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Wstêp

Ranga gospodarki wêgorzowej w rybactwie jezioro-

wym w okresie powojennym by³a zawsze znacz¹ca.

Z uwagi na liczne przeszkody hydrotechniczne na wiêkszo-

œci cieków, zarówno w dorzeczu Wis³y, jak i dorzeczu Odry,

uniemo¿liwiaj¹ce z jednej strony wstêpowanie do rzek

narybku wêgorza, a z drugiej swobodny sp³yw wêgorzy sre-

brzystych pod¹¿aj¹cych na tar³o, podstaw¹ gospodarki

wêgorzowej by³y i s¹ zarybienia. Dziêki intensywnie prowa-

dzonym zarybieniom narybkiem szklistym od³owy wêgorza

systematycznie ros³y, by w po³owie lat 80. osi¹gn¹æ poziom

600-700 ton, zaœ udzia³ tego gatunku w ca³kowitych przy-

chodach z produkcji jeziorowej w latach 1978-1997 wynosi³

œrednio 46,2% (Leopold i in. 1998). Badania przeprowa-

dzone na zbiorze 200 jezior o powierzchni 94,8 tys. ha

wykaza³y, ¿e w analizowanym okresie – bior¹c pod uwagê

relacje cenowe z lat 1998-1999 – efektywnoœæ ekono-

miczna zarybieñ tych jezior wynios³a œrednio 3,17 z³ warto-

œci od³owu wêgorza na 1 z³ wartoœci prowadzonych zary-

bieñ. Trzeba dodaæ, ¿e efektywnoœæ ekonomiczna zarybieñ

tym gatunkiem by³a w latach 70. i 80. XX wieku znacznie

korzystniejsza z uwagi na bardzo niskie ceny zakupu

narybku szklistego, przy relatywnie wysokiej cenie wêgorza

towarowego, którego znaczne iloœci by³y eksportowane

(Leopold i Wo³os 2001). Od po³owy lat 80. zaczê³y jednak

spadaæ zarybienia narybkiem szklistym wêgorza, a w wielu

gospodarstwach rybackich rok 1987 by³ ostatnim rokiem

przed okresem transformacji w³asnoœciowej w rybactwie,

kiedy zarybiano jeziora materia³em zarybieniowym tego

gatunku (Leopold i in. 1998). Po okresie transformacji, któ-

rego szczyt przypad³ na lata 1993-1995, czêœæ nowo

powsta³ych podmiotów gospodarczych zaczê³a zarybiaæ

dzier¿awione jeziora wêgorzem szklistym lub podchowa-

nym, ale ostatnim rokiem, w którym zarybiono jeziora

narybkiem szklistym w wiêkszych iloœciach – œrednio 38,8

szt./ha, by³ rok 1995 (Wo³os 1996). W nastêpnych latach

stosowano praktycznie tylko narybek podchowany

w znacznie mniejszych dawkach zarybieniowych, czego

przyk³adem jest rok 2011, w którym zarybienie jezior t¹

form¹ materia³u wynios³o tylko 3,6 szt./ha (Mickiewicz

2012). W rezultacie od³owy gospodarcze wêgorza wyka-

zywa³y sta³y spadek, a najni¿szy poziom osi¹gnê³y w 2011

roku, kiedy to od³owiono z jezior 84,22 tony (Wo³os i in.

2012a), a ca³kowite od³owy rybackie, wêdkarskie i k³usow-

nicze oszacowano na 170,4 tony (Wo³os i in. 2012b).

Monitoring od³owów i zarybieñ wêgorzem europejskim

polskich wód œródl¹dowych jest szczególnie istotny bior¹c

pod uwagê fakt, ¿e w 2009 roku wprowadzony zosta³ "Plan

gospodarowania zasobami wêgorza" w Polsce (Plan…

2008).

Celem opracowania jest przedstawienie danych

dotycz¹cych wielkoœci i charakterystyki zarybieñ wêgorzem

europejskim publicznych powierzchniowych œródl¹dowych

wód p³yn¹cych Polski w 2011 roku. Badania dotycz¹ce

zarybieñ wêgorzem europejskim wód œródl¹dowych

opiera³y siê na reprezentatywnym zbiorze podmiotów pro-

wadz¹cych œródl¹dow¹ gospodarkê ryback¹ w publicznych

œródl¹dowych powierzchniowych wodach p³yn¹cych.

W ramach opracowania oszacowano tak¿e wielkoœæ sprze-

da¿y materia³u zarybieniowego wêgorza przez jego impor-

terów i/lub producentów, a tak¿e przedstawiono wielkoœæ

zarybieñ dokonanych w ramach „Planu gospodarowania

zasobami wêgorza w Polsce”.

Materia³y i metodyka

W celu zebrania stosownych danych opracowano spe-

cjalne kwestionariusze ankietowe i rozes³ano do reprezen-

tatywnej grupy (n=80) podmiotów gospodarczych upraw-

nionych do rybackiego u¿ytkowania obwodów rybackich

w Polsce. G³ównie by³y to podmioty o charakterze spó³ek,

okrêgi Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, a tak¿e prywatne

gospodarstwa rybackie.

W sumie uzyskano wysoce zadowalaj¹cy (ok. 89%)

zwrot 71 kwestionariuszy od podmiotów u¿ytkuj¹cych
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301522,04 ha wód, w tym z dorzecza rzeki Wis³y od 44 pod-

miotów u¿ytkuj¹cych ³¹cznie 209092,95 ha wód, a z dorze-

cza rzeki Odry od 27 podmiotów u¿ytkuj¹cych 92429,09 ha

wód.

Aby dok³adniej zbadaæ globaln¹ iloœæ materia³u zary-

bieniowego wêgorza, która trafi³a w 2011 roku do wód

obwodów rybackich, przeprowadzono wywiady telefo-

niczne ze zidentyfikowanymi wczeœniej za pomoc¹ kwestio-

nariuszy ankietowych najwa¿niejszymi importerami i produ-

centami tego materia³u. Przeprowadzono wywiady z 10

podmiotami gospodarczymi zajmuj¹cymi siê importem i/lub

produkcj¹ materia³u zarybieniowego wêgorza.

Wyniki i dyskusja

Zarybienia przeprowadzone przez
u¿ytkowników rybackich wód obwodów
rybackich

Spoœród ankietowanych gospodarstw wêgorzem

zarybi³o u¿ytkowane wody 20 podmiotów prowadz¹cych

gospodarkê ryback¹ w obrêbie zlewni rzeki Odry oraz 37

podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w obrêbie

zlewni rzeki Wis³y. Podmioty te zarybi³y wêgorzem 68745

ha wód po³o¿onych w zlewni Odry oraz 184824 ha wód sta-

nowi¹cych zlewniê rzeki Wis³y. Przeprowadzono zarybienia

g³ównie narybkiem podchowanym wêgorza, wyj¹tkowo

dwa z ankietowanych podmiotów gospodarczych wêgo-

rzem szklistym (28 kg i 84000 szt. o wartoœci 75200 z³).

Szczegó³owe informacje na temat tych zarybieñ przedsta-

wiono w tabeli 1.

WskaŸniki zawarte w tabeli 1 obliczono na podstawie

danych rzeczywistych otrzymanych drog¹ kwestionariuszy

ankietowych od podmiotów prowadz¹cych gospodarkê

ryback¹. Przeprowadzenie prostej ekstrapolacji danych

dotycz¹cych zarybieñ wêgorzem na pe³ne powierzchnie

wód stanowi¹cych dorzecza rzek Odry i Wis³y, nie

pozwoli³oby jednak na oszacowanie rzeczywistego stanu

zarybieñ wêgorzem wód polskich w 2011 roku. Powodem

jest wybór do badañ ankietowych tych podmiotów, które

w latach wczeœniejszych zarówno od³awia³y wêgorza towa-

rowego, jak i prowadzi³y systematyczne zarybienia tym

gatunkiem. Jednak na podstawie zebranych danych mo¿na

wysnuæ bardzo wa¿ny wniosek: jeziora, rzeki i zbiorniki

zaporowe w Polsce w 2011 roku, podobnie jak w ostatnich

kilkunastu latach, zarybiano bardzo ró¿norodnymi rodza-

jami podchowanego materia³u zarybieniowego wêgorza.

WskaŸniki dotycz¹ce zarybieñ wêgorzem w 2011 roku

(tab. 1) porównano z tymi samymi wskaŸnikami z 2010 roku

(Wo³os i Mickiewicz 2011). W przypadku udzia³u podmio-

tów, które przeprowadzi³y zarybienia wêgorzem w ca³kowi-

tej analizowanej liczbie podmiotów, w porównaniu z 2010

rokiem w zlewni Odry pozosta³ on na tym samym poziomie,

natomiast wzrós³ wyraŸnie w zlewni Wis³y, z oko³o 74 do

ponad 88%, a co za tym idzie w ca³kowitej analizowanej

próbie – z 74 do 80%.

Jeœli chodzi o wskaŸnik powierzchni wód zarybionej

wêgorzem, to by³ on wyraŸnie wy¿szy w zlewni Wis³y (88%),

ni¿ w zlewni Odry (74%). Zarówno ca³kowita masa, jak

i liczba osobników wprowadzonego do wód obwodów

rybackich materia³u zarybieniowego wêgorza, w porówna-

niu z 2010 rokiem by³a znacznie wy¿sza (o blisko 3400 kg

i o ponad 158 tys. sztuk), ale wp³yw na to mia³a g³ównie wiê-

ksza liczba zebranych kwestionariuszy ankietowych

(71 w 2011 roku, 50 w 2010 roku).

Liczba zarybionych osobników wêgorza na jednostkê

zarybianej powierzchni wód (szt. ha-1), w porównaniu z

2010 rokiem by³a niemal identyczna w zlewni Odry,

w zlewni Wis³y ni¿sza, podobnie jak w ca³kowitej analizowa-

nej próbie. Œrednia liczba wêgorzy przypadaj¹cych na jed-

nostkê masy materia³u zarybieniowego (szt. kg-1), by³a

wy¿sza w 2010 roku (95 szt. kg-1), ni¿ w roku 2011 (85 szt.

kg-1). Œrednia masa jednostkowa wêgorzy stanowi¹cych

materia³ zarybieniowy (g szt.-1), wy¿sza by³a w zlewni Wis³y
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TABELA 1

Zarybienia wêgorzem europejskim wód obwodów rybackich
w Polsce w 2011 roku (dane opracowane na podstawie

kwestionariuszy ankietowych uzyskanych od 71 podmiotów
gospodarczych u¿ytkuj¹cych 301522 ha wód)

WskaŸnik
Dorzecze

Odry
Dorzecze

Wis³y
Razem

udzia³ podmiotów, które przepro-
wadzi³y zarybienia wêgorzem (%)

74 88 80

zarybiona w 2011 roku powierzch-
nia jezior, rzek i zbiorników zaporo-
wych (ha)

68745 184824 253569

udzia³ powierzchni zarybionej wê-
gorzem w ca³kowitej analizowanej
powierzchni wód (%)

74 88 84

masa wprowadzonego do wód ma-
teria³u zarybieniowego (kg)

4261,5 6393,0 11258

liczba wprowadzonych do wód wê-
gorzy (szt.)

382145 562598 954443

liczba wprowadzonych wêgorzy
przypadaj¹cych na jednostkê zary-
bianej powierzchni wód (szt. ha-1)

5,6 3,0 3,8

œrednia liczba osobników wêgorza
przypadaj¹cych na 1 kilogram ma-
teria³u zarybieniowego (szt. kg-1)

90 88 85

zakres (od-do) liczby wêgorzy
przypadaj¹cych na 1 kilogram ma-
teria³u zarybieniowego (szt. kg-1)

10-500 3-300 3-500

œrednia masa wprowadzanych do
wód wêgorzy (g szt.-1)

23 39 36

zakres (od-do) mas jednostkowych
wêgorzy stanowi¹cych materia³ za-
rybieniowy (g szt.-1)

2-100 3-350 2-350

³¹czna wartoœæ dokonanych zary-
bieñ (z³)

747369 1473054 2266423

wartoœæ zarybieñ w przeliczeniu na
jednostkê zarybionej powierzchni
wód (z³ ha-1)

10,87 7,97 8,94

œrednia cena materia³u zarybienio-
wego wêgorza (z³ kg-1)

264,52 220,76 236,11



(39 g szt.-1), ni¿ w zlewni Odry (23 g szt-1.). Pamiêtaæ jednak

nale¿y o znacznym zró¿nicowaniu materia³u zarybienio-

wego wêgorza, o czym œwiadcz¹ zakresy zarówno liczby

wêgorzy przypadaj¹cych na jednostkê masy materia³u

zarybieniowego, jak i samych mas jednostkowych zarybia-

nych wêgorzy.

Wartoœci zarybieñ wêgorzem (z³ ha-1 zarybionej

powierzchni), zarówno w zlewni Odry, jak i Wis³y, a tak¿e

w ca³kowitej analizowanej próbie by³y nieznacznie wy¿sze

ni¿ w roku 2010. Œrednia cena materia³u zarybieniowego

wêgorza (z³ kg-1), w porównaniu z 2010 rokiem, by³a wy¿sza

(264,52 z³ kg-1 w porównaniu z 234,72 z³ kg-1) w zlewni

Odry, zaœ ni¿sza (220,76 z³ kg-1 w porównaniu z 268,42 z³

kg-1) w zlewni Wis³y. Równie¿ w ca³ej analizowanej próbie

œrednia cena materia³u zarybieniowego wêgorza by³a

w 2011 roku ni¿sza, ni¿ w roku 2010 (236,11 z³ kg-1

w porównaniu z 254,78 z³ kg-1).

Sprzeda¿ importowanego
i wyprodukowanego materia³u
zarybieniowego wêgorza

Na podstawie wywiadów telefonicznych uzyskano infor-

macje pozwalaj¹ce oszacowaæ iloœæ wprowadzonego

w 2011 roku do wód polskich materia³u zarybieniowego

wêgorza. Informacje te przedstawiono w tabeli 2. Ze wzglêdu

na koniecznoœæ zachowania anonimowoœci kontrahentów –

poszczególnych importerów i producentów materia³u zary-

bieniowego wêgorza, niemo¿liwe by³o przedstawienie tych

informacji w podziale na zlewnie rzek Odry i Wis³y.

TABELA 2

Zarybienia wêgorzem europejskim jezior, rzek i zbiorników zapo-
rowych w Polsce w 2011 roku (dane opracowane na podstawie
informacji uzyskanych od importerów i producentów materia³u

zarybieniowego wêgorza)

Rodzaj materia³u zary-
bieniowego wêgorza (g

szt.-1)
Masa (kg)

Liczba
osobników

(szt.)

Œrednia liczba osobni-
ków przypadaj¹cych na
kilogram materia³u zary-

bieniowego (szt. kg-1)

0,33-7,5 2404 604421 251

10 7241 724100 100

15 356 23733 67

20 1280 64000 50

50 1845 36900 20

100 7307 73070 10

120 1410 11750 8

Razem: 21843 1537974 70

Generalny wniosek p³yn¹cy z analizy danych zawar-

tych w tabeli 2 jest taki sam, jak wynikaj¹cy z analizy danych

zawartych w tabeli 1, to znaczy, i¿ w 2011 roku, podobnie

zreszt¹ jak w minionych kilkunastu latach, jeziora, rzeki

i zbiorniki zaporowe w Polsce zarybione zosta³y bardzo ró¿-

norodnym pod wzglêdem masy jednostkowej (g szt.-1)

materia³em zarybieniowym wêgorza europejskiego.

W przeprowadzonych przez rybackich u¿ytkowników

wód obwodów rybackich zarybieniach pod wzglêdem masy

dominowa³ wêgorz o masie jednostkowej 100 g szt.-1 (ponad

7,3 tony), zaœ pod wzglêdem liczby osobników wêgorz

o masie jednostkowej 10 g szt.-1 (ponad 724 tys. szt.).

Ponadto mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, porów-

nuj¹c liczbê sztuk materia³u zarybieniowego wêgorza

w tabelach 1 i 2, i¿ dane na ten temat zawarte w tabeli 1, sta-

nowi¹ ponad 62% ca³kowitej liczby sztuk materia³u zarybie-

niowego wêgorza wykazanej w tabeli 2. Oznacza to, i¿

próba podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹

wybrana do badañ gospodarki wêgorzowej stanowi³a grupê

prowadz¹c¹ tê gospodarkê w sposób najbardziej inten-

sywny (prowadzi³a ona nie tylko od³owy wêgorza, ale i zary-

bienia tym gatunkiem), a zatem dobrana zosta³a trafnie.

Zaznaczyæ przy tym trzeba, i¿ zapewne stosunkowo du¿a

jest liczba podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

u¿ytkuj¹cych ekstensywnie (g³ównie wêdkarsko) niewielkie

powierzchniowo obwody rybackie, ale jednoczeœnie pro-

wadz¹cych zarybienia wêgorzem, choæ zarybienia te dla

poszczególnych, pojedynczych obwodów s¹ niewielkie.

Dane z tabeli 2 warto porównaæ z ca³kowitymi zarybie-

niami wêgorzem dokonanymi w 2010 roku przez 354 pod-

mioty gospodarcze u¿ytkuj¹ce ogóln¹ powierzchniê

386525 ha publicznych œródl¹dowych powierzchniowych

wód p³yn¹cych (Wo³os i in. 2011). Otó¿ w 2010 roku pod-

mioty te wprowadzi³y do u¿ytkowanych obwodów rybac-

kich ³¹cznie 12159 kg materia³u zarybieniowego wêgorza

w liczbie 1405435 sztuk. Mo¿na wiêc z du¿¹ doz¹ prawdo-

podobieñstwa stwierdziæ, ¿e w 2011 roku wprowadzono do

wód obwodów rybackich o 9,7 tony i 132,5 tys. szt. wêgorzy

wiêcej ni¿ w roku 2010.

Warto wspomnieæ, ¿e w 2011 roku mia³o miejsce pierw-

sze zarybienie wêgorzem zrealizowane w ramach „Planu

gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce”. Jego reali-

zacja by³a mo¿liwa dziêki œrodkom finansowym pozyskanym

z Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013” w ramach dofi-

nansowania projektu „Zarybianie wód dorzecza Odry i Wis³y

narybkiem wêgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.)

w celu odbudowy jego populacji” (Robak 2011). Do zarybieñ

wytypowano 75000 ha wód z dorzecza Odry (Zalew Szcze-

ciñski, jezioro D¹bie, rzeki Noteæ i Warta) oraz 131594 ha

wód stanowi¹cych umownie dorzecze Wis³y (Zalew Wiœlany,

Zatoka Pucka, jeziora £ebsko, Gardno i Dró¿no). Zarybiano

podchowanym narybkiem wêgorza o œredniej masie jednost-

kowej wynosz¹cej 5 g szt.-1. £¹cznie do wybranych wód

dorzeczy Wis³y i Odry wprowadzono 6000 kg i 1,2 mln szt.

narybku wêgorza. Bior¹c pod uwagê powierzchniê zarybio-

nych wód, wielkoœæ zarybienia w dorzeczu Odry wynios³a 7,5

szt. ha-1, a w dorzeczu Wis³y 4,9 szt. ha-1. Œrednia dla obu

dorzeczy ukszta³towa³a siê na poziomie 5,8 szt. ha-1. Na

zakoñczenie warto wspomnieæ, i¿ zgodnie z za³o¿eniami

„Planu gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce”, do

zarybieñ wytypowano wody wolne od przeszkód hydrotech-
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nicznych, które potencjalnie daj¹ dojrza³ym wêgorzom

szansê swobodnej wêdrówki na tarliska znajduj¹ce siê na

Morzu Sargassowym.

Podsumowanie

Na podstawie danych zawartych w kwestionariuszach

ankietowych otrzymanych od 71 podmiotów u¿ytkuj¹cych

rybacko 301522 ha wód, w tym 92429 ha wód stanowi¹cych

zlewniê rzeki Odry, oraz 209093 ha stanowi¹cych zlewniê

rzeki Wis³y, okreœliæ mo¿na charakterystykê i wielkoœæ zary-

bienia wêgorzem europejskim w 2011 roku:

– W dorzeczu Odry wynios³o ono 4261,5 kg i 382145

szt., w dorzeczu Wis³y 6393 kg i 562 598 szt., zaœ

³¹cznie 11258 kg i 954443 szt.

– Liczba wprowadzonych do wód osobników wêgorza

przypadaj¹ca na jednostkê zarybianej powierzchni

wynios³a w dorzeczu Odry 5,6 szt. ha-1, w dorzeczu

Wis³y 3,0 szt. ha-1, zaœ ³¹cznie 3,8 szt. ha-1.

– Œrednia masa wprowadzonych do wód wêgorzy

wynios³a w dorzeczu Odry 23 g szt.-1, w dorzeczu

Wis³y 39 g szt.-1, zaœ ³¹cznie 36 g szt.-1.

– Wartoœæ zarybienia wêgorzem w przeliczeniu na

jednostkê zarybionej powierzchni wód wynios³a

w dorzeczu Odry 10,87 z³ ha-1, w dorzeczu Wis³y

7,97 z³ ha-1, zaœ ³¹cznie 8,94 z³ ha-1.

– Udzia³ powierzchni zarybionej wêgorzem w ca³kowitej

analizowanej powierzchni wód wyniós³ w dorzeczu

Odry 74%, w dorzeczu Wis³y 88%, zaœ ³¹cznie 84%.

Na podstawie informacji uzyskanych od 10 najwiêk-

szych importerów i/lub producentów materia³u zarybienio-

wego wêgorza mo¿na oszacowaæ przybli¿on¹ globaln¹

iloœæ materia³u zarybieniowego, jaka zosta³a wprowadzona

do wód powierzchniowych w Polsce w 2011 roku:

– £¹cznie dla dorzeczy Odry i Wis³y wynios³a ona

21843 kg i 1537974 szt.

– Œrednia liczba osobników przypadaj¹cych na 1 kilo-

gram tego materia³u zarybieniowego wynios³a 70

szt. kg-1.

W materiale tym dominowa³ pod wzglêdem masy

wêgorz o masie jednostkowej 100 g szt-1 (pond 7,3 tony),

zaœ pod wzglêdem liczby osobników wêgorz o masie jed-

nostkowej 10 g szt-1 (ponad 724 tys. szt.).

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ w 2011 roku, za

poœrednictwem importerów i/lub producentów materia³u

zarybieniowego wêgorza, poprzez zarybienia dokonane

przez rybackich u¿ytkowników wód oraz przy udziale realiza-

cji „Planu gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce”, do

wód Polski wprowadzonych zosta³o 27843 kg (2737974 szt.)

narybku wêgorza, w tym 15645 kg (2528521 szt.) osobników

o masie jednostkowej do 10 g/szt. w³¹cznie.
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SIZE AND CHARACTER OF STOCKING EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA L.) IN POLISH INLAND WATERS IN 2011

Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wo³os

ABSTRACT. The aim of the study was to determine the state of stocking Polish inland waters with European eel in 2011. Seventy-one
enterprises conducting fisheries in 301,522 ha of waters, of which 92,429 ha were in the Oder basin and 209,093 ha were in the Vistula
basin, were surveyed with questionnaires. The number of reared eel released into the waters was 3.8 individuals ha-1 with a mean
individual weight of 36 g and a value of 8.94 PLN ha-1, while 84% of the total surface area of the waters analyzed was stocked with eel.
Using material from importers and/or producers of eel stocking material, enterprises exploiting inland waters and the implementation
of the Polish Eel Management Plan saw the release into Polish waters of 27,843 kg (2,737,974 individuals) of eel fry, including 15,645
kg (2,528,521 individuals) of eel with individual body weights of up to and including 10 g .

Keywords: European eel, inland waters, stocking
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