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Podstawowe pojęcia związane z akwakulturą
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt:
akwakultura oznacza chów lub hodowlę zwierząt akwakultury przy użyciu technik stosowanych w
celu zwiększenia produkcji tych zwierząt powyżej parametrów możliwych do osiągnięcia w
naturalnym środowisku, przy czym zwierzęta te na etapie chowu lub hodowli wraz z odłowem lub
zbiorem stanowią przedmiot własności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
zwierzęta akwakultury oznaczają zwierzęta wodne będące w jakimkolwiek stadium rozwoju, w tym
jaja, oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub na obszarach hodowli
mięczaków, a także dzikie zwierzęta wodne przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub na
obszarze hodowli mięczaków;
zwierzęta wodne oznaczają ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do
gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes), a także mięczaki należące
do typu Mollusca oraz skorupiaki należące do podtypu Crustacea;
ozdobne zwierzęta wodne oznaczają zwierzęta wodne hodowane, utrzymywane lub umieszczane
na rynku w celach ozdobnych;
dzikie zwierzęta wodne oznaczają zwierzęta wodne inne niż zwierzęta akwakultury;
chów lub hodowla zwierząt akwakultury oznacza hodowanie zwierząt akwakultury w danym
gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków;
łowisko typu „wpuść i złów” oznacza stawy lub inne urządzenia, w których populację zwierząt
akwakultury utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego przez odnowę tej
populacji;
przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury oznacza zorganizowany zespół składników
niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dowolnej działalności w zakresie
chowu, hodowli, utrzymania lub pielęgnacji zwierząt akwakultury;
zakład przetwórczy oznacza zakład, w którym jest prowadzona działalność w zakresie
przetwarzania zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zatwierdzony zgodnie
z art. 4 rozporządzenia nr 853/2004;
podwyższona śmiertelność oznacza niewyjaśnione przypadki śmiertelności u zwierząt akwakultury
znacznie przekraczające poziom ustalony między podmiotem prowadzącym działalność w danym
gospodarstwie lub na danym obszarze hodowli mięczaków a powiatowym lekarzem weterynarii dla
tego gospodarstwa lub obszaru w danych warunkach;
enklawa oznacza gospodarstwo lub gospodarstwa, w których utrzymuje się populacje zwierząt
wodnych o ustalonym statusie zdrowotnym w odniesieniu do określonejchoroby zakaźnej, z tym że w
przypadku kilku gospodarstw za enklawę uważa się gospodarstwa objęte wspólnym systemem
bezpieczeństwa biologicznego, na który składają się takie same środki nadzoru stanu zdrowia
zwierząt wodnych, zapobiegania chorobom zakaźnym tych zwierząt oraz zwalczania tych chorób;
strefa oznacza obszar geograficzny z jednolitym systemem hydrologicznym obejmujący:
część obszaru zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do miejsca zlokalizowania
naturalnych lub sztucznych barier, zapobiegających wędrówce zwierząt wodnych z niżej
położonej części zlewni, lub
całkowity obszar zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do ujścia rzeki, lub
co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujściami rzek, które są przez te ujścia ze sobą powiązane
epizootycznie;
jednostka epizootyczna oznacza grupę zwierząt wodnych przebywających na określonym obszarze
w podobnym stopniu narażonych na kontakt z czynnikiem chorobotwórczym, w szczególności przez

przebywanie w tym samym środowisku wodnym lub w wyniku działalności człowieka,
zwiększających prawdopodobieństwo szybkiego rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego z
jednej grupy tych zwierząt na inną;
za obszar hodowli mięczaków uważa się obszar:
wód słodkich, morski, przyujściowy, kontynentalny lub lagunę, w którym znajdują się
naturalne siedliska mięczaków lub miejsca wykorzystywane do hodowli mięczaków, z których
zbiera się mięczaki, lub
wód słodkich, morski, przyujściowy lub lagunę, z granicami wyraźnie oznakowanymi bojami,
stanowiskami lub jakimikolwiek innymi stałymi urządzeniami, wykorzystywany wyłącznie do
naturalnego oczyszczania żywych mięczaków
- gdzie przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury są objęte wspólnym systemem
bezpieczeństwa biologicznego;- gdzie przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury są objęte
wspólnym systemem bezpieczeństwa biologicznego.

