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Wędkarstwo, rybactwo, agroturystyka, ekologia: 
sieć naczyń połączonych czy źródło konfliktów?
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Motto: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
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Warmia i Mazury

• Wody zajmują prawie 139 tys. ha (ok. 5,7% pow. województwa) 
• W wodach tych występuje ok. 70 gatunków ryb
• Ponad 90% powierzchni wód województwa jest użytkowane rybacko 
• W województwie ustanowionych jest 289 obwodów rybackich i działa 

na nich prawie 70 podmiotów uprawnionych do rybactwa 
• Duże spółki użytkują ponad 1000 ha stawów 
• Ok. 630 indywidualnych użytkowników stawów ziemnych, 

użytkujących ok. 1300 ha, z czego 85% stanowią użytkownicy małych 
stawów <1ha 

• Na większości tych wód uprawia się wędkarstwo

Fot. T.K. Czarkowski



Obszary pojezierne stwarzają doskonałe warunki do 
uprawiania turystyki i rekreacji, 

szczególnie agroturystyki oraz wędkarstwa

Fot. B. Szałkowska



Fot. T.K. Czarkowski

Turystyka wiejska na obszarach pojeziernych 
nierozerwalnie związana jest z wodą



Gdzie turyści spędzają większość czasu? 
(Czarkowski i in. 2014) 
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Która grupa żywych organizmów stanowi znaczącą atrakcję 
turystyczną przyciągającą turystów? 

(Czarkowski i in. 2014)
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Rys. 2. Szkic „cyklu życiowego” rybołówstwa (rybactwa) śródlądowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poziom rozwoju gospodarczego w społeczeństwie 

Liczba 
użytkowników 
(interesariuszy) 

Ryby jako żywność 
(rybołówstwo komercyjne 

i utrzymaniowe) 

Ryby jako obiekty 
rekreacji (rybołówstwo 

rekreacyjne) 

Ryby jako obiekty przyrodnicze (ochrona 
ichtiofauny i ekosystemów wodnych, dobrostan) 

Źródło: Cowx i in. (2010), FAO (2012), zmodyfikowane



Przykład z bogatego europejskiego kraju – Szwajcarii

(Źródło: murtensee.info; fischervereinmurten)
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Schemat wzajemnych zależności pomiędzy różnymi elementami mającymi wpływ 
na zasoby ryb (wg Czarkowskiego i Nowosad 2016)

Schemat wzajemnych zależności pomiędzy różnymi elementami mającymi wpływ 
na zasoby ryb (wg Czarkowskiego i Nowosad 2016)



EAF – holistyczna perspektywa ekosystemowa na przykładzie Zatoki Alaska 
(Źródło: „Ten Commandments for Ecosystem-Based Fisheries Scientists” Francis i in. 2007, 

Fisheries vol 32 no 5 may 2007, www.fisheries.org)



Wędkarstwo – we współczesnym świecie 
kluczowa forma użytkowania żywych zasobów 

wód śródlądowych

80%

20%

Fot. B. Szałkowska, T.K. Czarkowski 

Za odłów ok. 80% ryb słodkowodnych na świecie odpowiada 
rybołówstwo rekreacyjne w typie wędkarskim

Za odłów ok. 80% ryb słodkowodnych na świecie odpowiada 
rybołówstwo rekreacyjne w typie wędkarskim



Źródło: Chicago Sun Times



Rybołówstwo rekreacyjne - definicje 
(wg EIFAC 2008, Arlinghaus i Cooke 2009, FAO 2012)

• Nie stanowi głównego sposobu zaspokajania potrzeb 
żywieniowych 

• Połów może być tylko małym uzupełnieniem diety
• Złowione ryby nie są przedmiotem obrotu
• Celem nie może być chęć zysku ani zaspokojenie głodu, 

lecz przyjemność z łowienia i rekreacja

Fot. T.K. Czarkowski 

To nie narzędzie połowu czyni z wędkarza „rybaka rekreacyjnego”
lecz cel, który przyświeca połowom (Czarkowski i Kapusta 2016)



Fot. thefisheriesblog.com, tutorialtub.com, kandhoutdoors.com, minnesotasportingjournal.com, bowhunter.com, millelacs.com, 
rockymountainspearfishing.org,  theonlinefisherman.com  

Rybołówstwo rekreacyjne na świecie – inne narzędzia połowu



Motywy wędkowania, czyli po co wędkarze przyjeżdżają nad wodę?
(wg Czarkowskiego i in. 2018)
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Najważniejsze czynniki związane z wędkowaniem
(wg Czarkowskiego i in. 2018)

Czynnik % odpowiedzi Współczynnik 

ważnościnieważne mniej 

ważne

ważne bardzo

ważne

Wielkość łowionych ryb 6.4 15.0 45.4 33.2 3.1

Poziom wody w łowisku 7.9 14.3 44.5 33.2 3.0

Uwalnianie wymiarowych ryb 7.7 18.3 42.5 31.4 3.0

Możliwość złowienia określonych gatunków 10.9 22.7 44.1 22.3 2.8

Warunki pogodowe 12.6 24.5 37.0 25.9 2.8

Udział w zawodach 15.3 23.3 35.6 25.7 2.7

Liczba złowionych ryb 16.2 38.3 30.1 15.4 2.4

Możliwość zdobycia przynęty 21.4 30.5 36.6 11.5 2.4

Odosobnienie od innych wędkarzy 19.2 37.2 30.2 13.5 2.4

Pomosty wędkarskie 27.7 25.8 32.9 13.6 2.3

Osobiste przyrządzanie złowionych ryb 36.8 25.2 26.5 11.5 2.1

Stanica wędkarska 36.9 30.5 23.3 9.3 2.1

Chęć spożycia ryb 35.7 42.1 17.5 4.7 1.9

Możliwość wypożyczenia łodzi 45.8 27.5 21.0 5.6 1.9



Wędkarstwo – znaczenie ekonomiczne Wędkarstwo – znaczenie ekonomiczne 

Ok. 700 mln osób, udział w społeczeństwie 10,6% (FAO 2012)
Ameryka Płn: ok. 28,2 mln łowiących, zysk 102,5 mld $ (Cooke i Murchie 2015)
Europa: ok. 21,3 mln osób, zysk ok. 10 mld $ (Cooke i Cowx 2006)

Polska: ok. 1-1,5 mln osób (ok. 630 tys. należy do PZW) 
Wędkarz na hobby wydaje średnio 1745 zł rocznie (Czarkowski i in. 2018) 
(x 1 mln wędkarzy = 1,7 mld zł rocznie)
Średnia wartość sprzętu 5946 zł (Czarkowski i in. 2018)                                        
(x 1 mln wędkarzy = 5,9 mld zł)

Przychody wszystkich rybackich gospodarstw jeziorowych to 0,2 mld zł, 
z czego pon. 40% pochodzi ze sprzedaży ryb (Wołos i Mickiewicz 2018)

Ok. 700 mln osób, udział w społeczeństwie 10,6% (FAO 2012)
Ameryka Płn: ok. 28,2 mln łowiących, zysk 102,5 mld $ (Cooke i Murchie 2015)
Europa: ok. 21,3 mln osób, zysk ok. 10 mld $ (Cooke i Cowx 2006)

Polska: ok. 1-1,5 mln osób (ok. 630 tys. należy do PZW) 
Wędkarz na hobby wydaje średnio 1745 zł rocznie (Czarkowski i in. 2018) 
(x 1 mln wędkarzy = 1,7 mld zł rocznie)
Średnia wartość sprzętu 5946 zł (Czarkowski i in. 2018)                                        
(x 1 mln wędkarzy = 5,9 mld zł)

Przychody wszystkich rybackich gospodarstw jeziorowych to 0,2 mld zł, 
z czego pon. 40% pochodzi ze sprzedaży ryb (Wołos i Mickiewicz 2018)



Struktura wydatków wędkarskich
(wg Czarkowskiego i in. 2018)
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69%
< 30 km

13%
30-50 km
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Jak daleko wędkarze jeżdżą na ryby?
(wg Czarkowskiego i in. 2018)



Wysokość połowów, nakład połowowy, CPUE
(wg Czarkowskiego i in. 2018)

Parametr Obecnie 
(Czarkowski i in. 2018)

40 lat temu 
(Leopold i in. 1980)

Średnia liczba dni wędkowania w roku 48,4 61,0

Średnia liczba godzin wędkowania w ciągu 
dnia

6,2 6,0

Średni roczny połów (kg) 46,1 54,3

Średni roczny połów (szt.) 126,0 brak danych

Średni dzienny połów (kg) 1,1 0,9

Średni dzienny połów (szt.) 3,5 brak danych

CPUE (kg/h/wędkarza) 0,2 0,2

CPUE (szt./h/wędkarza) 0,8 brak danych



Fot. T.K. Czarkowski, B. Szałkowska

Ważniejsza jest jednak struktura gatunkowa oraz wielkościowa 
połowów rozpatrywana na tle preferencji połowowych



Takie gatunki polscy wędkarze chcieliby łowić…
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…a takie faktycznie łowią
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Czy brakuje dużych ryb drapieżnych w ekosystemach?

• Drapieżne stanowią 28,8% udziału wagowego w połowach
wędkarskich, natomiast przed 40 laty stanowiły 36,1%
(Czarkowski i in. 2018, Leopold i in. 1980)

• Udział wagowy szczupaka w połowach wędkarskich zmalał
z 16,8% do 11,7% (Czarkowski i in. 2018, Leopold i in. 1980)

• Przeważają ryby o niewielkich rozmiarach, średnia masa
łowionych szczupaków to 1,5 kg, okoni 0,2 kg i płoci 0,1 kg
(Czarkowski i in. 2018)

• Może to oznaczać, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw.
przełowienia ekosystemowego (ang. ecosystem overfishing).



Fot. T.K. Czarkowski, B. Szałkowska

„…zabieranie ryb w okresie tarła jest aktem przeciw naturze. 
Jest to jak zabranie samicy z gniazda w momencie, kiedy ona 
wysiaduje swe jaja. Jest to grzechem przeciw naturze, toteż 
Wszechmogący Bóg zamieścił odpowiedni zakaz w prawie…”

Walton i Cotton 1676

Jaki wpływ na ten stan ma obecny system 
gospodarowania rybami drapieżnymi?



Ważny problem – odłowy tarlaków szczupakaWażny problem – odłowy tarlaków szczupaka
Przyczyna:
1. System oddawania w użytkowanie rybackie wód publicznych, w szczególności 

zasady konkursów (kto zadeklaruje więcej materiału zarybieniowego – wygrywa) 
2. Brak zasady sprawdzania efektywności tych zarybień
3. Zarybiać powinno się tam gdzie jest to potrzebne (brak naturalnej rekrutacji + 

wysoka presja)
4. Należy brać pod uwagę tzw. efekt matczyny

Najskuteczniejsze w obecnej sytuacji administracyjno-prawnej wydaje się 
(wg Czarkowskiego i Kapusty 2016): 
1. uwalnianie tarlaków po kontrolowanym tarle, 
2. nie wprowadzanie na rynek ryb w okresie ochronnym, 
3. poprawa efektywności rozrodu kontrolowanego, 
4. określenie tzw. niezbędnej ilości tarlaków (max 570kg/mln szt. wylęgu)

Przyczyna:
1. System oddawania w użytkowanie rybackie wód publicznych, w szczególności 

zasady konkursów (kto zadeklaruje więcej materiału zarybieniowego – wygrywa) 
2. Brak zasady sprawdzania efektywności tych zarybień
3. Zarybiać powinno się tam gdzie jest to potrzebne (brak naturalnej rekrutacji + 

wysoka presja)
4. Należy brać pod uwagę tzw. efekt matczyny

Najskuteczniejsze w obecnej sytuacji administracyjno-prawnej wydaje się 
(wg Czarkowskiego i Kapusty 2016): 
1. uwalnianie tarlaków po kontrolowanym tarle, 
2. nie wprowadzanie na rynek ryb w okresie ochronnym, 
3. poprawa efektywności rozrodu kontrolowanego, 
4. określenie tzw. niezbędnej ilości tarlaków (max 570kg/mln szt. wylęgu)

Fot. A. Kapusta



Gatunki preferowane przez wędkarzy i konsumentów ryb 
(Czarkowski i in. 2018, Czarkowski i Stabiński 2015)
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Konflikt rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego 
korzystających z tych samych zasobów

Konflikt rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego 
korzystających z tych samych zasobów

• Rosnąca konkurencja o zasoby jest główną 
przyczyną konfliktu różnych grup łowiących ryby.

• Przerzucanie się odpowiedzialnością za 
powodowanie szkód w zasobach ryb i środowisku.

• Czasem „przerzucanie” całej odpowiedzialności na 
zwierzęta rybożerne.

• Problem nie tylko polski lecz globalny.

• Rosnąca konkurencja o zasoby jest główną 
przyczyną konfliktu różnych grup łowiących ryby.

• Przerzucanie się odpowiedzialnością za 
powodowanie szkód w zasobach ryb i środowisku.

• Czasem „przerzucanie” całej odpowiedzialności na 
zwierzęta rybożerne.

• Problem nie tylko polski lecz globalny.

Fot. B. Szałkowska, T.K. Czarkowski 



Dlaczego ryby są atrakcyjne dla turystów?

• Jako obiekt obserwacji?
• Jako produkt spożywczy
• Jako obiekt połowu 

rekreacyjnego 

Fot. T.K. Czarkowski



Fot. T.K. Czarkowski

Ryby przede wszystkim stanowią olbrzymią atrakcję 
turystyczną jako obiekt połowów wędkarskich

Fot. T.K. Czarkowski



Fot. T.K. Czarkowski

Z drugiej strony stanowią również atrakcję turystyczną w 
kontekście lokalnej, naturalnej i tradycyjnej żywności



Jak rozwiązać konflikt?Jak rozwiązać konflikt?

Zauważyć przyczynę (konkurencję) i ją 
minimalizować.

Sposoby na zmniejszenie konkurencji o zasoby:
1. poprawa stanu zasobów ichtiofauny przy tej 
samej presji połowowej,
2. zmniejszenie presji połowowej przy zachowaniu 
zasobów w obecnym stanie,
3. zadziałać z obu kierunków, z jednej strony 
poprawiać stan zasobów, z drugiej łagodzić presję 
połowową. 

Zauważyć przyczynę (konkurencję) i ją 
minimalizować.

Sposoby na zmniejszenie konkurencji o zasoby:
1. poprawa stanu zasobów ichtiofauny przy tej 
samej presji połowowej,
2. zmniejszenie presji połowowej przy zachowaniu 
zasobów w obecnym stanie,
3. zadziałać z obu kierunków, z jednej strony 
poprawiać stan zasobów, z drugiej łagodzić presję 
połowową. 



Opinie wędkarzy na temat stanu zasobów ryb w ostatnich latach
(Czarkowski i in. 2018)
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Czynniki odpowiedzialne za pogorszenie stanu 
zasobów ryb wg wędkarzy

(Czarkowski i in. 2018) 
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Najczęstsze skargi wędkarzy na temat łowisk i sugerowane rozwiązania problemów przez zarządzającego 
łowiskiem (wg FAO 2012, zmodyfikowane)

Zgłaszany problem (skarga) Dowód Diagnoza Sugerowane rozwiązania

Zbyt mała ilość ryb Ankietowanie: niski CPUE Niska łowność: chwilowe słabe 
wyniki w połowie danego gatunku  

Edukacja wędkarzy: wskaźniki 
połowu nie zawsze ukazują realną 
obfitość ryb

Niska łowność:  duże rozproszenie 
ryb

Spowodowanie większej 
koncentracji ryb

Pobieranie prób metodami 
naukowymi: niski CPUE, niska 
obfitość ryb

Niska obfitość: niewystarczająca 
rekrutacja

Polepszenie siedliska, ochrona 
tarlaków, wzmacnianie docelowego 
gatunku, np. przez zarybianie 

Niska obfitość: nadmierna 
naturalna śmiertelność

Polepszenie siedliska, 
powstrzymanie drapieżnictwa, 
przejście na gatunek alternatywny

Niska obfitość: nadmierna 
śmiertelność połowowa/zbyt duża 
ilość wędkarzy

Wprowadzanie ograniczeń 
dotyczących rozmiarów, limitów i 
presji połowowej, wzmacnianie 
populacji ryb

Zbyt małe rozmiary ryb Ankietowanie: rozmiary wynikające 
z połowów wędkarskich

Pobieranie prób metodami 
naukowymi: rozmiary wynikające z 
połowów kontrolnych

Niskie tempo wzrostu Polepszenie siedliska, wzmocnienie 
bazy pokarmowej, zwalczanie 
konkurentów pokarmowych, 
zachęcanie do wyższych połowów 

Nadmierna naturalna śmiertelność Polepszenie siedliska, przejście na 
gatunek alternatywny

Przełowienie wzrostowe 
(przełowienie dużych ryb)

Wprowadzanie ograniczeń 
dotyczących rozmiarów, limitów i 
presji, wzmacnianie populacji

Słaba kondycja ryb Ankietowanie: pomiary kondycji

Pobieranie prób metodami 
naukowymi: pomiary kondycji

Słaby wzrost Polepszenie siedliska, wzmocnienie 
bazy pokarmowej, zachęcanie  do 
połowów

Nieodpowiednie środowisko Polepszenie siedliska, przejście na 
gatunek alternatywny

Każdy z powyższych 
(wszystkie razem)

Historyczne informacje, zapisy, 
przekazy

Nierealistyczne oczekiwania, 
niedokładne wspomnienia 
sukcesów połowowych z 
przeszłości

Edukacja rybaków rekreacyjnych: 
zapewnienie dostępu do realnych, 
rzetelnych danych



0% 50% 100%

komercyjne połowy rybackie

amatorskie połowy wędkarskie

zarybienia

Ocena wybranych aktywności gospodarki rybackiej 
(wg. Kapusta i Czarkowski 2016)

absolutnie negatywne pozytywne z zastrzeżeniami absolutnie pozytywne



C&R
Fanaberia czy konieczność i sposób na 

zmniejszenie presji?

Fot. T.K. Czarkowski 



Czy ryby przeżywają spotkanie z wędkarzem?

Na podstawie kilkuset badań i publikacji dotyczących wielu
gatunków w różnych warunkach, ogólna średnia
przeżywalność wynosi 82% (Bartholomew i Bohnsack 2005)

Źródło: Bartholomew i Bohnsack (2005) 

Źródło: Bartholomew i Bohnsack (2005) 



Wędkarz Typ haka Średni czas ekspozycji na

powietrzu (s)

Wystąpienie

krwawienia (%)

Śmiertelność w

ciągu 6h (%)

Doświadczony zadziorowy 9,4 12,4 7,2

bezzadziorowy 9,8 11,1 1,1

Początkujący zadziorowy 13,7 8,2 9,8

bezzadziorowy 13,3 4,1 4,0 0
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%

Górna szczęka Dolna szczęka Kącik pyska Podniebienie Przełyk Na zewnątrz

Kluczowy dla przeżywalności jest typ i rozmiar haka oraz jego 
lokalizacja po zacięciu 

Źródło: Czarkowski i Kapusta (w przygotowaniu) 

Źródło: Czarkowski i Kapusta 2019 (w druku) 

Źródło: Czarkowski i Kapusta 2019 (w druku) 
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Circle 4/0 

Barbed 6 Circle 8 (6)Barbless 6 Barbless 6 Barbed 6 

Microbarbed 22 Barbless 22 

C&R a typ i rozmiar haka



Na co zwracać uwagę przy C&R
• Częściej używać przynęt sztucznych zamiast naturalnych 
• Nie zwlekać z zacięciem
• Stosować haki bezzadziorowe i okrągłe (circle hook) 
• Stosować mocniejszy sprzęt i skracać czas holu do minimum
• Nie stosować C&R przy wysokich temperaturach wody
• Nie stosować C&R przy łowieniu na dużych głębokościach
• Uwalniać ryby jeszcze w wodzie
• Jeśli już musimy wyjąć rybę z wody to ekspozycja na 

powietrzu powinna być jak najkrótsza
• Chwytać rybę gdy jeszcze jest w wodzie (nie podnosić na kiju)
• Nie chwytać ryby suchą ręką oraz w okolicy skrzeli i oczu
• Używać gumowanych i bezwęzłowych tkanin w podbierakach
• Jeśli mamy wątpliwości czy ryba przeżyje stosować RAMP



RAMP (Reflex Action Mortality Predictors)

1. VOR (Vestibular-Ocular Response)
2. Head complex
3. Body flex
4. Orientation
5. Tail grab

Fot. M. Hopko



15%
zawsze

55%
często

25%
rzadko

5%
wcale

Stosunek polskich wędkarzy do C&R, odpowiedź na 
pytanie: jak często wypuszcza Pan/i (wymiarowe) ryby?

(Czarkowski i in. 2018)



Z czym związana jest chęć wypuszczania ryb?
(Czarkowski i in. 2018)

• Stosunek do C&R, był istotnie statystycznie związany z wiekiem
wędkarzy, młodsi stosują C&R zdecydowanie chętniej

• C&R jest związane z wysokością połowu. Wędkarze łowiący
najwięcej, częściej od innych deklarowali wypuszczanie ryb

• Podobną zależność widać u osób dysponujących najdroższym
sprzętem wędkarskim



Uwarunkowania lokalne 
na przykładzie wędkarzy z województwa warmińsko-mazurskiego

(Kupren i in. 2018)

Czy zabierasz złowione ryby?

19%
zawsze

44%
często

31%
rzadko

6%
nigdy



Uwarunkowania lokalne 
na przykładzie wędkarzy z województwa warmińsko-mazurskiego

(Kupren i in. 2018)

Główny powód wędkowania

18%
pożywienie

62%
rekreacja

18%
towarzysko

2%
sport
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Wstydliwy problem związany z polskim wędkarstwem:

Degradacja i zaśmiecenie linii brzegowej
Wstydliwy problem związany z polskim wędkarstwem:

Degradacja i zaśmiecenie linii brzegowej

Niestety, aż 79,9% badanych często (45,0%) lub bardzo często (34,9%) spotkało 
się ze śladami zaśmiecania i niszczenia linii brzegowej przez innych wędkarzy
(Czarkowski i in. 2018)



Udział liczbowy (%) poszczególnych kategorii śmieci w rozbiciu na sezony badawcze 
łącznie dla wszystkich badanych akwenów (wg Czarkowskiego i in. 2016)

Udział liczbowy (%) poszczególnych kategorii śmieci w rozbiciu na sezony badawcze 
łącznie dla wszystkich badanych akwenów (wg Czarkowskiego i in. 2016)



Fot. T.K. Czarkowski 



Nęcenie

• 53,4% wędkarzy, średnia ilość ok. 1,0 kg dziennie 
(Wołos i in. 1992)

• 66,0% wędkarzy, średnia ilość ok. 2,2 kg dziennie 
(Wołos i Mioduszewska 2003)

• 80,4% wędkarzy, średnia ilość ok. 2,7 kg dziennie 
(Czarkowski i in. 2018)



Nęcenie

Fot. T.K. Czarkowski, B. Szałkowska



Fot. T.K. Czarkowski 

Zarządzanie żywymi zasobami wód śródlądowych 
oraz gospodarką rybacko-wędkarską w Polsce

Czy wszystko jest O.K.?

Zarządzanie żywymi zasobami wód śródlądowych 
oraz gospodarką rybacko-wędkarską w Polsce

Czy wszystko jest O.K.?



Konsekwencje złego zarządzania żywymi 
zasobami wód oraz gospodarką rybacką
Konsekwencje złego zarządzania żywymi 
zasobami wód oraz gospodarką rybacką

• Przełowienie, spadek i degradacja zasobów ryb.
• Zaburzenie funkcjonowania ekosystemów wodnych i 

degradacja środowiska.
• Wzrost konkurencji pomiędzy różnymi grupami 

korzystającymi z zasobów.
• Konflikt pomiędzy rybołówstwem komercyjnym a 

rekreacyjnym.
• Spadek dochodów płynących z gospodarki rybackiej 

(komercyjnej i rekreacyjnej) oraz turystyki. 

• Przełowienie, spadek i degradacja zasobów ryb.
• Zaburzenie funkcjonowania ekosystemów wodnych i 

degradacja środowiska.
• Wzrost konkurencji pomiędzy różnymi grupami 

korzystającymi z zasobów.
• Konflikt pomiędzy rybołówstwem komercyjnym a 

rekreacyjnym.
• Spadek dochodów płynących z gospodarki rybackiej 

(komercyjnej i rekreacyjnej) oraz turystyki. 

Fot. T.K. Czarkowski 



Podstawą wszelkich działań naprawczych jest określenie rzeczywistego 
stanu zasobów metodami naukowymi

Podstawą wszelkich działań naprawczych jest określenie rzeczywistego 
stanu zasobów metodami naukowymi

Fot. T.K. Czarkowski 



Podstawowe typy wymiarów ochronnych ukazane wraz z celem zarządzania i warunkami demograficznymi 
w populacji, które powinny zaistnieć aby dane narzędzie regulacyjne było efektywne (wg FAO 2012)

Typ wymiaru Które ryby są chronione Główny cel Warunki demograficzne w 

populacji

Minimalny mniejsze niż ten wymiar Ochrona rekrutacji, umożliwienie

osiągnięcia dojrzałości i większych 

rozmiarów dla potrzeb reprodukcji i połowu

Niska rekrutacja, szybkie tempo 

wzrostu, niska śmiertelność 

naturalna

Maksymalny większe niż ten wymiar Zmniejszenie liczebności małych ryb i 

konkurencji między nimi, zachowanie 

dużych ryb atrakcyjnych jako trofea oraz 

płodne duże tarlaki

Wysoka rekrutacja, wolne tempo 

wzrostu, umiarkowana śmiertelność 

naturalna

Widełkowy otwarty 

(kombinacja wymiarów 

minimalnego i 

maksymalnego)

poniżej minimalnego i 

powyżej maksymalnego 

wymiaru

Ochrona młodych rekrutów i pierwszych 

tarlaków, utrzymanie wydajności i CPUE, 

ochrona dużych płodnych tarlaków i trofeów 

Niska rekrutacja, szybkie tempo 

wzrostu, niska śmiertelność 

naturalna, szczególnie użyteczne jeśli 

duże rozmiary tarlaków przekładają 

się na rekrutację i kiedy połowy 

mogą wyczerpywać zasoby tarlaków

Widełkowy zamknięty 

(odwrotność otwartego)

wewnątrz widełek Redukcja liczebności i konkurencji, 

dopuszczenie zabierania dużych ryb

Wysoka rekrutacja, niskie tempo 

wzrostu, wysoka śmiertelność 

naturalna

Total C&R wszystkie Poprawa CPUE, rozmiarów, utrzymanie 

stada w „naturalnej” kondycji, zakaz 

zabierania i zjadania

Wysoka śmiertelność połowowa, 

wrażliwa populacja, duży negatywny 

wpływ połowów na populację



• Wydaje się, iż niezbędne są zmiany w zarządzaniu zasobami 
ichtiofauny oraz rybołówstwem śródlądowym.

• Obecny system wydaje się nie do końca efektywny i w dłuższej 
perspektywie może doprowadzić do degradacji ekosystemów 
wodnych.

• Wody publiczne i ryby w nich żyjące stanowią dobro całego Narodu, 
nie tylko rybaków czy wędkarzy, spółek i gospodarstw rybackich, 
związków i organizacji wędkarskich, czy samorządów.

• Zasobami ryb w imieniu wszystkich Polaków ściśle powinno 
zarządzać Państwo we współpracy z nauką.     

• Podstawą wszelkich działań powinno być zachowanie dobrego stanu 
siedlisk wodnych oraz populacji ryb.

• Zarządzanie zasobami ryb musi być oparte na naukowych 
podstawach oraz nowoczesnym systemie monitoringu naukowego. 

• Dopiero na tej podstawie można ustalać zasady i warunki połowu 
ryb, zarówno w formie rekreacyjnej, jak i komercyjnej.

Fot. T.K. Czarkowski 



Poszedłem raz z wędką nad stawek nieduży,

niewiele był większy od dużej kałuży,

lecz wody w nim stało co najmniej po pas,

nad brzegiem szuwary, a obok rósł las.

Usiadłem na kładce samotnej wśród trzcin,

może weźmie karaś, a może i lin…

zestaw ze spławikiem zmontowałem szybko,

zarzuciłem wędkę, myślę: weź no rybko…

Tak godzinę dobrą siedziałem z tym batem,

a mogłem pić piwo z kolegą i bratem,

czekałem na branie dorodnego lina,

taki staw to w końcu lina jest kraina.

Czekam tak i czekam… i nic się nie dzieje,

w końcu słyszę głosy… i że ktoś się śmieje,

nawet nie wiem… ze mnie? czy ot tak po prostu?

ktoś się głośno śmieje z drugiego pomostu.

Patrzę ja na kładkę z lewej mojej strony,

stoi na niej człowiek i rży jak szalony,

człeku co się dzieje? - pytam, o co chodzi,

- Panie tu ryb nie ma, więc po co tu łowić!?

Nagle zniknął spławik, kijem aż szarpnęło,

szybko więc zaciąłem, wędkę w łuk wygięło,

po kilku minutach dramatycznej walki

olbrzymiego lina przykładam do miarki.

Daję mu buziaka i wypuszczam w wodę,

gość już się nie śmieje, tylko pluje w brodę,

i z zawiścią patrzy jak ryba odpływa,

machając ogonem, płynie dalej żywa.

- Miało ryb tu nie być - mówię ja do człeka,

co się ze mnie tak śmiał, a teraz ucieka,

w pośpiechu, zmieszany, składa wędki swoje,

składa także sadzyk, a w nim liniąt troje…

Wsiadł do samochodu, ryby zabierając,

oddala się szybko, jak spłoszony zając,

i tak sobie myślę o tej sytuacji…

która miała miejsce pod koniec wakacji.

Jeśli każdy wędkarz ryby pozabiera,

to faktycznie stan ich, będzie bliski zera,

wtedy już na pewno to nie będzie ściema,

kiedy ktoś mi powie: Panie tu ryb niema!

Panie, tu nie ma ryb! 

Tomasz Kajetan Czarkowski  Olsztyn 2018

Fot. M. Hopko

Fot. T.K. Czarkowski



Dziękuję za uwagę

Fot. A. Kupren


