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WSTęP

Działalność ludzka polegająca na 
połowach ryb trwa nieprzerwanie w za-
sadzie od początków istnienia człowie-
ka na Ziemi. Zanim rozwinęło się 
rolnictwo, pierwsze zorganizowane spo-
łeczności ludzkie zajmowały się głów-
nie łowiectwem, rybołówstwem oraz 
zbieractwem. Dla ludzi mieszkających 
nad wodami to właśnie rybołówstwo 
stanowiło główne zajęcie pozwalające 
zaspokoić podstawowe potrzeby fizjo-
logiczne. Zresztą do dziś istnieją takie 
społeczności, głównie w biedniejszych 

krajach Azji i Afryki. Dlatego gospodarka rybacka od wieków zawsze była zależna i ściśle powiązana 
ze środowiskiem naturalnym. Pomimo skoku technologiczno-cywilizacyjnego jaki dokonał się w ostat-
nich latach, twierdzenie to pozostaje aktualne również dzisiaj. 

Rybactwo jako dziedzina gospodarki, która sama w sobie jest dość złożoną formą zbudowaną z wielu 
elementów, takich jak: akwakultura, rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne (wędkarstwo), gospodarka 
zarybieniowa, etc., działa w ściśle określonej przestrzeni przyrodniczej (Czarkowski i in. 2012a). Prze-
strzeń ta, to przede wszystkim, różne ekosystemy wodne, na które bezpośrednio lub pośrednio wpływa 
prowadzona przez człowieka działalność, polegająca na eksploatacji bądź chowie i hodowli organizmów 
wodnych. Poszczególne gałęzie gospodarki rybackiej wpływają zarówno na tzw. żywe zasoby wód, 
w tym oczywiście głównie na ichtiofaunę oraz na zasoby wodne jako takie, czyli po prostu ilość i jakość 
wody. Warto zaznaczyć, że każdy z rodzajów produkcji rybackiej wpływa na środowisko w inny sposób 
i z różną mocą. Korzystanie z żywych zasobów wód śródlądowych może odbywać się jedynie pod warun-
kiem, że zasoby te nie zostaną zniszczone bądź zdegradowane w wyniku działalności człowieka. Zaso-
by ichtiofauny słodkowodnej są bardzo wrażliwe i podatne na degradację. Fakt ten zauważono i omówio-
no już ponad czterdzieści lat temu, podczas kanadyjskiego sympozjum na temat zmian zachodzących 
w zespołach ryb jezior oligotroficznych, co opisała Nagięć (1973). Autorka wymieniła wtedy trzy grupy 
czynników antropogenicznych, które najmocniej oddziałują na populacje ryb w jeziorach, tj. introdukcje 
obcych gatunków, eutrofizacja i/lub inne zanieczyszczenia oraz eksploatacja. Wyróżniła również osiem 
sytuacji mogących występować w ekosystemach wodnych, mianowicie: sytuacja bez oddziaływania; 
tylko introdukcja; tylko eutrofizacja; tylko eksploatacja; introdukcja w połączeniu z eutrofizacją; introduk-
cja w połączeniu z eksploatacją; eutrofizacja w połączeniu z eksploatacją; introdukcja w połączeniu 
z eutrofizacja i eksploatacją.

Sytuacja gdzie na populacje ryb i cały ekosystem nie oddziałuje żaden z wymienionych wyżej 
czynników w dzisiejszych czasach w zasadzie nie ma miejsca. Najczęstszym natomiast przypadkiem 
jest sytuacja, w której na żywe zasoby wód oddziałuje cały zespół czynników antropogenicznych. Nas 
najbardziej powinien interesować czynnik bezpośrednio związany z eksploatacją, czyli połowami ryb. 

Ryby to ważny składnik ekosystemów wodnych (fot. T.K. Czarkowski)
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Połowy mogą być wykonywane w pięciu podstawowych celach: poznawczych, regulacyjnych, zary-
bieniowych, spożywczych i rekreacyjnych (Czarkowski i Kapusta 2016). Natomiast cele rybołówstwa 
śródlądowego oraz liczba poławiających ryby jest skorelowana z poziomem dobrobytu oraz stopniem 
rozwoju gospodarczego (Smith 1986, Arlinghaus i in. 2002; Cowx i in. 2010; FAO 2012). W Polsce, 
tak jak w większości krajów prowadzi się eksploatację ichtiofauny w wodach śródlądowych w zasadzie 
we wszystkich wymienionych celach, choć oczywiście dwa ostatnie, czyli spożywczy i rekreacyjny 
są kluczowe. Pamiętajmy, że im presja eksploatacyjna jest wyższa, tym stan środowiska naturalnego 
i zasobów ulega pogorszeniu. Tak jak w przypadku niekontrolowanego rozwoju turystyki, po przekro-
czeniu pewnego progu, niekontrolowana eksploatacja może spowodować zmiany w strukturze i cha-
rakterystyce zasobów ichtiofauny, a tym samym również całego ekosystemu. Prawdopodobieństwo 
zaistnienia takiej sytuacji wzrasta, jeśli eksploatacja dotyczy tzw. gatunków kluczowych, jakimi są np. 
gatunki drapieżne, takie jak szczupak, czy sandacz. 

Oczywistym jest również fakt, iż środowisko przyrodnicze nie jest jedyną przestrzenią, w której działa go-
spodarka rybacka. Oprócz przestrzeni przyrodniczej bardzo ważna wydaje się przestrzeń ekonomiczno-spo-
łeczna oraz prawno-administracyjna, w której funkcjonuje sektor rybacki (Czarkowski i Nowosad 2016). Do-
datkowo szczególnie ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów pojeziernych jest wzajemne 
powiązanie sektora rybackiego i turystycznego (Czarkowski 2015). Wszystkie te czynniki tworzą specyficzną 
sieć wzajemnych zależności, która z jednej strony tworzy pole do współpracy wszystkich zainteresowanych 
użytkowników, z drugiej zaś powoduje konflikty i tarcia między zainteresowanymi stronami (Czarkowski i Ku-
pren 2013, Kapusta i in. 2017).

Czy istnieje możliwość, aby pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z żywych 
zasobów wód śródlądowych? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Nie ma jednej gotowej recepty na roz-
wiązanie tych jakże skomplikowanych problemów, aczkolwiek mam nadzieję, że pozycja ta, przynajmniej 
w małej części, pomoże obrać właściwy kierunek. Dlatego opracowanie to kieruję do wszystkich zain-

teresowanych przyszłością 
naszych wód śródlądowych, 
szczególnie jezior i rzek, 
ale również innych ekosys-
temów wodnych. Warto za-
znaczyć, iż opracowanie to 
powstało w oparciu o wcze-
śniejsze prace (Czarkowski 
i Kupren 2013, Czarkowski 
2015, Czarkowski i Kapusta 
2016, Kapusta, Czarkowski 
i Bogacka-Kapusta 2017, 
Czarkowski 2018), stano-
wiąc pewną kompilację, 
a jednocześnie swoiste uzu-
pełnienie wcześniejszych 
publikacji.Chrońmy piękno polskiej przyrody. Rezerwat Jezioro Kośno (fot. T.K. Czarkowski)
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1. EkSPlOaTaCja RybaCka

Rybołówstwo komercyjne jest działalnością gospodar-
czą, która polega na łowieniu ryb w celu wprowadzenia ich 
na rynek, aby zaspokoić oczekiwania konsumentów. Rybacy 
komercyjni w odróżnieniu od innych użytkowników wód sprze-
dają swój połów konsumentowi, w sposób bezpośredni lub 
przez pośredników i w ten sposób zarabiają na życie, a ło-
wienie ryb staje się ich pracą. Następną charakterystyczną 
cechą rybołówstwa komercyjnego jest wysoka łowność oraz 
stosunkowo niski nakład połowowy (Cooke i Cowx 2006). Jest 
to związane ze stosowaniem narzędzi połowowych o stosun-
kowo dużej wydajności, dlatego wskaźnik CPUE (Catch Per 
Unit Effort – połów na jednostkę nakładu połowowego) jest 
zazwyczaj wyższy niż w przypadku rybołówstwa rekreacyjne-
go. Pomimo zdecydowanego wzrostu znaczenia rybołówstwa 
rekreacyjnego, połowy komercyjne i utrzymaniowe w wodach 
śródlądowych cały czas się odbywają, a lokalnie ich znaczenie 
może być wysokie (Welcomme i in. 2010). 

Rybołówstwo komercyjne i utrzymaniowe w wodach śródlądowych wykonywane jest niemalże 
we wszystkich krajach świata, w których istnieją odpowiednio duże zasoby powierzchniowych wód 
słodkich. Zdecydowanie największe znaczenie gospodarcze mają w krajach Azji i Afryki. Komercyjne 
rybołówstwo śródlądowe uprawiane jest oczywiście także w wysoko rozwiniętych krajach Ameryki 
Północnej: Kanadzie i USA. Komercyjne połowy w słodkich wodach Ameryki Północnej odbywają się 
przede wszystkim w regionie Wielkich Jezior oraz w dorzeczu Missisipi. Główne gatunki poławiane 
tam w celach komercyjnych to: sieja, szczupak, stynka, sandacz amerykański, okoń żółty, czawycza, 
karp, buffalo oraz sumy z rodzaju Ictalurus spp. i Pylodictis spp. (Cooke i Murchie 2015). 

Jeśli zaś chodzi o Europę to istnieje kilka obszernych dokumentów i publikacji na temat komercyjnych 
połowów śródlądowych (Ernst i Young 2011, Mitchell i in. 2012, Newman 2014, Cowx 2015). Według tych 
opracowań w 22 państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje komercyjne rybołówstwo śródlądo-
we. Według wymienionych źródeł najwięcej ryb w wodach śródlądowych łowionych jest w Finlandii, aż 
4498 ton rocznie, Rumunii (4284 ton), Włoszech (3915 ton) oraz Niemczech (3256 ton). Jeśli zaś chodzi 
o inne kraje nie należące do Unii, to należy zaznaczyć, że komercyjne rybołówstwo śródlądowe istnieje 
również w Albanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Izraelu, no i oczywiście w Turcji, gdzie komercyjne po-
łowy śródlądowe są najwyższe i wynoszą 44000 ton (Mitchell i in. 2012). Regionalne, narodowe, a nawet 
kulturowe czynniki powodują, że śródlądowe rybołówstwo komercyjne w Europie jest bardzo zróżnicowa-
ne. Ogólnie na północy i zachodzie Europy łowi się łososia atlantyckiego oraz troć. W krajach bałtyckich 
i skandynawskich oraz Austrii, Niemczech, Francji i Polsce duże znaczenie mają koregonidy. Karpiowate 
łowi się wszędzie za wyjątkiem Szwecji i Wysp Brytyjskich, podobnie zresztą jak szczupaka i okonia. 
Sandacz łowiony jest w Austrii, Holandii, Szwecji i na wschodzie, natomiast węgorz duże znaczenie ma 
wszędzie gdzie występuje (Cowx 2015). 

Tradycyjne jeziorowe połowy siei
(fot. T.K. Czarkowski)
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W Polsce, tak jak w więk-
szości krajów europejskich pro-
wadzi się śródlądowe połowy 
komercyjne. Polskie śródlądowe 
rybołówstwo komercyjne, szcze-
gólnie te występujące na poje-
zierzach, jest charakterem naj-
bardziej zbliżone do tego, które 
prowadzone jest w Niemczech 
oraz Finlandii (Brämick 2007, 
Mitchell i in. 2012, Salmi 2012). 
Zgodnie z tezą przedstawioną 
przez Cowxa (2015) na temat ry-
bołówstwa śródlądowego w tzw. 
państwach post-socjalistycznych, 
komercyjne połowy śródlądowe 
w Polsce, które rozwijały się aż 
do lat 80-tych, po przemianach 

ustrojowych zaczęły spadać, a obecnie ustabilizowały się na pewnym, choć dość niskim poziomie. 
Potwierdzają to długoletnie badania Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Wołos 2015). 
Dane mówią o komercyjnych połowach śródlądowych w wysokości 2689,4 ton, z czego największy 
udział przypada na trzy eurytopowe gatunki karpiowate: leszcza, płoć i krąpia, które łącznie stano-
wią aż 51,1% ogółu, z cenniejszych gatunków łowi się sporo szczupaka, sielawy, lina oraz okonia 
(Wołos i in. 2016). 

Połowy komercyjne dla celów spożywczych mogą odbywać się w sposób przemysłowy na dużą 
skalę i ma to najczęściej miejsce w morzach i oceanach, natomiast w wodach śródlądowych, przy-
brzeżnych i przyujściowych połowy komercyjne odbywają się głównie w sposób bardziej tradycyj-
ny, za pomocą mniejszych jednostek pływających i za pomocą narzędzi o niższej mocy połowowej. 
Eksploatacja mająca ekstensywny charakter stanowi bardzo ważny element naturalnej, tradycyjnej, 
lokalnej żywności funkcjonującej na terenach wiejskich naszego kraju (Czarkowski i in. 2014, Czar-
kowski i Stabiński 2015), podobne znaczenie ma też w wielu innych krajach, szczególnie na poziomie 
lokalnych społeczności (Welcomme i in. 2010). Takie nisko-skalowe, komercyjne połowy rybackie 
na jeziorach północno-wschodniej Polski dostarczają dobrego, świeżego produktu, który jest chętnie 
nabywany przez turystów, a sprzedaż oraz konsumpcja ryb bezpośrednio w gospodarstwie rybackim 
może stanowić atrakcyjną ofertę turystyczną (Czarkowski 2015). Warto zaznaczyć, że ryby pozyski-
wane z naturalnych ekosystemów mogą być lepiej postrzegane przez konsumenta niż te pochodzące 
z akwakultury. Badania prowadzone w północno-wschodniej Polsce wskazują, że kulinarnie prefe-
rowanymi gatunkami są tam okoń, szczupak, sandacz, sielawa, lin i węgorz (Czarkowski i in. 2014, 
Czarkowski i Stabiński 2015).

Jeziorowe ryby karpiowate przygotowane do sprzedaży bezpośredniej 
(fot. T.K. Czarkowski)
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2. WęDkaRSTWO

Czym tak naprawdę jest wędkarstwo? Choć na pozór odpowiedź wydaje się być oczywista, to 
w gruncie rzeczy wcale tak nie jest. Pierwsza do głowy przychodzi myśl, iż wędkarstwo to po prostu 
pozyskiwanie ryb wędką, czyli rodzaj połowów określonym narzędziem połowowym, w tym przypadku 
wędką. Sprawa się jednak komplikuje w kontekście celu połowów, o czym wspomniałem we wstępie. 
Pomimo, iż czasem dokonuje się połowów komercyjnych specjalistycznymi wędkami (Sokimi 2014), 
to na śródlądziu narzędzie to w zasadzie zarezerwowane jest tylko dla rybołówstwa rekreacyjnego. 
Co jednak różni połowy rekreacyjne od połowów komercyjnych? Wbrew pozorom, nie jest to nasze 
ulubione narzędzie (wędka), którym poławiamy ryby, ale właśnie cel, dla którego ryby są poławiane.

Obecnie komercyjne połowy na śródlądziu, zarówno na świecie, jak również w Polsce, stanowią 
zdecydowanie mniej popularną formę eksploatacji zasobów, niż wędkarskie połowy rekreacyjne. Po-
łowy wędkarskie stanowią kluczową formę eksploatacji zasobów ryb w wodach śródlądowych (Arlin-
ghaus i Cooke 2009, Cowx 2015, Cooke i in. 2018). Dzieje się tak za sprawą rozwoju społeczno-go-
spodarczego, zgodnie z teorią Smitha (1986) prezentującą związek pomiędzy poziomem dobrobytu 
oraz stopniem rozwoju gospodarczego społeczeństw, a celami rybołówstwa śródlądowego. Co jednak 
różni połowy rekreacyjne od połowów komercyjnych? Wbrew pozorom, nie jest to nasze ulubione 
narzędzie, którym poławiamy ryby, czyli wędka. 

W Polsce połowy rekreacyjne nazywane są w dokumentacji i prawodawstwie tzw. amatorskim po-
łowem ryb, który definiuje art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym jako „pozyskiwanie ryb wędką lub 
kuszą”. Wędka oraz kusza nie są narzędziami zarezerwowanymi jedynie dla połowów amatorskich, gdyż 
są z powodzeniem stosowane także w połowach komercyjnych (Smith i Nakaya 2002, Sokimi 2014). 
Swego czasu pisaliśmy, że to nie narzędzie połowu czyni z wędkarza łowcę (rybaka) rekreacyjnego lecz 
cel, który przyświeca połowom (Czarkowski i Kapusta 2016a). W odróżnieniu od rybaka komercyjnego 
i utrzymaniowego celem (rybaka) rekreacyjnego nie powinna być chęć zysku, ani zaspokojenie głodu, 
lecz odczucie przyjemności oraz przeżycie przygody i emocji, czyli ogólnie pojęty aktywny wypoczynek 
i rekreacja. Dopiero wtedy mamy do czynienia z połowem rekreacyjnym. Polscy wędkarze często nie 

zdają sobie sprawy, że na świecie rekre-
acyjnie łowi się również za pomocą innych 
narzędzi połowowych, m.in.: kuszy, oście-
nia, harpuna, łuku, różnych rodzajów sieci 
stawnych i ciągnionych, narzędzi nakrywają-
cych, podrywających i pułapkowych, a także 
gołych rąk (Salazar 2002, Arlinghaus i Co-
oke 2009, FAO 2012). EIFAC (2008) oraz 
FAO (2012) definiują połowy rekreacyjne 
jako połowy zwierząt wodnych, dodając, że 
połowy te: „nie stanowią głównego sposobu 
zaspokajania podstawowych potrzeb żywie-
niowych i z reguły nie są sprzedawane oraz 
nie są przedmiotem obrotu”. 

Wędkarz na jednym z warmińsko-mazurskich kanałów
(fot. B. Szałkowska)
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W niniejszym kontekście wszyscy polscy wędkarze powinni zadać sobie pytanie, czy faktycznie 
jesteśmy prawdziwymi wędkarzami – łowcami rekreacyjnymi? Spytajmy siebie, po co faktycznie je-
dziemy na ryby? Może najwłaściwsze byłoby po prostu pytanie: czy jedziemy „na ryby” , czy może „po 
ryby”? Aczkolwiek mam nadzieję, iż większa część wędkarskich czytelników wybrała opcję pierwszą. 
Za takim postrzeganiem przemawiają ostatnie badania, z których wynika, że polskie wędkarstwo sta-
je się coraz bardziej „cywilizowane”, pozytywnie zmieniając swój charakter (Czarkowski i in. 2018). 
Badania te wskazują, że najważniejszy dla polskich wędkarzy staje się po prostu odpoczynek nad 
wodą oraz w nieco mniejszym stopniu walory sportowe wędkarstwa. Zdecydowanie mniej istotne dla 
wędkarzy są obecnie walory konsumpcyjne ryb oraz ich połów dla spożycia. 

Charakterystyczny dla rybołówstwa re-
kreacyjnego jest wysoki nakład połowowy 
oraz stosunkowo niska łowność w porów-
naniu z rybołówstwem komercyjnym (Pere-
ira i Hansen 2003). Wynika to ze stosowa-
nia mniej wydajnych narzędzi połowowych, 
dlatego też wskaźnik CPUE jest zazwyczaj 
dość niski w porównaniu ze wskaźnikami 
osiąganymi w rybołówstwie komercyjnym. 
Aczkolwiek w niektórych przypadkach, np. 
podczas rywalizacji sportowej, najspraw-
niejsi wędkarze potrafią złowić nawet kilka-
dziesiąt kilogramów ryb w ciągu 4 godzin. 

Warto dodać, że wskaźnik CPUE w połowach rekreacyjnych mierzony jest zazwyczaj jako ilość bądź 
masa ryb złowiona w określonej jednostce czasu, przypadająca na jednego łowiącego, bądź pojedyn-
cze narzędzie w przypadku połowów wędkarskich. Przy omawianiu tych zjawisk warto zaznaczyć, że 
z uwagi na stosunkowo niską wydajność stosowanych narzędzi połowowych, najlepsze wyniki uzy-
skuje się przy dużym zagęszczeniu ryb w łowisku. Co więcej, prawdopodobnie istnieje nawet pewien 
poziom zagęszczenia ryb, poniżej którego połowy rekreacyjne stają się nieefektywne, więc by łowisko 
było wędkarsko atrakcyjne biomasa ryb powinna być wyższa od wartości odpowiadającej chociażby 
MSY dla połowów komercyjnych (Kompowski i Horbowy 1997). Dla najczęściej stosowanego w rybo-
łówstwie komercyjnym narzędzia połowowego, którym jest wędka, dodatkowym czynnikiem ograni-
czającym tzw. łowność jest fakt, że narzędzie to nie łowi wszystkich ryb znajdujących się w zasięgu 
jego działania, ale w zasadzie tylko te żerujące (Czarkowski i Kapusta 2016a). 

Pomimo, iż w ciągu ostatnich lat nastąpił widoczny spadek zainteresowania wędkarstwem jako 
formą wypoczynku, co prawdopodobnie ma związek z rosnącymi możliwościami uprawiania innych, 
być może atrakcyjniejszych dla młodych ludzi, form rekreacji (Aprahamian i in. 2010), to połowy rekre-
acyjne nadal stanowią jedną z częściej uprawianych form wypoczynku związanych z wodą. Na świecie 
istnieje rzesza ludzi, którzy swój wolny czas pożytkują na rekreacyjne łowienie ryb. Nie istnieją do-
kładne dane na ten temat, ale niektóre szacunki mówią nawet o ok. 700 mln osób rozsianych po całym 
świecie, rekreacyjnie łowiących ryby i inne organizmy wodne w wodach morskich i śródlądowych 
(Cooke i Cowx 2004).

Wędkarstwo można uprawiać cały rok (fot. A. Kapusta)
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3. POłOWy Ryb a ŚRODOWISkO

Każda działalność człowieka wywiera wpływ na środowisko naturalne. Szczególnie jeśli działal-
ność ta ma bezpośredni związek z żywymi zasobami planety, do których możemy zaliczyć ryby. Taką 
działalnością są z pewnością połowy ryb i niezależnie od faktu, czy są prowadzone w celach komer-
cyjnych, czy też rekreacyjnych, mają olbrzymi wpływ na te organizmy oraz na środowisko ich życia. 
Niestety, oprócz dostarczania wysokiej jakości rybiego mięsa, połowy komercyjne prowadzone w spo-
sób nieodpowiedzialny i niezrównoważony mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska. Szcze-
gólnie niebezpieczna może być nadmierna eksploatacja, która generuje zjawisko tzw. przełowienia 
żywych zasobów wód (Welcomme i in. 2010). Wpływ komercyjnej działalności rybackiej na żywe 
zasoby wód jest faktem, jednakże jak się okazuje, równie silnie na te same zasoby może oddziaływać 
również wędkarstwo, szczególnie w wodach śródlądowych (Cooke i Cowx 2006).

Wędkarze oprócz bezpośredniego indukowania śmiertelności połowowej, przełowienia i nad-
miernej eksploatacji (Post i in. 2002), mogą brać udział w niekontrolowanym przenoszeniu obcych 
gatunków ryb i patogenów, co może być katastrofalne w skutkach (Cambray 2003). Niebezpieczna 
dla populacji ryb oraz funkcjonowania całych ekosystemów może być również wysoka selektywność 
połowów wędkarskich, związana ze zwiększoną presją na duże, szybko rosnące osobniki i gatunki 
drapieżne oraz niektóre fenotypy (Lewin i in. 2006, Arlinghaus i Cooke 2009). Niektórzy zwracają rów-
nież uwagę na potencjalnie negatywny wpływ połowów rekreacyjnych na rozród niektórych gatunków 
oraz subletalne skutki związane z uszkodzeniami ciała i zmianami fizjologicznymi zwracanych ryb 
oraz osobników, którym udaje się uciec w czasie holu (Ostrand i in. 2004, Casselman 2005). Wędkarze 
mogą oddziaływać negatywnie również na samo środowisko wodne przez wprowadzanie substancji 
biogennych w postaci zanęt (Niesar i in. 2004). Negatywne zmiany do których przyczyniają się wędka-
rze mogą dotyczyć także niszczenia siedlisk dla ważnych środowiskowo zwierząt (Mueller i in. 2003). 
Widocznym nad wodą problemem związanym z wędkarstwem jest także zaśmiecenie i degradacja linii 
brzegowej (Czarkowski i in. 2016). Jak widać, tych potencjalnie niebezpiecznych zachowań wędkarzy 
jest całkiem sporo. 

Generalnie każde połowy ryb (komercyj-
ne i rekreacyjne) już z założenia powodują 
uszczuplenie zasobów, gdyż polegają na 
„wyjmowaniu ryb z wody” i późniejszym ich 
zabiciu, bezpośrednio przyczyniając się do 
tzw. śmiertelności połowowej. Wyjątkiem są 
tu oczywiście połowy typu C&R, gdzie zało-
żenie jest inne, ale tym połowach poświęcę 
osobne miejsce w dalszej części tekstu. Dla 
sprawnego zarządzania łowiskami kluczo-
wą sprawą jest wiedza na temat poziomu 
śmiertelności połowowej. Dlatego tak waż-
ne jest dzisiaj raportowanie każdego poło-
wu. Wiedza na ten temat stanowi podstawę 

Zaśmiecenie to jeden z problemów związanych z rekreacyj-
nymi połowami wędkarskimi (fot. T.K. Czarkowski)
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do podejmowania właściwych decyzji w zakresie wprowadzania odpowiednich regulacji i przepisów 
dotyczących połowu, kształtowania polityki zarybieniowej, czy dopuszczalnej presji wędkarskiej (FAO 
2012, Kerns i in. 2015, Kapusta i in. 2017). Jeśli pozyskamy tą bezcenną wiedzę, to wraz z rzetelną infor-
macją na temat stanu zasobów ryb (struktura gatunkowa i wielkościowo-wiekowa, liczebność i biomasa, 
tempo wzrostu, śmiertelność naturalna, płodność, rekrutacja) uzyskaną w wyniku badań naukowych, 
będziemy mogli sprawnie zarządzać łowiskiem. 

Wędkarze czasem dość sceptycznie odnoszą się do tego obowiązku, ale wynika to głównie z braku 
świadomości i odpowiedzialności za stan populacji ryb oraz braku zaufania (często zresztą słuszne-
go) do osób zarządzających gospodarką rybacko-wędkarską. Osobiście uważam, że powinien być 
to wymóg na wszystkich łowiskach. Ponieważ ludzka pamięć jest zawodna, raport połowowy należy 
tworzyć w czasie połowu lub bezpośrednio po nim. To drugie rozwiązanie jest nieco lepsze, gdyż po-
zwala wędkarzowi spokojnie zająć się połowem, natomiast po zakończeniu połowu nasza pamięć jest 
jeszcze w stanie dość dokładnie przekazać informację na temat tego co łowiliśmy. Zaznaczyć trzeba, 
że większość obecnych systemów rejestracji połowów w Polsce nie jest idealna. Często brakuje cho-
ciażby rubryki na temat ryb złowionych i nie zabranych – wypuszczonych, co może zaburzać pogląd 
na stan zasobów. Pamiętajmy, że użytkowników rybackich (czyli podmiotów, które de facto zarządzają 
zasobami) w Polsce oprócz okręgów PZW jest bardzo dużo i każdy z nich zgodnie z prawem może 
wprowadzać swoje dodatkowe regulacje połowowe, w tym system raportowania połowów. Obecnie do-
brym przykładem sprawnego zarządzania łowiskiem jest system obowiązujący na odcinku rzeki Pasłę-
ki w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązuje zakaz zabierania ryb. Taki bezpośredni 
i szczegółowy system raportowania wraz z odpowiednimi regulacjami, w tym tzw. total C&R, spowo-
dował udokumentowany wzrost udziału w połowach pstrągów potokowych o długości powyżej 50 cm 
(Kapusta i in. 2018). Łowisko to jest obecnie jednym z lepszych łowisk pstrągowych w Polsce i Europie. 

Ze śmiertelnością połowową bezpośrednio związana jest tzw. efektywność połowów, najczęściej 
przedstawiana jako tzw. CPUE (Catch Per Unit Effort – połów na jednostkę nakładu połowowego). 
CPUE jest zazwyczaj podawane jako średnia liczba ryb złowiona przez jednego wędkarza w czasie 
jednej godziny (Heermann i in. 2013), ewentualnie liczba ryb złowiona na jedną wędkę (Rapp i in. 
2008) lub jeden haczyk (Garner i in. 2016), w podobnych jednostkach czasu. W kontekście wędkarstwa 
kwestia efektywności połowów może być kluczowa (Cooke i Suski 2004, Rapp i in. 2008). Wydaje 
się, że ma to szczególne znaczenie podczas rywalizacji sportowej, gdzie każda złowiona ryba jest na 
wagę złota. Na efektywność połowów wpływ może mieć zarówno zastosowana metoda i rodzaj sprzę-
tu, a szczególnie rodzaj i rozmiar stosowanego haka (Alós i in. 2009, Rapp i in. 2008), jak też inne 
czynniki. Kluczowy wpływ na CPUE może mieć inny parametr, tzw. skuteczność holu, wyrażana jako 
procentowy udział ryb, które po zacięciu udało się wyholować (Prince et al. 2002). Na skuteczność 
holu znowu może mieć wpływ rodzaj sprzętu, szczególnie typ haka oraz doświadczenie wędkarza. Np. 
w badaniach Czarkowskiego i Kapusty (2019) skuteczność holu wahała się od 71,2% w przypadku 
niedoświadczonego wędkarza łowiącego hakiem bezzadziorowym, aż do 85,8% w przypadku wędka-
rza doświadczonego łowiącego hakiem z mikrozadziorem. 

Wędkarze sami zauważają wpływ niekontrolowanej presji wędkarskiej nie tylko na środowisko, 
ale również na sam komfort wędkowania. W czasie badań ankietowani wymienili szereg czynników, 
które w ich opinii stanowią problem nad wodą i przeszkadzają w uprawianiu wędkarstwa (Czarkowski 
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i in. 2018). Jako najbardziej przeszkadzający czynnik, jak się okazuje nie tylko natury estetycznej, 
wędkarze uznali wszechobecne zaśmiecenie polskich łowisk i linii brzegowej. Dodatkowo prawie 80% 
badanych spotkało się ze śladami zaśmiecania i niszczenia linii brzegowej przez innych wędkarzy. 
Niszczenie litoralu odbywa się przede wszystkim przez niekontrolowaną zabudowę wszelakiego ro-
dzaju pomostami i kładkami rekreacyjno-wędkarskimi. Niszczenie roślinności wodnej i nadbrzeżnej 
występuje również w związku z tworzeniem tzw. stanowisk wędkarskich. Mechaniczne niszczenie fito-
litoralu powoduje ograniczenie powierzchni tarlisk dla ryb fitofilnych, w tym tak cennych gatunków jak 
szczupak, czy lin. Dobrym przykładem obrazującym ww. presję na linię brzegową jest inwentaryzacja 
stanowisk wędkarskich przeprowadzona w czasie badań poziomu zaśmiecenia warmińsko-mazur-
skich wód. W czasie badań lokalizowano średnio 27 stanowisk na 1000m, na niektórych badanych 
akwenach wartość ta dochodziła do 57/1000m (Czarkowski i in. 2016).

Jednym z bardziej wstydliwych proble-
mów związanych z połowami rekreacyjny-
mi jest ten wynikający z zaśmiecania linii 
brzegowej (O’Toole i in. 2009, Skłodowski 
i Lipka 2011, Czarkowski i in. 2016). W miej-
scach charakterystycznych dla zwiększonej 
presji wędkarskiej ilości śmieci mogą być 
nadzwyczaj duże i stanowić grupę dominu-
jącą w ogólnej masie odpadów (Skłodowski 
i Lipka 2011). Przykładowo, na terenie nie-
wielkiej przystani zlokalizowanej nad jednym 
z mazurskich jezior (Rezerwat Przyrody), 
ilość zdeponowanych śmieci, zostawionych 
w ciągu jednego sezonu przez wędkarzy, 
wyniosła 1311 szt., z czego samych opakowań po przynętach i zanętach było 313 szt. (Czarkowski i in. 
2016), w przeliczeniu na powierzchnię terenu linii brzegowej są to zatrważające ilości na poziomie 6555 
szt./ha oraz 323 kg/ha. Z wyżej wymienionych powodów Czarkowski i in. (2016) w swoim badaniu osob-
no liczyli śmieci bezpośrednio związane z połowami wędkarskimi (opakowania po zanętach, pudełka po 
robakach i opakowania po innych przynętach, drobny sprzęt wędkarski i opakowania po nim, plastikowe 
wiaderka). Te typowo wędkarskie śmieci stanowiły od 0,0 do 24,7% udziału liczbowego, w zależności od 
badanego jeziora/cieku i pory roku. Łącznie dla wszystkich fragmentów linii brzegowej badanych akwe-
nów śmieci te stanowiły od 10,6% przed sezonem do 12,6% po sezonie, a szczególnie zauważalny był 
udział pudełek po robakach i opakowań po innych przynętach (do 8,1% ogółu). Ogólna ilość opakowań 
po przynętach, w przeliczeniu na łączną długość badanych fragmentów linii brzegowej, wyniosła od 10,4 
przed sezonem do 13,3 szt./km po sezonie. 

Polscy wędkarze w czasie połowu stosują tzw. nęcanie ryb, służące wabieniu ich i utrzymaniu 
w łowisku. Zabieg ten ma na celu przede wszystkim kreować wyższe CPUE (Czarkowski i in. 2018). 
Nęcenie stosuje się głównie podczas połowów ryb karpiowatych metodami spławikowymi: zestawem 
skróconym, zestawem pełnym, klasyczną metodą angielską, czy metodą bolońską. Nęcenie stosuje 
się również podczas połowu ryb karpiowatych metodami gruntowymi z użyciem podajnika lub bez. 

Nęcenie związane jest z wprowadzaniem biogenów do wód 
(fot. B. Szałkowska)
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Rodzaj i sposób umieszczania zanęty w łowisku w głównej mierze zależy od metody połowu, gatunku 
ryb oraz rodzaju łowiska. Stosowanie gotowych zanęt firmowych zadeklarowało 80,4% badanych, 
zdecydowanie mniej wędkarzy stosuje obecnie zanęty przygotowywane samemu w domu (Czarkowski 
i in. 2018). Ilość zanęty zużywanej w ciągu 1 dnia wędkowania może być różna, od minimalnych w po-
staci garści kukurydzy, pelletu, czy białych robaków wystrzelonych z procy, zaserwowanych z kubka, 
bądź w podajniku, aż do kilkudziesięciu kilogramów profesjonalnej zawodniczej mieszanki. Jednakże 
średnia masa zanęty zużywana przez wędkarza w ciągu dnia to obecnie ok. 2,7 kg (Czarkowski i in. 
2018). Z danych uzyskanych w latach 80-tych wynikało, że zanęt używało tylko ok. 50% wędkarzy 
(Wołos 1984). Następne badania pokazały, że zanęty stosowało 53,4% wędkujących, w ilości średnio 
1 kg dziennie na wędkarza (Wołos i in. 1992). Dziesięć lat później ilość ta osiągnęła 2,2 kg, a zanęty 
stosowało 66% badanej populacji wędkarzy (Wołos i Mioduszewska 2003). Nasze badania wskazują 
na kolejny wzrost ilości stosowanych zanęt do poziomu 2,7 kg oraz wzrost udziału wędkarzy stosują-
cych nęcenie do ponad 80%. 

Dane te z jednej strony wskazują na postępujący wzrost ilości stosowanych zanęt, z drugiej zaś na 
zmiany jakościowe na rzecz gotowych mieszanek firmowych. Nierozsądne stosowanie zanęt może się 
wiązać z niekorzystnym oddziaływaniem wędkarzy na ekosystemy wodne, szczególnie w kontekście 
postępującej eutrofizacji wód (Wołos i Mioduszewska 2003, Niesar i in. 2004). Jednakże należy pamię-
tać, że wędkarze (tym razem ci, którzy zabierają ryby), również usuwają biogeny z ekosystemu. Niesar 
i in. (2004) stwierdzili, że jeden niemiecki wędkarz specjalizujący się w połowie karpi wprowadza do 
wody średnio ok. 215 kg zanęty rocznie, co przekłada się na 839 g wprowadzonego do wody fosforu. 
Teoretycznie, aby zrównoważyć ten niekorzystny wpływ każdy wędkarz rocznie powinien odłowić do 
225 kg ryb, co pozwoliłoby wycofać wprowadzone biogeny (Niesar i in. 2004). Nasze badania wykaza-
ły, że ilość stosowanej zanęty miała tylko nieznaczny wpływ na wielkość rocznego połowu (Czarkowski 
i in. 2018). Wołos i Mioduszewska (2003) stwierdzili, że wzrost CPUE następuje wraz ze wzrostem 
ilości zanęty tylko do pewnego momentu. Za wartość progową uznali 4 kg zanęty dziennie, powyżej tej 
ilości efektywność połowu przestaje wzrastać. Uznali również, że zasadnym jest nie tyle zakaz nęcenia, 
co jego limitowanie, gdyż do pewnego momentu bilans biogenów może okazać się korzystny, jednakże 
tylko przy założeniu, że zabiera się złowione ryby (Wołos i Mioduszewska 2003).

4. agROTuRySTyka a RybaCTWO I WęDkaRSTWO ORaZ ICh SOCjOEkONOMICZNE ZNaCZENIE

Warmia i Mazury jako typowy region pojezierny są dobrym przykładem wzajemnych zależności 
pomiędzy rybactwem, wędkarstwem i agroturystyką. W 2014 roku przeprowadzono badania na temat 
roli wód powierzchniowych i ryb w rozwoju turystyki wiejskiej w tym regionie (Czarkowski i in. 2014). 
Warunki naturalne sprawiają, że obszar ten ma spory potencjał w zakresie komercyjnej i rekreacyj-
nej działalności rybackiej oraz działalności rekreacyjno-turystycznej. W wodach regionu występuje 
wiele gatunków ryb, z czego połowa ma duże znaczenie gospodarcze, ze względu na atrakcyjność 
kulinarną i sportowo-rekreacyjną (głównie wędkarską). Ponad 90% powierzchni wód jest użytkowane 
rybacko, głównie w typie gospodarki rybacko-wędkarskiej. W województwie warmińsko-mazurskim 
zlokalizowanych jest też kilka portów rybackich nad Zalewem Wiślanym, a pomimo dużej ilości wód 
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naturalnych na Warmii i Mazurach występuje też wiele sztucznych zbiorników wodnych o charakte-
rze stawów rybnych. Województwo warmińsko-mazurskie obok małopolskiego i podkarpackiego jest 
również najlepiej predysponowane do uprawiania agroturystyki, o czym świadczy fakt, że ok. 40% 
wszystkich polskich gospodarstw agroturystycznych było lokalizowanych właśnie w tych trzech woje-
wództwach (Agrotec i IGiPZ PAN 2012).

Od dawna ryby i woda traktowane są 
jako jedna z głównych atrakcji gospodarstw 
agroturystycznych oraz ogólnie turystyki 
wiejskiej (Wołos 2006, Czarkowski i in. 
2012b). W świetle badań, to właśnie je-
ziora oraz żyjąca w nich ichtiofauna wpły-
wa na turystyczną atrakcyjność obszarów 
wiejskich Warmii i Mazur. Ryby stanowią 
turystyczną atrakcję przede wszystkim jako 
obiekt połowów wędkarskich, ale również 
jako element naturalnej, tradycyjnej, lokalnej 
żywności funkcjonującej na terenach wiej-
skich obszarów pojeziernych. Większość 
gospodarstw agroturystycznych oraz innych 

obiektów turystyki wiejskiej w północno-wschodniej Polsce zlokalizowanych jest nad naturalnymi eko-
systemami wodnymi (Czarkowski i in. 2014). Z cytowanej pracy wynika, że najwięcej gospodarstw/
obiektów leży bezpośrednio nad jeziorem, rzeką lub zalewem, granicząc z linią brzegową lub w odle-
głości nie przekraczającej 50 m, a prawie 70% zlokalizowanych jest w odległości nie przekraczającej 
1000 m od naturalnych zbiorników wodnych. Ponad 85% badanych podało, że w ich obiekcie/gospo-
darstwie lub okolicy funkcjonuje kąpielisko lub plaża, bądź miejsce nadające się do plażowania i kapieli, 
natomiast ok. 60% respondentów deklarowało, że ich goście mogą skorzystać ze sprzętu pływającego. 

Według właścicieli gospodarstw agroturystycznych to lasy i jeziora decydują o atrakcyjności tury-
stycznej najbliższej okolicy. Inne elementy charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego, jak łąki, wiej-
ska zabudowa, czy pola uprawne miały zdecydowanie niższy udział w odpowiedziach. Dodatkowo 
80% ankietowanych uznało, iż większość czasu ich goście spędzają nad wodą. Potwierdza to fakt, że 
pomimo, iż agroturystyka powinna być związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym (Drzewiec-
ki 2002, Parzych 2010, Zawadka 2010), to obecnie agroturyści wypoczywający na terenach wiejskich 
i w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Mazur raczej nie są zainteresowani funkcjonowaniem 
i produkcją w gospodarstwie rolnym, gdyż wolą przebywać nad wodą. Co ciekawe, w opinii właścicieli 
gospodarstw, zwierzęta gospodarskie wcale nie stanowią największej atrakcji turystycznej, która przy-
ciąga gości. Według nich największą atrakcję dla turystów stanowią organizmy wodne – ryby (73,3% 
odpowiedzi), a następnie grzyby (70,0%) (Czarkowski i in. 2014). Powyższe badania wykazały, że 
ryby obok miodu i mleka stanowią bardzo ważny element naturalnej, tradycyjnej, lokalnej żywności 
z Warmii i Mazur. Badania prowadzone bezpośrednio w gospodarstwach rybackich (Czarkowski i Sta-
biński 2015) potwierdziły, że głównymi klientami są turyści, stanowiąc prawie 50% osób kupujących 
świeże ryby w gospodarstwie oraz aż 81% osób spożywających ryby w smażalni przy gospodarstwie.

Turystyka na Mazurach silnie związana jest z wodą. Żegluga 
mazurska na jez. Mamry (fot. T.K. Czarkowski)
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Obecnie coraz większego znaczenia 
socjoekonomicznego i to w kontekście 
zrównoważonego rozwoju nabierają poło-
wy rekreacyjne. Wędkarstwo generuje wie-
le korzyści natury ekonomicznej, o czym 
często się zapomina. Cooke i Murchie 
(2015) szacują, że wędkarstwo w Ameryce 
Północnej wnosi łącznie do gospodarki 
ok. 102,5 miliardów dolarów rocznie. Są to 
głównie pieniądze generowane przez ope-
ratorów zewnętrznych, czyli takie sektory 
jak: turystyka, produkcja i sprzedaż sprzętu 
wędkarskiego, handel, gastronomia, sprze-
daż paliw, etc. Starsze dane z 10 krajów 

Europy Zachodniej mówią o kwocie ok. 10 miliardów dolarów (Cooke i Cowx 2006). Również w Polsce 
istnieje duży potencjał, by połowy wędkarskie generowały wysokie przychody, jednocześnie kreując 
rozwój gospodarki. 

Badania wskazują, że statystyczny polski wędkarz na swe hobby przeznacza średnio 1745 zł rocz-
nie (Czarkowski i in. 2018). Z tego najwyższy udział (40,5%) mają wydatki związane z zakupem 
sprzętu i ekwipunku wędkarskiego. Warto również podkreślić, że polski wędkarz dysponuje sprzętem 
o średniej wartości wynoszącej prawie 6000 zł. Dlatego to właśnie producenci i dystrybutorzy sprzętu 
wędkarskiego mogą liczyć na największy rozwój. Polscy wędkarze jeżdżąc na ryby dosyć często (choć 
nie koniecznie daleko) na pewno stymulują wzrost sprzedaży paliw. Natomiast opłaty wędkarskie 
stanowią trzeci co do ważności element w ogólnych wydatkach (Czarkowski i in. 2018). 

Dane uzyskane przez Wołosa i Mickiewicza (2017) wskazują, że opłaty wnoszone przez wędkarzy 
stanowiły 25,7% całkowitych przychodów gospodarstw rybackich. Jest to znacząca wartość, która 
wręcz pozwala niektórym podmiotom na funkcjonowanie. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do 
faktu, że wędkarstwo w Polsce istotnie wpływa na rozwój gospodarki, podam pewne zestawienie. 
Nie jest to żadna analiza ekonomiczna, ale jedynie prosta próba pokazania skali wartości wędkarstwa 
w Polsce. Według Wołosa i in. (2016) szacowana liczba wędkarzy w Polsce to ok. 1,5 mln osób (z cze-
go ok. 630 tys. zrzeszona jest w PZW). Gdy liczbę tę przemnożymy przez wyżej wspomnianą wartość 
1745 zł, uzyskamy niebagatelną kwotę ok. 2,620 mld zł rocznie. Według Wołosa i Mickiewicza (2018) 
przychody wszystkich jeziorowych gospodarstw rybackich w Polsce to tylko ok. 0,180 mld zł rocznie, 
z czego przychody z komercyjnych połowów ryb nie stanowią nawet 40% tej kwoty.

5. kONflIkTy ROżNyCh ŚRODOWISk kORZySTająCyCh Z żyWyCh ZaSObóW WóD

O najważniejszym konflikcie na tle zasobów ichtiofauny, czyli konflikcie pomiędzy rybołówstwem 
rekreacyjnym (wędkarstwem) a komercyjnym można znaleźć wzmianki zarówno w literaturze polskiej 
(Czarkowski i Kupren 2013, Czarkowski 2015, Trapszyc 2015), jak również światowej (EIFAC 2008, 

Wyposażenie współczesnego wędkarza liczone jest w tysią-
cach złotych (fot. T.K. Czarkowski)
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Sebi i Gerdeaux 2008, Salmi 2012). Jednakże wydaje się, że problem ten w Polsce jest szczególnie 
widoczny, chociażby ze względu na spektakularne akcje niektórych środowisk wędkarskich, włącznie 
z blokowaniem ulic i dróg publicznych. 

Jeśli doprowadzimy do spadku zasobów ryb to w przyszłości konflikt ten może jeszcze bardziej 
przybrać na sile, zgodnie z tezą, że im bardziej kurczą się zasoby, tym konflikt pomiędzy różnymi 
grupami z nich korzystającymi rośnie, na zasadzie wzrostu konkurencji. Dlatego podstawą wszelkich 
działań powinno być zachowanie odpowiedniej ilości oraz struktury zasobów ichtiofauny w naszych 
wodach, tak, by eksploatacja była możliwa dla obu środowisk. Dlatego bardzo ważna w tym momencie 
wydaje się rzeczowa dyskusja, prowadzona na podstawie rzetelnych argumentów naukowych oraz 
kompromisowe rozwiązywanie sporów pomiędzy obiema grupami eksploatującymi zasoby ichtiofauny 
(EIFAC 2008). Jedno jest pewne, należy ze sobą rozmawiać, dbając jednocześnie o wysoki poziom 
dyskusji, zarówno pod względem merytoryki, jak również kultury wypowiedzi. 

Niebagatelną rolę w rzeczowej dyskusji powinno pełnić środowisko naukowe, które z jednej stro-
ny musi być źródłem wiarygodnej informacji badawczej, z drugiej nie może w tym konflikcie stać 
po żadnej ze stron sporu. Niestety, argumenty naukowe nie zawsze przemawiają do zwaśnionych, 
często emocjonalnie reagujących stron skarżących się na złe zarządzanie żywymi zasobami wód 
śródlądowych. Na złagodzenie konfliktu kluczowy wpływ może mieć kilka podstawowych elementów, 
związanych głównie z konkurencją o zasoby oraz z edukacją. Konkurencja o zasoby ryb jest pod-
stawową i bezpośrednią przyczyną konfliktu wędkarstwa z rybactwem komercyjnym. Sposobem na 
zmniejszenie konkurencji eksploatacyjnej może być poprawa stanu zasobów ichtiofauny przy tej samej 
presji, albo zmniejszenie presji połowowej przy zachowaniu zasobów w obecnym stanie. Wydaje się, 
iż najlepiej zadziałać z obu kierunków równocześnie, czyli z jednej strony poprawiać stan zasobów, 
z drugiej zmniejszać i łagodzić presję połowową. 

Niestety, kierunek pierwszy jest zdecydowanie trudniejszy do realizacji, niż kierunek drugi. Należy 
mieć świadomość, że stan zasobów ichtiofauny oraz jej bioróżnorodność w zdecydowanej mierze 
zależy od stanu środowiska, w którym ichtiofauna żyje (Colby i in. 1972, Czerwiński 2012). Od sta-
nu siedlisk zależy przede wszystkim naturalna rekrutacja ryb, czyli efekty rozrodu naturalnego oraz 

przeżywalność i wzrost poszczególnych 
stadiów rozwojowych. Dlatego kluczem do 
sukcesu jest w pierwszej kolejności zadba-
nie o środowisko, aczkolwiek większość 
metod rekultywacji czy renaturyzacji sie-
dlisk wodnych jest stosunkowo droga oraz 
skomplikowana. Sama gospodarka rybac-
ka może być też jednym z jej elementów, 
a dobrym przykładem mogą być chociażby 
działania związane z biomanipulacją naj-
wyższymi poziomami troficznymi oraz po-
łowami planktono- i bentofagów (Lampert 
i Sommer 2001, Mehner i in. 2004). W sie-
dliskach zdegradowanych, gdzie naturalna 

Rybackie połowy sielawy nie kolidują z połowami wędkar-
skimi (fot. T.K. Czarkowski)
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rekrutacja jest niemożliwa lub niewystar-
czająca, można włączyć mechanizmy 
związane z tzw. zarybianiem, czyli wprowa-
dzaniem mniej lub bardziej podchowanych 
stadiów ryb do środowiska. Mechanizm ten 
w teorii ma na celu poprawę stanu zaso-
bów, jednak nieprofesjonalnie prowadzone 
zarybienia mogą być obciążone sporym 
ryzykiem ekologicznym (Cambray 2003, 
Johnson i in. 2009). Drugi kierunek wyda-
je się prostszy, choć niekoniecznie mniej 
kosztowny w zastosowaniu, a dotyczy on 
ograniczenia presji połowowej. Zarządza-
jący zasobami ryb ma do dyspozycji szereg 
instrumentów o charakterze narzędzi regu-

lacyjnych. Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie z nich spotykają się ze zrozumieniem 
i akceptacją środowisk rybackich, zarówno rekreacyjnych, jak również komercyjnych.

Przy wprowadzaniu rozwiązań mających na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie konkurencji 
niezbędna jest edukacja społeczeństwa. Niektóre tezy oraz żądania stawiane przez środowiska węd-
karskie lub rybackie są po prostu oderwane od rzeczywistości i często nie mają pokrycia w badaniach 
empirycznych oraz źródłach naukowych. Przyrodnicze tezy oraz diagnozy stawiane na podstawie 
obserwacji kilku czy kilkunastu osób, nie mające potwierdzenia w nauce, nie mogą stanowić podstawy 
np. do zmiany prawa. Jedynie potwierdzone metody naukowe mogą być przyczynkiem do ewentual-
nych zmian. Dlatego droga zmian w systemie zarządzania zasobami ryb powinna być inna, zarzą-
dzający zasobami powinien odbierać sygnały i skargi społeczne, a następnie metodami naukowymi 
weryfikować ich słuszność. W zależności czy badania naukowe potwierdzą daną tezę, czy też ją 
obalą, należy wprowadzać postulowane przez społeczeństwo zmiany, bądź się od nich wstrzymać, by 
przypadkowo pod wpływem presji społecznej nie zniszczyć środowiska (Kapusta i in. 2017).

PODSuMOWaNIE

Jak się okazuje, rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka i ekologia stanowią pewną „sieć naczyń 
połączonych”, przenikając się wzajemnie. Bezsprzecznie wody, ryby i ich połowy, w szczególności 
wędkarskie, odgrywają znaczącą rolę w sektorze turystycznym wiejskich obszarów pojeziernych oraz 
wpływają na środowisko naturalne. Jednocześnie mogą być czynnikiem kształtującym rozwój go-
spodarczy tych stosunkowo biednych regionów. Jednakże dla dobra przyszłych pokoleń zasobami 
wód powierzchniowych oraz ichtiofauną należy gospodarować rozważnie i odpowiedzialnie, zgodnie 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Wszelkie decyzje dotyczące kształtowania żywych zasobów 
wód należy podejmować w oparciu o wiedzę i badania naukowe. Szczególnego znaczenia w tym 
kontekście nabiera tzw. monitoring zasobów ichtiofauny.

Gatunki takie jak sandacz stanowią podstawę konkurencji 
pomiędzy wędkarstwem a rybactwem komercyjnym (fot. 
A. Kapusta)
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Jednym z głównych problemów 
w systemie zarządzania zasobami ich-
tiofauny oraz połowami wędkarskimi i ry-
backimi jest brak odpowiedniego stałego 
systemu monitoringu zasobów. Pomimo, 
iż wiemy ile ryb łowią rybacy komercyjni 
(Wołos i in. 2016) oraz wędkarze (Wołos 
i in. 2015), a nawet ile ryb zjadają kormo-
rany (Traczuk i in. 2016), to nie jesteśmy 
w stanie określić ile tak naprawdę ryb 
pływa w naszych wodach. Niewiele da 
nam poznanie wielkości połowów, jeśli 
wcześniej nie poznamy rzeczywistej wiel-
kości oraz struktury zasobów ichtiofauny. 
Bez tego nie sposób dokładnie określić 
bezpiecznego dla populacji i środowiska 
poziomu ogólnej eksploatacji rybackiej, 
prowadzonej w obu typach: rekreacyjnym 
(głównie wędkarskim) oraz komercyj-
nym. Połowy ryb w celach poznawczych, 

oprócz roli czysto naukowej, powinny być również integralnym oraz stałym elementem zarządzania 
żywymi zasobami wód, niezależnie od modelu prowadzonej gospodarki rybackiej (Kapusta i in. 2017).

Niektórzy mogą się ze mną nie 
zgadzać, jednakże twierdzę, że 
w niedalekiej przyszłości wędkarstwo 
i zaawansowana akwakultura kreować 
będą kierunek rozwoju całej śródlądo-
wej gospodarki rybackiej w Polsce. 
Połowy ryb w celach komercyjnych na 
śródlądziu staną się marginalne, do-
starczając drogiego produktu wysokiej 
jakości na potrzeby lokalne związane 
np. z turystyką. Także konwencjonal-
na akwakultura straci na znaczeniu 
na rzecz nowych rozwiązań hodow-
lanych. Tradycyjna akwakultura sta-
wowa zajmie się nisko-skalową pro-
dukcją organiczną (ekologiczną) oraz 
będzie tworzyć coraz popularniejsze, 
specjalistyczne, wędkarskie łowiska 
komercyjne.

Takie ryby też żyją w naszych jeziorach. Tołpyga – obcy ele-
ment ichtiofauny jeziornej, któy należy eliminować (fot. A. 
Kapusta)

Wędkarstwo daje szansę na rozwój turystyki przez cały rok, nie 
tylko latem (fot. T.K. Czarkowski)
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