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Wstêp

Ranga wêgorza w rybactwie jeziorowym w Polsce by³a

zawsze znacz¹ca. Z uwagi na liczne przeszkody hydrotech-

niczne na wiêkszoœci cieków, zarówno w dorzeczu Wis³y,

jak i dorzeczu Odry, uniemo¿liwiaj¹ce z jednej strony wstê-

powanie do rzek narybku wêgorza, a z drugiej swobodny

sp³yw wêgorzy srebrzystych pod¹¿aj¹cych na tar³o, pod-

staw¹ gospodarki wêgorzowej by³y i s¹ zarybienia.

Dziêki intensywnie prowadzonym zarybieniom naryb-

kiem szklistym od³owy wêgorza systematycznie ros³y, by

w po³owie lat 80. XX wieku osi¹gn¹æ poziom 600-700 ton,

zaœ udzia³ tego gatunku w ca³kowitych przychodach z pro-

dukcji jeziorowej w latach 1978-1997 wyniós³ œrednio

46,2% (Leopold i in. 1998).

Badania przeprowadzone 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 ekonomiczna zarybieñ wynios³a œrednio

3,17 z³ wartoœci od³owu wêgorza na 1 z³ wartoœci prowa-

dzonych zarybieñ. Trzeba dodaæ, ¿e efektywnoœæ ekono-

miczna 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). W latach 1973-1982

udzia³ wartoœci zarybieñ wêgorzem w ca³kowitej wartoœci

zarybieñ ogó³u gatunków ryb wyniós³ a¿ oko³o 95% (o czym

zadecydowa³y zarybienia wêgorzem szklistym), zaœ

w latach 1995-2004 blisko 58% (Mickiewicz 2012a).

Od po³owy lat 80. XX wieku zaczê³y jednak spadaæ

zarybienia narybkiem szklistym wêgorza, a w wielu gospo-

darstwach rybackich rok 1987 by³ ostatnim rokiem przed

okresem transformacji w³asnoœciowej, w którym zarybiono

jeziora tym gatunkiem (Leopold i in. 1998).

Po okresie transformacji w³asnoœciowej w rybactwie,

którego szczyt przypad³ na lata 1993-1995, czêœæ nowo

powsta³ych podmiotów gospodarczych zaczê³a zarybiaæ

dzier¿awione jeziora wêgorzem szklistym lub podchowa-

nym, ale rok 1995 by³ ostatnim, w którym zarybiono jeziora

narybkiem szklistym w wiêkszych iloœciach – œrednio 38,8

szt. ha-1 (Wo³os 1996). W nastêpnych latach stosowano

praktycznie tylko narybek podchowany w znacznie mniej-

szych dawkach zarybieniowych, czego przyk³adem mo¿e

byæ rok 2011, w którym zarybienie jezior t¹ form¹ materia³u

wynios³o 3,6 szt. ha-1 (Mickiewicz 2012b). Mimo to w ran-

kingu ekonomicznego znaczenia poszczególnych gatun-

ków w jeziorowej gospodarce zarybieniowej w Polsce

w latach 2001-2007 wêgorz europejski znalaz³ siê na dru-

gim miejscu, zaraz po szczupaku (Mickiewicz i Wo³os

2012a).

Monitoring od³owów i zarybieñ wêgorzem europejskim

polskich wód œródl¹dowych nabra³ szczególnego znacze-

nia od 2009 roku, w którym wprowadzono Plan Gospodaro-

wania 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 2012 roku. W ramach opracowania

oszacowano tak¿e wielkoœæ sprzeda¿y materia³u zarybie-

niowego wêgorza przez jego importerów i/lub producen-

tów.

Materia³y i metodyka

W celu zebrania stosownych danych opracowano kwe-

stionariusze ankietowe i rozes³ano do reprezentatywnej

grupy (N=80) podmiotów gospodarczych uprawnionych do

rybackiego u¿ytkowania obwodów rybackich w Polsce.

G³ównie by³y to podmioty o charakterze spó³ek, okrêgi Pol-

skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, a tak¿e prywatne gospodar-

stwa rybackie.

W sumie uzyskano wysoce zadowalaj¹cy (ok. 84%)

zwrot 67 kwestionariuszy od podmiotów u¿ytkuj¹cych

295456,76 ha wód, w tym z dorzecza rzeki Wis³y od 43 pod-

miotów u¿ytkuj¹cych ³¹cznie 212925,23 ha wód, a z dorze-

cza rzeki Odry od 24 podmiotów u¿ytkuj¹cych 82531,53 ha

wód œródl¹dowych.

Aby dok³adniej zbadaæ globaln¹ iloœæ materia³u zary-

bieniowego wêgorza, która trafi³a w 2012 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. Szczegó³owy opis zastosowanych
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rozwi¹zañ metodycznych zamieszczono w rozdziale Wyniki

i dyskusja.

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 40

podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹ w obrêbie

zlewni rzeki Wis³y. Podmioty te zarybi³y wêgorzem

64536,06 ha wód po³o¿onych w zlewni Odry oraz

179217,18 ha wód stanowi¹cych zlewniê Wis³y. Ankieto-

wane podmioty w 2012 roku przeprowadzi³y zarybienia

g³ównie narybkiem podchowanym wêgorza, wyj¹tkowo

dwa z ankietowanych podmiotów gospodarczych dodat-

kowo zastosowa³y zarybienie wêgorzem szklistym (6,5 kg

i 16250 szt. o wartoœci 14230 z³). Szczegó³owe informacje

na temat zarybieñ wêgorzem europejskim przedstawiono

w tabeli 1.

Analizuj¹c wskaŸniki zawarte w tabeli 1 pamiêtaæ

trzeba, i¿ s¹ to wskaŸniki obliczone na podstawie danych

rzeczywistych otrzymanych drog¹ kwestionariuszy ankie-

towych od podmiotów prowadz¹cych gospodarkê ryback¹,

przy czym 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 2012 roku, przede wszystkim

z tego powodu, i¿ na podstawie posiadanej wiedzy eks-

perckiej i wieloletnich doœwiadczeñ w prowadzeniu analiz

od³owów ryb i zarybieñ, do badañ ankietowych zosta³y

wybrane tylko te podmioty, które w latach wczeœniejszych

zarówno od³awia³y wêgorza towarowego, jak i prowadzi³y

systematyczne zarybienia tym gatunkiem. Zebrane dane

wskazuj¹, ¿e jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe w Polsce

w 2012 roku, podobnie jak w ostatnich kilkunastu latach,

zarybiano bardzo ró¿norodnymi rodzajami podchowanego

materia³u zarybieniowego wêgorza.

W przypadku udzia³u podmiotów, które przeprowadzi³y

zarybienia wêgorzem w ca³kowitej analizowanej liczbie pod-

miotów, w porównaniu z 2011 rokiem (Mickiewicz i Wo³os

2012b), zarówno w zlewni Odry, jak i zlewni Wis³y, a co za tym

idzie w ca³kowitej analizowanej próbie, odnotowano wyraŸny

wzrost tych zarybieñ. Wzrost ten wyniós³ w zlewni Odry 9,

w zlewni Wis³y 5, a w ca³ej próbie 10 punktów procentowych.

Jeœli chodzi o wskaŸnik powierzchni wód zarybionej

wêgorzem, to by³ on wy¿szy w zlewni Wis³y (84%), ni¿

w zlewni Odry (78%). W 2011 roku wskaŸniki te wynios³y

odpowiednio 74% i 88%. W ca³ej badanej próbie wskaŸnik

ten w latach 2011 i 2012 praktycznie nie zmieni³ siê.

Zarówno ca³kowita masa, jak i liczba osobników wpro-

wadzonego do wód obwodów rybackich materia³u zarybie-

niowego wêgorza, w porównaniu z 2011 rokiem by³a znacz-

nie ni¿sza (o blisko 2300 kg i o ponad 129 tys. sztuk).

Liczba zarybionych osobników wêgorza na jednostkê

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

z 2011 rokiem by³a niemal identyczna w zlewni rzeki Odry,

w zlewni rzeki Wis³y zaœ ni¿sza, podobnie jak w ca³kowitej

analizowanej próbie.

Œrednia liczba wêgorzy przypadaj¹cych na jednostkê

masy materia³u zarybieniowego (szt. kg-1), by³a wy¿sza

w 2012 roku (92 szt. kg-1), ni¿ w roku 2011 (85 szt. kg-1).

Œrednia masa jednostkowa wêgorzy stanowi¹cych

materia³ zarybieniowy (g szt.-1), wynios³a w zlewni rzeki

Wis³y 11,0 g szt.-1, w zlewni rzeki Odry 10,7 g szt.-1, zaœ

w ca³ej analizowanej próbie 10,9 g szt.-1. O znacznym zró¿-

nicowaniu materia³u zarybieniowego wêgorza œwiadcz¹

zakresy zarówno liczby wêgorzy przypadaj¹cych na jed-
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TABELA 1

Zarybienia wêgorzem europejskim wód obwodów rybackich
w 2012 roku (dane opracowane na podstawie kwestionariuszy

ankietowych uzyskanych od 67 podmiotów gospodarczych u¿yt-
kuj¹cych oko³o 295457 ha wód)

WskaŸnik
Dorzecze

Odry
Dorzecze

Wis³y
Razem

udzia³ podmiotów, które prze-
prowadzi³y zarybienia wêgo-
rzem (%)

83 93 90

zarybiona powierzchnia jezior,
rzek i zbiorników zaporowych
(ha)

64536,06 179217,18 243753,24

udzia³ powierzchni zarybionej
wêgorzem w ca³kowitej analizo-
wanej powierzchni wód (%)

78 84 83

masa wprowadzonego do wód
materia³u zarybieniowego (kg)

3812 5170 8981

liczba wprowadzonych do wód
wêgorzy (szt.)

355783 469355 825138

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

5,5 2,6 3,4

œrednia liczba osobników wê-
gorza przypadaj¹cych na kilo-
gram materia³u zarybieniowego
(szt. kg-1)

93 91 92

zakres (od-do) liczby wêgorzy
przypadaj¹cych na 1 kg mate-
ria³u zarybieniowego (szt. kg-1)

10-490 10-280 10-490

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

10,7 11,0 10,9

zakres (od-do) mas jednostko-
wych wêgorzy stanowi¹cych
materia³ zarybieniowy (g szt.-1)

2-100 4-100 2-100

³¹czna wartoœæ zarybieñ (z³) 701058 1238772 1939830

wartoœæ zarybieñ w przeliczeniu
na jednostkê zarybianej po-
wierzchni (z³ ha-1)

10,86 6,91 7,96

œrednia cena materia³u zarybie-
niowego wêgorza (z³ kg-1)

246,13 236,75 239,88



nostkê masy materia³u zarybieniowego, jak i samych mas

jednostkowych zarybianych wêgorzy.

Wartoœci zarybieñ wêgorzem (z³ ha-1 zarybionej

powierzchni), w 2011 i 2012 roku w zlewni Odry by³y bardzo

podobne, zaœ w zlewni Wis³y, a tak¿e w ca³kowitej analizo-

wanej próbie by³y one ni¿sze o oko³o 1 z³ ha-1.

Œrednia cena materia³u zarybieniowego wêgorza (z³

kg-1), w 2011 i 2012 roku, kszta³towa³a siê na bardzo zbli¿-

onym poziomie, odpowiednio 236,11 z³ kg-1 i 239,88 z³ kg-1.

Sprzeda¿ importowanego
i wyprodukowanego materia³u
zarybieniowego wêgorza

Na podstawie wywiadów telefonicznych uzyskano

informacje pozwalaj¹ce oszacowaæ w bardzo du¿ym przy-

bli¿eniu iloœæ wprowadzonego w 2012 roku do wód polskich

materia³u zarybieniowego wêgorza. Informacje te przedsta-

wiono w tabeli 2. Niestety, ze wzglêdu na koniecznoœæ

zachowania anonimowoœci kontrahentów poszczególnych

importerów i producentów materia³u zarybieniowego wêgo-

rza, nie istnieje mo¿liwoœæ przedstawienia tych informacji

w podziale na zlewnie rzek Odry i Wis³y.

TABELA 2

Zarybienia wêgorzem europejskim wód œródl¹dowych w 2012
roku (dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych od
importerów i producentów materia³u zarybieniowego wêgorza)

Rodzaj materia³u
zarybieniowego

wêgorza (g szt.-1)
Masa (kg)

Liczba
osobników

(szt.)

Œrednia liczba osobni-
ków przypadaj¹cych

na 1 kg materia³u
zarybieniowego

(szt. kg-1)

0,33 – 7,5 4088 1022 000 250

10 5377 537700 100

15 1379 91933 67

20 135 6750 50

50 1085 21700 20

100 6735 67350 10

Razem: 18799 1747433 93

Generalny wniosek p³yn¹cy z analizy danych zawar-

tych w tabeli 2 jest taki sam, jak wniosek wynikaj¹cy z ana-

lizy danych zawartych w tabeli 1, to znaczy, ¿e w 2012 roku,

podobnie zreszt¹ jak w minionych kilkunastu latach, jeziora,

rzeki i zbiorniki zaporowe w Polsce zarybione zosta³y bar-

dzo ró¿norodnym pod wzglêdem masy jednostkowej mate-

ria³em zarybieniowym wêgorza europejskiego.

W przeprowadzonych przez rybackich u¿ytkowników

obwodów rybackich zarybieniach dominowa³ pod wzglê-

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

6,7 tony), zaœ pod wzglêdem liczby osobników wêgorz

o masie jednostkowej od 0,33 do 7,5 g szt.-1 (ponad 1 mln

szt.).

Zarybienia badanych obwodów rybackich (tab. 1) sta-

nowi³y ponad 47% ca³kowitej liczby sztuk materia³u zary-

bieniowego wêgorza wprowadzonego do wód polskich

(tab. 2). Oznacza to, i¿ próba podmiotów prowadz¹cych

gospodarkê ryback¹ wybrana do badañ gospodarki wêgo-

rzowej stanowi³a grupê prowadz¹c¹ tê gospodarkê w spo-

sób najbardziej intensywny. Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e

bardzo liczna jest grupa podmiotów gospodarczych i osób

fizycznych u¿ytkuj¹cych ekstensywnie (przede wszystkim

wêdkarsko lub rybacko-wêdkarsko) niewielkie powierzch-

niowo obwody rybackie. Przyk³adowo, w ramach badañ

ekonomicznych z zakresu rybactwa œródl¹dowego przewi-

dzianych w Programie Badañ Statystycznych Statystyki

Publicznej dotycz¹cych 2011 roku, otrzymano kwestiona-

riusze RRW-23 od 392 podmiotów gospodarczych u¿yt-

kuj¹cych ogóln¹ powierzchniê 385785 ha publicznych

œródl¹dowych powierzchniowych wód p³yn¹cych (Wo³os

i in. 2012). Podmioty te prowadzi³y zarybienia wêgorzem,

choæ zarybienia te dla poszczególnych, pojedynczych

obwodów by³y relatywnie niewielkie.

W 2011 roku podmioty zajmuj¹ce siê importem i/lub

produkcj¹ materia³u zarybieniowego wêgorza wprowadzi³y

na rynek ³¹cznie 21843 kg materia³u zarybieniowego wêgo-

rza w liczbie 1537974 sztuk. W 2012 roku wprowadzono do

wód obwodów rybackich o 3 tony mniej i blisko 210 tys. szt.

wêgorzy wiêcej ni¿ w roku 2011. Tak wiêc pomimo spadku

³¹cznej masy materia³u zarybieniowego wêgorza, wprowa-

dzono wiêcej osobników tego gatunku, a to oznacza, ¿e

zarybiano materia³em mniejszym.

Podsumowanie

W œwietle danych zawartych w kwestionariuszach

ankietowych otrzymanych od 67 podmiotów u¿ytkuj¹cych

rybacko 295457 ha wód, tym 82532 ha wód stanowi¹cych

zlewniê rzeki Odry, oraz 212925 ha stanowi¹cych zlewniê

rzeki Wis³y, charakterystyka i wielkoœæ zarybienia wêgo-

rzem europejskim w 2012 roku przedstawia³a siê nastê-

puj¹co:

� w dorzeczu Odry wynios³o ono 3812 kg i 355783

szt., w dorzeczu Wis³y 5170 kg i 469355 szt., zaœ

³¹cznie 8981 kg i 825138 szt.;

� liczba wprowadzonych do wód osobników wêgorza

przypadaj¹ca na jednostkê zarybianej powierzchni

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

Wis³y 2,6 szt. ha-1, zaœ ³¹cznie 3,4 szt. ha-1;

� œrednia masa wprowadzonych do wód wêgorzy

wynios³a w dorzeczu Odry 10,7 g szt.-1, w dorzeczu

Wis³y 11,0 g szt.-1, zaœ ³¹cznie 10,9 g szt.-1;

� wartoœæ zarybienia wêgorzem w przeliczeniu na jed-

nostkê zarybionej powierzchni wód wynios³a

w dorzeczu Odry 10,86 z³ ha-1, w dorzeczu Wis³y

6,91 z³ ha-1, zaœ ³¹cznie 7,96 z³ ha-1;

� udzia³ powierzchni zarybionej wêgorzem w ca³kowi-

tej analizowanej powierzchni wód wyniós³ w dorze-

czu Odry 78%, w dorzeczu Wis³y 84%, zaœ ³¹cznie

83%.
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W œwietle informacji uzyskanych od importerów i/lub

producentów materia³u zarybieniowego okreœlono, ¿e

w 2012 roku:

� ³¹cznie w dorzeczu Odry i Wis³y zarybienie wynios³o

18799 kg i 1747433 szt.;

� œrednia liczba osobników przypadaj¹cych na 1 kg

materia³u zarybieniowego wynios³a 83;

� w materiale tym dominowa³ pod wzglêdem masy

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

6,7 tony), zaœ pod wzglêdem liczby osobników

wêgorz o masie jednostkowej do 7,5 g szt.-1 (ponad

1 mln szt.).

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ w 2012 roku, za

poœrednictwem importerów i/lub producentów materia³u

zarybieniowego wêgorza, do wód wprowadzono 18799 kg

i 1747433 szt. narybku wêgorza, w tym 9465 kg i 1559700

szt. osobników o masie jednostkowej do 10 g szt.-1

w³¹cznie.
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WIELKOŒÆ I CHARAKTERYSTYKA ZARYBIEÑ OBWODÓW RYBACKICH WÊGORZEM EUROPEJSKIM ANGUILLA ANGUILLA

L. W 2012 ROKU

Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wo³os

ABSTRACT. Celem pracy by³o zebranie i przeanalizowanie danych o zarybieniach polskich wód œródl¹dowych wêgorzem

europejskim w 2012 roku. Przeprowadzono badania ankietowe 67 podmiotów u¿ytkuj¹cych rybacko 295457 ha wód, w tym 82532 ha

stanowi¹cych zlewniê rzeki Odry oraz 212925 ha wód w zlewni rzeki Wis³y. Liczba wprowadzonych do wód osobników wêgorza

podchowanego wynios³a 3,4 szt. ha-1, œrednia masa 1 osobnika 23 g, wartoœæ finansowa 7,96 pln ha-1, zaœ udzia³ powierzchni

zarybionej wêgorzem w ca³kowitej analizowanej powierzchni wód 83%. Za poœrednictwem importerów i/lub producentów materia³u

zarybieniowego wêgorza do wód wprowadzonych zosta³o 18799 kg (1747433 szt.) narybku wêgorza, w tym 9465 kg (1559700 szt.)

osobników o masie jednostkowej do 10 g w³¹cznie.

Keywords: European eel, inland waters, stocking management
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