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Wstêp

Sta³y monitoring od³owów i zarybieñ wêgorzem euro-

pejskim Anguilla anguilla (L.) polskich wód œródl¹dowych

jest szczególnie istotny zwa¿ywszy na fakt, i¿ w 2009 roku

wprowadzony zosta³ opracowany przez specjalistów z Mor-

skiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie Plan Gospodarowania Zaso-

bami Wêgorza w Polsce (Plan Gospodarowania 2008).

Celem opracowania by³o zebranie i opracowanie staty-

styczne danych dotycz¹cych wielkoœci po³owów wêgorza

europejskiego, zarówno gospodarczych, jak i wêdkarskich

i k³usowniczych, okreœlenie specyfiki tych po³owów, a tak¿e

zebranie i opracowanie statystyczne danych o zarybieniach

wód œródl¹dowych w 2010 roku.

Materia³y i metodyka

Badania dotycz¹ce po³owów i zarybieñ wêgorzem

europejskim w wodach œródl¹dowych opiera³y siê na repre-

zentatywnym zbiorze podmiotów prowadz¹cych œród-

l¹dow¹ gospodarkê ryback¹ w publicznych œródl¹dowych

powierzchniowych wodach p³yn¹cych. W ramach opraco-

wania oszacowano tak¿e wielkoœæ wêdkarskich i k³usowni-

czych od³owów wêgorza europejskiego w wodach

œródl¹dowych.

W celu zebrania stosownych danych opracowano spe-

cjalne kwestionariusze ankietowe i rozes³ano do reprezen-

tatywnej grupy podmiotów gospodarczych prowadz¹cych

od³owy gospodarcze wêgorza europejskiego (g³ównie do

podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w obwo-

dach rybackich oraz tych okrêgów Polskiego Zwi¹zku Wêd-

karskiego, które prowadz¹ regularn¹ eksploatacjê narzê-

dziami rybackimi), a tak¿e do takich podmiotów, które nie

prowadz¹ od³owów rybackich, ale stosuj¹ zarybienia

powierzchniowych wód p³yn¹cych ró¿nymi formami mate-

ria³u zarybieniowego wêgorza.

W sumie uzyskano zwrot 50 kwestionariuszy od pod-

miotów u¿ytkuj¹cych 237655 ha wód, w tym z dorzecza

rzeki Wis³y od 31 podmiotów u¿ytkuj¹cych ³¹cznie 172353

ha wód, a z dorzecza rzeki Odry od 19 podmiotów u¿yt-

kuj¹cych 65302 ha wód œródl¹dowych (tab. 1 i 2).

Wyniki i dyskusja

Wielkoœæ po³owów gospodarczych wêgorza
europejskiego w wodach œródl¹dowych

Okreœlenie wielkoœci po³owów wêgorza europejskiego

w wodach œródl¹dowych oparto na danych uzyskanych od

44 podmiotów eksploatuj¹cych rybacko obwody rybackie

o ³¹cznej powierzchni 208204 ha, co stanowi oko³o 88%

ca³kowitej powierzchni jezior ujêtych w Planie Gospodaro-

wania Zasobami Wêgorza w Polsce, wynosz¹cej 235995

ha. Jest to wiêc próba wysoce reprezentatywna dla ca³oœci

gospodarki wêgorzowej prowadzonej w Polsce. Wniosek

ten jest tym bardziej uzasadniony, ¿e badaniami objêto

znaczny area³ jezior, w których po³awia siê oko³o 93%

ca³kowitej produkcji wêgorza towarowego (Wo³os i in.

2010). Badane 50 podmiotów od³owi³o w 2010 roku (stan na

15 listopada, a wiêc po zakoñczeniu sezonu po³owów

wêgorza) 102868 kg wêgorza europejskiego, w tym

w dorzeczu Odry 26621 kg, a w dorzeczu Wis³y 76247 kg.

Do dalszych obliczeñ przyjêto zgodnie z Planem

Gospodarowania Zasobami Wêgorza w Polsce (Za³¹cznik

2 – tabela 1. Uwzglêdnione dorzecza i powierzchnie jezior,

str. 82), ¿e ca³kowity area³ jezior przypadaj¹cych na dorze-

cze Odry wynosi 82285 ha, natomiast na dorzecze Wis³y

153710 ha. Przytoczone powierzchnie obejmuj¹ tylko

jeziora wiêksze, po³o¿one w wiêkszych skupiskach lub sta-

nowi¹ce zwarte pojezierza, po³¹czone wiêkszymi ciekami

umo¿liwiaj¹cymi teoretycznie intensywn¹, swobodn¹

migracjê wêgorzy, a zatem umo¿liwiaj¹ce te¿ gospodaro-

wanie i ochronê populacji tego gatunku zgodnie z wytycz-
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nymi Planu Gospodarowania Zasobami Wêgorza w Polsce.

Na tej podstawie mo¿na by³o obliczyæ rzeczywiste po³owy

wêgorza europejskiego w jeziorach le¿¹cych w obu wyró¿-

nionych dorzeczach.

Do dalszych obliczeñ pos³u¿y³ bardzo u¿yteczny wska-

Ÿnik, jakim jest wydajnoœæ (kg/ha) jezior. W 2010 roku pod-

mioty u¿ytkuj¹ce jeziora w dorzeczu Odry uzyska³y wydaj-

noœæ na poziomie 0,47 kg/ha – o 0,12 kg/ha wiêksz¹ ni¿

w roku 2009 (Wo³os, Mickiewicz 2009). W dorzeczu rzeki

Wis³y badane podmioty u¿ytkuj¹ce jeziora uzyska³y wydaj-

noœæ 0,50 kg/ha, a wiêc o 0,06 kg/ha wy¿sz¹ ni¿ w roku

2009. W ten sposób ca³kowite od³owy gospodarcze z jezior

w poszczególnych dorzeczach wynios³y:

– Dorzecze Odry: 82285 ha x 0,47 kg/ha = 38,7 tony;

– Dorzecze Wis³y: 153710 ha x 0,50 kg/ha = 76,9 tony;

– Razem: 38,7 t + 76,9 t = 115,6 tony.

Obliczona w ten sposób ca³kowita wielkoœæ produkcji

wêgorza w jeziorach wynios³a 115,6 tony. Uwzglêdniaj¹c

fakt, ¿e na jeziora przypada 93% ca³kowitej produkcji wêgo-

rza ze œródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych (wg

analizy kwestionariuszy RRW-23 za rok 2009, Wo³os i in.

2010), mo¿na w ten sposób oszacowaæ, ¿e ca³kowite

po³owy wêgorza europejskiego wynios³y w 2010 roku:

– Dorzecze Odry – 41,6 tony;

– Dorzecze Wis³y – 78,2 tony;

– Razem dorzecze Odry i dorzecze Wis³y – 119,8 tony.

Zgodnie z wynikami badañ kwestionariuszy RRW-23

(Wo³os i in. 2010) w roku 2009 ca³kowita produkcja wêgorza

ze œródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych

wynios³a 110,3 tony, co oznacza wzrost tej produkcji

w 2010 roku o 8,6%. Uzyskany w 2010 wzrost jest wypad-

kow¹ wzrostu wydajnoœci zarówno w dorzeczu rzeki Odry,

jak i dorzeczu rzeki Wis³y.

Szacunkowa wielkoœæ od³owów wêdkarskich

Z informacji udzielonych przez 50 respondentów u¿yt-

kuj¹cych niemal 238 tys. ha wód œródl¹dowych oszaco-

wano wielkoœæ od³owów wêdkarskich wêgorza w Polsce.
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TABELA 1

Podmioty gospodarcze u¿ytkuj¹ce obwody rybackie w zlewni
rzeki Wis³y, z których otrzymano kwestionariusze ankietowe do-

tycz¹ce gospodarki wêgorzem europejskim w 2010 roku

L.p.

Podmiot uprawniony do rybackiego u¿ytkowania obwo-
dów rybackich

£¹czna po-
wierzchnia u¿yt-

kowanych
obwodów rybac-

kich (ha)
Zlewnia rzeki Wis³y

1 Gospodarstwo Rybackie Augustów, A. Skoczko 2148,78

2 Zak³ad Rybacki Bogaczewo Sp. z o.o. 4300,00

3 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o. 6348,00

4 Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w E³ku 6005,19

5 Gospodarstwo Rybackie „Falko”, A. i G. Falkowscy, Boksze-
-Osada

529,71

6 Gospodarstwo Rybackie „Falko”, H. Falkowski, Suwa³ki 331,43

7 Gospodarstwo Rybackie w Gi¿ycku Sp. z o.o., Piêkna Góra 11402,49

8 Gospodarstwo Rybackie I³awa Sp. z o.o. 6841,27

9 Gospodarstwo Rybackie „Miko³ajki” Sp. z o.o. 4583,72

10 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mr¹gowie 7200,00

11 Gospodarstwo Rybackie „Ostróda” Sp. z o. o., Warlity Wielkie 5774,00

12 Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o. 3473,59

13 Gospodarstwo Rybackie J. Holak, Z. Haraburda, Rajgród 1946,00

14 Gospodarstwo Jeziorowe Sarbsk, A. Turek, £eba 640,00

15 Rybackie Gospodarstwo Jeziorowe, Z. Kuczborski, Szczytno,
Przechlewo

183,00

16 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. 5398,74

17 Gospodarstwo Rybackie „Œniardwy” Sp. z o.o., Okartowo 12384,76

18 Gospodarstwo Rybackie „Barto³ty Wielkie”, P. Fenicki 2295,39

19 Zak³ady Rybackie „Wdzydze” Sp. z o.o., Czarlina 2897,49

20 Gospodarstw Rybackie W³oc³awek Sp. z o.o., Szpetal Górny 4026,00

21 Spó³dzielnia Rybo³ówstwa i Przetwórstwa „Troæ” w Tczewie 480,90

22 Okrêg PZW w Toruniu 14606,90

23 Okrêg Mazowiecki PZW w Warszawie, Zak³ad Rybacki Janowo 3227,78

24 Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwa³kach 21372,20

025 Okrêg PZW w Katowicach 4672,56

26 Okrêg PZW w Bydgoszczy 4531,07

27 Okrêg PZW w Elbl¹gu 3603,00

28 Okrêg PZW w Gdañsku 5104,24

29 Okrêg P³ocko-W³oc³awski PZW we W³oc³awku 9535,00

30 Okrêg PZW w Lublinie 6900,80

31 S³owiñski Park Narodowy 9609,00

RAZEM (ha): 172353,00

TABELA 2

Podmioty gospodarcze u¿ytkuj¹ce obwody rybackie w zlewni
rzeki Odry, z których otrzymano kwestionariusze ankietowe do-

tycz¹ce gospodarki wêgorzem europejskim w 2010 roku

L.p.

Podmiot uprawniony do rybackiego u¿ytkowania
obwodów rybackich

£¹czna powierzchnia
u¿ytkowanych obwo-
dów rybackich (ha)Zlewnia rzeki Odry

1 Gospodarstwo Rybackie Bogucin Sp. z o.o. 1551,00

2 Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Sp. z o.o. 5371,00

3 Gospodarstwo Rybackie M. Czerepaniak, Iñsko 2764,55

4 Gospodarstwo Rybackie Z³otów, G. Ciosañski 1225,00

5 Gospodarstwo Rybackie „Gop³o” Sp. z o.o. w Kruszwicy 2576,00

6 Gospodarstwo Rybackie „Gos³awice” Sp. z o.o., Konin 2106,71

7 „Inter-Fish” Sp. z o.o., Inowroc³aw 1222,00

8 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. £ysinie, G¹sawa 5149,17

9 Gospodarstwo Rybackie „Mielno” Sp. z o.o. 6414,00

10 Gospodarstwo Rybackie S³awa Sp. z o.o. 1588,00

11 Przedsiêbiorstwo Rybackie Sp. z o.o., Szczecinek 4999,00

12 PPRiU-P „MAJ” Sp. z o.o., W¹growiec 1870,00

13 Gospodarstwo Rybackie Zb¹szyñ Sp. z o.o. 3024,00

14 Przedsiêbiorstwo Rybackie Z³ocieniec Sp. z o.o. 5766,48

15 Rybacka Spó³dzielnia Pracy „Regalica”, Gryfino 2081,40

16 Okrêg PZW w Poznaniu 5516,21

17 Okrêg Nadnotecki PZW w Pile 4069,80

18 Okrêg PZW w Szczecinie 2907,34

19 Okrêg PZW w Zielonej Górze 5100,20

RAZEM (ha): 65302,00



Wed³ug danych nades³anych przez badane podmioty wiel-

koœæ od³owów mo¿na oszacowaæ na poziomie 0,28 kg/ha

(wzrost o 0,09 kg/ha w stosunku do roku 2009) w zlewni

rzeki Odry oraz 0,15 kg/ha (wzrost o 0,02 kg/ha) w zlewni

rzeki Wis³y. Prosta ekstrapolacja na ca³kowit¹ powierzchniê

jezior i zbiorników zaporowych w tych dorzeczach daje sza-

cunek w wysokoœci:

– Dorzecze Odry: 98285 ha x 0,28 kg/ha = 27,5 tony;

– Dorzecze Wis³y: 185710 ha x 0,15 kg/ha = 27,9 tony;

– Razem: 27,5 t + 27,9 t = 55,4 tony.

Uderza znaczna rozpiêtoœæ tego szacunku z szacunko-

wym od³owem wêdkarskim w obu tych dorzeczach przed-

stawionym w Planie Gospodarowania Zasobami Wêgorza

w Polsce, który podaje dla obu wyró¿nionych dorzeczy

ca³kowity od³ów wêdkarski na poziomie 212 ton, co ozna-

cza³oby blisko 5-krotny spadek od³owów tego gatunku.

Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e dane zamieszczone

w Planie opiera³y siê g³ównie na badaniach ankietowych

z lat 2000-2004, kiedy zagêszczenie wêgorza w naszych

wodach by³o znacznie wiêksze. Do obliczeñ wziêto wów-

czas pod uwagê powierzchnie ca³ych dorzeczy, bez ograni-

czeñ przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

Do weryfikacji przytoczonego szacunku pos³u¿y³y spe-

cjalnie przeprowadzone badania ankietowe 88 wêdkarzy

³owi¹cych ryby w 2010 roku w jeziorach u¿ytkowanych

przez Gospodarstwo Jeziorowe w E³ku Sp. z o.o. Z danych

ankietowych oraz liczby sprzedanych zezwoleñ na wêdko-

wanie w jeziorach wynika, ze wêgorz stanowi³ w 2010 roku

3,3% od³owów wêdkarskich, a wiêc by³ 2,9-krotnie wy¿szy

ni¿ w 2009 roku. Tak wiêc jego ca³kowity od³ów osi¹gn¹³

poziom 3248 kg, czyli 0,64 kg/ha. Dane te porównano

z wysokoœci¹ od³owów wêgorza w tym gospodarstwie

w 2004 roku, kiedy to poddano analizie 98 ankiet wêdkar-

skich, z których wynika³o, ¿e wêgorz stanowi³ wówczas

5,6% od³owów, a jego ca³kowity od³ów wyniós³ 3690 kg.

Porównanie tych wielkoœci prowadzi do wniosku, ¿e

w latach 2004-2010 wêdkarskie od³owy wêgorza obni¿y³y

siê 1,14-krotnie. Poniewa¿ dane te pochodz¹ z konkretnych

badañ ankiet wêdkarskich mo¿na zasadnie za³o¿yæ, ¿e s¹

wysoce wiarygodne. Bior¹c pod uwagê zarówno wyniki

analizy 50 kwestionariuszy uzyskanych od podmiotów u¿yt-

kuj¹cych prawie 238 tys. ha wód w obu dorzeczach, a tak¿e

dane dotycz¹ce wêdkarskich od³owów wêgorza w jezio-

rach u¿ytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe w E³ku

Sp. z.o.o. przyjêto, ¿e – w warunkach roku 2010 – najbar-

dziej realny jest 3-krotny spadek od³owów wêgorza w latach

2004-2010. A to oznacza, ¿e ca³kowite od³owy wêdkarskie

wêgorza wynios³y w 2010 roku oko³o 70 ton, z czego na

poszczególne dorzecza przypada:

– Dorzecze Odry: 23,1 tony;

– Dorzecze Wis³y: 46,9 tony;

– Razem: 23,1 t + 46,9 t = 70 ton.

Tak znaczny wzrost od³owów wêdkarskich wêgorza

w stosunku do roku 2009 wymaga osobnego komentarza.

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e przy wiêkszych zagêszczeniach

znaczna czêœæ wêdkarzy specjalizowa³a siê w po³owach

wêgorza. Sezon wêdkarski 2010 by³ wysoce korzystny dla

wêdkarzy preferuj¹cych ten gatunek (wysoki poziom wody,

wysokie temperatury itp.), co z pewnoœci¹ sprzyja³o efektyw-

nym od³owom wêdkarskim wêgorza europejskiego. Wzrost

od³owów wêdkarskich w 2010 roku wzglêdem 2009 kore-

sponduje z wykazanym w opracowaniu wzrostem od³owów

gospodarczych w dorzeczu Odry i dorzeczu Wis³y.

Wielkoœæ od³owów k³usowniczych

Dziêki informacjom udzielonym przez 50 responden-

tów u¿ytkuj¹cych niemal 238 tys. ha wód œródl¹dowych

oszacowano wielkoœæ od³owów k³usowniczych wêgorza

w Polsce w 2010 roku. Dane podane przez badane pod-

mioty pozwalaj¹ oszacowaæ wielkoœæ tych od³owów

w podziale na wyró¿nione dwa dorzecza. Wed³ug bada-

nych respondentów w dorzeczu rzeki Odry k³usownicy

od³owili 0,20 kg/ha (w 2009 roku 0,19 kg/ha), natomiast

w dorzeczu rzeki Wis³y 0,11 kg/ha (w 2009 roku 0,14 kg/ha).

Przeliczaj¹c te wielkoœci na ca³kowit¹ powierzchniê jezior

przyjêt¹ w tym opracowaniu oraz powierzchniê zbiorników

zaporowych w ka¿dym dorzeczu (dorzecze Odry – 98285

ha, dorzecze Wis³y – 185710 ha) oszacowano wielkoœæ

po³owów k³usowniczych w nastêpuj¹cy sposób:

– Dorzecze Odry: 98285 ha x 0,20 kg/ha = 19,7 tony;

– Dorzecze Wis³y: 185710 ha x 0,11 kg/ha = 20,4 tony;

– Razem: 19,7 t + 20,4 t = 40,1 tony.

Oznacza to nieznaczny spadek od³owów k³usowni-

czych, spowodowany g³ównie przez ich obni¿enie w zlewni

rzeki Wis³y. Rz¹d wielkoœci tych od³owów zosta³ zacho-

wany, gdy¿ wg badanych respondentów nadal przekra-

czaj¹ one 40 ton, co stanowi 36,8% wielkoœci od³owów

gospodarczych.

Ca³kowite po³owy wêgorza europejskiego

Bior¹c pod uwagê wszystkie przedstawione obliczenia

i szacunki mo¿liwe jest okreœlenie ca³kowitych po³owów

wêgorza europejskiego w wodach œródl¹dowych Polski

oraz w podziale na umownie wyró¿nione dorzecze rzeki

Odry i dorzecze rzeki Wis³y. Uzyskane wyniki w syntetycz-

nej formie przedstawia tabela 3.

TABELA 3

Ca³kowite po³owy wêgorza europejskiego w wodach œródl¹do-
wych w Polsce w 2010 roku

Oszacowane od³owy
Dorzecze rzeki

Wis³y (tony)
Dorzecze rzeki

Odry (tony)
Razem (tony)

Od³owy rybackie 78,2 41,6 119,8

Od³owy wêdkarskie 46,9 23,1 70,0

Od³owy k³usownicze 20,4 19,7 40,1

RAZEM (tony): 145,5 84,4 229,9
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Sezonowa dynamika gospodarczych,
wêdkarskich i k³usowniczych od³owów
wêgorza

Tabele 4-6 przedstawiaj¹ po³owy wêgorza w poszcze-

gólnych porach jego sezonu po³owowego, uwzglêdniaj¹c

udzia³ (%) masy od³owionej w czasie wyró¿nionej pory

w ca³kowitej masie od³owionego w 2010 roku wêgorza.

W tabelach tych uwzglêdniono od³owy gospodarcze, wêd-

karskie oraz k³usownicze.

TABELA 4

Od³owy gospodarcze wêgorza (%) w 2010 roku w poszczegól-
nych porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w po-

dziale na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

52 31 17

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

52 31 17

RAZEM (%)

52 31 17

TABELA 5

Od³owy wêdkarskie wêgorza (%) w 2010 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

18 73 9

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

11 79 10

RAZEM (%)

15 76 9

TABELA 6

Od³owy k³usownicze wêgorza (%) w 2010 roku w poszczegól-
nych porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w po-

dziale na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna (sp³yw wiosenny) lato (okres ¿erowania) jesieñ (sp³yw jesienny)

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

44 43 14

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

48 33 19

RAZEM (%)

45 39 16

Podsumowuj¹c dane zamieszczone w tabelach 4-6,

mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ rybackich i k³usowniczych

od³owów wêgorza zwi¹zanych by³o z okresem sp³ywu wio-

sennego i letnim okresem ¿erowania tego gatunku, nato-

miast w przypadku od³owów wêdkarskich znakomita ich

wiêkszoœæ mia³a miejsce w szczycie sezonu ¿erowania

wêgorzy, czyli w okresie letnim. Jeœli chodzi o okres jesien-

nego sp³ywu wêgorzy, to najwiêkszy udzia³ ca³kowitych

od³owów dotyczy³ w tym okresie od³owów rybackich

i k³usowniczych, zaœ najmniejszy od³owów wêdkarskich.

Porównuj¹c dane na temat sezonowej dynamiki od³owów

wêgorza w 2010 roku z badaniami tego zagadnienia prowa-

dzonymi w latach wczeœniejszych (Wo³os i Mickiewicz

2009), trzeba stwierdziæ, i¿ zarówno w przypadku od³owów

rybackich i wêdkarskich, jak i od³owów k³usowniczych,

obni¿y³ siê udzia³ wêgorzy od³awianych w letnim okresie

¿erowania. Sta³o siê tak zapewne w zwi¹zku z wprowadze-

niem prawnego okresu ochronnego wêgorzy od 15 czerwca

do 15 lipca, co wi¹za³o siê równie¿ ze wzmo¿onymi kontro-

lami wód ze strony Pañstwowej Stra¿y Rybackiej.

Udzia³ poszczególnych narzêdzi po³owowych
w gospodarczych od³owach wêgorza

Tabela 7 przedstawia rangê poszczególnych narzêdzi

po³owowych w od³owach wêgorza, uwzglêdniaj¹c¹ udzia³

procentowy w ca³kowitej masie od³owionego wêgorza

masy od³owionej za pomoc¹ danego, wyró¿nionego

rodzaju narzêdzia. Dane w tabeli 7 przedstawiono

w podziale na wyró¿nione dwa dorzecza Wis³y i Odry oraz

dla obu dorzeczy ³¹cznie.

TABELA 7

Udzia³ poszczególnych narzêdzi po³owowych w gospodarczych
od³owach wêgorza (%) w 2010 roku – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Rodzaj rybackich narzêdzi po³owowych

narzêdzia
pu³apkowe

narzêdzia
ci¹gnione

przestawy
sieciowe na

ciekach
wêgornie

narzêdzia
elektryczne

narzêdzia
haczykowe

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

45 10 24 4 3 14

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

43 2 34 1 8 13

RAZEM (%)

44 7 28 3 5 13

Z danych zamieszczonych w tabeli 7 widaæ wyraŸnie,

¿e w skali ca³ego kraju najwiêcej wêgorza (odpowiednio –

39% i 35%) ³owiono za pomoc¹ narzêdzi pu³apkowych

i przestaw sieciowych stawianych na ciekach

wyp³ywaj¹cych z jezior, przy zdecydowanie mniejszym

udziale narzêdzi haczykowych (11%) i narzêdzi ci¹gnio-

nych (7%) oraz marginalnym znaczeniu wêgorni (4%)

i narzêdzi elektrycznych (3%). Porównuj¹c dwa wyró¿nione

dorzecza zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w dorzeczu rzeki Odry

w porównaniu z dorzeczem Wis³y znacznie wiêksze zna-

czenie maj¹ przestawy sieciowe stawiane na ciekach oraz

narzêdzia haczykowe, natomiast w dorzeczu rzeki Wis³y

wiêcej wêgorza z³owiono za pomoc¹ narzêdzi pu³apko-

wych, ci¹gnionych i wêgorni. Porównuj¹c te wyniki z wyni-

kami wczeœniejszych badañ dotycz¹cych udzia³u poszcze-
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gólnych narzêdzi po³owowych w gospodarczych od³owach

wêgorza (Wo³os i Mickiewicz 2009), mo¿na skonstatowaæ,

¿e w zakresie stosowanej eksploatacji wêgorza narzê-

dziami rybackimi zmniejszy³o siê nieco znaczenie narzêdzi

pu³apkowych, natomiast zwiêkszy³o przestaw sieciowych

stawianych w ujœciach cieków z jezior.

Udzia³ form srebrzystej i ¿ó³tej w ca³kowitych
gospodarczych od³owach wêgorza

Tabela 8 przedstawia od³owy wêgorza uwzglêdniaj¹c

udzia³ (%) w ca³kowitej masie od³owionego wêgorza masy

wêgorza srebrzystego (sp³ywaj¹cego) i ¿ó³tego (¿eru-

j¹cego).

TABELA 8

Udzia³ wêgorza srebrzystego i ¿ó³tego (%) w ca³kowitych
od³owach gospodarczych wêgorza w 2010 roku – ogó³em oraz

w podziale na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Wêgorz srebrzysty Wêgorz ¿ó³ty

Wody dorzecza rzeki Wis³y (%)

54 46

Wody dorzecza rzeki Odry (%)

57 43

RAZEM (%)

55 45

Z danych zamieszczonych w tabeli 8 widaæ wyraŸnie,

¿e w od³owach gospodarczych wêgorza przewa¿a jego

forma srebrzysta (wêgorz sp³ywaj¹cy). Dla ca³oœci badanej

próby wêgorz srebrzysty stanowi³ bowiem 55%, a wêgorz

¿ó³ty 45% ca³kowitej masy wêgorza od³owionego w roku

2010. Przewaga w od³owach ca³kowitych wêgorza srebrzy-

stego by³a zapewne pochodn¹ subdominacji w od³owach

przestaw sieciowych na ciekach i wêgorni (³¹cznie 39%

od³owów ca³kowitych uzyskano za pomoc¹ tych narzêdzi)

oraz – w mniejszym stopniu – narzêdzi pu³apkowych, które

s³u¿yæ mog¹ do po³owu obu form wêgorzy. W wyró¿nio-

nych dorzeczach, rzeki Wis³y i rzeki Odry, udzia³y obu form

wêgorza by³y na zbli¿onym poziomie, choæ w dorzeczu

Odry wyraŸniej zaznaczy³a siê dominacja wêgorza formy

srebrzystej. W porównaniu z wynikami badañ dotycz¹cymi

2009 roku (Wo³os i Mickiewicz 2009), zwiêkszy³ siê nieco

w od³owach ca³kowitych w skali kraju udzia³ wêgorza sre-

brzystego, zaœ obni¿y³ wêgorza ¿ó³tego (¿eruj¹cego), co

w pewnym stopniu przypisaæ mo¿na wprowadzeniu okresu

ochronnego tego gatunku w czasie jego najintensywniej-

szych po³owów (a wiêc bazuj¹cych wy³¹cznie na wêgorzu

¿eruj¹cym), ale równie¿ – intensywniejszemu ni¿ w 2009

roku wiosennemu i jesiennemu ci¹gowi tar³owemu

wêgorzy.

Zarybienia wêgorzem obwodów rybackich

Przedstawione poni¿ej informacje na temat zarybieñ

wêgorzem opracowano na podstawie danych zawartych

w kwestionariuszach ankietowych otrzymanych od 50 pod-

miotów gospodarczych u¿ytkuj¹cych rybacko 237655 ha

wód, na których ustanowiono obwody rybackie, a wiêc wód

jezior, rzek i zbiorników zaporowych, w tym 65302 ha wód

stanowi¹cych zlewniê rzeki Odry oraz 172353 ha sta-

nowi¹cych zlewniê rzeki Wis³y. Spoœród ankietowanych

gospodarstw wêgorzem zarybi³o u¿ytkowane wody 14 pod-

miotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w obrêbie

zlewni rzeki Odry oraz 23 podmioty prowadz¹ce gospo-

darkê ryback¹ w obrêbie zlewni rzeki Wis³y. Podmioty te

zarybi³y wêgorzem 44294 ha wód po³o¿onych w zlewni

Odry oraz 141051 ha wód stanowi¹cych zlewniê rzeki

Wis³y. Ankietowane podmioty w 2010 roku przeprowadzi³y

zarybienia g³ównie narybkiem podchowanym wêgorza,

wyj¹tkowo jeden z ankietowanych podmiotów gospodar-

czych dodatkowo zastosowa³ zarybienie wêgorzem szkli-

stym (3,5 kg, 5250 szt.). Szczegó³owe informacje na temat

tych zarybieñ przedstawiono w tabeli 9.

TABELA 9

Zarybienia wêgorzem europejskim jezior, rzek i zbiorników zapo-
rowych w Polsce w 2010 roku (dane opracowane na podstawie

kwestionariuszy ankietowych)

WskaŸnik
Zlewnia

Odry
Zlewnia
Wis³y

Razem

udzia³ podmiotów, które przeprowadzi³y za-
rybienia wêgorzem (%)

73,7 74,2 74,0

zarybiona w 2010 roku powierzchnia jezior,
rzek i zbiorników zaporowych (ha)

44294 141051 185345

masa wprowadzonego materia³u zarybienio-
wego (kg)

3198 4699 7897

liczba wprowadzonych wêgorzy (szt.) 250252 546093 796345

liczba wprowadzonych wêgorzy przypa-
daj¹cych na jednostkê zarybianej po-
wierzchni wód (szt./ha)

5,7 3,9 4,3

œrednia liczba osobników wêgorza przypa-
daj¹cych na kilogram materia³u zarybienio-
wego (szt./kg)

78 116 95

zakres (od-do) liczby wêgorzy przypa-
daj¹cych na kilogram materia³u zarybienio-
wego (szt./kg)

10-500 9-325 9-500

zakres (od-do) mas jednostkowych wêgorzy
stanowi¹cych materia³ zarybieniowy (g/szt.)

2-99 3-110 2-110

³¹czna wartoœæ dokonanych zarybieñ (z³) 462654 1110123 1572777

wartoœæ zarybieñ w przeliczeniu na jednost-
kê zarybianej powierzchni wód (z³/ha)

10,45 7,87 8,49

œrednia cena materia³u zarybieniowego wê-
gorza (z³/kg)

234,72 268,42 254,78

Analizuj¹c wskaŸniki zawarte w tabeli 9 pamiêtaæ

trzeba, i¿ s¹ to wskaŸniki obliczone na podstawie danych

rzeczywistych otrzymanych drog¹ kwestionariuszy ankie-

towych od podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹.

Przeprowadzenie prostej ekstrapolacji danych

dotycz¹cych zarybieñ wêgorzem na pe³ne powierzchnie

wód stanowi¹cych dorzecza rzek Odry i Wis³y, nie

pozwoli³oby na oszacowanie rzeczywistego stanu zarybieñ

wêgorzem wód polskich w 2010 roku, przede wszystkim
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z tego powodu, i¿ na podstawie posiadanej wiedzy eks-

perckiej i wieloletnich doœwiadczeñ w prowadzeniu analiz

od³owów ryb i zarybieñ wód polskich, do badañ ankieto-

wych zosta³y wybrane tylko te podmioty, które w latach

wczeœniejszych zarówno od³awia³y wêgorza towarowego,

jak i prowadzi³y w miarê systematyczne zarybienia tym

gatunkiem. Jednak ju¿ tylko na podstawie tych danych

mo¿na wysnuæ bardzo wa¿ny wniosek: jeziora, rzeki i zbior-

niki zaporowe w Polsce w 2010 roku zarybiano bardzo ró¿-

norodnymi rodzajami podchowywanego materia³u zarybie-

niowego wêgorza.

WskaŸniki dotycz¹ce zarybieñ wêgorzem w 2010 roku

(tabela 9) mo¿na porównaæ z tymi samymi wskaŸnikami

z 2009 roku (Wo³os i Mickiewicz 2009). W przypadku takich

wskaŸników (dotycz¹cych ³¹cznie zlewni Odry i Wis³y), jak

udzia³ (%) podmiotów, które przeprowadzi³y zarybienia

wêgorzem w ca³kowitej analizowanej liczbie podmiotów,

liczba zarybionych osobników wêgorza na jednostkê zary-

bianej powierzchni wód (szt./ha), zakres liczby wêgorzy

przypadaj¹cych na jednostkê masy materia³u zarybienio-

wego (szt./kg) oraz zakres mas jednostkowych wêgorzy

stanowi¹cych materia³ zarybieniowy (g/szt.) mo¿na odnoto-

waæ, i¿ nie zasz³y praktycznie ¿adne zamiany w porównaniu

z danymi z 2009 roku. Spadek w porównaniu z 2009 r.

mo¿na odnotowaæ w przypadku ca³kowitej liczby osobni-

ków wêgorza wprowadzonych do wód (szt.) oraz œredniej

liczby osobników wêgorza przypadaj¹cej na jednostkê

masy materia³u zarybieniowego (szt./kg). W porównaniu z

2009 r. zwiêkszy³y siê wartoœci nastêpuj¹cych wskaŸników:

wielkoœæ powierzchni obwodów rybackich zarybionych

wêgorzem (ha), masa wprowadzonego materia³u zarybie-

niowego wêgorza (kg), ³¹czna wartoœæ dokonanych zary-

bieñ (z³), wartoœæ zarybieñ w przeliczeniu na jednostkê zary-

bionej powierzchni (z³/ha) oraz œrednia cena materia³u zary-

bieniowego wêgorza (z³/kg) (op. cit.).

Dane na temat wielkoœci zarybieñ wêgorzem europej-

skim w 2010 roku zawarte w tabeli 9 mo¿na te¿ porównaæ

z danymi na temat zarybieñ tym gatunkiem dokonanych

w 2009 roku przez 360 podmiotów u¿ytkuj¹cych ogóln¹

powierzchniê 386197,75 ha œródl¹dowych powierzchnio-

wych wód p³yn¹cych – obwodów rybackich (Wo³os i in.

2010). W 2009 roku podmioty, które przekaza³y do analiz

statystycznych kwestionariusze RRW-23 wprowadzi³y do

u¿ytkowanych obwodów rybackich ³¹cznie 10589 kg pod-

chowanego materia³u zarybieniowego wêgorza w iloœci

1 187 612 szt. (op. cit.).

Podsumowanie

Podsumowanie wyników badañ mo¿na uj¹æ w kilku

nastêpuj¹cych punktach:

� Ca³kowite od³owy gospodarcze wêgorza w wodach

dorzecza Odry i dorzecza Wis³y wynios³y w 2010

roku 119,8 tony.

� Szacunkowe od³owy wêdkarskie wêgorza wynios³y

w 2010 roku 70 ton.

� Wielkoœæ ca³kowitych od³owów k³usowniczych

wêgorza w 2010 roku oszacowano na poziomie 40,1

tony.

� Ca³kowite oszacowane po³owy wêgorza w dorze-

czach rzeki Odry i rzeki Wis³y (gospodarcze,

k³usownicze i wêdkarskie) wynios³y w 2010 roku

229,9 tony

� Wszelkie obliczenia wielkoœci od³owów wêgorza

europejskiego w Polsce w 2010 roku, znajduj¹ce siê

w niniejszym opracowaniu, odniesiono do wielkoœci

powierzchni dorzeczy rzek Wis³y i Odry zawartych

w opracowaniu „Plan Gospodarowania Zasobami

Wêgorza w Polsce” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsz-

tynie, Warszawa 2008), za³¹czniku 2 do tego¿ opra-

cowania „Przeszkody hydrotechniczne i ocena

œmiertelnoœci sp³ywaj¹cych wêgorzy przy ich poko-

nywaniu”, tabeli 1 „Uwzglêdnione dorzecza

i powierzchnie jezior”, znajduj¹cej siê na stronie 82

cytowanego opracowania. Przytoczone powierzch-

nie obejmuj¹ tylko jeziora wiêksze, po³o¿one w wiêk-

szych skupiskach lub stanowi¹ce zwarte pojezierza,

po³¹czone wiêkszymi ciekami umo¿liwiaj¹cymi teo-

retycznie intensywn¹, swobodn¹ migracjê wêgorzy,

a zatem umo¿liwiaj¹ce te¿ gospodarowanie i ochro-

nê populacji tego gatunku zgodnie z wytycznymi Pla-

nu Gospodarowania Zasobami Wêgorza w Polsce.

� W 2010 roku wprowadzono do wód œródl¹dowych

Polski co najmniej 7897 kg materia³u zarybieniowe-

go wêgorza – praktycznie wy³¹cznie jego podcho-

wanych form, ze œladowym udzia³em narybku szkli-

stego (3,5 kg).

� Podane w opracowaniu wyniki s¹ oparte zarówno

na danych rzeczywistych, jak i dokonanych szacun-

kach. Przeprowadzone badania i wiedza ekspercka

pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e uzyskane szacunkowe dane s¹

w bardzo du¿ym stopniu wiarygodne. Niemniej trze-

ba podkreœliæ, ¿e pe³ne informacje o od³owach

wêgorza towarowego mo¿na uzyskaæ wy³¹cznie po

ca³kowitym zakoñczeniu sezonu po³owu wêgorza

europejskiego i po analizie kompletnych danych

dotycz¹cych roku 2010 dostarczanych przez u¿yt-

kowników rybackich obwodów rybackich w postaci

kwestionariuszy RRW-23, co bêdzie mo¿liwe dopie-

ro we wrzeœniu 2011 roku.
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Przyjêto po recenzji 07.02.2011 r.

SIZE AND CHARACTERISTICS OF CATCHES AND STOCKING OF EUROPEAN EEL, ANGUILLA ANGUILLA (L.), IN POLISH
INLAND WATERS IN 2010

Arkadiusz Wo³os, Maciej Mickiewicz

ABSTRACT. The aim of the paper was to collect and analyze data on the size of European eel commercial, recreational, and poaching

catches, to describe the specifics of these catches, and to statistically analyze data on the stocking of inland waters in 2010. Total

commercial catches in the waters of the Oder and Vistula river basins in 2010 were 119.8 tons. Estimated recreational catches in 2010

were 70 tons, while poaching was estimated to have taken 40.1 tons of eel. Total estimated catches (commercial, recreational,

poaching) in the Oder and Vistula river basins in 2010 were 229.9 tons. At least 7897 kg of eel stocking material was released into

Polish inland waters in 2010; this material comprised mostly reared forms, with just a trace share of glass eel (3.5 kg).

Keywords: European eel, catches, stocking
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