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Perspektywa przywrócenia znacz¹cej roli wêgorza

Anguilla anguilla (L.) w ichtiofaunie Zalewu Wiœlanego

w ramach podejmowanych dzia³añ ochronnych

Wstêp

Zalew Wiœlany jest akwenem po³o¿onym w polsko-

rosyjskiej strefie transgranicznej, obejmuj¹cej pó³noc-

no-wschodni¹ czêœæ Polski i po³udniow¹ czêœæ terytorium

obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (rys. 1).

Jest zaliczany do wód s³onawych o charakterze wód

przejœciowych pomiêdzy wodami l¹dowymi a morzem.

Rzutuje to na poziom i zró¿nicowanie w zasoleniu zalewu,

które w czêœci polskiej zwykle nie przekracza 4‰ i waha

siê w zale¿noœci od panuj¹cych warunków pogodowych

(opady deszczu, sztormy). Jest siedliskiem zró¿nicowa-

nych gatunkowo i ekologicznie grup fauny i flory. Z uwagi

na cenne walory krajobrazu i przyrody w obrêbie zalewu

utworzono wiele obszarów chronionych, w tym krajobrazu,

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, „NATURA 2000”.

Zalew Wiœlany poza aspektem przyrodniczym spe³nia

tak¿e wa¿n¹ rolê gospodarcz¹, szczególnie zwi¹zan¹

z gospodark¹ ryback¹. Po³owy ryb odbywaj¹ siê w polskiej

i rosyjskiej czêœci zalewu, a warunki po³owu w Polsce s¹

regulowane zarz¹dzeniami Okrêgowego Inspektora

Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni. Ponadto wspó³praca

w zakresie spraw rybackich prowadzona jest w oparciu

o umowê o wzajemnych stosunkach i wspó³pracy w dzie-

dzinie gospodarki rybnej pomiêdzy rz¹dem Rzeczypospo-

litej Polskiej a rz¹dem Federacji Rosyjskiej. W ramach tej

umowy odbywaj¹ siê cykliczne spotkania polsko-rosyjskiej

Komisji Mieszanej, podczas której prowadzone s¹ roz-

mowy o stanie zasobów ryb i ich zarz¹dzaniu.

Z punktu widzenia obecnych zasobów ichtiofauny

szczególnym zainteresowaniem rybaków ciesz¹ siê san-

dacz, leszcz i œledŸ. W latach 80. i 90. ubieg³ego wieku

wa¿nym gatunkiem w po³owach by³ wêgorz. W 1980 roku

odnotowano w polskiej strefie rekordow¹ raportowan¹

iloœæ od³owionego wêgorza w historii, tj. 396,1 tony. Wiêk-

szoœæ analiz od³owów wêgorza wskazuje na istotny wp³yw

zarybieñ na ich wielkoœæ. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ

przyk³ad zaprzestania zarybieñ na prze³omie XX i XXI

wieku, które odbi³o siê wyraŸnym spadkiem od³owów.

Stwierdzone pod koniec XX kurczenie siê œwiatowych

zasobów wêgorza europejskiego i gwa³towny spadek

rekrutacji narybku szklistego sprowokowa³y spo³ecznoœæ

miêdzynarodow¹ do podjêcia dzia³añ na rzecz jego czyn-

nej ochrony. W 2007 roku ukaza³o siê rozporz¹dzenie

Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. ustana-

wiaj¹ce œrodki s³u¿¹ce odbudowie zasobów wêgorza (Dz.

Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 17). Rozporz¹dzenie

zobowi¹za³o kraje UE, stanowi¹ce obszar naturalnego

wystêpowania wêgorza, do opracowania planów dzia³ania

w celu osi¹gniêcia wolnego sp³ywu wêgorzy srebrzystych

w iloœci 40% takiej wielkoœci populacji, jaka sp³ywa³aby,

gdyby nie podlega³a ingerencji cz³owieka. Polska bêd¹c od

2003 roku cz³onkiem Unii Europejskiej czynnie w³¹czy³a

siê w proces odbudowy populacji wêgorza. Wyrazem tego

by³o opracowanie w latach 2008-2009 „Planu gospodaro-

wania zasobami wêgorza w Polsce” (PGZWP), a w 2013 r.

wspólnie ze stron¹ rosyjsk¹ „Transgranicznego planu

gospodarowania zasobami wêgorza europejskiego w pol-

sko-rosyjskiej strefie dorzecza Prego³y i Zalewu Wiœla-

nego". Ostateczna wersja projektu polskiego planu gospo-

darowania zasobami wêgorza zosta³a przed³o¿ona do

akceptacji Komisji Europejskiej (KE) w czerwcu 2009 r. i

w tej postaci zosta³a zatwierdzona w dniu 6 stycznia 2010 r.

Transgraniczny plan oczekuje na zatwierdzenie przez

Komisjê Rybo³ówstwa UE. Najwa¿niejsze œrodki ochrony

przewidziane w planach dotycz¹ zwiêkszenia intensyw-

noœci zarybieñ oraz ograniczenia œmiertelnoœci populacji

bytuj¹cej w dorzeczu Odry i Wis³y w trakcie migracji

tar³owej (Nermer i in. 2016).

Z dotychczasowych obserwacji wynika, ¿e realizacja

od 2010 roku planu ochrony wêgorza w Zalewie Wiœlanym

przyczynia siê do znacz¹cego powiêkszania jego zasobów

i pozytywnie wp³ywa na sytuacjê gospodarcz¹ regionu.

Teren badañ

£¹czna powierzchnia wód Zalewu Wiœlanego wynosi

838 km2, przy czym stronie polskiej przynale¿ne jest

43,8%, a stronie rosyjskiej 56,2% powierzchni lustra wody
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(rys. 1). Œrednia g³êbokoœæ akwenu wynosi 2,7 m przy mak-

symalnej 5,2 m. Zalew charakteryzuje siê wysok¹ trofi¹

i wystêpowaniem licznej oraz zró¿nicowanej gatunkowo

fauny krêgowej i bezkrêgowej.

Warunki hydrologiczne oraz troficzne sprawiaj¹, ¿e

Zalew Wiœlany posiada ogromny potencja³ produkcji biolo-

gicznej. Niewielka g³êbokoœæ oraz wysoka ¿yznoœæ zbior-

nika zapewniaj¹ wystêpuj¹cym tam gatunkom fauny

dogodne warunki siedliskowe i urozmaicon¹ bazê pokar-

mow¹ (Kruk 2011).

Pierwsze udokumentowane dane dotycz¹ce po³owów

wêgorza w Zalewie Wiœlanym pochodz¹ z pocz¹tku XX

wieku. W tym czasie od³owy bazowa³y na populacji rekru-

tuj¹cej siê w sposób naturalny i wynosi³y rocznie oko³o 150

ton. Zarybienia Zalewu Wiœlanego wêgorzem rozpoczêto

w latach 1910-1915 (Sakowicz 1930). Materia³ zarybie-

niowy pochodzi³ z dolnej Elby i sk³ada³ siê z niewielkich roz-

miarów osobników, o œredniej d³ugoœci Lt 20-24 cm i masie

cia³a oko³o 16 g. W wyniku przeprowadzonych zarybieñ

od³owy w 1925 roku wzros³y do 500 ton. Udany zabieg

zachêci³ do zintensyfikowania zarybieñ, które wykonywano

w latach 1925-1941, a ich efekty w postaci wysokich

od³owów utrzymywa³y siê do koñca lat 50. XX wieku (Filuk

1972). Po II wojnie œwiatowej zarybienia wznowiono w 1970

roku realizuj¹c je z przerwami w latach 1985, 1990 i 1993, a¿

do 1994 roku. Po 1994 roku zarybieñ zaprzestano na

kolejne 10 lat (1995-2004) (Psuty 2009). Ponownie wzno-

wiono je w 2005 roku, a do zarybieñ wykorzystano narybek

podchowywany w obiektach przemys³owego tuczu ryb.

W okresie 2005-2008 zarybienia wykonywane by³y ze œrod-

ków bud¿etu pañstwa w ramach programu zarybiania pol-

skich obszarów morskich.

Materia³ i metoda

Badania przeprowadzono w oparciu o dane

z zarybieñ wêgorzem Zalewu Wiœlanego

w latach 2008-2015. Uwzglêdniono liczbê

i jakoœæ narybku oraz termin zarybienia. Do ana-

lizy gospodarczej wykorzystano dane z po³owów

raportowanych. Do oceny efektywnoœci zarybieñ

wykorzystano metodê oceny wieku wêgorzy na

podstawie odczytów wstecznych z otolitu ryb.

Wyniki

Zarybienia

Pierwsze istotne dla powojennej gospo-

darki rybackiej zarybienia wêgorzem Zalewu

Wiœlanego przeprowadzono w latach siedem-

dziesi¹tych ubieg³ego wieku. W okresie

1970-1994 wykorzystywano do tego celu nary-

bek szklisty, œrednio w iloœci 4,67 mln sztuk

rocznie. W latach 1995-2004 nast¹pi³a przerwa w zarybie-

niach. Wznowiono je w 2005 roku, jednak ich intensywnoœæ

by³a bardzo niska i wynios³a w latach 2005-2008 zaledwie

65,4 tys. sztuk narybku podchowanego. Znacz¹c¹ poprawê

w zarybieniach tym gatunkiem odnotowano w okresie

2009-2015, kiedy to rozpoczêto wdra¿anie „Planu gospo-

darowania zasobami wêgorza w Polsce” W tym okresie

zalew zarybiano narybkiem podchowanym w dawkach

kumulacyjnych, œrednio 425,3 tys. szt. rocznie (rys. 2, 3).

Zarybienia w okresie 2009-2015 wykonano w trzech

terminach (2011, 2013 i 2015) w iloœciach uzupe³niaj¹cych

lata 2009, 2010, 2012 i 2014 (rys. 3). Intensywnoœæ zarybie-

nia narybkiem o œredniej masie osobniczej 5 g/szt. w przeli-

czeniu na ca³kowit¹ powierzchniê zalewu wynios³a w latach

2009-2015 zaledwie 5 szt./ha/rok (Nermer i Robak 2016).

W planowanej wspó³pracy z Rosj¹, zarybienia w Zalewie

Wiœlanym wykonywane bêd¹ przez oba kraje z uwzglêdnie-

niem przynale¿nej powierzchni. Polska zobowi¹za³a siê do

corocznego zarybienia swojej czêœci w iloœci 176 tys. sztuk

narybku podchowanego, a Rosja 224 tys.
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Rys. 1. Zalew Wiœlany i jego g³ówne porty rybackie.
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Rys. 2. Zarybienia Zalewu Wiœlanego narybkiem wêgorza w latach 1970-2015.



Od³owy

W latach 2007-2010 odnotowano pocz¹tkowo stabili-

zacjê od³owów wêgorza na poziomie oko³o 10 ton rocznie,

po czym w 2011 roku nast¹pi³ ich wyraŸny spadek do naj-

ni¿szego poziomu w ostatnich latach, tj. zaledwie 3,7 ton.

Nastêpne lata charakteryzowa³y siê sta³ym wzrostem

od³owów, a¿ do 27,4 ton w 2016 roku (rys.5).

Z analizy wieku wêgorzy po³awianych gospodarczo

wynika, ¿e grupê tê stanowi¹ ryby od 3 do 8 lat, przy czym

wyraŸnie dominuj¹cymi grupami s¹ 5- i 8-latki (rys. 6).

Wymiar gospodarczy wêgorze osi¹gaj¹ w czwartym (3+)

roku po zarybieniu (rys. 7, fot.1-3). Nale¿y jednak pod-

kreœliæ, ¿e zarybienie dokonywane jest materia³em podcho-

wanym, a wiêc praktycznie dwu lub trzy lata starszym

w porównaniu do zarybieñ narybkiem szklistym. Dlatego

odnosz¹c siê do przyjêtej powszechnie metodyki badañ

wieku i tempa wzrostu wêgorzy nale¿y stwierdziæ, ¿e teore-

tyczny dominuj¹cy wiek wêgorzy z Zalewu Wiœlanego,

w którym osi¹gaj¹ wymiar gospodarczy, to 6 lat (rys. 8, tab.

1).

Podsumowanie

Realizacja „Planu gospodarowania zasobami wêgorza

w Polsce” (PGZWP) wpisuje siê w miêdzynarodowy pro-

gram odbudowy populacji wêgorza europejskiego Anguilla
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Zarybienia przed PEMP
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Rys. 3. Zarybienia Zalewu Wiœlanego narybkiem podchowanym wêgorza wy-
konane w latach 2005-2008 i 2009-2015.
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Rys. 4. Zarybienia wêgorzem Zalewu Wiœlanego wykonane w latach 2009-2015
w ramach „Planu gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce”.
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Rys. 5. Od³owy wêgorza w polskiej strefie Zalewu Wiœlanego w latach
2007-2016.
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Rys. 6. Udzia³ (%) dominuj¹cych grup wiekowych wêgorzy z Zalewu Wiœlane-
go stanowi¹cych ³own¹ czêœæ populacji.
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Rys. 7. Œrednia d³ugoœæ cia³a wêgorzy z Zalewu Wiœlanego pochodz¹cych
z zarybieñ wykonanych w latach 2008-2013 w zale¿noœci od wieku,
z uwzglêdnieniem wymiaru gospodarczego (Lt 50 cm).

narybek szklisty
zarybienie

1

2

3
3+

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7
Hipotetyczny wiek wêgorza (lata)

D³
ug

oœ
æ

ci
a³

a
Lt

ok
re

œl
on

a
na

po
ds

ta
w

ie
od

cz
yt

ów
w

st
ec

zn
yc

h
z

ot
ol

itu
(c

m
)

Rys. 8. Rzeczywisty i hipotetyczny wiek wêgorza z Zalewu Wiœlanego,w któ-
rym osi¹gaj¹ wymiar gospodarczy.



anguilla (L.) i jest wa¿nym elementem wp³ywaj¹cym na œro-

dowisko i gospodarkê ryback¹ Zalewu Wiœlanego.

W za³o¿eniach plan zak³ada prowadzenie intensywnych

zarybieñ oraz wdra¿anie œrodków ochrony gatunku

w postaci wy¿szego wymiaru ochronnego, limitu iloœci

z³owionych amatorsko ryb, okresu ochronnego, poprawy

selektywnoœci narzêdzi rybackich, u³atwienia sp³ywu osob-

nikom dojrzewaj¹cym p³ciowo. Z uwagi na ograniczone

zasoby wód œródl¹dowych, w obrêbie których mo¿liwa jest

swobodna migracja ryb w powi¹zaniu z Morzem Ba³tyckim,

w wiêkszoœci zarybienia prowadzone s¹ w wodach przejœ-

ciowych Polski Pó³nocnej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e a¿ 85%

narybku wêgorza przeznaczonego do zarybieñ w ramach

PGZWP trafia do Zalewu Wiœlanego, Zatoki Puckiej

i Zalewu Szczeciñskiego, tym samym znacz¹co popra-

wiaj¹c zasoby wêgorza w tych akwenach. Brak w pierwszej

dekadzie ostatnich lat intensywnych zarybieñ spowodowa³

w krótkim czasie gwa³towny spadek od³owów tego cen-

nego gatunku. Zwa¿ywszy na bardzo du¿y potencja³ pro-

dukcyjny akwenu, szybkie tempo wzrostu wêgorza oraz

stosowanie podchowanego materia³u zarybieniowego

efekt gospodarczy widoczny jest ju¿ po trzech latach od

zarybienia. Oczywiœcie omawiane rezultaty odnosimy do

uzyskania przez wêgorze zaledwie wymiaru gospo-

darczego, tj. 50 cm d³ugoœci i œrednio 250 g masy cia³a.

Potencja³ wzrostu wêgorzy w Zalewie Wiœlanym jest o wiele

wiêkszy. Badania struktury wielkoœci od³awianych osobni-

ków jesieni¹ wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ ryb dojrzewaj¹cych

p³ciowo osi¹ga trzykrotnie wiêksze rozmiary. Dominuj¹c¹

grupê ryb stanowi¹ wêgorze od 65 do 70 cm d³ugoœci i od

700 do 800 g masy cia³a (Nermer 2016, mat. niepubl.).
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TABELA 1

Rzeczywista i hipotetyczna struktura wieku wêgorzy od³owionych w Zalewie Wiœlanym (ZW) w 2016 roku

Okres rekrutacji (rok) 2013* 2012*** 2011* 2010*** 2009*** 2008**

Œrednia masa jednostkowa narybku u¿ytego do zarybienia
(g/szt., zakres)

5 (2-10) 5 (2-10) 10

Wiek od³awianych wêgorzy okreœlony na podstawie odczytów z otolitu (lata),
(rzeczywisty wiek bytowania wêgorzy w ZW)

3 4 5 6 7 8

Hipotetyczny wiek wêgorzy bytuj¹cych w ZW z uwzglêdnieniem naturalnego
tempa wzrostu od stadium narybku szklistego (lata)

5 4 7 6 7 11

* zarybienia wykonywane w ramach PGZWP, ** zarybienia wykonywane w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich

*** brak zarybieñ, rekrutacja naturalna

Fot. 1. Wybarwiony preparat otolitu wêgorza z³owionego w Zalewie Wiœlanym
we wrzeœniu 2016 roku; D³ugoœæ cia³a 52 cm, masa cia³a 260 g, wiek 3+
(zarybienie maj 2013 r., W narybku 5 g/szt.).

Fot. 2. Wybarwiony preparat otolitu wêgorza z³owionego w Zalewie Wiœlanym
we wrzeœniu 2016 roku; D³ugoœæ cia³a 51 cm, masa cia³a 230 g, wiek 3+
(zarybienie maj 2013 r., W narybku 5 g/szt.).

Fot. 3 Wybarwiony preparat otolitu wêgorza z³owionego w Zalewie Wiœlanym
we wrzeœniu 2016 roku; D³ugoœæ cia³a 54 cm, masa cia³a 265 g, wiek 5+
(zarybienie sierpieñ 2011 r., W narybku 10 g/szt.).

Fot. 4. Za³adunek wêgorza na ³odzie rybackie w porcie Tolkmicko w trakcie za-
rybiania Zalewu Wiœlanego w maju 2013 roku.



Przy planowaniu gospodarki rybackiej na Zalewie Wiœ-

lanym nale¿y braæ pod uwagê wspó³u¿ytkownika rybac-

kiego, tj. stronê rosyjsk¹. Z informacji uzyskanych od przed-

stawicieli Rosji wynika, ¿e ewidencjonowane od³owy wêgo-

rza w rosyjskiej czêœci wzros³y w ostatnich latach z 5 do 10

ton, co t³umaczy siê prowadzonymi zarybieniami w polskiej

strefie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarybienia realizowane w Pol-

sce w ramach PGZWP nie maj¹ charakteru pomocowego

jak w przypadku ³ososia i troci. Zarybienia wêgorzem maj¹

s³u¿yæ zwiêkszeniu liczebnoœci populacji w miejscach ich

naturalnego wystêpowania i poprawie migracji tar³owej licz-

niejszego stada osobników srebrzystych (Nermer i Robak

2014).
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Przyjêto po recenzji 11.12.2017 r.

PERSPECTIVES FOR RESTORING THE SIGNIFICANT ROLE OF EEL, ANGUILLA ANGUILLA (L.), IN THE ICHTHYOFAUNA

OF THE VISTULA LAGOON AS PART OF IMPLEMENTED CONSERVATION MEASURES

Stanis³aw Robak, Tomasz Nermer

ABSTRACT. The individual abundance of populations of European eel, Anguilla anguilla (L.), inhabiting the Vistula Lagoon is

determined primarily by intense, systematic stocking. Stocking conducted annually in the 1970-1994 period with glass eel in average

quantities of 4,670,000 individuals resulted in catches of a maximum of 400 tons annually (1980). Stocking was discontinued

(1995-2004) and then commenced again in 2005-2008, when 65,000 reared fry (10 g /individual) were released in to the lagoon, but

this resulted in reduced eel catches of barely 3.7 tons in 2011. Conservation through the Polish Eel Management Plan (PEMP)

presents an opportunity to restore the role of this species in the ichthyofauna of the Vistula Lagoon. Stocking that was performed in

2011-2015 resulted in dramatic improvement in the status of the population while increasing catches to 27.4 tons in 2016. Age

determinations of the eel caught confirmed that a high percentage of them originated from stocking. The age structure of the fish

caught was dominated by fish aged 3+ and 5+ that had exceeded the minimum landing size of 50 cm. Considering the size of the fry

released during stocking, presumably the eels in the Vistula Lagoon were caught after they reach the age of 6+ counting the years

spent in natural conditions starting from glass fry. The measures implemented as part of the PEMP since 2010 have influenced

positively the condition of the eel population in the Vistula Lagoon and have significantly improved the fisheries management status of

the region.

Keywords: Vistula Lagoon, Eel, stocking, catch, conservation, Eel Management Plan,
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Fot. 5. £odzie rybackie w drodze na zarybienie Zalewu Wiœlanego w maju 2015
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