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Wstêp

W okresie powojennym od³owy gospodarcze wêgorza
europejskiego by³y przez oko³o 30 lat, zw³aszcza w okresie
tzw. gospodarki planowej, a tak¿e w pierwszych latach po
transformacji w³asnoœciowej, g³ównym Ÿród³em przycho-
dów rybactwa jeziorowego. Udzia³ tego gatunku w przycho-
dach ze sprzeda¿y ryb jeziorowych w latach 1978-1997
wynosi³ oko³o 46%, podczas gdy odsetek w ca³kowitej
masie od³owionych ryb tylko 9,7% (Leopold i in. 1998).
Dziêki systematycznym i wysokim zarybieniom, od³owy
wêgorza w Polsce ros³y – do poziomu 600-700 ton
w po³owie lat 80. XX wieku, w znacznym stopniu decyduj¹c
o korzystnej kondycji ekonomicznej gospodarstw rybackich
(Wo³os 2015). Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w latach
1973-1982 udzia³ od³owów wêgorza w ca³kowitej wartoœci
od³owów ryb wyniós³ blisko 46%, zaœ w latach 1995-2004
(po okresie transformacji w³asnoœciowej w rybactwie) nieco
ponad 35%, tak wiêc mo¿na powiedzieæ, i¿ po³owy wêgo-
rza nadal stanowi¹ istotne Ÿród³o przychodów rybactwa
jeziorowego (Mickiewicz 2012). Natomiast w latach
1973-1982 udzia³ wartoœci zarybieñ wêgorzem w ca³kowitej
wartoœci zarybieñ wyniós³ a¿ oko³o 95% (o czym decy-
dowa³y zarybienia wêgorzem szklistym), zaœ w latach
1995-2004 blisko 58%, przy czym oparte one ju¿ by³y na
narybku podchowanym (op. cit.). Zarybienia wêgorzem
opiera³y siê w latach 70. i 80. XX w. niemal wy³¹cznie na
narybku szklistym, którego dawki wynosi³y nawet 200-300
osobników na 1 ha w ¿yznych jeziorach sandaczowych, co
przy bardzo niskiej cenie zakupu materia³u zarybieniowego,
a jednoczeœnie wysokiej cenie wêgorza towarowego, decy-
dowa³o o bardzo wysokiej ekonomicznej efektywnoœci
zarybieñ (Leopold i Wo³os 2001, Wo³os 2015). Zarybienia
narybkiem szklistym zaczê³y jednak spadaæ od po³owy lat

80. XX wieku, a ostatnim rokiem, w którym gospodarstwa

rybackie zarybi³y jeziora t¹ form¹ materia³u w wiêkszych ilo-

œciach – œrednio 38,8 szt./ha, by³ rok 1995 (Wo³os i in.

2015). W nastêpnych latach stosowano jedynie narybek

podchowany w znacznie mniejszych dawkach zarybienio-

wych, czego efektem by³ wyraŸny spadek od³owów gospo-

darczych a¿ do poziomu oko³o 90 ton w roku 2013 (Wo³os

i in. 2014). Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e wêgorz jest jednym

z podstawowych gatunków w gospodarce zarybieniowej –

w latach 2001-2007 znalaz³ siê na drugim miejscu (zaraz po

szczupaku) w rankingu ekonomicznej wa¿noœci gatunków

w jeziorowej gospodarce zarybieniowej (Mickiewicz i Wo³os

2012), przy czym efektywnoœæ zarybieñ tym gatunkiem

w latach 1995-2007 kszta³towa³a siê œrednio rocznie na

poziomie 2,32 z³ ha-1 wartoœci od³owu na 1 z³ ha-1 wartoœci

zarybienia (Mickiewicz 2013).

Znaczenie sta³ego monitoringu gospodarki wêgorzo-

wej w wodach œródl¹dowych sta³o siê szczególnie istotne

zw³aszcza od 2008 roku, w którym zatwierdzony zosta³

opracowany przez specjalistów z Morskiego Instytutu

Rybackiego w Gdyni i Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w Olsztynie "Plan gospodarowania zasobami wêgorza

w Polsce" (Plan… 2008). W zwi¹zku z tym, Zak³ad Bioeko-

nomiki Rybactwa IRS przeprowadzi³ w latach 2011-2014

szeroko zakrojone badania ankietowe u¿ytkowników

rybackich pod k¹tem monitorowania wielkoœci i podstawo-

wych charakterystyk od³owów (Wo³os i Mickiewicz 2011,

2012, 2013, 2014). W roku 2015 badania poszerzone

zosta³y o istotne dla wdra¿ania Planu aspekty gospodarcze

i rynkowe gospodarki wêgorzowej (Wo³os i in. 2015).

Celem opracowania by³o zebranie i opracowanie

danych dotycz¹cych wielkoœci po³owów wêgorza europej-

skiego, zarówno gospodarczych, jak i wêdkarskich
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i k³usowniczych, oraz okreœlenie specyficznych cech tych
po³owów w 2014 roku.

Materia³y i metodyka

Badania dotycz¹ce od³owów i zarybieñ wêgorzem
europejskim w wodach œródl¹dowych opiera³y siê na repre-
zentatywnym zbiorze podmiotów prowadz¹cych
œródl¹dow¹ gospodarkê ryback¹ w publicznych
œródl¹dowych powierzchniowych wodach p³yn¹cych.

W celu zebrania stosownych danych opracowano spe-
cjalne kwestionariusze ankietowe i rozes³ano do licznej
grupy (N = 78) 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 wiêksze prywatne
gospodarstwa rybackie. Pytania zawarte w kwestionariu-
szach objê³y nastêpuj¹ce zagadnienia:

– wielkoœæ od³owów rybackich,

– wielkoœæ od³owów wêdkarskich,

– wielkoœæ od³owów k³usowniczych,

– sezonow¹ dynamikê od³owów,

– udzia³ poszczególnych narzêdzi po³owowych
w ca³kowitych od³owach rybackich,

– udzia³ formy srebrzystej i ¿ó³tej w ca³kowitych
od³owach rybackich.

W sumie uzyskano zadowalaj¹cy (80,8%) zwrot 63
kwestionariuszy od podmiotów u¿ytkuj¹cych oko³o 292221
ha wód, w tym z dorzecza Wis³y od 38 podmiotów u¿yt-
kuj¹cych ³¹cznie ok. 197823 ha wód, a z dorzecza Odry od
25 podmiotów u¿ytkuj¹cych ok. 94398 ha wód sta-
nowi¹cych obwody rybackie. Poniewa¿ nie wszystkie
badane gospodarstwa udzieli³y informacji na temat wielko-
œci od³owów rybackich, wêdkarskich i k³usowniczych,
liczba podmiotów podana przy omówieniu wyró¿nionych
frakcji po³owowych jest mniejsza ni¿ 63 i np. w przypadku
od³owów gospodarczych wynosi 52.

Wyniki i dyskusja

Wielkoœæ od³owów gospodarczych

Okreœlenie wielkoœci od³owów gospodarczych wêgo-
rza europejskiego w wodach œródl¹dowych oparto na
danych uzyskanych od 52 podmiotów eksploatuj¹cych
rybacko obwody rybackie o ³¹cznej powierzchni 247171 ha,
a ze wzglêdu na fakt, ¿e czêœæ obwodów jest ustanowiona
na rzekach i zbiornikach zaporowych, stanowi to ponad
100% ca³kowitej powierzchni jezior ujêtych w „Planie
gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce”,
wynosz¹cej 235995 ha. Jest to wiêc próba wysoce repre-
zentatywna dla ca³oœci gospodarki wêgorzowej prowadzo-
nej w Polsce. Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony, ¿e
badaniami objêto znaczny area³ jezior, w których po³awia
siê oko³o 93% ca³kowitej produkcji wêgorza towarowego

w Polsce (Wo³os i in. 2014). Badane 52 podmioty od³owi³y
w 2014 roku (stan na 15 listopada, a wiêc po zakoñczeniu
sezonu po³owów wêgorza) 72682 kg wêgorza europej-
skiego, w tym w dorzeczu Odry 20935 kg, a w dorzeczu
Wis³y 51747 kg.

Do dalszych obliczeñ przyjêto zgodnie z „Planem
gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce” (Za³¹cznik 2
– Tabela 1. Uwzglêdnione dorzecza i powierzchnie jezior,
str. 82), ¿e ca³kowity area³ jezior przypadaj¹cych na dorze-
cze Odry wynosi 82285 ha, natomiast na dorzecze Wis³y
153710 ha. Przytoczone powierzchnie obejmuj¹ tylko
jeziora wiêksze, po³o¿one w wiêkszych skupiskach lub sta-
nowi¹ce zwarte pojezierza, po³¹czone wiêkszymi ciekami
umo¿liwiaj¹cymi teoretycznie intensywn¹, swobodn¹
migracjê wêgorzy, a zatem umo¿liwiaj¹ce te¿ gospodaro-
wanie i ochronê populacji tego gatunku zgodnie z wytycz-
nymi „Planu gospodarowania zasobami wêgorza w Pol-
sce”. Na tej podstawie mo¿na by³o obliczyæ rzeczywiste
po³owy wêgorza europejskiego w jeziorach le¿¹cych w obu
wyró¿nionych dorzeczach. Do dalszych obliczeñ pos³u¿y³
wskaŸnik, jakim jest wydajnoœæ (kg ha-1) jezior. W 2014 roku
podmioty u¿ytkuj¹ce wody w dorzeczu Odry uzyska³y
wydajnoœæ na poziomie 0,27 kg ha-1 – o 0,07 kg ha-1 ni¿sz¹
ni¿ w roku 2013 roku (Wo³os i Mickiewicz 2014). W dorzeczu
Wis³y badane podmioty u¿ytkuj¹ce wody uzyska³y wydaj-
noœæ 0,31 kg ha-1, a wiêc o 0,02 kg ha-1 ni¿sz¹ ni¿ w roku
2013 (op. cit.). W ten sposób ca³kowite od³owy gospodar-
cze z jezior w poszczególnych dorzeczach wynios³y:

– Dorzecze Odry: 82285 ha x 0,27 kg ha-1 = 22,2 tony.

– Dorzecze Wis³y: 153710 ha x 0,31 kg ha-1 = 47,7
tony.

– Razem: 22,2 t + 47,7 t = 69,9 tony.

Obliczona w ten sposób ca³kowita wielkoœæ produkcji
wêgorza w jeziorach wynios³a 69,9 tony (w 2013 roku 78,7
tony, op. cit.). Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e na jeziora przypada
93% ca³kowitej produkcji wêgorza z œródl¹dowych wód
powierzchniowych p³yn¹cych (wg analizy kwestionariuszy
RRW-23 za rok 2013, Wo³os i in. 2014) oraz dodaj¹c od³owy
uzyskane przez Ryback¹ Spó³dzielniê Pracy „Regalica”
w dorzeczu Odry i od³owy Spó³dzielni Rybo³ówstwa i Prze-
twórstwa „Troæ” w dorzeczu Wis³y, oszacowano, ¿e
ca³kowite od³owy gospodarcze wêgorza europejskiego
wynios³y w 2014 roku:

– Dorzecze Odry – 24,9 tony.

– Dorzecze Wis³y – 52,4 tony.

– Razem dorzecze Odry i dorzecze Wis³y – 77,3 tony.

Zgodnie z wynikami badañ kwestionariuszy RRW-23
(Wo³os i in. 2014) w roku 2013 ca³kowita produkcja wêgorza
ze œródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych sta-
nowi¹cych obwody rybackie wynios³a oko³o 90 ton, co
oznacza wyraŸny spadek od³owów w 2014 roku w stosunku
do poprzedniego sezonu po³owowego.
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Szacunkowa wielkoœæ od³owów wêdkarskich

Z informacji udzielonych przez 54 respondentów u¿yt-
kuj¹cych 259724 ha wód obwodów rybackich oszacowano
wielkoœæ od³owów wêdkarskich wêgorza w 2014 roku.
Wed³ug danych nades³anych przez badane podmioty wiel-
koœæ od³owów mo¿na oszacowaæ na poziomie 0,13 kg ha-1

(wzrost o 0,01 kg ha-1 w stosunku do roku 2013) w zlewni
rzeki Odry oraz 0,09 kg ha-1 (tak¿e wzrost o 0,01 kg ha-1)
w zlewni rzeki Wis³y. Ekstrapolacja na ca³kowit¹ powierzch-
niê jezior i zbiorników zaporowych w tych dorzeczach daje
szacunek w wysokoœci:

– Dorzecze Odry: 98285 ha x 0,13 kg ha-1 = 12,8 tony.

– Dorzecze Wis³y: 185710 ha x 0,09 kg ha-1 = 16,7
tony.

– Razem dorzecze Odry i dorzecze Wis³y = 29,5 tony.

Uderza znaczna rozbie¿noœæ tego szacunku z szacun-
kowym od³owem wêdkarskim w obu tych dorzeczach
przedstawionym w „Planie gospodarowania zasobami
wêgorza w Polsce”, który podaje dla obu wyró¿nionych
dorzeczy ca³kowity od³ów wêdkarski na poziomie 212 ton,
co oznacza³oby niemal 7-krotny spadek od³owów tego
gatunku. Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e dane
zamieszczone w Planie opiera³y siê g³ównie na badaniach
ankietowych z lat 2000-2004, kiedy zagêszczenie wêgorza
w naszych wodach by³o znacznie wiêksze. Do obliczeñ
wziêto wówczas pod uwagê powierzchnie ca³ych dorzeczy,
bez ograniczeñ przedstawionych w niniejszym opracowa-
niu. Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e zgodnie z cytowanym „Pla-
nem … 2008” wprowadzono okres ochronny wêgorza euro-
pejskiego, w którym zarówno od³owy rybackie, jak i wêdkar-
skie s¹ ca³kowicie zabronione. W odró¿nieniu jednak od
po³owów gospodarczych, wprowadzenie okresu ochron-
nego w miesi¹cach letnich, na które przypada szczyt presji
wêdkarskiej, bardziej wp³ynê³o na spadek od³owów wêd-
karskich, ni¿ w przypadku eksploatacji rybackiej, nakiero-
wanej na od³owy znacznej czêœci wêgorza w okresach
sp³ywu wiosennego i jesiennego. Tak znaczny spadek
od³owów wêdkarskich wêgorza w stosunku do lat
2000-2004 wymaga jeszcze osobnego komentarza. Jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e przy wiêkszych zagêszczeniach
wêgorza znaczna czêœæ wêdkarzy specjalizowa³a siê
w po³owach tego gatunku.

Szacunkowa wielkoœæ od³owów
k³usowniczych

Dziêki informacjom udzielonym przez 46 responden-
tów u¿ytkuj¹cych 227023 ha wód obwodów rybackich
oszacowano wielkoœæ od³owów k³usowniczych wêgorza
w Polsce w 2014 roku. Wed³ug badanych respondentów
w dorzeczu Odry k³usownicy od³owili 0,13 kg ha-1 (w 2013
roku 0,11 kg ha-1), natomiast w dorzeczu Wis³y 0,10 kg ha-1

(w 2013 roku 0,09 kg ha-1). Przeliczaj¹c te wielkoœci na
ca³kowit¹ powierzchniê jezior przyjêt¹ w tym opracowaniu

oraz powierzchniê zbiorników zaporowych w ka¿dym
dorzeczu (dorzecze Odry – 98285 ha, dorzecze Wis³y –
185710 ha) oszacowano wielkoœæ po³owów k³usowniczych:

– Dorzecze Odry: 98285 ha x 0,13 kg ha-1 = 12,8 tony.

– Dorzecze Wis³y: 185710 ha x 0,10 kg ha-1= 18,6
tony.

– Razem dorzecze Odry i dorzecze Wis³y = 31,4 tony.

Oznacza to wzrost od³owów k³usowniczych w roku
2014 o 3,9 tony w stosunku do roku 2013. Od³owy k³usow-
nicze stanowi³y zatem 40,6% wielkoœci od³owów gospodar-
czych i 106% od³owów wêdkarskich.

Ca³kowite od³owy wêgorza europejskiego

Bior¹c pod uwagê wszystkie przedstawione obliczenia
i szacunki mo¿liwe jest okreœlenie ca³kowitych od³owów
wêgorza w wodach œródl¹dowych oraz w podziale na
dorzecze Odry i dorzecze Wis³y. Uzyskane wyniki w synte-
tycznej formie przedstawia tabela 1.

TABELA 1

Ca³kowite po³owy wêgorza europejskiego w wodach
œródl¹dowych w Polsce w 2014 roku

Oszacowane
od³owy

Dorzecze
Wis³y (tony)

Dorzecze
Odry (tony)

Razem
(tony)

Od³owy rybackie 52,4 24,9 77,3

Od³owy wêdkarskie 16,7 12,8 29,5

Od³owy k³usownicze 18,6 12,8 31,4

RAZEM (tony) 87,7 50,5 138,2

Wyliczone od³owy wynios³y 138,2 tony, co oznacza, ¿e
w porównaniu z rokiem 2013 (143,0 tony) uleg³y one
obni¿eniu o 3,4%, przy czym w dorzeczu Wis³y od³owy by³y
zbli¿one w obu latach, a w dorzeczu Odry ni¿sze o 9,5%.
Dla porównania warto podaæ, ¿e w stosunku do roku 2010
ca³kowite od³owy wêgorza obni¿y³y siê a¿ o 40% (Wo³os
i Mickiewicz 2011).

Sezonowa dynamika od³owów

Tabele 2-4 przedstawiaj¹ od³owy wêgorza w poszcze-
gólnych porach jego sezonu po³owowego, uwzglêdniaj¹c
udzia³ procentowy masy od³owionej w czasie wyró¿nionej
pory w ca³kowitej masie od³owów w 2014 roku. W tabelach
tych uwzglêdniono od³owy gospodarcze, wêdkarskie oraz
k³usownicze.

Podsumowuj¹c dane zamieszczone w tabelach 2-4,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ rybackich i k³usowniczych
od³owów wêgorza zwi¹zana by³a z okresem sp³ywu wio-
sennego i letnim okresem ¿erowania tego gatunku, nato-
miast w przypadku od³owów wêdkarskich znakomita ich
wiêkszoœæ mia³a miejsce w szczycie sezonu ¿erowania
wêgorzy, czyli w okresie letnim. Jeœli chodzi o okres jesien-
nego sp³ywu wêgorzy, to najwiêkszy udzia³ ca³kowitych
od³owów dotyczy³ od³owów rybackich i k³usowniczych, zaœ
najmniejszy od³owów wêdkarskich. Porównuj¹c dane na
temat sezonowej dynamiki od³owów wêgorza w 2014 roku
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z wynikami badañ prowadzonych w latach wczeœniejszych
(Wo³os i Mickiewicz 2011, 2012, 2013, 2014), trzeba stwier-
dziæ, i¿ zarówno w przypadku od³owów rybackich i wêdkar-
skich, jak i od³owów k³usowniczych, proporcje w udziale
procentowym poszczególnych sezonów po³owowych by³y
dosyæ stabilne, jednak w przypadku od³owów wêdkarskich
udzia³ okresu letniego uleg³ zmniejszeniu, g³ównie na
korzyœæ okresu wiosennego – co jest w pe³ni zrozumia³e
zwa¿ywszy na wczesn¹ i bardzo ciep³¹ wiosnê w 2014 roku.

Udzia³ narzêdzi po³owowych w od³owach
gospodarczych

Okreœlono rangê poszczególnych narzêdzi po³owowych
w od³owach wêgorza, uwzglêdniaj¹c udzia³ procentowy masy
od³owionej za pomoc¹ wyró¿nionego rodzaju narzêdzia
w ca³kowitej masie od³owów (tab. 5), w podziale na wyró¿-
nione dorzecza Wis³y i Odry oraz dla obu dorzeczy ³¹cznie.

TABELA 5

Udzia³ poszczególnych narzêdzi po³owowych w gospodarczych
od³owach wêgorza w 2014 roku – ogó³em oraz w podziale

na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Rodzaj rybackich narzêdzi po³owowych

narzêdzia
pu³apkowe

narzêdzia
ci¹gnione

przestawy
sieciowe na

ciekach
wêgornie

narzêdzia
elektryczne

narzêdzia
haczykowe

Dorzecze Wis³y (%)

48,7 6,0 30,4 2,2 2,4 10,3

Dorzecze Odry (%)

39,7 6,9 29,9 3,7 3,3 16,5

RAZEM (%)

45,3 6,3 30,2 2,8 2,7 12,7

Z danych zamieszczonych w tabeli 5 widaæ wyraŸnie,
¿e w skali ca³ego kraju najwiêcej wêgorza (odpowiednio –
45,3% i 30,2%) ³owiono za pomoc¹ narzêdzi pu³apkowych
i przestaw sieciowych stawianych na ciekach
wyp³ywaj¹cych z jezior, przy zdecydowanie mniejszym
udziale narzêdzi haczykowych (12,7%) i narzêdzi ci¹gnio-
nych (6,3%) oraz marginalnym znaczeniu wêgorni (2,8%)
i narzêdzi elektrycznych (2,7%). Porównuj¹c dwa wyró¿-
nione dorzecza zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w dorzeczu Odry
w porównaniu z dorzeczem Wis³y wiêksze znaczenie maj¹
przestawy sieciowe stawiane na ciekach, wêgornie i narzê-
dzia haczykowe, natomiast w dorzeczu Wis³y znacznie wiê-
cej wêgorza z³owiono za pomoc¹ narzêdzi pu³apkowych.
Porównuj¹c te wyniki z wynikami wczeœniejszych badañ
dotycz¹cych udzia³u poszczególnych narzêdzi po³owo-
wych w gospodarczych od³owach wêgorza (Wo³os, Mickie-
wicz 2011, 2012, 2013, 14), mo¿na skonstatowaæ, ¿e
w zakresie stosowanej eksploatacji wêgorza narzêdziami
rybackimi zwiêkszy³o siê znaczenie narzêdzi ci¹gnionych
i haczykowych, przy stabilizacji przestaw i zmniejszeniu
znaczenia wêgorni.

Udzia³ form srebrzystej i ¿ó³tej w ca³kowitych
od³owach gospodarczych

Tabela 6 przedstawia od³owy wêgorza uwzglêdniaj¹c
udzia³ procentowy w ca³kowitej masie od³owionego wêgo-
rza masy wêgorza srebrzystego (sp³ywaj¹cego) i ¿ó³tego
(¿eruj¹cego).

Z zamieszczonych danych wynika wyraŸnie, i¿
w od³owach gospodarczych wêgorza przewa¿a jego forma
srebrzysta (wêgorz sp³ywaj¹cy), chocia¿ w mniejszej propor-
cji ni¿ w roku 2013 (Wo³os i Mickiewicz 2014). Dla ca³oœci
badanej próby wêgorz srebrzysty stanowi³ bowiem 51,8%,
a wêgorz ¿ó³ty 48,2% ca³kowitej masy wêgorza od³owionego
w roku 2014. Przewaga w od³owach ca³kowitych wêgorza
srebrzystego by³a pochodn¹ subdominacji w od³owach
przestaw sieciowych na ciekach i narzêdzi pu³apkowych,
które s³u¿yæ mog¹ do po³owu obu form wêgorzy. W wyró¿-
nionych dorzeczach, w przypadku Wis³y wyraŸniej zazna-
czy³a siê dominacja formy srebrzystej. W porównaniu do
wyników badañ dotycz¹cych 2013 roku (Wo³os i Mickiewicz
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TABELA 2

Od³owy gospodarcze wêgorza w 2014 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale na

dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna
(sp³yw wiosenny)

lato
(okres ¿erowania)

jesieñ
(sp³yw jesienny)

Dorzecze Wis³y (%)

54,1 28,2 17,7

Dorzecze Odry (%)

47,7 33,8 18,5

RAZEM (%)

51,7 30,2 18,1

TABELA 3

Od³owy wêdkarskie wêgorza w 2014 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale

na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna
(sp³yw wiosenny)

lato
(okres ¿erowania)

jesieñ
(sp³yw jesienny)

Dorzecze Wis³y (%)

15,8 76,6 7,6

Dorzecze Odry (%)

17,3 69,1 13,6

RAZEM (%)

16,3 73,8 9,9

TABELA 4

Od³owy k³usownicze wêgorza w 2014 roku w poszczególnych
porach roku (sezonu po³owowego) – ogó³em oraz w podziale

na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Pora roku (pora sezonu po³owowego wêgorza)

wiosna
(sp³yw wiosenny)

lato
(okres ¿erowania)

jesieñ
(sp³yw jesienny)

Dorzecze Wis³y (%)

37,4 48,5 14,1

Dorzecze Odry (%)

39,7 36,9 23,4

RAZEM (%)

38,3 44,2 17,5



2014), zmniejszy³ siê nieco w od³owach udzia³ wêgorza sre-
brzystego, zaœ zwiêkszy³ wêgorza ¿ó³tego (¿eruj¹cego), co
dotyczy praktycznie tylko dorzecza Wis³y.

Podsumowanie

W 2014 roku ca³kowite od³owy gospodarcze, wêdkarskie
i k³usownicze wêgorza europejskiego wynios³y 138,2 tony, co
oznacza, ¿e w porównaniu z rokiem 2013 obni¿y³y siê o 4,8
tony, czyli o 3,4%. Udzia³ od³owów gospodarczych wyniós³
przy tym 55,9% (w 2013 roku 62,1%), zaœ wêdkarskich
i k³usowniczych odpowiednio 21,3% i 22,7%. W przypadku
eksploatacji rybackiej stwierdziæ mo¿na zwiêkszenie udzia³u
narzêdzi ci¹gnionych i haczykowych, przy jednoczesnym nie-
znacznym spadku znaczenia przestaw, narzêdzi pu³apko-
wych i w najwiêkszym stopniu wêgorni w od³owach ca³kowi-
tych wêgorza, a co za tym idzie tak¿e zwiêkszenie udzia³u
wêgorza ¿ó³tego (¿eruj¹cego), kosztem zmniejszenia udzia³u
wêgorza srebrzystego (sp³ywaj¹cego) w od³owach. Godny
podkreœlenia jest tak¿e fakt, ¿e w roku 2014 – przy spadku
od³owów rybackich – nieznacznie wzros³y zarówno wêdkar-
skie, jak i k³usownicze od³owy wêgorza.

Podane w opracowaniu wyniki s¹ oparte zarówno na
danych rzeczywistych, jak i dokonanych szacunkach. Nato-
miast pe³ne informacje o od³owach wêgorza towarowego

mo¿na bêdzie uzyskaæ po analizie kompletnych danych
dotycz¹cych roku 2014 dostarczonych przez u¿ytkowników
rybackich obwodów rybackich w postaci kwestionariuszy
RRW-23, co bêdzie mo¿liwe dopiero pod koniec 2015 roku.
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SIZE AND CHARACTERISTICS OF COMMERCIAL, RECREATIONAL, AND POACHING CATCHES OF EUROPEAN EEL,

ANGUILLA ANGUILLA (L.), IN INLAND WATERS IN 2014

Arkadiusz Wo³os, Maciej Mickiewicz

ABSTRACT. Survey data regarding the size of commercial, recreational, and poaching catches of European eel was collected from
63 enterprises, and the characteristics of the catches in 2014 were analyzed. Total commercial eel catches in the waters of the Oder
and Vistula drainage basins was 77.3 tons, estimated recreational catches were 29.5 tons, and poaching was estimated to be 31.4
tons. The total eel catch (commercial, recreational, and poaching) in the Oder and Vistula drainage basins in 2014 was 138.2 tons,
which was 40% lower than that in 2010. Seasonal catch dynamics, the shares of different fishing gears, and the the shares of silver
and yellow eels in total fishery catches were determined.

Keywords: European eel, commercial, angler and poaching catches
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TABELA 6

Udzia³ wêgorza srebrzystego i ¿ó³tego w ca³kowitych od³owach
gospodarczych wêgorza w 2014 roku – ogó³em oraz w podziale

na dorzecze Wis³y i dorzecze Odry

Wêgorz srebrzysty Wêgorz ¿ó³ty
Dorzecze Wis³y (%)

52,5 47,5

Dorzecze Odry (%)

50,7 49,3

RAZEM (%)

51,8 48,2


