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Gospodarka rybacka w jeziorze Œniardwy.
Wielowymiarowe impresje na podstawie danych
gospodarczych i dwóch dni wêdkowania we wrzeœniu
2018

Jutro pop³yniemy daleko,

jeszcze dalej ni¿ te ob³oki,

pok³onimy siê nowym brzegom,

odkryjemy nowe zatoki;

nowe ryby znajdziemy w jeziorach,

nowe gwiazdy z³owimy w niebie,

pop³yniemy daleko, daleko,

jak najdalej, jak najdalej przed siebie.

Starym borom nowe nadamy imiê,

nowe ptaki znajdziemy i wody,

pos³uchamy, jak bije olbrzymie,

zielone serce przyrody.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

„Kronika olsztyñska”

Wizyta w Okartowie

W sierpniu tego roku wybra³em siê do Okartowa, gdzie

usytuowana jest brygada rybacka i siedziba dyrekcji

Gospodarstwa Rybackiego „Œniardwy” Sp. z o.o., którym

kieruje mój kolega z roku Marek Kragiel. W trakcie tej wizyty

dowiedzia³em siê o realizowanym i finalizowanym przez

gospodarstwo projekcie wspó³finansowanym przez pro-

gram operacyjny „Rybactwo i Morze”, w ramach którego

zosta³y zakupione ³odzie dla wêdkarzy wyposa¿one w sil-

niki Mercury o mocy 6 kM, do których sterowania nie s¹

wymagane ¿adne patenty. Trzy ³odzie w³aœnie trafi³y do

Okartowa, a kolejne trzy do bazy brygady rybackiej

w G³odowie. Tam te¿ w budynku nale¿¹cym do gospodar-

stwa wyremontowano i odpowiednio wyposa¿ono 3 pokoje

i 2 apartamenty z ³azienkami, stworzono z prawdziwego

zdarzenia kuchniê, a wszystko z myœl¹ o turystach, i to

zw³aszcza tych, którzy pragn¹ w naprawdê niepowtarzal-

nych okolicznoœciach przyrody powêdkowaæ na naszym

„Mazurskim Morzu”. Na zakoñczenie opowieœci o tym pro-

jekcie, znaj¹c moje wieloletnie inklinacje wêdkarskie, Marek

rzuci³ krótko: serdecznie zapraszam do G³odowa!!!

Krótka historia gospodarki rybackiej na
jeziorze Œniardwy

Obecnie gospodarkê ryback¹ w jeziorze Œniardwy pro-

wadzi Gospodarstwo Rybackie „Œniardwy” Sp. z o.o.,

powsta³e w 1994 roku, w burzliwym okresie transformacji

w³asnoœciowej rybactwa. Na chwilê przenieœmy siê jednak

w czasie o kilkadziesi¹t lat wstecz, kiedy jezioro i jego kilka

satelitarnych zbiorników (Tyrk³o, Tuchlin, Warno³ty) oraz

bêd¹ce w istocie du¿ymi zatokami Seksty i Kaczerajno, tak

jak oko³o 90% powierzchni jezior w Polsce, by³y u¿ytko-

wane przez pañstwowe gospodarstwa rybackie; w naszym

przypadku by³o to Pañstwowe Gospodarstwo Rybackie

Gi¿ycko, Zak³ad Rybacki Miko³ajki. To by³y œwietlane lata

dla tradycyjnego rybactwa jeziorowego opartego na

po³owach ryb towarowych, niemal wszystkich gatunków,

wszystkimi dostêpnymi rybackimi narzêdziami – od narzê-

dzi stawnych, przez ci¹gnione przyw³oki i niewody, po

narzêdzia elektryczne. Po³owy trwa³y niemal ca³y rok, nie

wy³¹czaj¹c (jak obecnie) trudnego, ale i czasami bardzo

owocnego okresu po³owów podlodowych. Przyk³adem nie-

bywa³ego sukcesu takiej metody by³a w przypadku jeziora

Œniardwy historyczna poimka du¿ego leszcza zim¹ 1978

roku, kiedy to w okresie kilku dni rybacy wyci¹gnêli niewo-

dami ponad 100 ton osobników o masie nierzadko przekra-

czaj¹cej 5 kg, co osobiœcie mog³em potem zaobserwowaæ

w akwariach sklepu Centrali Rybnej na Starym Mieœcie

w Olsztynie. Lecz s³owo œwietlane lata mia³o w owym czasie

innego prawowitego ojca, który mia³ na imiê wêgorz.

Zapocz¹tkowane ju¿ pod koniec lat 50. XX wieku, a zinten-

syfikowane zw³aszcza w latach 70. zarybienia polskich

jezior narybkiem szklistym wêgorza, przynios³y na prze-

strzeni oko³o 20 lat prawdziwy wêgorzowy boom, przeja-

wiaj¹cy siê globalnymi od³owami rzêdu 500-600, a nawet

700 ton rocznie (1982 r. – 700 ton, 1985 r. – 704 tony), przy

obecnej wielkoœci w skali ca³ego kraju na poziomie oko³o 80

ton (!!!). Takie wysokie zarybienia trafi³y oczywiœcie tak¿e do

zbiorników systemu Wielkich Jezior Mazurskich (WJM),

w tym naszego g³ównego bohatera – jeziora Œniardwy.

W szczytowym okresie tych œwietlanych czasów, przypa-

daj¹cym na lata 1980-1986 od³owy wêgorza siêga³y nawet

52 ton (1982 r.) i 41 ton (1986 r.). Potem, wskutek drastycz-
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nego wzrostu cen narybku szklistego, który poci¹gn¹³ rów-

nie drastyczny spadek iloœci wprowadzanego materia³u

zarybieniowego, od³owy gwa³townie siê obni¿y³y do

poziomu 8-10 ton w ostatnich kilkunastu latach (rys. 1). Ich

wielkoœæ w tym okresie by³a jednak stosunkowo stabilna,

i to wy³¹cznie dziêki systematycznym zarybieniom naryb-

kiem podchowanym wêgorza w iloœci kilkuset kilogramów

rocznie, prowadzonym przez Gospodarstwo Rybackie

„Œniardwy” Sp. z o.o.

Eutrofizacja jeziora i jej wp³yw na
gospodarkê ryback¹

W owym, jak to nazwa³em, œwietlanym czasie jezioro

Œniardwy uchodzi³o jeszcze za jedno z czystszych, najmniej

zeutrofizowanych w ca³ym systemie WJM, o czym œwiad-

czy³y wysokie od³owy takich gatunków, jak okoñ (rys. 2) czy

szczupak (rys. 3), a nawet… sieja, która przywêdrowa³a do

Œniardw z rynnowych jezior Miko³ajskiego i Be³dany,

tworz¹c w pewnym okresie samoodtwarzaj¹c¹ siê doœæ

liczn¹ populacjê. Tak naprawdê w od³owach rybackich

pojawi³a siê ju¿ w 1968 roku (143 kg), w 1979 roku z³owiono

1317 kg, w trzy lata potem rekordowe 10466 kg. W 1986

roku ponownie rybackie od³owy przekroczy³y poziom 10

ton, ale w nastêpnych latach, tak jak nagle sieja w nich siê

pojawi³a, tak nast¹pi³ bardzo szybki spadek, w wyniku któ-

rego ten cenny gatunek w 1996 roku wyst¹pi³ w nich

po raz ostatni w iloœci ponad 1000 kg, a od 2006 roku

w rybostanie i po³owach jest nieobecny (rys. 4).

Omawiaj¹c, w istocie doœæ krótk¹, historiê siei

w Œniardwach nie sposób nie wspomnieæ, ¿e te kilka

lat prawdziwej eksplozji jej populacji sprawi³o, ¿e

w owym czasie jezioro sta³o siê jednym z najbardziej

atrakcyjnych w systemie WJM i w ca³ej Polsce ³owisk

wêdkarskich tego gatunku, kiedy przyje¿d¿ali tu

autokarami amatorzy po³owów podlodowych z dale-

kiego Œl¹ska.

Na postêpuj¹cy proces eutrofizacji jeziora Œniar-

dwy najwiêkszy wp³yw, oprócz rozproszonych

Ÿróde³ biogenów, mia³ ich dop³yw z silnie zanie-

czyszczanych jezior rynnowych, tj. Be³dan i zw³asz-

cza Miko³ajskiego, a tak¿e – poprzez jezioro Tyrk³o – ze

zlewni rzeki Orzyszy. Zmiany trofii spowodowa³y wyraŸny

spadek od³owów rybackich najbardziej wra¿liwych na

pogarszaj¹cy siê stan œrodowiska gatunków drapie¿nych,

tj. okonia i szczupaka. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w latach

60. ubieg³ego wieku poziom od³owów okonia a¿ 9-krotnie

przekroczy³ 30 ton (z maksimum 47 ton w 1969 r.), w latach

70. 6-krotnie by³ wiêkszy ni¿ 20 ton, w latach 80. jeszcze

3-krotnie z³owiono ponad 30 ton, podczas gdy od roku 1990

waha³y siê one od 17 do zaledwie 6 ton (rys. 2). Podobny

przebieg mia³a tendencja od³owów szczupaka: w latach

1960-1988, mimo znacznych wahañ, a¿ 19 razy przekro-

czy³y one 20 ton (z maksimum 35 ton w 1968 r.), potem

nast¹pi³ wyraŸny spadek, a od czasu powstania nowego

podmiotu gospodarczego, tj. od 1994 roku – przy ponownie

znacznych wahaniach – osi¹gnê³y œredni poziom 11 ton

(rys. 3). Zupe³nie odmienna tendencja charakteryzowa³a

rybackie od³owy trzeciego podstawowego gatunku dra-

pie¿nego, jakim jest sandacz (rys. 5). Bior¹c pod uwagê sto-

sunkowo niski poziom troficzny jeziora Œniardwy, które

z racji swojej wielkoœci i intensywnego mieszania wody do

lat 90. XX w. jeszcze siê broni³o przed negatywnymi skut-

kami dop³ywu biogenów, nie dziwi fakt, ¿e a¿ do 1984 roku

sandacz w ogóle nie wystêpowa³ w od³owach rybackich.

Po³¹czenie jeziora z wymienionymi zbiornikami rynnowymi
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Rys. 1. Od³owy rybackie wêgorza z jeziora Œniardwy w latach 1960-2017.
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Rys. 2. Od³owy rybackie okonia z jeziora Œniardwy w latach 1960-2017.
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Rys. 3. Od³owy rybackie szczupaka z jeziora Œniardwy w latach 1960-2017.



spowodowa³o, ¿e ekspansja tego gatunku w systemie

WJM, która zaczê³a siê na pocz¹tku lat 80. w Niegocinie,

a nastêpnie postêpowa³a w kolejnych jeziorach, tj. Jagod-

nym, Ta³towisku, Ta³ty-Ryñskim, Miko³ajskim i Be³danach,

dotar³a w koñcu do jeziora Œniardwy pocz¹wszy od 1994

roku, w którym rybacy od³owili 1372 kg. Od tego roku

od³owy sandacza systematycznie ros³y, a¿ osi¹gnê³y mak-

simum 24 ton w kolejnych trzech latach 2012-2014, po

czym w kolejnych trzech spada³y a¿ do poziomu nieca³ych 7

ton. Czy to ju¿ trwa³a tendencja? Z informacji ustnych (M.

Kragiel, P. Traczuk) wynika, ¿e w ostatnich kilku latach

przezroczystoœæ wody w Œniardwach wyraŸnie wzros³a, co

na pewno nie sprzyja populacji sandacza, mimo ¿e jest ona

wspomagana zarybieniami. Na zaobserwowany spadek

od³owów du¿y wp³yw mog³a mieæ rosn¹ca liczebnoœæ kor-

moranów w kolonii na jeziorze Warno³ty, a zatem najpraw-

dopodobniej jest to wypadkowa obni¿ania siê trofii jeziora

i presji ptaków rybo¿ernych.

Kormorany

Na prze³omie wieków XX i XXI w kompleksie jeziora

Œniardwy, a œciœlej na jeziorze Warno³ty, pojawi³ siê nowy

bohater, który zacz¹³ wp³ywaæ na rybostan jezior i prowa-

dzon¹ gospodarkê ryback¹. Mowa oczywiœcie o kormora-

nie, którego koloniê usytuowan¹ na zadrzewionej wyspie

systematycznie monitoruje Zak³ad Rybactwa Jeziorowego

IRS od 2005 roku. W tym w³aœnie roku naliczono 300

gniazd, w kilka lat póŸniej 700, co przy takiej stopie wzrosto-

wej pozwala s¹dziæ, ¿e po raz pierwszy kormoran pojawi³

siê na Warno³tach 3-5 lat wczeœniej. Zaobserwowany kilku-

nastoletni trend wzrostowy spowodowa³, ¿e w 2016 roku

naukowcy naliczyli dok³adnie 1479 gniazd, co oznacza, ¿e

ca³kowita liczebnoœæ gniazduj¹cych kormoranów siêga³a

niemal 3000. W dwa lata póŸniej monitoring kolonii przy-

niós³ wynik 1169 gniazd, a tym samym spadek liczebnoœci

osobników doros³ych do oko³o 2300 (Traczuk, informacja

ustna, fot. 1).

Co to w aspekcie globalnym oznacza dla ca³ego kom-

pleksu jeziora Œniardwy? W 2016 roku oznacza to nie mniej

ni¿ 200 ton wyjedzonych ryb (2300 os. x 230 dni x 0,40 kg),

i nawet jeœli czêœæ z tej czarnej eskadry wyrusza na polowa-

nie do innych pobliskich, ale znacznie mniejszych jezior (np.

Bia³o³awki, Kocio³, Jagodzin), to i tak 2-krotnie przekracza

ca³kowite od³owy rybackie ze wszystkich u¿ytkowanych

przez gospodarstwo jezior, w tym rzecz jasna g³ównie

z samych Œniardw. A nie liczymy tu spo¿ycia ryb przez

pisklêta, które przecie¿ tak¿e musz¹ od¿ywiaæ siê rybami.

Nie wdaj¹c siê w bardziej szczegó³owe rozwa¿ania, ile ryb

poszczególnych gatunków spo¿ywaj¹ tu kormorany,

zw³aszcza ¿e problem ten bêdzie jednym w w¹tków przygo-

towywanej w³aœnie przez Piotra Traczuka dysertacji doktor-
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Rys. 4. Od³owy rybackie siei z jeziora Œniardwy w latach 1960-2017.
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Rys. 5. Od³owy rybackie sandacza z jeziora Œniardwy w latach 1960-2017.

Fot. 1. Kormorany na jeziorze Œniardwy. Fot. 2. Wylêg szczupaka w wylêgarni w G³odowie.



skiej, warto zaznaczyæ, ¿e w ich diecie powa¿ny udzia³

mia³y i maj¹ najcenniejsze dla ekosystemu jeziora, tradycyj-

nej gospodarki rybackiej oraz po³owów wêdkarskich, trzy

gatunki drapie¿ne, tj. okoñ, szczupak i sandacz, a zw³asz-

cza ich formy m³odociane. Negatywne efekty presji kormo-

ranów na rybostan s¹ czêœciowo ograniczane przez stoso-

wanie intensywnych zarybieñ – omówionym wy¿ej wêgo-

rzem, linem, sandaczem, a zw³aszcza szczupakiem

z w³asnej wylêgarni w G³odowie (fot. 2), które s¹ konieczne

nie tylko do zapewnienia równowagi w pog³owiu ryb i efek-

tywnoœci eksploatacji rybackiej, ale tak¿e ze wzglêdu na

wysoce selektywn¹ i nierzadko wysok¹ presjê wêdkarsk¹.

Tak w³aœnie powinna wygl¹daæ w praktyce zrównowa¿ona

gospodarka rybacka, która spe³nia trzy g³ówne cele roz-

woju zrównowa¿onego: ekologiczny, gospodarczy (ekono-

miczny) i spo³eczny.

Wrzeœniowa wyprawa na ryby

12 wrzeœnia zadzwoni³em do Marka z zapytaniem, czy

mogê skorzystaæ z zaproszenia i przez dwa dni powêdko-

waæ na jeziorze Œniardwy. Marek by³ co prawda w Wiœle na

konferencji „Wylêgarnia”, ale zapewni³ mnie: skontaktujê

siê z Benkiem (Bernhard Kwast, rybak w G³odowie z dziada

pradziada, z rodu wywodz¹cego siê w prostej linii od ostat-

nich Galindów, zamieszkuj¹cych przed wiekami tereny

obecnych Mazur, w nieokreœlonym obszarze pomiêdzy dzi-

siejszym Olsztynem i Szczytnem a po³udniowo-zachodnimi

krañcami Litwy), który wszystko przygotuje: zezwolenia na

wêdkowanie, ³ódkê, silnik Mercury i odpowiednie kotwice.

Tylko nie bierz ze sob¹ Darka (nasz wspólny kolega

z Mr¹gowa), on codziennie ³owi w Œniardwach 20 kg okoni.

A ja zapewniaj¹c, ¿e nie biorê na ryby miêsiarzy,

pomyœla³em za mistrzem Ildefonsem, ¿e na pewno znajdê

nowe ryby oraz zielone serce przyrody, a tym samym

sprawdzê w praktyce, jak wygl¹da spo³eczny aspekt

gospodarki rybackiej prowadzonej w tym jeziorze.

Pojecha³ ze mn¹ Tomek z mojego zak³adu, po drodze

w Rucianem wziêliœmy Karola i oko³o 11.30 zjawiliœmy siê

w G³odowie. Po krótkiej pogawêdce z Benkiem ³adujemy

sprzêt do ³odzi i ruszamy przez zatokê zwan¹ Szyba na

mityczny, sfilmowany w latach 70. XX w. „Akwen Eldorado”.

Kierujemy siê w stronê wysp Pajêczej i Czarciego Ostrowa,

gdzie posadowiona jest na dnie ni to podwodna górka, ni to

rozleg³e wyp³ycenie na g³êbokoœci 2,5-3,5 metrów. Bardzo

szybko godzimy siê na zastosowanie zasady „no kill”,

a decyzjê tê u³atwiaj¹ nam warunki pogodowe i hydrolo-

giczne nie gwarantuj¹ce udanych po³owów. Nie bez zna-

czenia by³ te¿ fakt, ¿e nasz kolega z zak³adu, Tomasz Czar-

kowski vel Churchill jest jednym z najwiêkszych w instytucie

orêdowników tej zasady i prowadzi³ niedawno badania nad

efektywnoœci¹ jej stosowania na kilku jeziorach mazur-

skich, co ja spuentowa³em takim miniwierszykiem:

Do Churchilla

Przysz³a Godzilla:

– Czemu pan ryby wyci¹ga co chwilla?

– No bo stosujê metodê no-killa

Temperatura wody oko³o 20 stopni, samo po³udnie,

s³oñce, i co wydawa³oby siê najwa¿niejsze - wschodni

wiatr: czy w takich warunkach mog¹ braæ drapie¿niki? Bo

przecie¿ o wschodnim wietrze Izaak Walton w swoim

s³ynnym traktacie „Wêdkarz doskona³y”, w przek³adzie Sta-

nis³awa Ciosa tak pisze: Po wietrze po³udniowym wiatr

zachodni jest uznawany za najkorzystniejszy. A jeœli ci

powiem, ¿e wschodni wiatr jest najgorszy, to nie muszê ci

ju¿ mówiæ, który wiatr jest trzeci najlepszy. Jednak jak

zaznacza Salomon „kto baczy na wiatr, nie bêdzie sia³”.
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Fot. 3. Tu przyda³by siê William Turner* lub Claude Monet**. Fot. 4. Sprzêt rybacki zastawiony przez rybaków Benka.

* William Turner – angielski malarz, znany przede wszystkim z romantycznych pejza¿y. Uwa¿any za prekursora impresjonizmu. Jego obrazy charakteryzuj¹ siê piêknymi
barwami; g³ównie ¿ó³cieniami. Malarz œwietnie umia³ uchwyciæ œwiat³o na swoich pracach. Jego najbardziej znane dzie³a to m.in. Zachód s³oñca oraz Burza œnie¿na na
morzu (�ród³o: polska Wikipedia).

** Claude Monet – francuski malarz, inicjator francuskiego impresjonizmu. Termin impresjonizm pochodzi od tytu³u jego obrazu Impresja, wschód s³oñca, który by³
wystawiony w 1874 roku na pierwszej niezale¿nej wystawie zorganizowanej przez Moneta i jego towarzyszy jako alternatywa dla Salon de Paris (�ród³o: angielska
Wikipedia).

* William Turner – angielski malarz, znany przede wszystkim z romantycznych pejza¿y. Uwa¿any za prekursora impresjonizmu. Jego obrazy charakteryzuj¹ siê piêknymi
barwami; g³ównie ¿ó³cieniami. Malarz œwietnie umia³ uchwyciæ œwiat³o na swoich pracach. Jego najbardziej znane dzie³a to m.in. Zachód s³oñca oraz Burza œnie¿na na
morzu (�ród³o: polska Wikipedia).

** Claude Monet – francuski malarz, inicjator francuskiego impresjonizmu. Termin impresjonizm pochodzi od tytu³u jego obrazu Impresja, wschód s³oñca, który by³
wystawiony w 1874 roku na pierwszej niezale¿nej wystawie zorganizowanej przez Moneta i jego towarzyszy jako alternatywa dla Salon de Paris (�ród³o: angielska
Wikipedia).



Fot. 5. Widok na Czarci Ostrów.

Fot. 6. Okonek z³owiony na kultow¹ blachê Gnom.

Fot. 7. A ten na obrotówkê. Fot. 8. Ten te¿ na obrotówkê.

Fot. 10. Bia³e ¿agle, szmaragdowa toñ. Fot. 11. Wracamy do bazy w G³odowie.

Fot. 9. Widok jak z "Impresji wschód s³oñca" Moneta.



A wiêc kto zbytnio zaprz¹ta sobie g³owê wiatrem, o ile nie

bêdzie ekstremalnie zimno za spraw¹ wschodniego wiatru,

to bêdzie nieco zabobonny. Niespeszeni wschodnim wia-

trem, ale i oœmieleni w sumie pozytywn¹ przepowiedni¹

Waltona próbujemy w jednym, potem jeszcze w dwóch -

trzech miejscach. Sporadycznie na nasze przynêty trafia siê

niewielki okoñ, ale dopiero przy po³udniowo-zachodnim

krañcu niby-górki brania okoni staj¹ siê trochê czêstsze. Tu

stajemy na trochê d³u¿sz¹ spinningow¹ zasiadkê. Ja i Karol

stosujemy doœæ du¿e, tradycyjne b³ystki obrotowe, Tomek

co i rusz zmienia przynêty; w sumie zastosowa³ ich oko³o

dziesiêciu – od niewielkich paprochów, przez ma³e wirówki

po… legendarn¹ chyba od lat 60. ubieg³ego stulecia

wahad³ówkê o tajemniczej nazwie Gnom. W sumie ³owimy

oko³o 30 okoni, i rzecz jasna – w zgodzie z naszym postano-

wieniem – wszystkie wypuszczamy do wody. Poniewa¿

wszystkie aktywnie ¿erowa³y, by³y najczêœciej dobrze zaha-

czone, najczêœciej na dwa – trzy groty

kotwiczek. Niestety dwa z nich staran-

nie wypuszczone do wody nie prze¿y³y,

co daje oko³o 7-procentow¹ œmiertel-

noœæ postanowionej przez nas zasady

„no kill”. Dobrze, ¿e nad naszymi

g³owami lataj¹ bystrookie rybitwy,

które w mistrzowski sposób potrafi¹

wypatrzyæ faluj¹c¹ na drobnej fali

martw¹ rybkê… Wreszcie po jakiejœ

godzinie spinningowania, na stoku

górki, Karol przycina i holuje 50-centy-

metrowego szczupaka, a ja w kilka-

naœcie minut po nim swojego takich

samych rozmiarów. Z³owione szczu-

paki wracaj¹ do wody. Koñczymy wiêc

wêdkowanie w doœæ optymistycznym

nastroju, z mocnym przekonaniem

o udanych po³owach w dniu nastêp-

nym.

Wypróbowawszy z udanym skut-

kiem (nie licz¹c tych dwóch martwych

okoni) zastosowan¹ w przeddzieñ zasadê „no kill”,

wyp³yn¹³em rankiem z Tomkiem i jego labradorem Lermo

z G³odowa w kierunku wypróbowanego ju¿ miejsca z dia-

metralnie odmiennym nastawieniem: dziœ ³owimy nieetycz-

nie i z³owione drapie¿niki zabieramy. Wieje doœæ silny

wschodni wiatr, który po jakiejœ godzinie prawie ca³kowicie

ustaje, a my w tym czasie, choæ pozbawieni echosondy, tra-

fiamy wreszcie na miejsce wczorajszej spinningowej

zasiadki. Tomek tradycyjnie wypróbowuje ca³y zestaw swo-

ich przynêt, ja zaœ – stary wêdkarski dinozaur, dla którego

czas siê zatrzyma³ na s³ynnych w swoich czasach obrotów-

kach marki Mepps – zak³adam wypróbowan¹ Agliê 4 z czer-

wonymi kropami i obrzucam po³udniowo-zachodni stok

górki. Na branie nie muszê d³ugo czekaæ i po chwili Tomek

wyci¹ga z wody pierwszego mojego wymiarowego szczu-

paka (na Œniardwach obowi¹zuje 50-cm wymiar ochronny).

Nie mija wiêcej ni¿ kilkanaœcie minut, kiedy przycinam dru-
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Fot. 12. Hol metrowca. Fot. 13. Metrowiec dalej walczy...

Fot. 14. Autor z metrowcem 68 cm. Fot. 15. 68-centymetrowy metrowiec.



giego, sporo wiêkszego szczupaka, którego Tomek

wyci¹ga na ³ódkê z coraz bardziej zdziwion¹ min¹. Prze-

suwamy siê z ³odzi¹ kilkanaœcie metrów i na nowym miej-

scu wkrótce zacinam swojego trzeciego – najwiêkszego

szczupaka o d³ugoœci 68 centymetrów, co Tomek krótko

kwituje – to niesprawiedliwe! Spinningujemy dalej, ale

niebo staje siê niemal ca³kowicie bezchmurne, s³oñce

zaczyna przypiekaæ, a do tego na tafli jeziora robi siê kom-

pletna flauta. Pora wiêc koñczyæ wêdkowanie i do Olsz-

tyna wracam z trzema szczupakami o ³¹cznej masie pra-

wie 5 kilogramów…

Po powrocie do Tomka dzwoni Karol z Rucianego –

By³em w sklepie wêdkarskim, podszed³ do mnie jakiœ

goœæ i ni to pyta, ni stwierdza:

pan te¿ wêdkarz? Bo ja wczoraj

z³owi³em na Œniardwach 32

kilogramy okoni. A dzisiaj te¿

jadê powêdkowaæ… I w tym

momencie przypomnia³em

sobie, co przed kilku laty

napisa³ redaktor Marek Szy-

mañski na ³amach „Wêdkar-

skiego Œwiata”: Znam liczne

przypadki, gdzie nie rybacy,

nie kormorany, nie k³usow-

nicy, ale w³aœnie wêdkarze

wyrybili wiele cennych

³owisk. Œmiem twierdziæ, ¿e

przy obecnym poziomie

wêdkarstwa i presji wyni-

kaj¹cej z deficytu wód i du¿ej

liczby wêdkarzy, ka¿da

woda œródl¹dowa mo¿e

zostaæ wyrybiona przez wêd-

karzy zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi limitami

i jest tylko kwesti¹ czasu

i wielkoœci wody, kiedy to

nast¹pi („Jeden sum na sezon”, Wêd-

karski Œwiat 11/2015). A jeszcze parê

wieków temu Izaak Walton tak napisa³

o wêdkarstwie: God never did make

more calm, quiet and innocent recre-

action than angling, co w naszym

jêzyku oznacza: Bóg nigdy nie stwo-

rzy³ tak spokojnej, cichej i niewinnej

rekreacji, jak wêdkarstwo…

Krótkie podsumowanie

Ogrom wody, w ci¹gu dwóch dni

przeplatanka zaiste impresjonistycz-

nych widoków: ³awic chmurek, czy-

stego nieba, iskierek na falach,
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Fot. 16. Widok na kraniec Pajêczej i niebosk³on.

Fot. 17. Na takich ³ódeczkach te¿ spinninguj¹.

Fot. 19. Na skraju Pajêczej – kormorany, rybitwy i ³yski w komitywie.

Fot. 18. I znów ten William Turner.



mg³awic otaczaj¹cych halo S³oñca; William Turner mia³by

tu du¿o do roboty. Do tego perkozy, stada ³ysek i kormorany

wespó³ z rybitwami susz¹ce pióra na g³azach. S¹ wœród nas

– wêdkarzy tak¿e tzw. miêsiarze, s¹ wœród nich tacy, którzy

– i to czêsto jest tajemnic¹ poliszynela – nielegalnie sprze-

daj¹ z³owione w hurtowych iloœciach ryby. Presja wêdkar-

ska na takich akwenach, jak Œniardwy jest wybitnie selek-

tywna, skierowana g³ównie na najcenniejsze gatunki dra-

pie¿ne. Gdy ³owi¹ je miêsiarze, robi siê niebezpiecznie i dla

ekosystemu jeziora, i dla gospodarki rybackiej, i dla uczci-

wych wêdkarzy. Nie wszystkie wypuszczone ryby prze¿y-

waj¹; zale¿y to od gatunku, zastosowanej przynêty, tempe-

ratury wody, umiejêtnoœci wêdkarza i wielu innych czynni-

ków. Nie s¹dzê, ¿eby wielu wêdkarzy, zw³aszcza tzw. miej-

scowych, nie mówi¹c ju¿ o miêsiarzach wêdkuj¹cych

w jeziorze Œniardwy wypuszcza³o z³owione ryby – pewnie

mo¿na ich liczyæ w promilach, wliczaj¹c nas trzech w jed-

nym dniu wêdkowania. Niemniej jest to zjawisko, które my

naukowcy powinniœmy badaæ w warunkach naszego kraju,

i od dwóch lat zaczêliœmy je badaæ w instytucie; obecnie

przygotowujemy publikacje w renomowanych czasopi-

smach. Z³owione przeze mnie trzy szczupaki w drugim dniu

wêdkowania bardzo smakowa³y mojej mamie, ca³ej rodzi-

nie syna Micha³a, a i nam starym znacznie bardziej ni¿

wymizerowane dorsze ³owione obecnie w Ba³tyku. Gospo-

darka rybacka w minionych kilkudziesiêciu latach prze-

¿ywa³a ró¿ne okresy: by³y i z³ote lata wêgorzowe, i krótka

eksplozja siei, i nieco d³u¿szy boom sandaczowy, i liczniej-

sze ni¿ w poprzednich latach wystêpowanie w od³owach

rybackich i wêdkarskich okonia w 2018 roku. To mo¿e byæ

jeden z symptomów odradzania siê jego populacji w warun-

kach obni¿aj¹cego siê poziomu troficznego jeziora. Jednym

z najwa¿niejszych dzia³añ, podejmowanych przez gospo-

darstwo rybackie w celu wype³nienia g³ównych kryteriów

zrównowa¿onego rozwoju, s¹ zarybienia gatunkami dra-

pie¿nymi. Jest jeszcze na szczêœcie jeden niebagatelny

optymistyczny akcent – jak dowodz¹ nasze ostatnie ogól-

nopolskie badania na próbie oko³o 1000 wêdkarzy, najwa-

¿niejszym motywem cenionym przy wêdkowaniu przez

znakomit¹ ich wiêkszoœæ nie s¹ wcale wartoœci kulinarne

³owionych ryb, ale zdecydowanie bardziej wypoczynek na

œwie¿ym powietrzu i kontakt z przyrod¹ – za taki udany
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Fot. 20. £awica ³ysek.

Fot. 21. Jeszcze ³yski na koniec wyprawy.

Fot. 22. Tomek i Lermo.



dzieñ wypoczynku w czasie wêdkowania s¹ gotowi

zap³aciæ wiêcej ni¿ za udany dzieñ wyra¿ony iloœci¹ z³owio-

nych ryb. Jest wiêc nadzieja, ¿e pokolenie miêsiarzy odej-

dzie wkrótce na zas³u¿ony odpoczynek i nie przeka¿e dalej

swoich genów nastêpcom. Có¿, wypada mi siê z wiêkszo-

œci¹ wêdkarzy zgodziæ i na zakoñczenie zacytowaæ jeszcze

raz mistrza Ga³czyñskiego, tak zachêcaj¹cego mnie do

powrotu nad Œniardwy. Nic dodaæ, nic uj¹æ – trzeba bêdzie

wróciæ…

Tyœ jest jezioro moje,

ja jestem twoje s³oñce,

œwiat³ami ciebie strojê,

szczêœcie moje szumi¹ce.

Trzciny twoje poz³acam.

Odchodzê. I znów wracam.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

„Kronika olsztyñska”

Zofia Jurczyk

Córka dr. in¿. Wojciecha Nowaka, by³ego pracownika Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa. Wêdkarz wyborowy

A¿urowa sukienka

O godzinie 4 nad ranem uda³am siê wraz z kole¿ank¹

Mieci¹ na moje ulubione ³owisko, tym razem naszym wêd-

karskim marzeniem by³ z³ocisty lin. Œwit nad jeziorem by³

piêkny. Dooko³a panowa³a cisza, a nad tafl¹ wody unosi³a

siê lekka mg³a. W pobli¿u pomostu p³ywa³ perkoz ze swoj¹

dwójk¹ dzieci. Nad domem so³tysa r¹bek wschodz¹cego

s³oñca rzuca³ zjawiskowe promienie ozdabiaj¹ce niebo.

Z pobliskiej zatoki wyp³ywa³a ³ódka wzbudzaj¹ca niewielk¹

falê. Urok tego miejsca zaburzy³ wygl¹d ³owiska po noc-

nych manewrach pseudowêkarzy. Na pomoœcie pozosta-

wili nadgryzione kanapki, celofanowe worki, butelki po

piwie, popl¹tane zerwane ¿y³ki z haczykami i robakami,

pude³ka z bia³ymi i czerwonymi robakami, stosy ³upinek po

s³oneczniku, puszki po kukurydzy i ziarna kukurydzy two-

rzy³y œmietnik. Dodatkowo ca³y pomost us³any by³ kapslami

od piwa. To wszystko wygl¹da³o ohydnie i odstraszaj¹co.

W takim gnojowisku najwspanialsze brania s¹ tylko

nieprzystojnym dodatkiem. Radoœæ bycia o poranku sam na

sam z przyrod¹ prys³a. Nawet nieœmia³y g³os trzciniaka

ko³ysz¹cego siê na wiotkiej trzcinie nie poprawi³ mi

nastroju. Pierwsza myœl – to powrót do domu. Kolejna myœl,

je¿eli nie posprz¹tam – to œmietnik pozostanie na wiele,

wiele dni. Zakasa³am rêkawy, od³o¿y³am sprzêt i zabra³am

siê za robotê, spogl¹daj¹c od czasu do czasu na wodê , by

spostrzec co siê w niej aktualnie dzieje. Opodal pomostu

zauwa¿y³am kilka b¹belkowych smu¿ek. Gdy by³am zajêta

sprz¹taniem, Miecia rozk³ada³a swoje wêdzisko, metodycz-

nie ustawiaj¹c wokó³ siebie: zanêtê, robaki, podbierak,

siatkê na ryby. Robi³a to mechanicznie, cicho, sprawnie.

Wymieni³yœmy kilka uwag na temat b¹belkowych smu¿ek

prawie szeptem, by nie sp³oszyæ sp³awiaj¹cych siê ryb.

Jeszcze jedno spojrzenie na wodê, zachwyt piêknem

wschodz¹cego s³oñca i cisz¹, schludnie wygl¹daj¹cym

³owiskiem. Na³o¿y³am 4 bia³e robaczki na haczyk

i zarzuci³am wêdkê tak, by sp³awik znalaz³ siê w samym

centrum b¹belków. Odczeka³am kilka chwil i…. branie!

Energicznie, szybko zaciê³am, a na koñcu ¿y³ki dynda³a

srebrzysta, niewymiarowa p³oteczka. Miecia natomiast

mia³a drobne brania, podskakiwania sp³awika, które

koñczy³y siê cisz¹. B¹belki na wodzie pokazywa³y siê

w ró¿nych miejscach. Wizualizowa³yœmy potê¿ne ¿ero-

wania, potê¿nych linów. Nasze sp³awiki ob¹blone pod-

skakiwa³y, po czym Miecia wyci¹gnê³a kr¹pia. Brania

takiej ryby skomentowa³yœmy delikatnie mówi¹c bardzo

niegrzecznie.

Nasze wêdkarskie napiêcie wzrasta³o wraz ze

wschodz¹cym s³oñcem. Mia³yœmy œwiadomoœæ, ¿e

³owienie sp³awikiem pod s³oñce jest mêcz¹ce, a brania

ma³o widoczne. Zarzucenie sp³awika w centrum smu¿ki

u mnie znowu zakoñczy³o siê p³oci¹. Zaczê³am mieæ sze-

reg w¹tpliwoœci na temat opisywanych w fachowej litera-

turze smu¿ek b¹belków w miejscach ¿erowania linów.
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Fot. 1. Jezioro £oby.


