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Wêdkarstwo na Zalewie Wiœlanym w 2014 roku –

szczegó³owa analiza oraz wybrane czynniki kszta³tuj¹ce

jego rozwój w ostatnich latach

Wstêp

Rok 2014 by³ rokiem szczególnym, jeœli chodzi o wêd-

karstwo, gdy¿ by³ to ostatni rok, w którym obowi¹zywa³a

stara ustawa o rybo³ówstwie morskim (ustawa z dnia 19

lutego 2004 r. o rybo³ówstwie (Dz. U. nr 62, poz. 574,

z póŸn. zm), w której wêdkowanie na wodach morskich

nazywane by³o po³owem w celach sportowo-rekreacyj-

nych. Nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r.

o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), która

wesz³a w ¿ycie 4 marca 2015 r., diametralnie zmieni³a

podejœcie do wêdkarstwa. Po pierwsze zosta³o ono

nazwane rybo³ówstwem rekreacyjnym, a po drugie w przy-

padku wêdkarzy, których w ustawie nazywa siê osobami

fizycznymi niebêd¹cymi podmiotami, to do wykonywania

rybo³ówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rze-

czypospolitej Polskiej wystarczy obecnie dowód uiszczo-

nej op³aty. W konsekwencji inspektorzy rybo³ówstwa mor-

skiego, którzy wczeœniej wydawali sportowe zezwolenia

po³owowe w formie „papierowej“, stracili wiedzê na temat

tego, jak du¿o wêdkarzy wybiera wody Zalewu Wiœlanego

do wêdkowania. Prowadzone od 2012 roku badania roz-

woju wêdkarstwa nad Zalewem Wiœlanym (Trella 2013,

2014, 2015, 2016, Trella i Mickiewicz 2016) bazowa³y na

liczbie sprzedanych zezwoleñ po³owowych w Inspektora-

tach Rybo³ówstwa Morskiego (IRM) we Fromborku i Sztu-

towie, dlatego rok 2014 by³ ostatnim rokiem, w którym

dane pochodz¹ce od inspektorów rybo³ówstwa morskiego

by³y wykorzystane do oceny presji wêdkarskiej na Zalewie

Wiœlanym.

W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty wêd-

karstwa na Zalewie Wiœlanym w okresie 2005-2014, ze

szczególnym uwzglêdnieniem lat 2013 i 2014.

Materia³y i metody

Analizê po³owów wêdkarskich na Zalewie Wiœlanym

przeprowadzono w oparciu o zebrane w 2015 roku anoni-

mowe ankiety wêdkarskie. Badania ankietowe prowa-

dzono w miejscowoœciach: Frombork, Nowa Pas³êka, Bra-

niewo, Ró¿aniec, Sztutowo oraz K¹ty Rybackie. Ogó³em

zebrano 93 ankiety.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w ankietach

zdefiniowano i poddano analizie nastêpuj¹ce parametry:

– miejsce wêdkowania,

– liczbê dni wêdkowania,

– liczbê godzin wêdkowania,

– po³owy poszczególnych gatunków,

– preferencje wêdkarskie wzglêdem gatunków,

– subiektywny wymiar sukcesu po³owowego,

– odleg³oœæ zamieszkania od ³owiska wêdkarskiego,

– subiektywn¹ ocenê Zalewu Wiœlanego jako ³owiska

wêdkarskiego.

Ankieta wêdkarska podobnie jak w poprzednim roku

(Trella 2015), zawiera³a pytanie na temat subiektywnej

oceny Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkarskiego.

Ocena ³owiska wyra¿ona by³a skal¹ od 1 do 10, gdzie 1 to

bardzo z³a ocena, a 10 bardzo dobra. W tym roku ponow-

nie dokonano analizy przyznanych punktów na podstawie

odpowiedzi uzyskanych w ankietach, tworz¹c rozk³ad pro-

centowy przyznanych punktów w zale¿noœci od wybra-

nego parametru wêdkarskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich (Trella 2014, 2015,

2016) w pracy miarê presji wêdkarskiej stanowi liczba

sprzedanych zezwoleñ wêdkarskich. Oceniaj¹c wielkoœæ

od³owów wêdkarskich, nale¿a³o pomniejszyæ liczbê

wszystkich wydanych zezwoleñ o 3-5%, gdy¿ prawdopo-

dobnie taki udzia³ stanowi³y zezwolenia nabyte w Inspekto-

racie Rybo³ówstwa Morskiego we Fromborku i IRM w Sztu-

towie, które wykorzystano w po³owach poza Zalewem Wiœ-

lanym. Tak samo, jak w poprzednich latach, uznano za naj-

bardziej bezpieczn¹ 5% górn¹ granicê b³êdu (Trella 2014,

2015, 2016).

Analizuj¹c po³owy ryb na Zalewie Wiœlanym przez

wêdkarzy oszacowano nastêpuj¹ce parametry:

– œrednie od³owy przypadaj¹ce na jednego wêdka-

rza,
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– œredni¹ ekstrapolowan¹ na wszystkich wêdkarzy,

którzy wykupili zezwolenie (zgodnie z granic¹ b³êdu

5%),

– szacunkow¹ ca³kowit¹ masê ryb z³owionych przez

wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym w 2014 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, stosowany termin

babka odnosi siê do wszystkich ryb babkowatych z³owio-

nych w Zalewie Wiœlanym w 2014 roku. Za³o¿ono, ¿e

w po³owach wêdkarskich dominowa³a babka bycza (Neo-

gobius melanostomus) (Trella 2016).

Zasada tworzenia rankingu gatunków ryb najbardziej

preferowanych przez wêdkarzy by³a taka sama jak w latach

poprzednich, ponownie zastosowano skalê rang. Gatun-

kom wymienionym przez wêdkarzy w pierwszej kolejnoœci

przyznawano 4 punkty, w drugiej kolejnoœci 3, a w trzeciej 2

punkty, zaœ 1 punkt przyznawano gatunkom, które wêdkarz

wymieni³ dodatkowo. Dla ka¿dego gatunku zsumowano

liczbê przyznanych punktów oraz okreœlono udzia³ tej sumy

punktów w ogólnej liczbie zsumowanych punktów, obli-

czaj¹c w ten sposób udzia³ procentowy, który wyra¿a prefe-

rencje wêdkarza wzglêdem danego gatunku.

Poziom sprzeda¿y zezwoleñ wêdkarskich analizowano

na podstawie rejestrów sprzeda¿y w IRM Frombork i IRM

Sztutowo w latach 2005-2014, dla porównania dodano

dane dotycz¹ce sprzeda¿y ca³oœci zezwoleñ w Okrêgowym

Inspektoracie Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni (OIRM

w Gdyni), czyli przez inspektoraty terenowe: IRM Gdynia,

IRM Frombork, IRM Hel, IRM Sztutowo, IRM

W³adys³awowo w latach 2005-2014. W obliczeniach zasto-

sowano metodê analizy szeregów czasowych, przyjmuj¹c

za graniczny stopieñ prawdopodobieñstwa p � 0,05.

Analizie porównawczej poddano najwa¿niejsze czyn-

niki okreœlaj¹ce stan wêdkarstwa. Mia³a ona na celu ukaza-

nie zmian, jakie zasz³y w wêdkarstwie na Zalewie Wiœlanym

w latach 2013 i 2014.

Wyniki

Sprzeda¿ zezwoleñ, rozk³ad presji
wêdkarskiej

Sprzeda¿ zezwoleñ wêdkarskich w latach 2005-2014

cechowa³ rosn¹cy trend zarówno w IRM Frombork, jak rów-

nie¿ w IRM Sztutowo oraz OIRM Gdynia. W przypadku wêd-

karstwa na wodach Zalewu wspó³czynnik dopasowania

wyniós³ R2 = 0,85, a na wszystkich wodach OIRM Gdynia R2

= 0,95 przy p<0,05 (rys. 1). Dane te potwierdzi³y obserwacje

z lat poprzednich, ¿e zainteresowanie wêdkarzy Zalewem

Wiœlanym konsekwentnie zwiêksza siê. Jak zaobserwo-

wano w ostatnich latach wody morskie, w tym wody Zalewu

Wiœlanego sta³y siê coraz bardziej popularne i coraz czê-

œciej wybierane przez polskich wêdkarzy, co potwierdzi³a

wysoka sprzeda¿ we wszystkich IRM wchodz¹cych w sk³ad

OIRM Gdynia. Od 2010 roku zauwa¿alny by³ skokowy

wzrost sprzeda¿y zezwoleñ na te wody. Wzrost sprzeda¿y

zezwoleñ na Zalewie w 2014 roku, w porównaniu z rokiem

2013 to 19,5%.

Na podstawie zestawienia wydanych zezwoleñ na

wêdkowanie z lat 2011-2014 (rys. 2), jak i wyników badañ

ankietowych (rys. 3), mo¿na stwierdziæ, ¿e na Zalewie Wiœ-

lanym najwiêksza presja wêdkarska, wyra¿ona zarówno

liczb¹ wydanych zezwoleñ (IRM Frombork i IRM Sztu-

towo), jak i rozk³adem dni przypada na miesi¹ce wiosen-

no-letnie, gdzie najwiêcej zezwoleñ wydawanych jest

w lipcu. Ta sama prawid³owoœæ dotyczy tak¿e ca³oœci

zezwoleñ sprzedawanych przez OIRM w Gdyni, jednak

w przypadku tych zezwoleñ, czyli g³ównie na wody mor-

6/2017 KOMUNIKATY RYBACKIE 9

y = 806,78x + 942,53

R = 0,95
2

y = 162,60x + 141,04

R = 0,85
2

0

2000

4000

6000

8000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lata
Suma sprzeda¿y wszystkich zezwoleñ w OIRM Gdynia Suma sprzedanych zezwoleñ w IRM Frombork oraz IRM Sztutowo

Trend sumy sprzeda¿y wszystkich zezwoleñ w OIRM Gdynia Trend sumy sprzeda¿y zezwoleñ w IRM Frombork oraz w IRM Sztutowo

Li
cz

ba
sp

rz
ed

an
yc

h
ze

zw
ol

eñ

Rys. 1. Zestawienie liczby wydanych sportowych zezwoleñ po³owowych w la-
tach 2005-2014.
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Rys. 2. Udzia³ (%) liczby wydanych sportowych zezwoleñ po³owowych w po-
szczególnych miesi¹cach w IRM Frombork, IRM Sztutowo i OIRM
w Gdyni; œrednia z lat 2011-2014.
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Rys. 3. Rozk³ad dni wêdkowania w poszczególnych miesi¹cach w roku 2014.



skie, gdzie równie¿ zaobserwowano podobn¹ pra-

wid³owoœæ jak na Zalewie (rys. 2), widaæ, ¿e du¿a czêœæ

sprzeda¿y przypada g³ównie na pocz¹tkowe miesi¹ce

wiosenne, a póŸniej spada (rys. 4).

Charakterystyka presji i po³owów
wêdkarskich

Najwiêcej wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym deklarowa³o,

¿e wêdkowali z brzegu (48,4%), mniej wêdkarzy wêd-

kowa³o zarówno z brzegu, jak i z ³odzi (27,9%), natomiast

23,7% wêdkarzy deklarowa³o, ¿e wêdkowa³o tylko z ³odzi

(rys. 5).

Œrednia liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza wynios³a

31,75 dnia, w przedziale od 1 do 152 dni (tab. 1). Podobnie

jak w poprzednich latach, tak d³ugi zakres dni œwiadczy

o du¿ym zró¿nicowaniu wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym.

Œrednia na poziomie prawie 32 dni oznacza, ¿e wiêkszoœæ

wêdkarzy wybiera okreœlony sezon do wêdkowania.

W porównaniu z rokiem 2013 zaobserwowano niewielki

wzrost tego parametru o 1,6%.

Œrednia odleg³oœæ od miejsca zamieszkania do wybra-

nego ³owiska na Zalewie Wiœlanym, wynios³a 36,5 km (tab.

1), w przedziale od 0,1 do 757 km. Analizuj¹c odleg³oœci,

jakie pokonuj¹ wêdkarze, aby dostaæ siê na wody Zalewu

Wiœlanego mo¿na zauwa¿yæ, ¿e podobnie jak w poprzed-

nich latach, wiêkszoœæ wêdkuj¹cych to mieszkañcy dwóch

województw – warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego, rza-

dziej zdarzaj¹ siê wêdkarze z dalszych rejonów Polski oraz

wêdkarze z innych krajów.

Przeciêtny wêdkarz na Zalewie Wiœlanym wêdkowa³

œrednio ok. 5 godzin dziennie. Subiektywny wymiar suk-

cesu po³owowego wyniós³ œrednio 2,8 kg ryb (tab. 1).

TABELA 1

Podstawowe parametry charakteryzuj¹ce badanych wêdkarzy
na Zalewie Wiœlanym w 2014 roku

Parametr Œrednia Przedzia³

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 31,75 1-152

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 5,01 1-18

Odleg³oœæ miejsca zamieszkania od Zalewu Wiœlanego (km) 36,5 0,1-757

Sukces po³owowy - zadowalaj¹cy dzienny po³ów (kg) 2,8 0,5-9

Dzienne zu¿ycie zanêt na 1 wêdkarza (kg) * 1,35 0,2-5

*obliczenia dotycz¹ tylko tych wêdkarzy, którzy deklarowali u¿ycie zanêty wêdkarskiej

Porównuj¹c te parametry z rokiem 2013, zauwa¿ono,

¿e wêdkarze œrednio mniej wêdkuj¹ (spadek o 5,5%), ale za

to nieznacznie zwiêkszy³y siê ich oczekiwania wzglêdem

sukcesu po³owowego (wzrost o 1,8%). Z wêdkarzy dekla-

ruj¹cych stosowanie nêcenia (rys. 6), œrednie dzienne zu¿y-

cie zanêty wynosi³o 1,35 kg na 1 wêdkarza, w przedziale od

0,2 do 5 kg (tab. 1), w porównaniu z rokiem poprzednim

wêdkarze u¿ywali o 5,5% kg zanêty wiêcej, choæ zmala³

udzia³ wêdkarzy stosuj¹cych zanêtê. W latach 2011-2014

obserwowano, ¿e œrednio 1/3 wêdkarzy na Zalewie

u¿ywa³o zanêty (rys. 6) i by³a to wartoœæ w miarê stabilna.

W roku 2014 oszacowano, ¿e wêdkarze na Zalewie

Wiœlanym ³¹cznie od³owili ponad 74 tony ryb. Œredni roczny

od³ów na 1 wêdkarza wyniós³ 36,47 kg, a œredni dzienny

od³ów na 1 wêdkarza 1,15 kg. (tab. 2). W porównaniu

z rokiem poprzednim szacowany od³ów wzrós³ o 9,4%,

natomiast œredni roczny od³ów na 1 wêdkarza zmala³

o 8,5%, zaœ œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza wzrós³

tak¿e podobnie – o 8,7% (tab. 3).

Najczêœciej ³owionym gatunkiem przez wêdkuj¹cych

na Zalewie Wiœlanym w 2014 by³ okoñ – ponad 50% masy

wszystkich od³owionych ryb. Znacznie mniejsza presja,
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Rys. 4. Zestawienie wydanych sportowych zezwoleñ po³owowych w roku
2014 (OIRM w Gdyni).
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Zalewie Wiœlanym w latach 2011-2014.



lecz tak¿e istotna, wywierana by³a na sandacza. Te dwa

gatunki drapie¿ne stanowi³y prawie 64% masy od³awianych

ryb. Od³owy g³ównych gatunków karpiowatych czyli p³oci,

leszcza i karasia, równie¿ by³y znacz¹ce, oscylowa³y na

poziomie 25,5% masy wszystkich z³owionych ryb. Udzia³

babki, czyli g³ównego gatunku inwazyjnego na Zalewie

Wiœlanym, stanowi³ 1%, a jazgarza zmala³ prawie do zera

(0,05%). Z pozosta³ych gatunków, które stanowi³y mniejszy

udzia³ procentowy w od³owach ca³kowitych, warto wspo-

mnieæ szczupaka, rybê poszukiwan¹ przez wêdkarzy na

œródl¹dziu (Wo³os 2013), choæ niekoniecznie na Zalewie

Wiœlanym, stanowi³a 2,5%. Z pozosta³ych cennych wêdkar-

sko ryb nale¿y wymieniæ wêgorza oraz lina; ich od³owy

³¹czne stanowi¹ ok. 2,1% ca³kowitej masy od³awianych

ryb. Kr¹p i ukleja stanowi³y ³¹cznie 3,5% od³owów (rys. 8).

W tabeli 2 nie umieszczono gatunków, które ³owiono spora-

dycznie. Na rysunku 8 w kategorii inne znalaz³y siê: jazgarz,

ciosa, pstr¹g têczowy, stornia, jesiotr, troæ wêdrowna, jaŸ,

miêtus oraz œledŸ, które stanowi³y ³¹cznie 0,2% masy

z³owionych ryb.

Analizuj¹c od³owy najczêœciej ³owionych gatunków

w porównaniu z rokiem poprzednim, zauwa¿ono, ¿e od³owy

okonia wzros³y o 22,6%, leszcza o 16,1%, a p³oci o 26,2%,

jednak od³owy sandacza zmala³y a¿ o 11,2%. 2014 rok to

pierwszy rok, w którym mimo wiêkszej liczby wêdkarzy

wêdkuj¹cych na Zalewie nie wzros³a iloœæ od³owionych

sandaczy (tab. 3).

Gatunki ryb preferowane przez wêdkarzy

Podobnie jak w poprzednich latach, do najbardziej pre-

ferowanych gatunków na Zalewie Wiœlanym nale¿¹ dra-

pie¿niki. Sandacz oraz okoñ zebra³y razem ponad 59%

wszystkich punktów rankingu, odpowiednio 30,6 i 29%

(rys. 7). Podobnie jak w poprzednim latach preferencje

wzglêdem tych dwóch gatunków pokrywa³y siê z od³owami

wêdkarskimi, choæ gatunki te zamieni³y siê miejscami (tab.

2). W przypadku pozosta³ych drapie¿ników preferowanych

przez wêdkarzy, czyli wêgorza i szczupaka, które odpo-

wiednio zebra³y 16,2 i 3,9%, ich udzia³ w strukturze gatun-

kowej by³ niewielki (rys. 8), natomiast p³oæ mimo wysokiego

udzia³u w strukturze gatunkowej (11,8%), nie by³a tak bar-
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TABELA 2

Wêdkarski od³ów ryb na Zalewie Wiœlanym oraz œredni roczny
i dzienny od³ów na 1 wêdkarza

Gatunek Od³ów ryb (ton)

Okoñ 37,51

Sandacz 10,84

P³oæ 8,82

Leszcz 5,71

Karaœ 4,49

Szczupak 1,88

Kr¹p 1,44

Ukleja 1,22

Wêgorz 1,21

Babka 0,75

Lin 0,37

Karp 0,11

Inne 0,16

Razem 74,51

Œredni roczny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 36,47

Œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 1,15

TABELA 3

Porównanie najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych
na wêdkarstwo w latach 2013 i 2014

2013 2014
Zmiana

(%)

Sprzeda¿ zezwoleñ 1709 2043 19,5

Ca³kowity od³ów ryb przez wêdkarzy (t) 68,11 74,51 9,4

Od³ów okonia (t) 30,6 37,51 22,6

Od³ów sandacza (t) 12,21 10,84 -11,2

Od³ów leszcza (t) 4,92 5,71 16,1

Od³ów p³oci (t) 6,99 8,82 26,2

Œredni od³ów roczny na 1 wêdkarza (kg) 39,86 36,47 -8,5

Œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 1,26 1,15 -8,7

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 31,25 31,75 1,6

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 5,3 5,01 -5,5

Sukces po³owowy - zadowalaj¹cy dzienny
po³ów (kg)

2,75 2,8 1,8

Dzienne zu¿ycie zanêt na 1 wêdkarza (kg) * 1,28 1,35 5,5

Ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska
wêdkarskiego (œrednia ocena)

6,74 6,64 -1,5

*Trella 2016
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Rys. 7. Ranking najbardziej preferowanych gatunków ryb przez wêdkarzy na
Zalewie Wiœlanym w 2014 roku.
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dzo preferowana przez wêdkarzy, co œwiadczy o tym, ¿e nie

zawsze wêdkarze preferowali to, co ³atwo przychodzi³o im

z³owiæ. Leszcz po raz kolejny by³ najbardziej preferowan¹

ryb¹ karpiowat¹, jego udzia³ w rankingu preferencji odpo-

wiada³ jego udzia³owi wagowemu w od³owach. Pozosta³e

karpiowate zajmowa³y kolejne miejsce w rankingu, nato-

miast karaœ w preferencjach wêdkarskich zaj¹³ ponownie 7

miejsce. Inne gatunki ³¹cznie zdoby³y 1,1% punktów.

Ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska
wêdkarskiego

Œrednia ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkar-

skiego w 2014 kszta³towa³a siê na poziomie 6,64 punktów,

mimo lekkiego spadku, jest bardzo zbli¿ona do wyniku

z roku poprzedniego (tab. 3). Znaczna czêœæ wêdkarzy,

podobnie jak w roku poprzednim, przyzna³a 7 i 8 punktów.

Pozytywn¹ ocenê, czyli 6 i wiêcej punktów przyzna³o ponad

74% wszystkich ankietowanych wêdkarzy. Ocenê powy¿ej

œredniej, czyli 7 i wiêcej punktów przyzna³o ponad 60%.

W tym roku, tak¿e ¿aden wêdkarz nie oceni³ tego ³owiska na

1 punkt, czyli jako bardzo z³e ³owisko. Natomiast ponad 3%

wêdkarzy przyzna³o najwy¿sz¹ ocenê przyznaj¹c a¿ 10

punktów (rys. 9).

Analizuj¹c rozk³ad przyznanych punktów w zale¿noœci

od parametru wêdkarskiego, wiedz¹c, ¿e ogólnie ponad

60% ankietowanych da³o 7 i wiêcej punktów, trudno by³o

wskazaæ parametr, który decydowa³by znacz¹co o nega-

tywnej ocenie Zalewu jako ³owiska wêdkarskiego. Podob-

nie jak w poprzednim roku Zalew lepiej oceniany by³ przez

wêdkarzy, którzy uzyskali wielkoœæ parametru wêdkar-

skiego powy¿ej œredniej w nastêpuj¹cych kategoriach:

„od³ów roczny na 1 wêdkarza“, „liczba godzin w 1 dniu wêd-

kowania“ oraz „ryby drapie¿ne“. Analogicznie jak w 2013

roku wêdkarze, których parametry by³y poni¿ej œredniej naj-

wiêcej punktów przyznawali w kategoriach: „liczba dni wêd-

kowania na 1 wêdkarza“, „³¹czna liczba godzin“, „sukces

po³owowy“ oraz "ryby niedrapie¿ne". W przypadku para-

metru „liczba godzin w 1 dniu wêdkowania“ wêdkarze

równo rozdzielili punkty.

Dyskusja

W 2014 roku warunki wêdkowania na Zalewie Wiœla-

nym mo¿na by³o oceniæ bardzo dobrze, jednak wyst¹pi³y

pewne zastrze¿enia. Do atutów Zalewu jako ³owiska wêd-

karskiego na pewno zaliczyæ mo¿na by³o jego rosn¹c¹

popularnoœæ oraz fakt, ¿e wraz ze wzrostem sprzeda¿y

zezwoleñ, wzros³a liczba od³awianych ryb (tab. 3), spad³a

jednak relatywnie iloœæ od³awianego sandacza, gatunku

bardzo cenionego przez wêdkarzy. Trend sprzeda¿y

zezwoleñ wêdkarskich jest rosn¹cy i jest to prawid³owoœæ

spotykana we wszystkich inspektoratach wchodz¹cych

w sk³ad OIRM Gdynia. Ten trend raczej nie powinien siê

zmieniæ, gdy¿ wp³ywa na niego wiele czynników, m.in.

migracja wêdkarzy z jezior (Trella 2012), czy zwiêkszaj¹ca

siê z liczba morskich wypraw (rejsów) wêdkarskich (Radtke

i D¹browski 2007, 2010). Jednak te pozytywne tendencje

mog¹ siê zmieniæ po zmianie przepisów, które mog¹ poten-

cjalnie znacznie podwy¿szyæ koszty wêdkowania na

wodach morskich. Jednak mimo tych niekorzystnych zmian

warunków wêdkowania, wêdkarstwo morskie jest relatyw-

nie tañsze ni¿ wêdkarstwo na œródl¹dziu.

Rozk³ad dni wêdkowania w poszczególnych

miesi¹cach na Zalewie Wiœlanym (rys. 3) oraz œredni

rozk³ad liczby wydanych zezwoleñ z lat 2011-2014 w IRM

Frombork, IRM Sztutowo i OIRM w Gdyni (rys. 2) pokaza³

nam, ¿e wêdkarstwo zalewowe ró¿ni siê od typowego wêd-

karstwa morskiego. Zupe³nie inaczej rozk³ada³a siê sezo-

nowoœæ sprzeda¿y tych zezwoleñ, mimo ¿e oba wypada³y

na miesi¹ce wiosenno-letnie, to jednak widaæ by³o

wyraŸnie, ¿e wêdkarze morscy szybciej zaczynali sezon,

a w po³owie roku spada³a ju¿ sprzeda¿ zezwoleñ (rys. 4),

podczas gdy na Zalewie rejestrowa³o siê wy¿sze wyniki.

W roku 2014 od marca do maja w OIRM w Gdyni wydano

prawie po³owê wszystkich zezwoleñ na ten rok, gdy na

Zalewie œrednio, w tym samym czasie, wydawano ok. 35%

zezwoleñ (œrednia z lat 2011-2014). Z danych ankietowych

wynika³o, ¿e w szczycie sprzeda¿y zezwoleñ na wody mor-

skie, na Zalewie wêdkuje mniej ni¿ 20% wêdkarzy.

W d³u¿szych okresach wartoœci by³y du¿o bardziej zbli¿one

i nie by³o widaæ ró¿nic w sprzeda¿y zezwoleñ pomiêdzy

wêdkarstwem na Zalewie i na morzu. Bazuj¹c na zebranych

danych, widaæ wyraŸnie, ¿e wody Zalewu Wiœlanego by³y

inaczej rozpatrywane przez wêdkarzy ni¿ pozosta³e wody

morskie, akwenom takim jak Zalew charakterystyk¹ bli¿ej

do wód œródl¹dowych. Podobna analogia dotyczy tak¿e

wêdkarzy, bo wêdkarzom zalewowym bli¿ej do wêdkarzy

œródl¹dowych ni¿ do wêdkarzy morskich. Mimo ¿e formal-

nie wody Zalewu Wiœlanego to wody morskie, to nale¿a³oby

je traktowaæ bardziej kompleksowo, podobnie jak wody

œródl¹dowe. Nowa ustawa, która ograniczy³a wiedzê

inspektorów na temat presji wêdkarskiej na Zalewie, w tym

aspekcie jest wadliwa.
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Rys. 9. Procentowy rozk³ad przyznanych punktów przez wêdkarzy w 2014
roku.



Struktura gatunkowa od³owów wêdkarskich na Zalewie

Wiœlanym podobnie jak w poprzednich latach wykaza³a, ¿e

wêdkarze skupiali siê g³ównie na gatunkach drapie¿nych,

co w przypadku wêdkarstwa by³o zawsze zjawiskiem nor-

malnym (Wo³os 1992, 1994, Wo³os i in. 2015), jednak

w roku 2014 dosz³o do zauwa¿alnych zmian. W strukturze

gatunkowej zarejestrowanych od³owów zdecydowanie na

pierwszym miejscu by³ okoñ z udzia³em ponad 50%, a

w przypadku sandacza, mimo równie¿ du¿ego udzia³u,

w porównaniu z rokiem poprzednim spad³a jego iloœæ, która

œrednio przypada³a na 1 wêdkarza. Mo¿e to œwiadczyæ

o tym, ¿e sandacz sta³ siê gatunkiem limitowanym, co ozna-

cza, ¿e wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ wêdkarzy, sandacz

bêdzie rzadziej rejestrowany w od³owach wêdkarskich.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na presjê wêdkarsk¹ wywieran¹

na ryby karpiowate, która te¿ proporcjonalnie ros³a.

Ca³kiem mo¿liwe, ¿e nowi wêdkarze odwiedzaj¹cy Zalew

Wiœlany coraz czêœciej bêd¹ preferowaæ te gatunki. Na pod-

stawie analizy od³owów wêdkarskich mo¿na by³o ogólnie

stwierdziæ, ¿e ³owisko, jakim jest Zalew Wiœlanym nadal

posiada bardzo wysokie walory wêdkarskie, jednak spadek

od³owów sandacza, mo¿e mieæ w przysz³oœci wp³yw na

ocenê tego ³owiska przez wêdkarzy, którzy wybrali je

g³ównie dla tego gatunku.

Analiza œredniego od³owu rocznego i dziennego od³owu

na 1 wêdkarza wykaza³a spadek tych parametrów ok. 8,5%.

Mog³o to œwiadczyæ o tym, ¿e wêdkarze, mimo ¿e wêdkowali

podobn¹ liczbê dni jak w roku poprzednim, to z du¿o gor-

szym efektem po³owowym. Potwierdzi³ to równie¿ od³owów

wêdkarski sandacza. Liczba dni wêdkowania na poziomie

ok. 32, czyli nieznacznie wiêksza ni¿ w roku poprzednim

œwiadczy³a o tym, ¿e wêdkarze przygotowywali siê na dany

sezon i wtedy ³owili okreœlone, preferowane gatunki ryb.

Podobnie jak w poprzednim roku zdecydowanie mniej wêd-

karzy spêdza³o ca³y sezon na tym akwenie.

W przypadku niskich od³owów jazgarza, opisywanych

ju¿ w poprzednich latach (Trella 2015, 2016) sytuacja ta jest

bardzo niekorzystna, zarówno dla wêdkarzy, jak i dla ka¿-

dego u¿ytkownika Zalewu Wiœlanego. Gatunek, który przez

lata tak czêsto by³ spotykany w od³owach komercyjnych

i wêdkarskich obecnie zalicza siê do gatunków od³awia-

nych jedynie sporadycznie przez wêdkarzy. Gatunek ten

jest bardzo wa¿ny, gdy¿ stanowi pokarm dla wielu innych

gatunków ryb, jego brak móg³by w przysz³oœci mieæ bardzo

negatywne konsekwencje dla struktury ichtiofauny Zalewu,

szczególnie ryb drapie¿nych. Prawdopodobnie za obni¿e-

nie populacji jazgarza odpowiada kormoran, który nader

czêsto ¿erowa³ na tym gatunku (Bzoma 2012, Rychter i in.

2011). Problem kormorana w Polsce od lat wzbudza coraz

wiêksze emocje, gdy¿ jest on g³ównym konsumentem ryb

na œródl¹dziu (Krzywosz i Traczuk 2012).

Preferencje wêdkarskie na Zalewie mo¿na okreœliæ jako

sta³e, gdy¿ nie zmieni³y siê w 2014 roku – nadal najbardziej

po¿¹dane by³y gatunki drapie¿ne (okoñ i sandacz). W tym

roku preferencje wzglêdem okonia i sandacza by³y du¿o

bardziej zbli¿one ni¿ w latach poprzednich (Trella 2014,

2015, 2016). Ponadto zanotowano, tak samo jak

w poprzednich latach, wysok¹ pozycje w rankingu wêgorza,

mimo jego niskich od³owów. Z pozosta³ych gatunków z ran-

kingu warto zwróciæ uwagê na szczupaka, którego w Zale-

wie nie ma za du¿o, jednak wêdkarze ceni¹ go podobnie jak

du¿o czêœciej schwytane ryby karpiowate (rys. 7, tab. 2).

Analiza punktów, jakie wêdkarze przyznali ³owisku

w 2014 roku, pokaza³a pewn¹ analogiê do roku poprzed-

niego, znów ¿aden wêdkarz nie oceni³ tego ³owiska na naj-

ni¿sz¹ mo¿liw¹ liczbê punktów, natomiast wielu wêdkarzy

dawa³o wysokie noty, g³ównie 7 i 8 punktów. Œrednia na

poziomie 6,64 œwiadczy, ¿e ocena tego ³owiska jest

wysoka, mimo ¿e by³a ona nieznacznie gorsza ni¿ rok temu.

Rozk³ad przyznanych punktów w zale¿noœci od parametru

wêdkarskiego œwiadczy³, podobnie jak w poprzednim roku,

¿e dobrze Zalew jako ³owisko wêdkarskie oceniaj¹ wêdka-

rze, którzy ogó³em du¿o ³owi¹, spêdzaj¹ du¿o godzin nad

wod¹ oraz ³owi¹ ryby drapie¿ne, a ich sukces po³owowy jest
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TABELA 4

Rozk³ad (%) przyznanych punktów w zale¿noœci od parametru wêdkarskiego

Parametr wêdkarski

Udzia³ wêdkarzy, którzy uzyskali wielkoœæ para-
metru powy¿ej œredniej

Udzia³ wêdkarzy, którzy uzyskali wielkoœæ para-
metru poni¿ej œredniej

którzy przyznali 7 lub
wiêcej punktów

którzy przyznali 6 lub
mniej punktów

którzy przyznali 7 lub
wiêcej punktów

którzy przyznali 6 lub
mniej punktów

Od³ów roczny na 1 wêdkarza 75 25 55 45

Dzienny od³ów na 1 wêdkarza 65 35 65 35

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 50 50 70 30

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 75 25 50 50

£¹czna liczba godzin* 55 45 64 36

Sukces po³owowy 55 45 80 20

Ryby drapie¿ne 75 25 60 40

Ryby niedrapie¿ne 63 37 70 30

*Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza x liczba godzin wêdkowania w 1 dniu wêdkowania



lepszy ni¿ pocz¹tkowo zak³adali (tab. 4). Niezmienna

wysoka subiektywna ocena Zalewu Wiœlanego bardzo

dobrze œwiadczy o Zalewie jako ³owisku wêdkarskim.
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RECREATIONAL FISHERIES IN THE VISTULA LAGOON IN 2014 – DETAILED ANALYSIS AND SELECTED FACTORS

SHAPING ITS DEVELOPMENT IN RECENT YEARS

Marek Trella

ABSTRAKT. This paper presents a comprehensive analysis of recreational angling in the Vistula Lagoon in 2014. Selected aspect of

recreational angling in the Vistula Lagoon during the 2005-2014 period, with a focus on 2013 and 2014, are presented to illustrate the

changes that are happening in recreational angling in the Vistula Lagoon. The study was based on survey data collected using

anonymous questionnaires in 2015. The structure of angling catches was characterized by the clear domination of perch, while

cyprinid species were dominated by roach, bream, and crucian carp.

Keywords: Vistula Lagoon, recreational fisheries, angling pressure, angling catches
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