, przy czym produkcja 
oparta jest głównie na wykorzystaniu naturalnych zasobów pokarmowych 
stawów, z uzupełniającym żywieniem paszami zbożowymi. Oprócz karpia, 
w stawach produkowanych jest szereg innych gatunków ryb, takich jak: amur biały 
i czarny, tołpyga biała i pstra, lin, szczupak, sandacz, sum europejski, czy 
w głębszych i dużych stawach nawet sielawa. Skład gatunkowy produkowanych 
ryb oraz wielkość produkcji warunkowana jest w istotnym stopniu przez warunki 
klimatyczne. Produkcja żywności, to jednak nie jedyne przeznaczenie stawów 
karpiowych, bowiem liczebnie dominują wręcz inne, nie bezpośrednio 
produkcyjne ich funkcje. 
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 Choć produkcja żywności jest oczywistym przeznaczeniem stawów, wcale 
nie mniej istotna jest ich rola w procesach obiegu wody. Każda dostępna ilość 
wody słodkiej, szczególnie w krajach o niewielkiej sumie opadów i szczupłych 
zasobach, powinna być w jakiejś formie zatrzymana, w przeciwnym wypadku 
może ulegać bezpowrotnej utracie. Stawy ziemne typu karpiowego 
w zdecydowanej większości konstruowane są w taki sposób, by możliwe było ich 
napełnianie i opróżnianie, co warunkowane jest  przede wszystkim technologią 

produkcji karpia. Dzięki takiej konstrukcji, przypominają podczas eksploatacji 
podobnie zbudowane rzeczne zbiorniki zaporowe. W okresach czasowego 
nadmiaru wody płynącej korytami rzecznymi (na przykład podczas wiosennego 
topnienia śniegu, lub intensywnych, lecz krótkotrwałych opadów deszczu) woda 
jest wykorzystywana do napełniania stawów lub uzupełniania ubytków
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zaistniałych podczas suszy, natomiast w okresie jesiennego deficytu wody jest 
wypuszczana ze stawów, gdyż zbiega się to z terminem jesiennych odłowów. W ten 
sposób stawy rybne pełnią istotną funkcję stabilizującą przepływy wody 
w rzekach. W regionach suchych, charakteryzujących się niskimi rocznymi sumami 
opadów, stawy rybne, zwłaszcza zgrupowane w większych kompleksach, pełnią 
niezmiernie pozytywną rolę poprawiając stosunki wilgotnościowe, zarówno 
poprzez podnoszenie poziomu wód gruntowych, jak i dzięki skróceniu obiegu pary 
wodnej w atmosferze. Ten fenomen opiera się na zmianie kierunku dobowej 
cyrkulacji pary wodnej, warunkowanej różnicą temperatury pomiędzy stawami 
i ich otoczeniem. Podczas dnia, obecna w stawach woda jest zwykle chłodniejsza 
aniżeli  otaczające je masy powietrza i teren, podczas gdy nocą, temperatura wody 
w stawach jest zwykle wyższa, aniżeli temperatura otoczenia. Odmiennie niż 
w przypadku dużych zbiorników wodnych, charakteryzujących się długim cyklem 
obiegu wody w atmosferze, obecna ponad powierzchnią stawów para wodna nie 
jest transportowana do wyższych warstw atmosfery i jej kondensacja nie zachodzi 
w dużej odległości od miejsca odparowania. Krążąc w niższych warstwach 
atmosfery, para wodna podnosi wilgotność obszaru przyległego bezpośrednio do 
stawów. To z kolei skutkuje rozwojem bogatej szaty roślinnej i w konsekwencji 
zredukowaną koncentracją dwutlenku węgla w atmosferze.
 
 W odniesieniu do hydrologii obszarowej, stawy karpiowe mogą być także 
postrzegane jako istotne miejsce, w którym dzięki istnieniu i aktywności, mogą 
i powinny być postrzegane jako sposób na utrzymanie tzw. „małej retencji”. 
Ta forma zatrzymania wody, która w odróżnieniu od retencji „dużej”, realizowanej 
w postaci budowy zbiorników zaporowych w korytach rzek, co zwykle przerywa 
ciągłość rzeki, sprzyja utrzymywaniu lokalnego nawodnienia na terenie 
przyległym do stawów, powinna być traktowana ze szczególną pieczołowitością. 
Od niej bowiem zależy opisana wcześniej funkcja przyrodotwórcza. To ona, 
utrzymując poziom wód gruntowych na wysokim poziomie, sprzyja działalności 
rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej. Wreszcie, zatrzymując w stawach wodę 
pochodząca z chwilowego jej nadmiaru, rybactwo stawowe przyczynia się 
do zapobiegania szybkiej utracie wody z obszarów śródlądowych do morza. 
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 Uważne spojrzenie na regiony gdzie ziemne stawy rybne istnieją w dużych 
koncentracjach pozwala stwierdzić, że obszary te odróżniają się od otaczających 
terenów w obecności i intensywności rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt. 
Stosownie do swojej funkcji retencji wody, stawy sprzyjają bujnemu wzrostowi 
roślinności wodnej, czasami na terenach, gdzie nigdy wcześniej nie miała 
możliwości rozwoju lub wręcz nie występowała w ogóle. Opisany wcześniej 
mechanizm skrócenia obiegu pary wodnej prowadzi do intensywnego wzrostu 
także roślinności lądowej, porastającej tereny przyległe do stawów, zarówno 
groble, jak i nieco dalej odsunięte tereny. Powierzchnie porośnięte szuwarami, 
podobnie jak drzewa i krzewy rosnące wokół stawów stają się atrakcyjnym 
siedliskiem i terenem lęgowym dla ptaków i małych ssaków, płazów, gadów, 
owadów i słodkowodnych skorupiaków i mięczaków.  Wiele spośród tych 
gatunków kwalifikowanych jest jako zagrożone lub ginące, w tym także ginące 
w skali globalnej (np. podgorzałka). Jako przykład może służyć liczący niemal 900 
ha kompleks stawów gołyskich, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zbiornika Goczałkowickiego  gdzie już w latach 60 dwudziestego stulecia 
stwierdzono obecność 1169 gatunków roślin i 936 gatunków zwierząt. Tak wielka 
różnorodność flory i fauny jest doprawdy imponująca i nie charakterystyczna 
jedynie dla opisanych stawów. Praktycznie każdy kompleks stawowy w postaci 
charakterystycznej dla krajobrazu Polski prezentuje takie same cechy. Różne mogą 
być liczby charakteryzujące różnorodność gatunków obecnych na danym terenie, 
w pewnej części różne mogą być także gatunki dominujące, czy w ogóle obecne. 
Niemniej jednak należy stwierdzić, że stawy karpiowe mają swój istotny, 
pozytywny udział w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Z kolei utrzymanie 
i rozwój bioróżnorodności oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniem i utratą 
to fundamentalne zadania, z którymi mierzy się koncepcja zrównoważonego 
rozwoju.  W takim ujęciu stawy rybne bez wątpienia tę rolę spełniają. 
Różnorodność biologiczna nie prezentuje jednak takiego samego oblicza 
wszystkim, którzy ją określają, opisują lub oceniają. Większość występujących 
na stawach gatunków roślin i zwierząt prezentuje harmonijną funkcjonalność, 
niczym nie zaburzającą wzajemnych relacji z rybactwem. Wśród bogactwa 
gatunków, które na terenach stawowych znalazły swoje miejsce bytowania,
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gniazdowania i żerowania, znalazły się jednak i takie, które nie odwzajemniają 
rybakom dobra, którego same doświadczyły. Niektóre z nich wywierają wręcz 
szkodliwą presję na stawy, zarówno w formie bezpośrednio skierowanej na żyjące 
w stawach ryby, jak i pośredniej, której efektem są uszkodzenia infrastruktury. 
Zawiązała się w ten sposób potencjalnie konfliktogenna sieć wzajemnych 
zależności i z żalem trzeba stwierdzić, że w tych powiązaniach występują relacje 
wymuszone obowiązującym prawem ochrony środowiska. Największe negatywne 
emocje wywołuje tutaj kormoran czarny, ptak niegdyś związany z wybrzeżem 
morza i jeziorami, wypatrywany przez zainteresowanych z uwagi na nieliczne

i rozproszone występowanie. Obecnie niemal wszechobecny w gospodarstwach 
stawowych, gdzie do woli czerpie z zasobów, które docelowo miały stać się 
żywnością człowieka. Bezpośrednie straty w postaci wyżerowania ryb w 
gospodarstwach rybackich wynoszą od 20 do 50% obsady ryb, a nawet według 
niektórych badaczy mogą sięgać 70-100%. Stał się kormoran poważnym
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problemem nie tylko w Polsce, bowiem bezpośrednio przyczynił się 
do zmniejszenia o 50% powierzchni historycznych stawów rybnych w Camargue 
(Francja) oraz całkowitej likwidacji 218 ha stawów w Lelystad (Holandia). 
Przyjmuje się, że pojedynczy kormoran wyjada w ciągu siedmiomiesięcznego 
sezonu od 89 kg do 147 kg ryb. Gniazdujące w Polsce ponad 50 000 sztuk 
kormorana oraz dodatkowe 200 000 kormoranów migrujących, wyjada w ciągu 
jednego tylko sezonu od około 90 tys. do niemal 250 tys. ton ryb. Oczywiście, w tej 
liczbie mieszczą się zarówno gatunki produkowane w akwakulturze, jak i gatunki 
dziko żyjące w jeziorach, rzekach i morzu, jednak masa ryb wyjadanych jedynie 
przez kormorana jest ogromna. Niezależnie od bezpośredniego wyjadania ryb 
z obsad stawowych, czy rybostanu obwodu rybackiego, niebagatelny wymiar mają 
także straty pośrednie, będące skutkiem ataków ptaków na ryby. Stres 
wywoływany przez żerujące stada kormorana czarnego, jest przyczyną ucieczki 
ryb w strefę przybrzeżną, gdzie stają się łatwo dostępne dla innych zwierząt 
rybożernych, odstępowania ryb od żerowania, w konsekwencji czego pogarsza się 
dobrostan ryb i zwiększa częstość występowania chorób powodowanych 
wtórnymi infekcjami. Nieudane ataki kormoranów na ryby związane 
z naruszeniem powłok ich ciała, otwierają wrota zakażenia, a w konsekwencji 
zwiększają dodatkowo śmiertelność ryb. Nie tylko zerujące kormorany wywołują 
straty bezpośrednie i pośrednie u ryb. Bardzo częstymi gośćmi korzystającymi 
z darmowej stołówki w gospodarstwach rybackich są także czaple, w tym głównie

czapla siwa. Jeśli do powyższego obrazu dodać perkozy dwuczube, tracze 
nurogęsi, a także kilka gatunków mew, konflikt interesów pomiędzy rybakami 
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a ptakami rybożernymi staje się realnym faktem. Obraz strat powodowanych przez 
żerowanie ptaków rybożernych w gospodarstwach rybackich, potęgowany jest 
dodatkowo przez zmniejszenie efektywności prowadzonego chowu. Przykładem 
może być współczynnik kondycji ryb, przyjmujący wartości o ok. 11% mniejsze 
u ryb noszących ślady nieudanych ataków ptaków rybożernych, w porównaniu 
z rybami bez śladów uszkodzeń. Nie tylko zresztą ptaki powodują bezpośrednie 
straty w gospodarce rybackiej. Także inne grupy zwierząt bywają dla rybactwa 
przynajmniej uciążliwe, jeżeli nie bezpośrednio szkodliwe. Przykładem może być 
tutaj aktywność pokarmowa wydry, czy uszkodzenia infrastruktury 
powodowane przez bobry. Jedynie ten ostatni gatunek jest objęty działaniami 
o d sz ko d o wawc zy m i ,  o d n o sz ą c y m i  s i ę  d o  zg ł o szo nyc h  i  d o b r ze 
udokumentowanych przypadków.

 Jest jednak i druga strona medalu. Istnieją gatunki rzeczywiście zagrożone, 
których zmniejszające się liczebnie populacje wymagają wsparcia, przed którego 
udzieleniem nie uciekają sami rybacy. Przykładem niezmiernie wyrazistym jest 
ślepowron, rzadko występujący ptak, którego niemal 100% krajowej populacji 
gniazduje na stawach rybnych Doliny Górnej Wisły. Co więcej, rybacy stawowi 
uczestniczą czynnie w ochronie gatunku, m.in. tworząc na terenie dużych stawów 
wyspy porośnięte krzewami, w których gniazdują właśnie ślepowrony. Dzięki 
aktywności i zaangażowaniu rybaków, w roku 2021 liczebność krajowej populacji 
ślepowrona wyniosła już 1315 par. Innym przykładem może być wspieranie 
zbiorowisk kotewki orzecha wodnego oraz salwinii pływającej w stawach rybnych, 
które były podstawą utworzenia rezerwatu „Łężczok” nieopodal Raciborza. 
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Zdolność do zatrzymywania substancji biogennych obecnych w dopływającej 
do stawów wodzie jest innym istotnym elementem charakterystyki ziemnych 
stawów typu karpiowego. Zdolność ta przekłada się na wzrost fitoplanktonu, dla 
którego dopływające biogeny stanowią pożywkę wywołującą wzrost i stymulującą 
wydajność fotosyntetyczną stawu.  Szczególnie wyraźnie odnosi się to do fosforu, 
który w pełni sezonu wegetacyjnego zatrzymywany może być nawet w około 90%  
w odniesieniu do ilości dopływającej do stawu wraz z wodami rzecznymi, czy też 
ze spływów powierzchniowych. W tej liczbie, oprócz bezpośredniego 
wykorzystania fosforu przez fitoplankton mieści się również część podlegająca 
depozycji w osadach dennych. Również obecne w wodzie doprowadzanej 
do stawów azotany podlegają efektywnej denitryfikacji w kontakcie 
z beztlenowymi osadami dennymi i stają się dla nich donorem tlenu.  Wychodząc 
z założenia, że związki fosforu i azotu są podstawowym powodem eutrofizacji wód 
powierzchniowych, proces ich wykorzystania i retencji w ziemnych stawach typu 
karpiowego może być traktowany jako jeden bardziej wydajnych sposobów 
ochrony zlewni przed postępującą eutrofizacją. Występuje wyraźny związek 
pomiędzy jakością wód rzek i powierzchnią stawów ziemnych zlokalizowanych w 
ich dorzeczu. Związek ten w odniesieniu do fosforu i azotu ma charakter 
ewidentnie pozytywny, tzn. im większa jest powierzchnia stawów zlokalizowanych 
w dorzeczu, tym mniejsza koncentracja fosforu i azotu stwierdzana jest w wodzie 
rzek poniżej odpływu wód ze stawów.
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 Oprócz omówionych powyżej znaczących materialnych aspektów 
stowarzyszonych z funkcjonowaniem stawów, istnieje także szereg ich funkcji 
niematerialnych, które bez wątpienia należy uwzględnić przy próbach opisania 
stawów ziemnych typu karpiowego, już wcześniej opisanych w swych funkcjach 
produkcyjnych i przyrodniczych. Błękitne niebo i refleksy słońca w wodzie 
otoczonej przez różnorodną roślinność tworzą harmonijne formy różnicowania 
krajobrazu i dostarczają odpoczynku zmęczonym pracą oczom. Ewolucja gatunku 
ludzkiego w sposób nierozerwalny związana jest z wodą i niezmiernie istotne jest, 
by w stechnicyzowanym i cyfrowym świecie ten kontakt człowieka z wodą 
utrzymać, szczególnie w silnie zurbanizowanych i zindustrializowanych regionach. 
Wolny czas spędzony nad wodą wśród bujnej roślinności, dostarcza odpowiednich 
warunków dla odpoczynku. Bogactwo flory i fauny wokół stawów może być 
wykorzystane także jako czynnik edukacji młodego pokolenia, które dzięki tej 
bl iskości  może zapoznawać się z bogactwem natury, obserwować 
wielokierunkową rolę stawów i dzięki temu łatwiej przyjmować zasady rządzące 
zrównoważonym rozwojem, których ziemne stawy rybne typu karpiowego 
są niemal idealnym wyznacznikiem, łącząc w sobie w harmonijny i naturalny 
sposób funkcje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Nie bez znaczenia jest 
także głębokie, bo sięgające około 800 lat w historię osadzenie produkcji ryb 
w stawach ziemnych. Z tego punktu widzenia, produkcja karpia i innych gatunków 
ryb w stawach ma charakter tradycji, często przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie i wzmocnionej tradycją spożywania karpia podczas wigilii świąt 
Bożego Narodzenia. Zachowanie tradycji jest jednym z podstawowych elementów 
tożsamości narodowej, która kształtuje się poprzez wieloletni proces edukacji 
i wychowania.
 Wszystkie opisane powyżej aspekty funkcjonowania stawów 
w środowisku naturalnym tworzą pobieżny zaledwie przegląd. Przez wiele lat 
główne kierunki badań koncentrowały się na podnoszeniu wydajności 
produkcyjnej stawów. Obecnie, coraz częściej podejmowane są działania 
zmierzające do wyodrębnienia wszystkich możliwych do opisania funkcji 
pozaprodukcyjnych, w tym także społecznych i środowiskowych. 
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 Karp, jako produkt akwakultury, jest oczywistym elementem łańcucha 
produkcji żywności i głównie w celu konsumpcji przez człowieka jest przecież od 
wieków produkowany. Wartości odżywcze ryb zostały opisane szeroko przede 
wszystkim dla ryb morskich, jednak pod względem wartości dla racjonalnej diety 
człowieka, karp w niczym im nie ustępuje. Pod względem ilościowym jest go tyle 
samo ile w przypadku zwierząt gospodarskich, ale białko mięsa karpia, podobnie 
jak białko mięsa innych ryb jest łatwiej strawne, aniżeli białko mięsa zwierząt 
stałocieplnych i ptaków. Efektem jest możliwość przygotowania potraw z karpia w 
znacznie krótszym czasie, aniżeli z wołowiny, drobiu, czy wieprzowiny. Powyższe 
jest w diecie osób cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego, gdzie 
mięso ryb, w tym karpia, stanowi podstawę białka zwierzęcego. Podobnie tłuszcz 
rybi, który jest obecny w mięsie w ilości 2-5%, ze względu na swój skład zalecany 
jest jako bardziej wartościowy dla człowieka. Choć w tłuszczu karpia 40-55% 
stanowią jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA), to wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (PUFA) w dalszym ciągu jest 18-32%, a kwasów z grupy n-3 
(znanych bardziej jako omega-3) jest w tłuszczu karpia 6,5%. Spożycie zaledwie 
300g mięsa karpia w całości pokrywa zapotrzebowanie dorosłego człowieka 

na dwa, niezmiernie istotne kwasy tłuszczowe: EPA, czyli kwas eikozapentaenowy 
i DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy, co wypełnia zalecenia medyczne dotyczące 
profilaktyki chorób serca i układu krążenia. Mięso karpia jest także bogate w inne,
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istotne dla zdrowia ludzkiego składniki. W 100 g znajdziemy witaminę C – 1.6 mg, 
�aminę (witamina B1) – 0.140 mg, ryboflawinę(B2) – 0.070 mg, niacynę (B3) 
- 2.100 mg, witaminę B6 (pirydoksyna) - 0.219 mg, kwas foliowy -  17 µg, witaminę 
A – 32 IU, witaminę B12 – 1.47 µg, a także składniki mineralne, takie jak: wapń – 52 
mg, żelazo - 1.59 mg,magnez - 38 mg, fosfor - 531 mg,potas - 427 mg, sód – 63 mg, 
czy cynk - 1.90 mg. Coraz większą uwagę dietetyków zwraca kolagen, którego 
w mięsie karpia jest wyjątkowo dużo w porównaniu z innymi zwierzętami. 

Powyższe dane idealnie wręcz wpisują się w możliwość modelowania zdrowej 
diety człowieka z udziałem mięsa ryb. Przyjmuje się, że dwa posiłki w tygodniu 
przygotowane z ryb i spożyte przez dorosłego człowieka skutecznie zaspokajają 
jego zapotrzebowanie na wymienione powyżej cenne składniki. Z uwagi na swój 
skład, mięso karpia coraz częściej jest rozpatrywane jako interesujący składnik 
żywności funkcjonalnej, czyli takiej, której działanie może mieć wręcz leczniczy 
wpływ na konkretne przypadki chorobowe. 
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 Wartość karpia doceniają nie tylko jego konsumenci. Z uwagi na osiągane 
rozmiary, ostrożność i waleczność, karp doceniany jest niemalże na całym świecie 
jako cenna zdobycz wędkarska. Kluby łowców karpia istnieją nie tylko tam, gdzie 
jest on produkowany, ale także w krajach, w których jego kulinarna obecność ma 
charakter marginalny. Członkowie klubów rywalizują w łowieniu największych 
okazów, natomiast złowione karpie najczęściej wracają do łowisk. Przyznawane 
są także mniej lub bardziej oficjalne tytuły rekordowe. W Polsce, dotychczas 
największego karpia ważącego 36,4 kg złowiono we wrześniu 2020r. 
w Gosławicach. Z kolei mierzący ponad 112 cm długości i ważący 51,2 kg karp to 
światowy rekord, który został złowiony w 2018r na Węgrzech. Choć doniesienia 
że świata wskazują, że w Tajlandii złowiono największego, ważącego 105,23 kg 
karpia na świecie, to zastrzec należy, że był to bardzo daleki krewny naszego 
poczciwego karpia, czyli karp syjamski (Catlocarpiosiamensis). Zatem, opisane 
powyżej rekordy świata i Europy oraz Polski, ustanowione dla gatunku karp 
pospolity (Cyprinuscarpio) w dalszym ciągu pozostają oficjalne i cieszą wszystkich 
miłośników tej pięknej ryby.
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 W swej większości, obszary chowu i hodowli karpia zlokalizowane są 
na południu i w centrum Polski, jednak i na pozostałym obszarze kraju znalezienie 
karpia w gospodarstwach rybackich nie jest zbyt trudne, przynajmniej dla 
każdego, kto będzie karpia szukał. Od stuleci karpie hodowane były w stawach 
lokalizowanych w bliskim sąsiedztwie siedziby właściciela terenu, skąd trafiały 
bezpośrednio do jego kuchni i na stół. Reguła ta przetrwała do dziś i karp stanowi 
oczywisty element kulinarny właścicieli gospodarstw karpiowych. Z uwagi jednak 
na rozbudowywaną przez wieki strukturę produkcji oraz ilość możliwych 
do pozyskania karpi, stały się one produktem bardziej egalitarnym, dostępnym dla 
szerszego grona nabywców. Zmiany w systemie sprzedaży oparte na przeniesieniu 
jej do wielkopowierzchniowych sklepów oferujących żywego karpia w okresie 
poprzedzającym bezpośrednio święta Bożego Narodzenia, na szereg lat 
spowodowały pozorne odsunięcie sprzedaży od gospodarstw rybackich. Pozornie, 
bowiem sprzedaż sieciowa karpi dotyczyła głównie dużych gospodarstw o dużej 
produkcji. Mniejsi producenci utrzymywali w tym czasie bardziej bezpośredni 
kontakt z nabywcami karpi, zarówno sprzedawanych na terenie gospodarstw, jak 
i w sprzedaży targowiskowej, czy ulicznej. Rezygnacja sieci handlowych 
ze sprzedaży żywych ryb przywróciła lokalną sprzedaż realizowaną 
w gospodarstwach, a jednocześnie zwiększyła zainteresowanie gospodarstw 
możliwościami zwiększenia oferty produktowej. Dotyczy to zarówno oferty 
różnych gatunków ryb, jak i poszerzenia listy produktów wytwarzanych z karpi. 
Opisane powyżej zmiany zbiegły się w czasie z rosnącą świadomością nabywców,
którym nie wystarczy już anonimowy produkt, lecz którzy poszukują 
towarzyszącej sprzedaży wiedzy o producencie, miejscu produkcji, warunkach jej 
prowadzenia, czystości środowiska, pożywienia karpi etc. Rodzi się oparta na 
wiedzy i zaufaniu więź pomiędzy producentem i nabywcą, a co najważniejsze, 
nabywca dysponuje możliwością nabycia produktu bezpośrednio w miejscu jego 
wytworzenia, posiada wpływ na wybór oraz wzmacnia swe poczucie właściwego 
wyboru, w którym świeżość i higiena mają najważniejsze znaczenie.
Dzięki zmianom, które mają miejsce na rynku karpia, następuje stopniowy powrót 
do najbardziej naturalnej formy zaopatrzenia konsumentów w żywność, która 
wpisuje się w pełni w ideę „europejskiego zielonego ładu”. Istotą jednej
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z najbardziej sztandarowych koncepcji prezentowanych w ramach zielonego ładu, 
jest strategia „od pola do stołu”. Jej podstawowym założeniem jest dążenie 
do zmniejszenia potencjalnie negatywnego wpływu, jaki rolnictwo może 
wywierać na kształtowanie ziemskiego klimatu. Priorytetem jest bezpieczeństwo 
żywnościowe, jednak strategia ma również główne: 

Jednym z narzędzi do osiągnięcia przynajmniej części zakładanych celów jest 
tworzenie krótkiego łańcucha dostaw. Idea zaistniała jako wynik obserwacji 
i badań wartości żywności na poszczególnych etapach jej dystrybucji od 
producenta do konsumenta. Uzyskane wyniki ukazały obraz stopniowej utraty 
wartości odżywczej w miarę wydłużania łańcucha pośrednictwa w handlu 
żywnością. W Polsce przez stulecia dostęp do zasobów morza miał charakter silnie 
ograniczony w porównaniu z krajami o szerokim dostępie do mórz, czy krajów 
wyspiarskich. Skutkiem była ograniczona dostępność do świeżych ryb morskich, 
które zastępowano solonymi, a ofertę uzupełniano świeżo złowionymi rybami 
słodkowodnymi. 

poprawić dobrostan zwierząt    

zapewnić – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż 
niedrogiej i pełnowartościowej żywności

zmniejszyć o połowę korzystanie z pestycydów i nawozów oraz
sprzedaż środków antydrobnoustrojowych

zwiększyć ilość gruntów przeznaczanych na rolnictwo ekologiczne

propagować bardziej zrównoważoną konsumpcję żywności 
i zdrowe odżywianie

ograniczyć straty żywności i jej marnotrawienie

przeciwdziałać fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw
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„Piscessalsos et foetentesapportabantalii,
  Palpitantes et recentes nunc apportant filii.”
                                      „Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,
                                        My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!”
                                                                          (pieśń wojów Bolesława Krzywoustego)

Bezpośredni dostęp do możliwości połowu i szybkiej sprzedaży ryb miał szalenie 
wówczas istotne znaczenie dla gwarantowanej świeżości produktu. Ewidentnymi 
beneficjentami byli konsumenci, którzy w miejsce ryb konserwowanych słabo 
i zapewne bywało, że nieskutecznie, otrzymywali produkt o najwyższych 
parametrach. Nic bowiem bardziej świeżego od ryby świeżo złowionej, wciąż 
żywej, być nie mogło. Współczesna propozycja skracania łańcucha dostaw 
wychodzi naprzeciw temu klasycznemu podejściu. W globalnej gospodarce 
bowiem, świeżo złowione ryby lub świeżo wytworzone z nich produkty 
w przypadku konieczności odległego nieraz transportu muszą ulec jakiejś formie 
konserwacji: przechowywania w temperaturze topniejącego lodu, zamrożenia 
pojedynczo lub w blokach, tzw. „glazurowania”, czyli pokrywania warstewką lodu 
powierzchni produktu, wreszcie pakowania w tzw. „atmosferze modyfikowanej”.
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Kolejnym po transporcie etapem dystrybucji są centra sprzedaży masowej, czy 
hurtowej, reszcie kolejny transport dowozi pierwotnie świeże produkty 
do punktów sprzedażowych, gdzie podlegają składowaniu magazynowemu 
i ekspozycji. Niezależnie jednak od stopnia zaawansowania logistyki tego łańcucha 
oraz tempa w jakim odbywają się opisane czynności, czas płynie nieubłaganie i jest 
bardziej łaskawy dla produktów wysoko przetworzonych i mrożonych, mniej 
łaskawy dla produktów świeżych. Nawet już po dotarciu do sprzedawcy finalnego 
i po wyeksponowaniu produktów na stoisku sprzedażowym, każda godzina 
oczekiwania na nabywcę pogłębia możliwość wystąpienia objawów wskazujących 
na rozwój procesów psucia. Podobnie w przypadku produktów głęboko 
mrożonych. Choć szybkie zamrożenie traktowane jest jako dopuszczalna metoda 
długotrwałego przechowania, to po rozmrożeniu i upływie czasu przeznaczonego 
na sprzedaż i konsumpcję, uwolnienie wcześniej związanej wody wyzwala procesy 
postępującej degradacji jakościowej. 
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 Opisane zagrożenia przestają być istotne w przypadku, gdy produkty rybne 
nie są poddawane procesom, których celem jest wydłużenie przydatności do 
spożycia, lecz oferowane bezpośrednio po wytworzeniu i w miejscu ich 
wytworzenia lub po krótkotrwałym przemieszczeniu na niezbyt duże odległości. 
Pomijane są wszystkie etapy, które konieczne były przy wydłużonym łańcuchu 
dystrybucyjnym. Krótki łańcuch dostaw jest nie tylko sposobem na zapewnienie 
najwyższych parametrów jakościowych i świeżości nieosiągalnej w innych 
formach sprzedaży, ale także sposobem na zatrzymanie części traconych w długich 
łańcuchach zysków w rękach producentów żywności. Dzięki temu, także finalna 
cena nabycia może być niższa, bowiem unika się pośrednich etapów dystrybucji 
i kolejnych zysków pośrednictwa. Gospodarstwa karpiowe, niegdyś 
niejednokrotnie ukierunkowane na produkcję surowca rybnego w postaci żywych 
ryb sprzedawanych następnie dużym operatorom hurtowym o zasięgu krajowym, 
dzisiaj coraz częściej koncentrują się na sprzedaży nabywcom detalicznym 
produktów wytworzonych na miejscu w ramach własnej działalności, bądź też 
kierowanych do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej, oraz punktów 
gastronomicznych. Dzięki istnieniu i wdrożeniu krótkich łańcuchów dostaw, 
wszyscy zyskujemy:
 wartościową, wystarczającą i przystępną cenowo żywność, a jednocześnie  
 wkład w osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.,
 sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów,
 konkurencyjność akwakultury karpiowej na poziomie krajowym i UE.



KRÓTKI ŁAŃCUCH DOSTAW

KARP

Po ósme: ścisły nadzór nad procesem produkcji
Nader oczywiste dla każdego, kto choć raz miał styczność z produkcją zwierzęcą 
jest, że właściciel gospodarstwa jest beneficjentem korzyści płynących 
ze sprzedaży jego produktów. Konsekwentnym wnioskiem więc jest, że dokłada 
wszelkich starań, by proces produkcji żywności, rozpoczynający się 
w gospodarstwie przebiegał harmonijnie i by produkty gospodarstwa 
prezentowały najwyższą jakość.Jedynie wtedy bowiem znajdą się na nie nabywcy 
gotowi zapłacić uczciwą, satysfakcjonującą producenta cenę. Powyższe dotyczy 
w pełni produkcji rolniczej, tak roślinnej, jak i zwierzęcej, zatem obejmuje również 
produkcję ryb, w tym karpia i innych, towarzyszących karpiowi ryb stawowych. 
W wielu gospodarstwach wdrożono właścicielskie systemy nadzoru nad stanem 
zdrowia ryb, których efektem jest utrzymywanie stad wobec których wszelkie 
zagrożenia związane z przenoszeniem chorób utrzymywane są w ryzach. Istnieją 
gospodarstwa, które wręcz posiadają status wolnych od chorób.

Nadzór właścicielski nie jest jednak jedynym, który dotyczy gospodarstw 
rybackich, w tym także karpiowych, bowiem podlegają one także 
wielokierunkowemu nadzorowi ze strony zewnętrznych instytucji. Już na etapie 
zamiaru podjęcia działalności związanej z chowem ryb, zainteresowany zgłasza 
ten zamiar właściwemu terytorialnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który 
rejestruje działalność podmiotu akwakultury lub też zatwierdza tę działalność, 
w zależności od planowanego zakresu produkcji. Procesowi rejestracji lub 
zatwierdzenia towarzyszy nadanie unikalnego weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego. 
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Opisany proces nie wyczerpuje zagadnienia ze strony nadzoru weterynaryjnego, 
gdyż stanowi dopiero jego początek. W czasie swej działalności, gospodarstwa 
rybackie są regularnie kontrolowane w zakresie stosowanych metod produkcji, 
źródeł zaopatrzenia w wodę oraz miejsc jej wypuszczania, wdrożenia technik 
oczyszczania i dezynfekcji używanego sprzętu i narzędzi, warunków

przemieszczania ryb, higieny procesu rozrodu i inkubacji ikry, podejmowanego 
lecenia, czy wreszcie prowadzenia dokumentacji czynności wykonywanych 
w gospodarstwie. Podkreślenia wymaga fakt prowadzenia w gospodarstwie 
produkcji pierwotnej żywności, który nadzorowany jest od samego początku jej 
podejmowania i na każdym etapie prowadzenia, bowiem zamysłem jest produkcja 
ryb konsumpcyjnych. Dlatego też, nadzorująca proces produkcji Inspekcja 
Weterynaryjna pobiera próbki ryb w celu określenia ich statusu zdrowotnego, 
a także w celu określenia zawartości w ciele ryb substancji zabronionych. 
Odrębnym, choć służącym temu samemu celowi obszarem nadzoru ze strony 
Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzór nad przestrzeganiem prawa paszowego w 
każdym przypadku, gdy stosowane jest żywienie paszami, niezależnie od tego, czy 
są to pełnoporcjowe formowane mieszanki paszowe, czy też ziarno zbóż
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stosowane jako uzupełniająca mieszanka paszowa dla karpi. Nadzorowane jest 
pochodzenia paszy,  kontrolowane pozyskiwanie jej  wyłącznie od 
zarejestrowanych producentów i dostawców. W ramach zapewnienia 
bezpieczeństwa osób konsumujących mięso ryb po ich przyrządzeniu, pobierane 
są próbki pasz w celu wykonania analiz zawartości dioksyn, polichlorowanych 
bifenyli, pozostałości pestycydów, metali ciężkich, mykotoksyn, czy substancji 
o działaniu przeciwbakteryjnym oraz innych, potencjalnie niebezpiecznych 
substancji, które mogą podlegać odkładaniu w tkankach produkowanych ryb.
 Wreszcie, w przypadku prowadzenia procesów przetwórczych 
produkowanych ryb, nadzór weterynaryjny obejmuje dalsze czynności związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa konsumentom. Nadzorowane są więc procesy 
przetwórcze, higiena pomieszczeń i stosowanych technologii, prowadzony jest 
monitoring jakości surowców i gotowych produktów, niezależnie od obowiązków 
właściciela w tym zakresie. Monitorowane są ewentualne pozostałości leków, 
radionuklidy, zakazane barwniki (m.in. zieleń malachitowa), czy parametry 
mikrobiologiczne. 
 Na każdym etapie nadzoru, weterynaryjnego jego integralnym 
elementem przy manipulacjach i transporcie jest dotrzymywanie określonych 
zasad, związanych z koniecznością zapewnienia rybom właściwego poziomu 
dobrostanu. 
 
 Oprócz nadzoru weterynaryjnego, także inne instytucje prowadza 
kontrole działalności gospodarstw rybackich, m.in. w zakresie dotrzymywania 
postanowień pozwoleń wodnoprawnych, czy jakości wody odprowadzanej 
z gospodarstw. Z zakresu opisanych działań nadzorczych, zarówno wewnątrz 
gospodarstwa, jak i zewnętrznych wynika, że ryby opuszczające gospodarstwo 
rybackie niezależnie od tego, czy kierowane są do dalszego przetworzenia, czy też 
do bezpośredniego zagospodarowania przez nabywcę, prezentują właściwą 
jakość i są bezpieczne dla zdrowia spożywającego je człowieka. Jest to 
podstawowa i jednocześnie najwyższa wartość opisująca wzajemne relacje 
producenta żywności i jej konsumenta, a stawowe gospodarstwa rybackie 
prowadzące produkcje karpi wpisują się w nią wręcz idealnie.
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Wbrew niektórym opiniom, sprzedaż żywych karpi nabywcy detalicznemu jest 
w Polsce dozwolona w ramach sprzedaży bezpośredniej i nie jest ograniczona 
wyłącznie do terenu gospodarstwa rybackiego. Niemniej jednak, producenci ryb 
coraz częściej decydują się na sprzedaż części lub całości swej produkcji w postaci 
różnorodnych produktów gotowych do spożycia lub umożliwiających 
przyrządzenie posiłku przez nabywcę w krótkim czasie. Stopniowo rynek 
odbiorców także coraz szerzej akceptuje propozycje produktów oferowanych 
przez gospodarstwa rybackie. Wiele gospodarstw karpiowych, oprócz produkcji 
ryb stanowiącej podstawę ich działalności oferuje jako towarzyszące także inne 
rodzaje aktywności. Dużą popularnością cieszą się łowiska, gdzie wędkarze mogą 
doskonalić i sprawdzać swe umiejętności. Złowienie karpia w łowisku 
utworzonym w stawie karpiowym nie jest wbrew pozorom sprawą łatwą, ale 
gwarantuje możliwość złowienia okazałych ryb. Obok potężnych karpi można 
także trafić na duże okazy amurów, sumów, czy szczupaków. Łowiska 
zlokalizowane w gospodarstwach karpiowych stanowią poważną alternatywę 
wobec możliwości połowu w wodach otwartych, a przy okazji sprzyjają ochronie 
naturalnej ich�ofauny strumieni, rzek, czy jezior.  W pobliżu skojarzonych 
z gospodarstwem łowisk często można napotkać elementy infrastruktury służącej 
celom rekreacyjnym, dedykowane rodzinnemu wypoczynkowi osób 
towarzyszącej wędkarzom. Place zabaw dla dzieci wyposażone w różnorodne 
urządzenia służące zabawie i rozwojowi, boiska do siatkówki, czy nawet mini pola 
golfowe, wszystko sprzyja rodzinnemu spędzaniu wolnego czasu. 

 

 Bywa, ze na terenie gospodarstw karpiowych tworzona jest baza 
noclegowa w postaci obiektów hotelowych zwartych lub w postaci domków 
wypoczynkowych zapewniających znaczny poziom spokoju wszystkim
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wypoczywającym. Organizowane na terenach gospodarstw ścieżki edukacyjne 
z odpowiednio dobraną stroną informacyjną prezentowaną w nowoczesny 
sposób sprzyjają edukacji skierowanej na przyrodnicze atrakcje stawów 
karpiowych, a dzięki zorganizowanemu charakterowi nie przeszkadzają 
w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej. Racjonalnej, czyli takiej, która 
w pełni wykorzystuje istniejące możliwości produkcyjne. 
 Często można także spotkać na terenie gospodarstw rybackich lub 
w bezpośredniej ich bliskości różnorodne obiekty gastronomiczne, z których wiele 
jest prowadzonych przez właścicieli gospodarstw, inne zaś, przez podmioty 
zewnętrzne. Wszystkie jednak korzystają z dobrodziejstwa możliwości 
zaopatrzenia w gospodarstwie w najwyższej jakości i świeżości surowiec do 
dalszego wykorzystania kulinarnego. Oferta kulinarna tych obiektów opiera się 
wyłącznie lub przynajmniej w znakomitej większości na wykorzystaniu produkcji 
własnej gospodarstwa, choć można w menu znaleźć także dania znane z innych 
obiektów gastronomicznych. Możliwość spożywania posiłku przyrządzonego 
z najwyższej świeżości surowców rybnych pozyskiwanych na miejscu, z widokiem 
na bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe gospodarstwa karpiowego, 
to niezapomniane przeżycie, które powoduje, że ten, kto raz skorzystał, powróci 
z pewnością. 



KRÓTKI ŁAŃCUCH DOSTAW

KARP

Po dziewiąte: różnorodność form sprzedaży
 Coraz częściej także na terenie gospodarstw karpiowych tworzone 
są obiekty przetwórcze o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. 
Dzięki temu, w lokalnej sprzedaży możliwy jest zakup szerokiej gamy produktów. 
Wśród nich dominują znane z szerokiego rynku tusze, dzwonka, płaty, czy filety 
w postaci świeżej i wędzonej na miejscu, tradycyjnymi metodami. Coraz chętniej 
jednak właściciele gospodarstw oferują do sprzedaży wyroby według własnych, 
niepowtarzalnych receptur, dzięki czemu można spotkać różnego rodzaju sałatki, 
pasty, pasztety, a nawet kiełbasy produkowane w całości z lokalnie 
produkowanych ryb, lecz smakiem i jakością nie ustępującym tradycyjnym 
wyrobom wieprzowym, wołowym, czy drobiowym, a niejednokrotnie 
je przewyższając.

Różnorodności procesu przetwórczego sprzyjają prawne możliwości prowadzenia 
takiej działalności, spośród których część dedykowana jest tzw. „producentom 
pierwotnym”, czyli w praktyce gospodarstwom rybackim, inne z kolei możliwe 
do podjęcia są dla każdego zainteresowanego, niekoniecznie prowadzącego 
gospodarstwo rybackie. 
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 Prawną podstawą prowadzenia sprzedaży ryb bezpośrednio przez 
gospodarstwo rybackie jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.2015.1703 ). 
Określa ono najbardziej istotne szczegóły zakresu prowadzenia działalności 
opisanej jako „sprzedaż bezpośrednia”. Istotą jest tutaj stworzenie warunków dla 
zbytu produktów opisywanych jako „produkcja pierwotna”,  czyl i 
nieprzetworzonych produktów rolnych oraz produktów rybołówstwa 
i akwakultury, a zbywającymi są uprawnieni do rybactwa, trudniący się chowem 
lub hodowlą. Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest zatem do wąskiego kręgu 
producentów i jest przykładem najsilniej skróconego łańcucha dostaw. Istnieją 
jednak także ograniczenia. Przede wszystkim, aby prowadzić sprzedaż 
bezpośrednią ryb, należy ją odrębnie zarejestrować u powiatowego lekarza 
weterynarii, który nada jej odpowiedni numer. Przedmiotem sprzedaży 
bezpośredniej w gospodarstwach rybackich mogą być wyłącznie: ryby żywe lub 
uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym ichpierwotną budowę 
anatomiczną lub poddane czynnościom wykrwawiania,odgławiania, usuwania 
płetw lub patroszenia (tusze). I tyle, czyli wszelkie dalsze czynności, takie jak 
dzielenie na dzwonka, filetowanie, płatowanie, czy marynowanie, wędzenie itp. 
nie wchodzą już w zakres sprzedaży bezpośredniej i w związku z tym nie mogą być 
przedmiotem sprzedaży. Ograniczeniem jest bez wątpienia możliwość sprzedaży 
ryb pochodzących wyłącznie z własnej produkcji. Zatem, sprzedaż ryb nabytych 
od innych podmiotów, nawet, jeśli powiązanych rodzinnie czy sąsiedzkich, nie jest 
dopuszczalna i nie może być traktowana jako sprzedaż bezpośrednia. Niewątpliwą 
korzyścią jest natomiast możliwość sprzedaży niczym nie ograniczonej, dowolnej 
ilości ryb pochodzących z własnego, zarejestrowanego gospodarstwa.
 Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej nie jest dozwolone jednak 
wszędzie, lecz ograniczone do województwa na terenie którego ryby zostały 
wyprodukowane, a także na obszarach wszystkich sąsiadujących województw. 
Dopuszczona jest również sprzedaż na terenie innych województw, jeżeli jest 
prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych 
w celu promocji tych produktów. Jeśli mowa o konkretnym miejscu, to może być
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Sprzedaż, bezpośrednia
realizowana we własnym gospodarstwie, na targowiskach lub z obiektów lub 
urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków 
transportu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio 
zaopatrujących konsumenta końcowego (sklepy detaliczne, restauracje, 
smażalnie itp.).Każdorazowo, jeśli sprzedaż będzie miała być prowadzona poza 
obszarem powiatu na terenie którego gospodarstwo zostało zarejestrowane, 
o zamiarze prowadzenia takiej sprzedaży należy powiadomić właściwego dla 
miejsca sprzedaży powiatowego lekarza weterynarii. Treść powiadomienia 
powinna zawierać wskazanie kto zamierza sprzedawać (tutaj niezbędne jest także 
podanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego gospodarstwa z którego 
pochodzą ryby), gdzie będzie prowadzona sprzedaż (tutaj wymaga się dokładnego 
określenia miejsca) oraz kiedy będzie ona prowadzona, z tym, że nie jest 
wymagane precyzyjne określenie czasu, wystarczające będzie przybliżone. 
Istotnym elementem prowadzenia sprzedaży bezpośredniej będzie także wyraźna 
identyfikacja w miejscu prowadzenia sprzedaży, obejmująca: 
 umieszczoną w widocznym miejscu informację o miejscu pochodzenia ryb  
 (nazwa gospodarstwa), wraz z określeniem „sprzedaż bezpośrednia”
 dokument potwierdzający rejestrację działalności (decyzja powiatowego  
 lekarza weterynarii),
 osoby zajmujące się sprzedażą ryb zobowiązane są do posiadania przy 
 sobie  orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy  
 wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub 
 choroby zakaźnej na inne osoby. Tutaj konieczne jest zastrzeżenie, 
 że niegdyś obowiązująca tzw” książeczka dla celów sanitarno-
 epidemiologicznych” nie jest już od kilkunastu lat właściwym 
 dokumentem.  Jest nim właśnie wspomniane orzeczenie.

Czynności odgławiania, usuwania płetw i patroszenia muszą się odbywać w 
sposób zapewniający higienę pozyskiwanego produktu, płukanie całych ryb (o 
nienaruszonej ciągłości powłok ciała) możliwe jest przy użyciu wody czystej, 
natomiast ryb patroszonych tylko i wyłącznie przy użyciu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.
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Sprzedaż, bezpośrednia
Powstające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (odcięte płetwy, głowy, 
narządy wewnętrzne – o ile nie stanowią przedmiotu sprzedaży) muszą być 
gromadzone w specjalnym pojemniku oznaczonym „kat. 3, nie do spożycia przez 
ludzi”, a następnie przekazane do utylizacji lub przetworzenia w zarejestrowanym 
lub zatwierdzonym zakładzie.
Warunki prezentacji i sprzedaży ryb opisano w  Zaleceniach Głównego Lekarza 
Weterynarii dotyczących sprzedaży żywych ryb. Dokument ten nie ma charakteru 
obowiązującego prawa, jednak często wykorzystywany jest dla oceny, czy 
zachowane są warunki dobrostanu sprzedawanych ryb, zatem warto zapoznać się 
z treścią wytycznych.

Podstawą prawną prowadzenia działalności opisywanej jako RHD, jest ustawa 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132.). 

 W przypadku RHD, pojawia się istotna dość różnica w zakresie określenia 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia takiej działalności. O ile sprzedaż 
bezpośrednią ryb mógł prowadzić jedynie ich producent, czyli uprawniony 
do rybactwa, o tyle rolniczym handlem detalicznym mogą zajmować się osoby, 
które w całości produkują jeden tylko ze składników zbywanej żywności. Jeśli 
sprzedaży podlegają wyłącznie ryby (np. wędzone), wówczas musza one 
pochodzić z własnej produkcji, czyli jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej. 
Jednakże, jeśli przedmiotem sprzedaży w ramach RHD jest żywność złożona, 
np. gotowe posiłki, łatwo wyobrazić sobie, że produktem wyłącznym mogą być 
inne aniżeli ryby składniki. Wówczas kategoria „uprawniony do rybactwa” 
przestaje mieć znaczenie. Zgodnie z powyższym, do prowadzenia RHD 
uprawnione będą podmioty (osoby fizyczne, gospodarstwa rodzinne lub inne 
formy organizacyjne) zajmujące się uprawą, chowem lub hodowlą i to 
niekoniecznie chowem i ryb. Przy wytwarzaniu gotowych posiłków (ziemniaki, 
ryba i surówka) uprawnionym może być producent ziemniaków lub warzyw na 
surówkę. 

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)
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 W przypadku sprzedaży wyłącznie ryb i produktów rybnych przedmiotem 
sprzedaży mogą być:

 ryby żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym 
 ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynnościom 
 wykrwawiania,odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia (tusze) – jak 
 w przypadku sprzedaży bezpośredniej, ale także:
 wstępnie przetworzone lub przetworzone ryby (np. filet, dzwonka, 
 produkty wędzone itp.), 
 gotowe posiłki (potrawy), jednak zachowany musi być udział składnika, 
 który pochodzi w 100% z własnej uprawy, chowu lub hodowli pomiotu  
 prowadzącego RHD.

Co do istoty, sprzedaż w ramach RHD może być dokonywana konsumentowi 
finalnemu na terenie własnego gospodarstwa lub we własnym punkcie 
handlowym lub też zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego (sklepy, restauracje, smażalnie, bary, stołówki itp.).
 
 W odniesieniu terytorialnym, w przypadku żywności opartej na zawartości 
ryb, sprzedaż może być realizowana wyłącznie na obszarze województwa, 
w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego 
handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę 
wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. 
 
 Sprzedaż realizowana w ramach RHD podlega limitom ilościowym 
dostosowanym do potrzeb konsumenta finalnego, jak również konieczne jest 
prowadzenie dokumentacji ilościowej sprzedaży dla każdego asortymentu. Nie 
może być także prowadzona z udziałem pośrednika nie może być dokonywane 
z udziałem pośrednika, chyba że zbywanie tej żywności odbywa się podczas 
wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji 
żywności, a pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność:

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)
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 wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu 
 detalicznego,
 wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel 
 detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi 
 produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub 
 na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Miejsce sprzedaży prowadzonej w ramach RHD musi być w sposób widoczny dla 
klienta oznakowane przy pomocy:

 napisu "rolniczy handel detaliczny";
 danych obejmujących:
  imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego 
  rolniczy handel detaliczny,
  adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
  weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego 
  rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Podobnie jak wymienione uprzednio formy prowadzenia wytwarzania i sprzedaży 
produktów gospodarstw karpiowych, także MLO objęte jest regulacją prawną 
w postaci rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznania 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U.2016 poz. 451). Działalność 
tego rodzaju nosi zdecydowanie odmienny charakter aniżeli sprzedaż 
bezpośrednia, czy RHD, bowiem do jej prowadzenia nie trzeba prowadzić 
działalności związanej z chowem, hodowlą, czy uprawą. Nie trzeba także posiadać 
żadnych specjalnych uprawnień. W gruncie rzeczy, MLO jest zwykłą, podobną 
do innych działalnością gospodarczą, tylko dotyczącą żywności pochodzenia 
zwierzęcego i z tego tytułu objętą wymaganiami organizacyjnymi i higienicznymi. 
Także proces rejestracji dokonywanej przez powiatowego lekarza weterynarii 
musi zostać zachowany, z tym, że nie rejestruje się działalności w zakresie 
produkcji pierwotnej akwakultury, lecz w zakresie przetwórstwa.

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)
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W obiektach uznanych za działalność MLO możliwe jest prowadzenie produkcji 
i sprzedaży:
 wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa 
 (tusze, płaty, filety, porcje, dzwonka, pasty, wędzonki, marynaty, prezerwy, 
 konserwy itp.), 
 gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego lub 
 z udziałem tych produktów, pod warunkiem że co najmniej jeden produkt 
 pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został 
 wyprodukowany w tym zakładzie.
Z powyższego wynika, że podstawową różnicą względem dotychczas opisanych 
rodzajów działalności jest brak w ofercie ryb żywych, które zostały zastrzeżone dla 
ich producentów prowadzących sprzedaż odbiorcy finalnemu. 
 Podmiot prowadzący działalność MLO prowadzi sprzedaż produktów 
pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych 
produktów do innych zakładów prowadzących handel  detal iczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego z zastrzeżeniem tygodniowych 
limitów ilościowych dla tych produktów. Ilości określone zostały bezpośrednio 
w rozporządzeniu określającym zasady uznania działalności za MLO, natomiast na 
uzasadniony wniosek podmiotu, powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić 
zgodę na przekroczenie w danym tygodniu dopuszczalnego limitu, pod 
warunkiem zachowania sumarycznego rocznego limitu wielkości dostaw. 
 W ujęciu terytorialnym, miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, 
znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów 
sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych 
województw. Ograniczenia, które dotyczy obszaru prowadzenia działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej, nie stosuje się w przypadku sprzedaży 
konsumentowi końcowemu produktów pochodzenia zwierzęcego przez podmiot 
prowadzący działalność marginalną, ograniczoną i lokalną podczas wystaw, 
festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych 
produktów. Wówczas sprzedaż może być prowadzona na terenie całego kraju, pod
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warunkiem poinformowania właściwego dla miejsca sprzedaży powiatowego 
lekarza weterynarii o zamiarze jej prowadzenia co najmniej na 7 dni przed 
zakładanym terminem sprzedaży. Informacja ta zawiera:
 imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność 
 marginalną, lokalną i ograniczoną oraz adres miejsca prowadzenia tej 
 działalności;
 dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż 
 konsumentowi końcowemu produktów pochodzenia zwierzęcego.

Sposób prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa rybnego, obejmujący 
wszystkie możliwe warianty przetwarzania surowca rybnego pochodzącego 
w całości z zakupu. Brak jest ograniczeń terytorialnych dotyczących sprzedaży 
produktów, jak również rodzaju podmiotów na rzecz których prowadzona jest 
sprzedaż. Szczegółowe wymagania weterynaryjne obejmują pełen pakiet 
higieniczny, wspólny dla wszystkich tego samego rodzaju zakładów na obszarze 
Unii Europejskiej. Produkty podlegające wprowadzaniu do obrotu opatrzone 
są owalnym znakiem dopuszczenia do sprzedaży. Nadzór nad działalnością 
prowadzi w Polsce Inspekcja Weterynaryjna.

Forma sprzedaży nie wymagająca rejestracji przez powiatowego lekarza 
weterynarii, choć nadzoruje on warunki sprzedaży żywych ryb w zakresie ich 
dobrostanu. W odniesieniu do ryb przetworzonych jest to zwykła działalność 
handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej żywności i jako taka nadzorowana jest 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przez Inspekcję Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych.

Różnorodność form prowadzenia produkcji i sprzedaży stwarza producentom 
szansę określenia jej zakresu do własnych potrzeb i oczekiwań. Nabywcom 
pozwala na identyfikację podmiotu sprzedającego, a także na podjęcie decyzji 
odnośnie zakupu w preferowanej formie łańcucha dostaw: od najkrótszej 
w postaci sprzedaży bezpośredniej lub RHD, do najdłuższej w postaci zakładu 
zatwierdzonego. 

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)
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 Procesy przetwórcze w zakresie żywnościowym od wielu lat podlegają 
normowaniu i możliwości certyfikacji zależnej od zakresu działania. Na świecie 
istnieje wiele różnorodnych certyfikatów nadawanych podmiotom, działaniom 
lub produktom rynku rybnego, wśród których za najbardziej rozpoznawalne 
uznaje się certyfikaty Global G.A.P. i A.S.C. dla akwakultury oraz Certyfikat 
Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Celem certyfikacji producentów 
i produktów jest stworzenie dla konsumentów unifikowanych pla�orm informacji 
odnośnie nadzoru nad jakością, opartych na procedurach i procesach jej 
weryfikacji. Wejście podmiotu w proces certyfikacyjny stanowi duży wysiłek 
i zobowiązanie, jednak na mocno zróżnicowanym rynku, wielu nabywców kieruje 
swą uwagę na produkty wyróżniające się dostępnymi świadectwami najwyższej 
jakości, których posiadanie komunikowane jest umieszczeniem na produkcie 
charakterystycznego, rozpoznawalnego oznakowania. Uzyskanie certyfikatu 
jakości wiąże się z przejściem szczegółowej procedury weryfikacyjnej, której 
zasady i zakres określa instytucja certyfikująca. 
 Polscy producenci akwakultury także dysponują możliwością 
certyfikowania produktów według reguł określonych przez organizacje 
o globalnym zasięgu, jak również dysponują możliwością uzyskania certyfikatu 
krajowego. Nabywcy ryb i produktów rybnych najczęściej mają kontakt
z certyfikatami ogólnopolskich organizacji branżowych działających na krajowym 
rynku, jak i organizacji regionalnych i lokalnych, certyfikatami produktu, jakim jest 
karp. W marcu 2015 r. zakończono prace nad opracowaniem Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli ryb, po czym powołany zespół certyfikujący 
prowadził audyt w gospodarstwach rybackich, które zgłosiły swoją gotowość 
do przyjęcia opisanych zasad. W rezultacie tych działań, kilkadziesiąt gospodarstw 
rybackich w Polsce uzyskało certyfikat spełniania zasad dobrej praktyki opartych 
na treści kodeksu. Certyfikat odnosi się nie do konkretnego produktu, lecz 
do podmiotu, który wdrożył zasady dobrej praktyki opisane w kodeksie. 
Certyfikaty stanowią istotny łącznik pomiędzy producentem, a nabywcą 
produktu. Jedną z najbardziej istotnych cech wyróżniających produkt lub podmiot 
certyfikowany, jest jego uprzedmiotowienie. Zarówno podmiot produkujący, jak i 
gotowy produkt tracą anonimowość, a nabywca zyskuje szanse własnej
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weryfikacji, której pozytywny przebieg stwarza podstawę do stopniowego 
tworzenia więzi opartej na zaufaniu. Docelowo, nabywca nie musi dokonywać 
każdorazowej weryfikacji, bowiem dzięki wytworzonej więzi kieruje swą uwagę 
docelowo na konkretny produkt lub producenta. W ten sam sposób działają 
pozytywne relacje nabywców karpi i gospodarstw rybackich, w których 
są nabywane. Zwykle jest to proces formowany latami, a wytworzone więzi 
pozostają długo i często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 

 Z punktu zapewnienia najwyższej jakości, opisane procesy mają szalenie 
istotne znaczenie rynkowe, zapewniają nabywcom oczekiwaną jakość produktu 
w postaci karpi, dla producentów ryb natomiast, utrwalają listę stałych 
odbiorców. Proces równoważenia działalności producentów ryb w harmonijnej 
zgodzie ze środowiskiem naturalnym i społecznym właśnie się zaczyna. Wciąż nie 
do końca stabilnym elementem tego procesu pozostaje ekonomiczna strona 
podjętych działań. Osiągnięcie w tym zakresie równowagi pozwoli na uzyskanie 
modelowego przykładu zrównoważonego rozwoju.

Po dziesiąte: certyfikacja produkcji
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 Karp jest znakomitym przykładem surowca rybnego pozwalającego przy 
odrobinie wiedzy kulinarnej na wyczarowanie kuchennych rozmaitości. 
Podstawową jednak jest umiejętność postępowania z surowcem, czyli rybą żywą 
lub już zabitą, lecz nie poddaną dalszej obróbce. Pierwszy etap powinien być 
przeprowadzony jak najszybciej w celu uniknięcia zbędnego stresu dla obu stron. 
Zgodnie z zasadami humanitarnego uboju zwierząt wykorzystywanych 
do produkcji żywności, najpierw ryba jest ogłuszana zdecydowanym uderzeniem 
w sklepienie czaszki, po czym uśmiercona, najlepiej przez szybką dekapitację lub 
wykrwawienie. Dopiero po ustaniu procesów życiowych można przystąpić 
do dalszej obróbki, która rozpoczynamy od usunięcia łusek. Czynność wykonuje 
się przez podważanie łusek nożem od strony ogona. Dobrze widoczne i nielicznie 
osadzone w skórze karpi łuski pozwalają na łatwe ich usunięcie, tym łatwiejsze, 
im świeższa jest ryba. Kolejną czynnością jest usunięcie nadmiaru śluzu
 

pokrywającego powierzchnię ciała. Możliwe jest uproszczenie tych czynności 
poprzez krótkotrwałe, obustronne krótkotrwałe sparzenie karpia wrzątkiem 
z czajnika, a następnie szybkie ponowne schłodzenie w wodzie. Po takim
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potraktowaniu, zarówno łuski, jak i ścięty śluz dają się bez problemu usunąć 
dłonią. Kolejnym etapem obróbki jest patroszenie, czyli usuniecie narządów 
wewnętrznych. Karp posiada obszerną jamę brzuszną, w której znajdują się dość 
silnie połączone z sobą narządy wewnętrzne i wyraźnie oddzielony, 
nie przyrośnięty pęcherz pławny. Należy zatem ostrym nożem otworzyć jamę 
brzuszną od spodniej strony, po czym włożywszy do wnętrza dłoń, jednym ruchem 
usunąć narządy wewnętrzne do podstawionego naczynia. Pozostaje wówczas

tylko oczyszczenie wnętrza jamy brzusznej z pozostałości tłuszczu obecnego na jej 
wewnętrznej powierzchni oraz przylegającej do kręgosłupa ciemno zabarwionej 
nerki, jak i płetw, choć ta ostatnia czynność nie zawsze jest wykonywana. 
Pora już na podjęcie decyzji odnośnie finalnej formy przetworzenia. Jeśli 
końcowym elementem mają być dzwonka, należy dokonać poprzecznego 
podziału tuszy na 5, 7 lub więcej części. W przypadku konieczności uzyskania 
płatów, należy wykonać cięcie po obu stronach kręgosłupa, pozostawiając żebra 
przy otrzymanych płatach. Dla uzyskania filetów, należy ostrym nożem naciąć 
skórę i mięśnie w części przedniej tuszy aż do nasady żeber, po czym poprowadzić 
cięcie wzdłuż kręgosłupa, dokładnie odcinając mięśnie po powierzchni ości 
żebrowych, natomiast w części ogonowej należy prowadzić ostrze stycznie 
do szkieletu osiowego. Powstałe dwa filety ze skórą można wykorzystać
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bezpośrednio do przyrządzania potraw lub poddać je dalszej obróbce. Możliwe są 
następujące działania: usunięcie skóry lub nacięcie pozostałych w mięśni ach ości 
w sposób zapewniający bezpieczną konsumpcje bez konieczności nieustannego
 usuwania całych ości. Usunięcie skóry należy wykonać poprzez rozłożenie filetu 
skórą do dołu na desce do krojenia po czym odcięcie skóry od mięśni przy pomocy 
płaskiego cięcia stycznego do skóry. Przygotowanie coraz bardziej popularnych 
w handlu tzw. „filetów nacinanych” także nie jest trudne. Należy w tym celu 
rozłożyć filet skórą do dołu na desce do krojenia, po czym ostrym nożem 
wykonywać nacięcia poprzeczne co 3-4 milimetry, nie dochodząc do skóry. 
Przecięcie ości śródmięśniowych jest wyczuwalne jako pokonanie lekkiego oporu 
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wewnątrz struktury mięśnia, jest także słyszalne w postaci lekkiego trzasku 
w momencie przecięcia. Skóra musi pozostać w całości, bowiem po przecięciu ości 
jest jedynym elementem spajającym filet, natomiast podczas późniejszej obróbki 
termicznej w postaci smażenia, czy pieczenia, pozostałe w mięśniach karpia 
krótkie odcinki pociętych ości ulegną obtopieniu i przestaną być wyczuwalne 
podczas konsumpcji. 

Powstały produkt prezentuje szczególną wartość odżywczą. Nasi przodkowie 
obgryzali kości upolowanych zwierząt, żuli ścięgna i skóry oraz zjadali chrząstki, 
dzięki czemu zdobywali cenne składniki zawierające znaczne ilości wapnia. 
Dzisiejszy handel pełen wysoko przetworzonej żywności pozostawia często 
występujące niedobory. Spożywanie wysokiej wartości odżywczej białka mięsa 
karpi z obecnymi fragmentami pociętych ości zbudowanych z fosforanu wapnia, 
dostarczą naszemu organizmowi cennych składników mineralnych o ogromnym 
znaczeniu dla układu kostnego, mięśniowego, czy serca. 
 Pozostałe po obróbce elementy takie jak głowa, kręgosłup, płetwy, czy 
gonady można wykorzystać do przyrządzenia aromatycznego wywaru do dalszego 
wykorzystania jako bazy do zupy rybnej lub galarety. 
Czynności związane z przygotowaniem elementów pozyskanych z karpia, przy 

Po jedenaste: prostota przyrządzenia



KRÓTKI ŁAŃCUCH DOSTAW

KARP

odrobinie wprawy nie przysparzają większego problemu i nie zajmują dużo czasu. 
Bez wątpienia jest natomiast korzyścią dodatkowa możliwość zapewnienia sobie 
surowca kulinarnego o najwyższym stopniu świeżości, jak i – dzięki wykorzystaniu 
głowy, kręgosłupa i płetw - lepszego wykorzystania środków wydatkowanych 
na zakup karpia.
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  Dwunasty miesiąc roku to Boże Narodzenie, z wigilią święta tradycyjnie 
w wielu polskich domach pachnącą choinką, piernikiem i karpiem. Podejmowane 
czasem próby zastąpienia karpia innymi, nieraz egzotycznymi gatunkami ryb są 
ciekawym eksperymentem kulinarnym, jednakże kiedy przeminie gwar 
przygotowań i przebrzmi kolęda, chętnie wracamy wspomnieniami 
do beztroskich czasów dzieciństwa, a wtedy wraca pamięć o łusce w por�elu jako 
zapowiedzi jego zasobności, o zapachu stołu dziadków i rodziców, gdzie królował 
karp. Nawet jeśli nie odpowiada nam jego smak, jeśli straszne nam ości, 
wspomnienie nadal jest miłe. Zdarza się, że ktoś, gdzieś ogłosi nową prawdę, 
jakoby karp wigilijny został wymyślony przez powojennych komunistów. 
Wystarczy jednak sięgnąć do „Compendiumferculorum albo zebranie potraw” 
- książki autorstwa Stanisława Czernieckiego z roku 1682, wystarczy posłuchać 
o 800-letniej historii karpia w Polsce, 1000-letniej w Czechach i na Morawach, 
jeszcze starszej historii karpia we Francji, by szybko myśl o komunistycznym karpiu 
porzucić. I znów zapachnie jak niegdyś, bo przecież to prawdziwa tradycja. 
Prawdziwa, bowiem wobec braku dostępu do świeżych ryb morskich, 
korzystaliśmy z dobrodziejstwa dostępu wszystkiego, co w rzekach, jeziorach 
i stawach było dostępne. Stąd i szczupak, i sandacz, i karp. 
 

 Dwanaście zalet, dwanaście argumentów, jak dwanaście miesięcy w roku. 
Kolejnym roku, kiedy karp kończy pierwszy rok w stawach, kończy drugi, niektóre 
z karpi kończą już kolejne. Jak i my kończymy kolejne nasze lata życia 
wypełnionego nieraz pośpiechem, ale i refleksją, o którą szczególnie łatwo pod 
koniec roku, w dwunastym jego miesiącu. A z tej refleksji nieuchronnie wyłania się 
potrzeba powtarzania sytuacji, gestów, słów, zachowań, obyczajów. To właśnie 
tradycja, a w niej jest miejsce i dla choinki przyozdobionej światełkami, i dla kolędy 
jak niegdyś, i dla prezentów którymi obdarowujemy się szczerze, i dla pierwszej 
gwiazdki na którą dzieci czekają w emocjach, wreszcie i dla potraw przejętych 
od przodków, a wśród nich zawsze było miejsce dla karpia. I niech tak będzie. 
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