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Wstêp

Wêdkarstwo w Polsce uprawia ok. 1,5 mln osób

(Wo³os i in. 2016). Czêœæ z nich nie zawsze zadowolona

z osi¹ganych w wodach Polski efektów wêdkarskich,

poszukuje mo¿liwoœci prowadzenia satysfakcjonuj¹cych

po³owów poza granicami naszego kraju. Oferta tury-

styczna dotycz¹ca wêdkarstwa jest bardzo szeroka i obej-

muje praktycznie wszystkie obszary naszego globu. Jed-

nymi z czêœciej obieranych kierunków wypraw wêdkar-

skich, ze wzglêdu na atrakcyjnoœæ ³owisk i stosunkowo

niskie koszty takich eskapad, s¹ wody Szwecji. Szczegól-

nym zainteresowaniem ciesz¹ siê tam po³owy szczupa-

ków, które w Polsce nale¿¹ do najbardziej preferowanych

przez wêdkarzy gatunków (Wo³os 1991, Bniñska i Wo³os

2001 Czerniawski i in. 2015, Czerniejewski i in. 2015,

Wo³os i in. 2015).

Celem badañ by³o sprawdzenie potencjalnie wysokiej

wêdkarskiej wydajnoœci po³owowej szczupaka w wodach

archipelagu Roslagen oraz okreœlenie najbardziej skutecz-

nych rodzajów przynêt wêdkarskich dla tego gatunku.

Materia³ i metody

Badania zosta³y przeprowadzone w latach 2012-2016

na szkierach pó³nocnej Szwecji – archipelag Roslagen.

Po³owy prowadzono podczas czterech wyjazdów

w miesi¹cach maj-czerwiec i dwóch wyjazdów we wrzeœ-

niu. Ca³oœæ badañ objê³a 42 dni po³owowe, a efektywny

czas po³owu (po odliczeniu czasu p³yniêcia na i z ³owiska)

wynosi³ 10 godzin dziennie. Po³owy wêdkarskie zosta³y

ukierunkowane tylko na jeden gatunek – szczupaka (Esox

lucius L.). Ryby ³owione by³y zgodnie z zasad¹ z³ów

i wypuœæ (total C&R). Ze wzglêdu na potrzebê jak najkrót-

szego przebywania ryb poza œrodowiskiem wodnym

(Cooke i Suski 2005) z³owione szczupaki by³y mierzone

z dok³adnoœci¹ do 1 cm (zaokr¹glenie w dó³), a nastêpnie

zaliczane do jednej z czterech wyznaczonych przez auto-

rów klas d³ugoœci i niezw³ocznie wypuszczane.

Klasy d³ugoœci:

� <50 cm – ryby niewielkich rozmiarów,

� 50-80 cm – ryby œrednich rozmiarów,

� 80-100 cm – ryby du¿ych rozmiarów,

� >100 cm – ryby okazowe.

Badania prowadzono przy zastosowaniu po³owów

metod¹ spinningow¹ zarówno klasyczn¹, jak i castingow¹

(jerkow¹).

W klasycznej metodzie spinningowej stosowano wêdzi-

ska o d³ugoœci 214-275 cm i masie wyrzutowej 10-30 g,

wyposa¿one w ko³owrotki o sta³ej szpuli w rozmiarach

2500-3000 z nawiniêtymi plecionkami 0,12 lub 0,14 mm.

Rodzaj przynêty, jej uzbrojenie i kolor, dobierano z uwzglêd-

nieniem charakterystyki ³owiska (g³êbokoœæ, wystêpuj¹ca

roœlinnoœæ, ukszta³towanie dna, przeŸroczystoœci wody etc.)

i warunków pogodowych (np. nas³onecznienia). Wszystkie

przynêty uzbrojono przy u¿yciu tradycyjnych haków

z zadziorem. Przynêtê stanowi³y:

� przynêty miêkkie,

� rippery o d³ugoœci 15 cm zbrojone g³ówkami 5 g

z hakiem 10/0 oraz 7,5 g z hakiem 10/0, sporadycz-

nie tak¿e g³ówk¹ 10 g 10/0,

� rippery o d³ugoœci 10-12 cm zbrojone g³ówkami

3-5 g na hakach 6/0- 8/0,

� tzw. gumo-jerki o d³ugoœci 20 cm, zw³aszcza w przy-

padku ³owisk wymagaj¹cych dalekich rzutów,

� b³ystki obrotowe w rozmiarach 2-4 (uzbrojone

w zale¿noœci od wielkoœci w kotwice o rozmiarach

6, 4 i 2).

W przypadku przynêt miêkkich dominowa³ kolor bia³y

lub per³owy z niebieskim lub czarnym grzbietem, srebrny

oraz seledynowy, b¹dŸ seledynowy, zielony lub ¿ó³ty typu

fluo (fot. 1 A, B). W przypadku b³ystek obrotowych domi-

nowa³ kolor srebrny oraz czarny w seledynowe (fluo) kropki

(fot. 1 D).

W metodzie castingowej stosowano wêdziska

o d³ugoœci 180 cm i masie wyrzutowej 25-60 g, wyposa-

¿one w multiplikatory z nawiniêt¹ plecionk¹ o œrednicy 0,16

mm. Przynêtê stanowi³y jerki ton¹ce o d³ugoœci 10 cm

i masie 40-50 g w kolorach bia³ym z niebieskim grzbietem

(„makrela”), zielonym o ró¿nych wzorach („okoñ”), jak rów-

nie¿ ¿ó³tym lub ¿ó³tym fluo (typu tiger) (fot. 1 C).
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Przy obu metodach po³owowych stosowano przypony

wolframowe lub tytanowe, o wytrzyma³oœci równej wytrzy-

ma³oœci plecionek i d³ugoœci 20-40 cm, przy czym w meto-

dzie jerkowej by³y to przypony specjalnie do tego przezna-

czone, wykonane z drutu wolframowego o d³ugoœci 40 cm,

zapobiegaj¹ce zaczepianiu kotwic przynêty podczas rzutu

o przypon i plecionkê.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy

u¿yciu programu Statistica 12,5 dzia³aj¹cego w œrodowisku

Windows (Statistic for Windows, StatSoft, Inc. 2014). Istot-

noœæ ró¿nic oznaczono w oparciu o test Tuckeya.

Opis ³owiska

£owiskiem by³a niewielka czêœæ archipelagu Roslagen

(rys. 1), który po³o¿ony jest u wrót Zatoki Botnickiej, na

pó³noc od Sztokholmu w okolicy miasta Osthammar i sta-

nowi¹ czêœæ Archipelagu Sztokholmskiego. Archipelag ten

sk³ada siê z wielu wysp najczêœciej poroœniêtych lasami

iglastymi (sosna) i czêœciowo liœciastymi (olcha, brzoza), jak

równie¿ setek ma³ych skalistych wysepek – szkierów oraz

licznych wyp³yceñ i zatoczek poroœniêtych trzcin¹. W wielu

miejscach z wody o g³êbokoœci 2-3 m wystaj¹ pojedyncze,

du¿e g³azy. G³êbokoœæ wiêkszoœci ³owisk, na których

po³awiano szczupaka, waha siê od 1 do 5 m, przy czym naj-

czêœciej s¹ to g³êbokoœci 2-4 m. Temperatura wody, zmie-

rzona przez autorów, w zale¿noœci od warunków pogodo-

wych (temperatura powietrza, falowanie, nas³onecznienie)

oraz miejsca po³owu waha³a siê pod koniec maja od 10°C

(szlaki ¿eglugowe) do 18°C (p³ytkie zatoki), a w pierwszej

po³owie wrzeœnia odpowiednio od 10 do 16°C.

Wyniki

Podczas badañ z³owiono ³¹cznie 576 szczupaków, 91

okoni (Perca fluviatilis L.) i 16 jazi (Leuciscus idus L.).

Najczêœciej ³owion¹ grup¹ wielkoœci szczupaków by³y

ryby w przedziale d³ugoœci ca³kowitej (l.t.) 50-80 cm (45%

ca³oœci po³owu). Pomimo stosowania du¿ych przynêt ryby

niewielkich rozmiarów stanowi³y a¿ 32% po³owów, nato-

miast ryby okazowe trafia³y siê w po³owach niezwykle

rzadko (zaledwie 2 sztuki).

Klasyfikacjê przeprowadzono w rozbiciu na 2 okresy

po³owowe – wiosenny i jesienny, przy czym w okresie wio-

sennym (druga po³owa maja do pierwszej po³owy czerwca)

spêdzono na ³owiskach ok. 310 godzin, a w okresie jesien-

nym (pierwsza po³owa wrzeœnia) ok. 120 godzin. Podczas

po³owów wiosennych z³owiono ³¹cznie 438 szczupaków

przy œredniej wydajnoœci po³owowej wynosz¹cej 14

szt./dzieñ, natomiast podczas po³owów jesiennych

z³owiono 138 szczupaków przy œredniej wydajnoœci

po³owowej 12 szt./dzieñ (tab. 1 i 2). Nie stwierdzono istot-

nych ró¿nic wydajnoœci po³owowej pomiêdzy po³owami

wiosennymi i jesiennymi.

Analizuj¹c skutecznoœæ poszczególnych rodzajów

przynêt, podczas po³owów wiosennych, zauwa¿yæ mo¿na

by³o dominuj¹c¹ przewagê przynêt miêkkich nad pozo-

sta³ymi rodzajami przynêt (rys. 2) i to we wszystkich gru-
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Fot. 1. Przynêty: A, B – przynêty miêkkie; C – jerki; D – obrotówki

Rys. 1. Archipelag Roslagen (kolor ¿ó³ty). Rejony po³owowe w obrêbie zazna-
czenia (wikipedia.org).



pach wielkoœci ryb (ró¿nica wysoce istotna statystycznie

p�0,01). Drug¹ w kolejnoœci przynêt¹ by³a b³ystka obro-

towa, jednak jej skutecznoœæ by³a istotnie wy¿sza ni¿ jerków

tylko w przypadku ryb mniejszych ni¿ 50 cm (obrotówki

39%, jerki 14%, p�0,05). Natomiast ryby wiêksze ³owione

by³y na b³ystki obrotowe i jerki równie czêsto (po ok. 15%)

(tab. 1).

TABELA 1

Liczba z³owionych sztuk z uwzglêdnieniem rodzaju przynêty
w okresie wiosennym

Data
Klasa

d³ugoœci
ryb l.t. (cm)

Rodzaj przynêty – liczba
z³owionych sztuk

£¹cznie
(szt.)

CPUE
(szt./dzieñ)przynêta

miêkka
jerk

b³ystka
obroto-

wa

02-07.06.2013

<50 13 4 16 33 6

50-80 14 8 4 26 4

80-100 4 2 3 9 2

>100 0 0 0 0 0

³¹cznie 31 14 23 68 11

17-22.05.2014

<50 12 4 11 27 5

50-80 35 2 3 40 7

80-100 8 6 3 17 3

>100 1 0 0 1 0

³¹cznie 56 12 17 85 14

16-28.05.2015

<50 41 12 23 76 6

50-80 50 16 10 76 6

80-100 33 7 6 46 4

>100 0 0 0 0 0

³¹cznie 124 35 39 198 15

22-27.05.2016

<50 5 0 7 12 2

50-80 32 4 14 50 8

80-100 22 0 2 24 4

>100 1 0 0 1 0

³¹cznie 60 4 23 87 15

W okresie wiosennym prawie 34% z³owionych ryb sta-

nowi³y ryby w rozmiarach poni¿ej 50 cm d³ugoœci ca³kowi-

tej, czyli ryby ma³e, nieatrakcyjne dla wêdkarzy. Ryby zali-

czane do du¿ych stanowi³y prawie 22% z³owionych ryb (a to

one stanowi¹ o atrakcyjnoœci ³owiska). W okresie wiosen-

nym z³owiono ponadto dwie sztuki ryb okazowych (rys. 3).

Analizuj¹c skutecznoœæ poszczególnych rodzajów

przynêt, podczas po³owów jesiennych, ze wzglêdu na

mniejsz¹ liczbê prób nie stwierdzono ró¿nic statystycznie

istotnych. Jednak¿e zauwa¿yæ mo¿na by³o, podobnie jak

w okresie wiosennym, przewagê przynêt miêkkich nad

pozosta³ymi rodzajami przynêt we wszystkich grupach

wielkoœci ryb. Natomiast we wszystkich grupach wielkoœci,

skutecznoœæ b³ystek obrotowych wzros³a, a skutecznoœæ

jerków spad³a w stosunku do po³owów wiosennych (tab. 3

i rys. 4). Wynika³o to po czêœci z ograniczonej mo¿liwoœci

stosowania metody jerkowej, w zwi¹zku z rozwojem roœlin-

noœci podwodnej, w wielu p³ytszych ³owiskach siêgaj¹cej

lustra wody, a co za tym idzie jej zagarnianiem przez

kotwice jerków. W efekcie wiêkszoœæ dobrych ³owisk,

w okresie jesiennym stawa³a siê niedostêpna dla metody

jerkowej.

W okresie jesiennym ponad 28% z³owionych ryb sta-

nowi³y ryby w rozmiarach poni¿ej 50 cm. Ryby zaliczane do

du¿ych stanowi³y ponad 23% wszystkich z³owionych ryb.
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Guma 62%Jerk 15%

B³ystka obrotowa
23%

Rys. 2. Udzia³ poszczególnych rodzajów przynêt w liczbie z³owionych szczu-
paków – wiosna.

<50 cm 33,8%

50-80 cm 43,8%

80-100 cm
21,9%

>100 cm 0,5%

Rys. 3. Udzia³ poszczególnych klas d³ugoœci w liczbie z³owionych szczupaków
– wiosna.

TABELA 2

Liczba z³owionych sztuk z uwzglêdnieniem rodzaju przynêty
w okresie jesiennym

Data
Wielkoœæ

ryb l.t. (cm)

Rodzaj przynêty – liczba
z³owionych sztuk £¹cznie

(szt.)
CPUE

(szt./dzieñ)przynêta
miêkka

jerk
b³ystka

obrotowa

16-21.09.2012

<50 5 0 10 15 3

50-80 3 5 7 15 3

80-100 3 1 2 6 1

>100 0 0 0 0 0

³¹cznie 11 6 19 36 6

11-16.09.2016

<50 16 1 7 24 4

50-80 42 3 7 52 9

80-100 23 1 2 26 4

>100 0 0 0 0 0

³¹cznie 81 5 16 102 17



W okresie jesiennym nie z³owiono ryb uznawanych za oka-

zowe (rys. 5).

Najwiêcej procentowo ryb ma³ych ³owiono podczas

stosowania jako przynêty b³ystek obrotowych (54%), naj-

mniej natomiast podczas po³owów przynêtami miêkkimi

(25%).

Podczas po³owów szczupaków przy³ów stanowi³y oko-

nie i jazie, jednak ze wzglêdu na stosowanie stosunkowo

du¿ych przynêt, gatunki te nie by³y zbyt czêsto ³owione.

Okonie ³owione by³y najczêœciej na b³ystki obrotowe (88

szt.). Na pozosta³e przynêty okonie ³owiono okazjonalnie

(rippery 3 szt.) lub wcale (jerki). Wszystkie jazie zosta³y

z³owione na b³ystki obrotowe, ponadto nale¿y podkreœliæ,

¿e gatunek ten stanowi³ przy³ów tylko podczas jednego

po³owu.

Dyskusja

Wœród wiêkszoœci wêdkarzy panuje przekonanie, ¿e

szwedzkie szkiery s¹ „szczupakowym rajem” i wystarczy

wrzuciæ do wody dowoln¹ przynêtê, aby z³owiæ szczupaka

metrowych lub wiêkszych rozmiarów. Na podstawie prze-

prowadzonych badañ s¹dziæ mo¿na, ¿e wody archipelagu

Roslagen faktycznie s¹ dobrym ³owiskiem szczupaków,

jednak z³owienie „metrówki” nie zdarza siê zbyt czêsto.

Du¿¹ czêœæ z³owionych szczupaków stanowi³y ryby

o d³ugoœci ca³kowitej l.t. nie przekraczaj¹cej 0,5 m. Wyda-

waæ by siê mog³o, ¿e wielkoœæ stosowanych przynêt wyeli-

minuje po³owy ryb ma³ych rozmiarów. Na wiêksze przynêty

zazwyczaj bior¹ wiêksze ryby (Biernaczyk i in. 2013), jednak

w przypadku szczupaków zale¿noœæ ta nie zawsze siê

sprawdza. W powy¿szych badaniach ewidentnie mo¿na

by³o zauwa¿yæ, ¿e zastosowanie stosunkowo du¿ych przy-

nêt nie wyeliminowa³o z po³owów ryb ma³ych. Podobnie jak

w badaniach Arlinghausa i in. (2008) najwiêksz¹ ³ownoœci¹

ryb ma³ych charakteryzowa³y siê b³ystki obrotowe. Ponad

po³owa ryb z³owionych na tê przynêtê osi¹gnê³a rozmiary

niesatysfakcjonuj¹ce dla wêdkarzy (poni¿ej wymiaru

ochronnego), a zaledwie 13% ryb mo¿na by³o uznaæ za

du¿e (daj¹ce wêdkarzom satysfakcjê z po³owu). Z tego te¿

powodu przynêta ta powinna byæ u¿ywana jedynie w osta-

tecznoœci, gdy inne przynêty zawiod¹. Podobne wyniki uzy-

skano podczas badañ prowadzonych, na szwedzkim

wybrze¿u Ba³tyku, przez St�lhammara i in. (2014). Autorzy

ci ustalili, ¿e na b³ystki obrotowe ³owiono szczupaki o œred-

niej d³ugoœci ca³kowitej ok. 65 cm, natomiast na przynêty

miêkkie o œredniej d³ugoœci ca³kowitej ok. 71 cm.

Przyczyn du¿ego udzia³u procentowego ryb ma³ych

³owionych wiosn¹ i jesieni¹ mo¿e byæ kilka. Jedn¹ z nich

mo¿e byæ zmiana miejsc ¿erowania w zale¿noœci od wiel-

koœci ryb i pory roku (Viavant i Clark 1991). Drug¹ natomiast

fakt, i¿ w przeci¹gu lata osobniki, z pokolenia które wiosn¹

by³o ³owione jako ryby o d³ugoœci ca³kowitej mniejszej ni¿

50 cm, uros³y i przekroczy³y ten rozmiar. Natomiast ryby

z pokoleñ m³odszych s¹ jeszcze na tyle ma³ych rozmiarów,

¿e wielkoœæ przynêt zazwyczaj dzia³a selektywnie.

Udzia³ ryb du¿ych w po³owach by³ praktycznie sta³y

i niezale¿ny od pory roku. Wynosi³ on ponad 20% po³owów.

Uzyskane œrednie wydajnoœci wêdkarskie (CPUE) na

poziomie 1,2-1,7 szt. na godzinê wêdkowania by³y bardzo

wysokie. W badaniach prowadzonych przez Laglera (1956),

w Parku Narodowym Seney (USA) w latach 1941-1944,

uzyskano wartoœæ CPUE na poziomie 0,46 szt. na godzinê.

Natomiast w zachodniej czêœci Zatoki Fiñskiej wydajnoœæ

po³owów spad³a z poziomu 6-12 szt. na dzieñ po³owu

w latach 1940-1960, do poziomu poni¿ej 1 szt. na dzieñ
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TABELA 3

Procentowy udzia³ poszczególnych klas d³ugoœci
w po³owach na ró¿ne przynêty

Wielkoœæ ryb
l.t. (cm)

Rodzaj przynêty – procent z³owionych na dan¹
przynêtê ryb

przynêta
miêkka

jerk
b³ystka

obrotowa

<50 25 28 54

50-80 48 50 33

80-100 26 22 13

>100 1 0 0

Guma 67%
Jerk 8%

B³ystka obrotowa
25%

Rys. 4. Udzia³ poszczególnych rodzajów przynêt w liczbie z³owionych szczu-
paków – jesieñ.

<50 cm 28,3%

50-80 cm 48,5%

80-100 cm
23,2%

>100 cm 0,0%

Rys. 5. Udzia³ poszczególnych klas d³ugoœci w liczbie z³owionych szczupaków
– jesieñ.



po³owu w latach 1985-2005 (Lehtonen i in. 2009). Nato-

miast podczas po³owów prowadzonych w jeziorze Kleiner

Döllnsee (pó³nocno-wschodnie Niemcy) wydajnoœæ ta

waha³a siê w przedziale 0,05-0,44 szt. na godzinê (Kupari-

nen i in. 2010). Z badañ prowadzonych w zbiorniku Kraœnik

wnika, ¿e œrednia wydajnoœæ po³owowa szczupaka w roku

2008 wynosi³a 0,43 szt. na godzinê, a w roku 2009 ju¿ tylko

0,17 szt. na godzinê (Rechulicz i P³aska 2011). Jak wynika

z powy¿szych danych wydajnoœæ po³owowa na ró¿nych

³owiskach zmienia siê w znacznym zakresie i rzadko prze-

kracza 0,5 szt. na godzinê. Natomiast w przeprowadzonych

badaniach w wodach archipelagu Roslagen, wartoœæ CPUE

na tym ³owisku, szczególnie wiosn¹, by³a w miarê sta³a

i utrzymywa³a siê na poziomie 1 szt. na godzinê lub wy¿-

szym. Znacznie ni¿sza wydajnoœæ podczas pierwszego

(09.2012) wyjazdu po³owowego (0,6 szt. na godzinê) i dru-

giego (06.2013) (1,1 szt. na godzinê) wynika³a zapewne

z nieznajomoœci ³owiska, a przez to mniejszej skutecznoœci

po³owowej.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e archipelag

Roslagen jest bardzo dobrym ³owiskiem szczupaka,

daj¹cym wêdkarzowi mo¿liwoœæ regularnego ³owienia

du¿ej liczby ryb. Niemniej jednak, nawet na tak rybnym ³owi-

sku, z³owienie ryb szczególnie po¿¹danych, czyli o d³ugoœci

ca³kowitej cia³a powy¿ej jednego metra, nie jest wcale takim

prostym zadaniem. Najskuteczniejszym rodzajem przynêt,

zarówno pod wzglêdem liczby z³owionych ryb, jak i ich wiel-

koœci, okaza³y siê przynêty miêkkie.

Ponadto tak jak na ka¿dym innym ³owisku, mo¿liwoœæ

osi¹gania powtarzalnych, satysfakcjonuj¹cych wyników

wêdkarskich zale¿y w du¿ej mierze od znajomoœci ³owiska.

Przypuszczaæ wiêc mo¿na, ¿e jednodniowy (okazjonalny)

wypad na ryby, na ³owiska archipelagu Roslagen, móg³by

okazaæ siê niezbyt satysfakcjonuj¹cy.
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RECREATIONAL CATCHES OF PIKE (ESOX LUCIUS L.) IN THE WATERS OF THE ROSLAGEN ARCHIPELAGO, SWEDEN

Jacek Suryn, Marcin Biernaczyk

ABSTRACT. Outside Poland, some of the most common angling destinations, especially those focused on pike catches, lie in

Swedish waters. The main factor underlying the attractiveness of Swedish catching areas is the relatively low cost of such excursions.

The study was conducted in 2012-2016 on the Roslagen archipelago located in central-eastern Sweden. Catches were done in

accordance with the principle of Catch and Release (C&R), and the study spanned four trips in the months of May-June and two trips

in September. Tests were carried out using both classical and casting (using jerk) spin fishing techniques with different kinds of lures.

The study showed that Roslagen archipelago is a very attractive catching area that provides an opportunity to catch large quantities of

fish, especially pike. Nevertheless, even in such fishing grounds, catching especially desirable fish (measuring over one meter in

length) is not such a simple task. The most effective type of bait, both in terms of the quantity of fish caught and their size, were the

soft, so-called rubber, lures.

Keywords: Swedish catching areas, pike, lures, angling, catching efficiency,

12 KOMUNIKATY RYBACKIE 4/2017




