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Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwa³kach Zak³ad Rybacki w Rucianem-Nidzie

Niektóre fakty i mity o braku ryb w jeziorach mazurskich

W dniach 23-25 czerwca 2017 roku na jeziorze

Orzysz odby³y siê spinningowe zawody wêdkarskie

o Puchar Burmistrza Orzysza, z cyklu Grand Prix Polski.

G³ównym organizatorem zawodów zosta³ Klub Wêdkar-

stwa Spinningowego „Okoñ” z Olsztyna w porozumieniu

z Zarz¹dem G³ównym PZW w Warszawie. Sponsorami

zawodów byli: burmistrz Orzysza – Zbigniew W³odkow-

ski, Urz¹d Miejski w Orzyszu, firma Konger, firma Gar-

min, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwa³kach i firma

Lucky John Polska.

I tyle suchych faktów. Zawody odby³y siê na piêknym

krajobrazowo, ciekawym przyrodniczo i sprzyjaj¹cym

rekreacji jeziorze Orzysz i nie by³oby to nic szczególnego,

gdyby nie fakt, ¿e od kilku lat wokó³ jeziora Orzysz (podob-

nie jak wokó³ pozosta³ych jezior u¿ytkowanych przez

Gospodarstwo Rybackie w Suwa³kach, a tak¿e jezior u¿yt-

kowanych przez inne gospodarstwa rybackie) uros³y

pewne mity. I jak to z mitami bywa, ¿yj¹ one w³asnym

¿yciem.

Tak wiêc dawno, dawno temu, w roku 1994 u¿ytkowni-

kiem rybackim jeziora zosta³ Polski Zwi¹zek Wêdkarski.

Pocz¹tkowo za gospodarkê ryback¹ odpowiada³ Okrêg

PZW w Suwa³kach, potem powsta³o Gospodarstwo Rybac-

kie w Rucianem-Nidzie, by dzisiaj by³o to Gospodarstwo

Rybackie Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Suwa³kach.

Gospodarowaniem w jeziorze Orzysz obecnie bezpoœred-

nio zajmuje siê Zak³ad Rybacki w Rucianem-Nidzie.

Od samego pocz¹tku przejêcia wód po by³ym PGRyb

Gi¿ycko, zaistnia³ konflikt pomiêdzy wêdkarzami zrzeszo-

nymi w PZW, którzy kategorycznie sprzeciwiali siê

po³owom gospodarczym, a nowym u¿ytkownikiem rybac-

kim i prowadzon¹ przez niego gospodark¹ rybacko-wêd-

karsk¹. Pocz¹tkowo objawia³o siê to zwyk³¹ niechêci¹ jed-

nej strony, przetykan¹ ró¿nymi z³oœliwoœciami, jak niszcze-

nie sprzêtu rybackiego czy zabijanie pali „przeciwniewodo-

wych” w dnie jeziora, by dzisiaj dojœæ do pisania przeró¿-

nych bzdur, nierzetelnych informacji i artyku³ów, zbierania

podpisów, czy prowadzenia protestów na drogach krajo-

wych. A wszystko to ponoæ, ze zwyk³ej, banalnej chêci

z³owienia ryby, oczywiœcie w dozwolonych terminach i limi-

tach…

Szeroko rozumiana strona wêdkarska stanowczo

stwierdza, ¿e w mazurskich jeziorach nie ma ryb. Stanowi-

sko swoje opiera na zasadzie „bo tak”. Bo jak nie bierze i ryb

w wiadrze nie ma, to ryb nie ma. Znani s¹ naszej bran¿y

i tacy, którzy z naukowych Ÿróde³ wyczytali, ¿e ryby nie ma,

bo spadaj¹ wydajnoœci rybackie z hektara. Ci, którzy g³oœ-

niej i odwa¿niej nauczyli siê krzyczeæ i wykorzystywaæ ten

slogan, potrafili skupiaæ wokó³ siebie czeœæ œrodowisk wêd-

karskich. Jako doœæ liczne, zorganizowane grupy spo³e-

czne, zaczê³y one stanowiæ ³akomy k¹sek naszej gry poli-

tycznej, a konkretnie jako ewentualny g³os wyborczy. Mie-

szanina niezadowolenia jednej strony i populizmu drugiej,

da³a doœæ wybuchow¹ substancjê, a jak wiadomo, tam

gdzie huk i ha³as trudno o dobre po³owy. Wszelkiej maœci

samorz¹dowcom, czy osobom maj¹cym sejmowe aspira-

cje, ka¿dy g³os jest potrzebny. A cel uœwiêca œrodki. W przy-

padku wêdkarzy, wystarczy wykonaæ kilka pozorowanych

ruchów i z³o¿yæ obietnice bez pokrycia (trochê jak podczas

wabienia sztuczn¹ przynêt¹): ¿e znikn¹ gospodarstwa

rybackie, a wody oddane zostan¹ w „rêce ludu”, to ryb

gwa³townie przybêdzie. Tylko sk¹d? Z bud¿etu i tak bied-

nych gmin? Niestety, brakuje w tym jakiejkolwiek rzetel-

noœci, znajomoœci prawa, wiedzy przyrodniczej, nie wspo-

minaj¹c o wiedzy ichtiologicznej. Do tego brakuje pomys³u,
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co dalej, ale istnieje wielka chêæ zmiany. Zmiany na si³ê.

Tym samym brakuje zwyk³ej ludzkiej przyzwoitoœci. Przy-

kre, ale prawdziwe.

Bardzo ³atwo jest krytykowaæ, zrzucaæ winê na inn¹

stronê. Rybaków jest ma³o, coraz mniej. Przez to trudno jest

odpieraæ ci¹g³e ataki, broniæ swoich racji. Merytoryczna

wiedza ju¿ dawno straci³a na znaczeniu. A na populizm

rybactwa nie staæ. Has³a o niszczeniu turystyki na Mazu-

rach przez po³owy sieciowe s¹ niew¹tpliwie bardzo lotne

i ³atwe w u¿yciu. Bardzo ³atwo powiedzieæ, ¿e nie ma ryb.

Tylko czym to poprzeæ i udowodniæ? Ca³kowicie chybione

porównywanie do Szwecji, zakrawa na kpinê i nieznajo-

moœæ podstaw geografii. Przecie¿ jedno najwiêksze

szwedzkie jezioro jest wiêksze od wszystkich ³¹cznie jezior

w Polsce. Niestety ¿adna z niezadowolonych z rybactwa na

Mazurach osób, nie raczy³a choæby lekko pochyliæ siê nad

problemem, przedyskutowaæ ze wszystkimi stronami - nie

tylko daj¹cymi potencjalne g³osy, poszukaæ prawdziwych

przyczyn. Niektóre media znalaz³y ³atwy ¿er i niezrozumia³e

sk³onnoœci do przedstawiania w ca³kowicie nierzetelny spo-

sób faktów dotycz¹cych sprawy rybactwa i wêdkarstwa.

I w tym miejscu nale¿a³oby zadaæ kilka istotnych pytañ?

Jak to jest naprawdê z tymi rybami w mazurskich jeziorach?

Skoro ich nie ma, to czemu s³u¿¹ po³owy sieciowe? Jaki jest

sens stawiania sieci w pustych jeziorach? Skoro zalewa nas

ryba z Chin, Kazachstanu, Argentyny i Kanady, to co rybacy

robi¹ z ewentualnym po³owem? Czy jest popyt na mazur-

skie ryby? Czy lina w œmietanie albo faszerowanego szczu-

paka ma prawo zjeœæ tylko wêdkarz? Czy kormoran ¿ywi siê

ziarnem? Czemu jest tak ma³o etatów Pañstwowej Stra¿y

Rybackiej? Sk¹d siê bierze wêgorz w mazurskich jezio-

rach? Ile ryb ³owi¹ faktycznie wêdkarze? Co z nimi robi¹?
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Czemu s¹ og³oszenia w Internecie o chêci sprzeda¿y

z³owionych amatorsko ryb? I pewnie wiele, wiele innych.

Ale nasuwa siê te¿ jeszcze jedno, bardzo istotne pytanie.

Czy mo¿liwe jest jednak pogodzenie po³owów gospodar-

czych z wêdkarskimi?

OdpowiedŸ jest bardzo prosta i brzmi mniej wiêcej tak. I tu

powracam do zawodów wêdkarskich w Orzyszu. Pomys³ zor-

ganizowania zawodów tej rangi powsta³ ju¿ w 2016 roku. Na

proœbê Zarz¹du G³ównego PZW wytypowano kilka jezior

w regionie Mazur, których u¿ytkownikiem rybackim jest PZW,

do tego rodzaju imprezy. Po kilku rozmowach wybrano

Orzysz. Od samego pocz¹tku natrafi³o to na opory pewnych

grup - do dzisiaj niezrozumia³e do koñca. Sloganów pad³o

sporo: ”jaskinia lwa”, „studnia bez dna” i wiele innych. Jednak

jak mawiaj¹, ¿e jak siê chce, to mo¿na. Ale by³y i osobiste

obawy, czy to siê uda? Ca³a strefa organizacyjna przy braku

w³asnego doœwiadczenia napawa³a obawami, istnia³y w¹tpli-

woœci, czy da siê namówiæ ludzi do wspó³pracy, czy ktoœ nie

zacznie przeszkadzaæ. Sam termin zawodów by³ niezbyt cie-

kawy z punktu widzenia ichtiologii. W tym terminie szczupak

ju¿ jest mniej aktywny, a okoñ niekoniecznie ju¿ intensywnie

¿eruje. Ale uda³o siê pokonaæ wszystkie trudnoœci. Wyj¹tkowa

by³a determinacja Maæka ¯ejmo z klubu „Okoñ”, godna

podziwu i naœladowania, za któr¹ dziêkujê. Mnie równie¿ to

wci¹gnê³o, i tak ruszy³o. Sporo rozmów, zebrañ, telefonów

i spotkanie z burmistrzem Orzysza, który znany by³ œrodowi-

sku rybackiemu z kontrowersyjnych, niekoniecznie prorybac-

kich posuniêæ. Ale zawsze warto rozmawiaæ, t³umaczyæ

i zapominaæ o dawnych animozjach. Okaza³o siê to dobrym

pomys³em. Nawi¹zana zosta³a wspó³praca, zawody zosta³y

objête patronatem burmistrza Orzysza. Potem nast¹pi³y czy-

sto techniczne sprawy, które te¿ okaza³y siê do przejœcia,
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oczywiœcie przy zaanga¿owaniu grupy ludzi, którym chcia³o

siê coœ zrobiæ i niekoniecznie walczyæ o g³osy.

I tak szczêœliwie nasta³ dzieñ zawodów. Czêœæ zawod-

ników przyjecha³a na miejsce wczeœniej. W zasadzie ju¿ od

maja przyje¿d¿ali spinningiœci, ¿eby przeprowadziæ treningi

i poznaæ jezioro. Korzystnie odbi³o siê to na liczbie sprzeda-

nych zezwoleñ wêdkarskich. 23 czerwca w pi¹tek zaczêli

zje¿d¿aæ siê uczestnicy zawodów. Czo³ówka spinningistów

Polski. W sobotê 24 czerwca odby³a siê pierwsza tura

zawodów. Zg³oszonych zosta³o 90 zawodników. Jezioro

podzielono na dwa sektory, do których losowano zawodni-

ków. Ka¿dy coœ z³owi³. W niedzielê podobnie. £¹cznie

z³owiono ponad 1000 sztuk ryb, g³ównie okoni. I co wa¿ne,

nie mo¿na u¿yæ tu s³owa „pad³o”, poniewa¿ ka¿da ryba

zosta³a wypuszczona z powrotem do wody. Formu³a zawo-

dów punktowa³a tylko te ryby, które po pomiarach prze¿y³y

i odp³ynê³y. Dok³adne wyniki przedstawiaj¹ za³¹czone

zestawienia (wyniki indywidualne ograniczono do pierw-

szych 50 zawodników).

Podpatrywanie autentycznych profesjonalistów by³o

ciekawym zajêciem. Sprzêt wêdkarski, ³odzie i ich wyposa-

¿enie, budzi³o zaciekawienie wielu osób. Po sobotnich

zawodach odby³a siê oczywiœcie impreza integracyjna,

wymiana pogl¹dów (g³ównie wêdkarskich). W niedzielê

zakoñczono zawody. Pierwsze miejsce indywidualnie zaj¹³

Mariusz Troœcianko z WKS SPINNER Szczecin. Dru¿ynowo

najlepsi byli zawodnicy z OKW Katowice 1. Trzecie miejsce

zajêli zawodnicy z PZW Olsztyn Team Phoenix. Najlepsi

otrzymali cenne nagrody rzeczowe, burmistrz Orzysza oso-

biœcie wrêczy³ puchar za zdobycie pierwszego miejsca.

I na koniec kilka refleksji. Opinie uczestników zawodów

na temat jeziora Orzysz by³y bardzo przychylne. Iloœæ
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z³owionych ryb, co podkreœlali te¿ sêdziowie, nie

odbiega³a od innych komercyjnych ³owisk w kraju. Co

wiêcej, porównywalne by³y, z obros³ym ju¿ legend¹ jezio-

rem Dadaj. Oprócz sklasyfikowanych szczupaków, du¿e

iloœci ³owionych drobnych osobników by³y przez zawod-

ników bardzo pozytywnie oceniane i wielokrotnie pod-

kreœlane. A przecie¿ nie by³a to po³owa maja, czyli najlep-

szego okresu po³owów szczupaka w jeziorach mazur-

skich. Fakty te zaprzeczaj¹ teoriom czêœci miejscowych

wêdkarzy, niektórych samorz¹dowców i niektórych

pos³ów, ¿e ryb w jeziorze Orzysz zupe³nie nie ma. Stwier-

dzono po zawodach, ¿e jezioro ma wielki poten-

cja³. W planach s¹ kolejne imprezy tego typu.

W³adze samorz¹dowe Orzysza deklaruj¹ dalsz¹
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chêæ wspó³pracy. Okoliczni w³aœciciele obiektów noclego-

wych, punktów gastronomicznych i innych lokali wyraŸnie

i pozytywnie odczuli przybycie i obecnoœæ tak licznej grupy

osób, do tego przed szczytem sezonu turystycznego. Czyli

zaistnia³o to, o co istnieje spór i nagonka na rybackich u¿yt-

kowników. Oczywiœcie w tle s³ychaæ by³o ”to teraz mog¹

dalej stawiaæ sieci”, ale mimo z³oœliwego tonu takich wypo-

wiedzi, impreza ta pokaza³a, ¿e w pe³ni realne jest pogodze-

nie wêdkarstwa i rybactwa profesjonalnego, czyli dwóch

aspektów jednej, tej samej racjonalnej gospodarki rybac-

kiej. Ci¹gle ogromne zdziwienie budzi fakt, ¿e antagoniœci

nie rozumiej¹, lub nie chc¹ zrozumieæ, ¿e wêdkarstwo jest

wa¿n¹ ga³êzi¹ prowadzenia racjonalnej gospodarki rybac-

kiej. A ga³êzi, na której siê siedzi, raczej nie podcina siê, tym

bardziej ¿e przynosi ona realne, wymierne korzyœci, jak

widaæ nie tylko dla samych u¿ytkowników rybackich. I o to

chyba w tym wszystkim chodzi.

Ryszard Kolman1, Maja Prusiñska1, Oleksii Khudyi2, Lidiia Khuda2

1Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
2Narodowy Uniwersytet im. Y. Fedkovicha w Czerniowcach, Ukraina

Letnia praktyka studentów z Narodowego Uniwersytetu
w Czerniowcach (Ukraina) w Instytucie Rybactwa
Œródl¹dowego w Olsztynie

Ju¿ tradycyjnie, po raz szósty, w po³owie lipca do Insty-

tutu Rybactwa Œródl¹dowego przyjecha³a grupa studentów

kierunku biologiczno-biochemicznego Uniwersytetu

w Czerniowcach pod opiek¹ swoich wyk³adowców –

wspó³autorów niniejszej informacji. W ubieg³ych latach

pobyt studentów z Ukrainy by³ skorelowany z podchowem

wylêgu jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus, w któ-

rym brali oni aktywny udzia³ zapoznaj¹c siê jednoczeœnie

z biotechnologi¹ podchowu, poniewa¿ towarzyszy³y temu

krótkie tematyczne wyk³ady. Jednoczeœnie w trakcie trwa-

nia podchowu prowadzone by³y wspólne badania nad

doskonaleniem biotechnologii karmienia larw jesiotra

pokarmem ¿ywym – wzbogocanymi larwami solowca, któ-

rych wyniki po opracowaniu by³y wspólnie publikowane

(Khuda i in. 2015, Prusinska i in. 2015). Niestety w tym roku

rozród jesiotra zaplanowany na pierwsz¹ dekadê lipca

przez naszych niemieckich kolegów nie zakoñczy³ siê suk-

cesem i w zwi¹zku z tym trzeba by³o zaplanowaæ inne

prace, w tym równie¿ o charakterze badawczym.

Nastêpnego dnia po przyjeŸdzie goœci zorganizowa-

liœmy spotkanie w instytutowej œwietlicy, które by³o poprze-

dzone wspólnym zdjêciem (fot. 1).

Po powitaniu pracownicy i studenci uniwersytetu

zostali zapoznani z programem pobytu w Instytucie.

W zwi¹zku z tym, ¿e pierwszym punktem tego programu

by³o znakowanie narybku jesiotra ostronosego, kierownik

Zak³adu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód dr Andrzej

Kapusta zapozna³ obecnych z celem i metodami znakowa-

nia ryb (fot. 2).

Po takim wprowadzeniu zeszliœmy do Pracowni Chowu

Ryb, gdzie by³ przygotowany do znakowania narybek jesio-

tra ostronosego pochodz¹cy z ubieg³orocznego rozrodu.
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Fot. 1. Uczestnicy polsko-ukraiñskiej „letniej szkó³ki biotechniki chowu ryb”. Fot. 2. Wyk³ad na temat znakowania ryb – prowadzi dr Andrzej Kapusta.




