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Wstêp

Zalew Wiœlany cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowa-

niem wêdkarzy, którzy odwiedzaj¹ ten akwen nie tylko

z uwagi na walory wêdkarskie. Podobnie jak w poprzednich

latach do wêdkowania zachêca³a niska cena zezwolenia,

zarówno krótkoterminowego, jak i ca³orocznego (Trella

2013, 2014). O potencjale Zalewu Wiœlanego jako dobrego

³owiska wêdkarskiego mo¿e œwiadczyæ tematyka konferen-

cji pt. „Turystyka wêdkarska szans¹ rozwoju Zalewu Wiœla-

nego”, zorganizowanej w 2013 r. przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiœlany” z Braniewa

(www.lgrzalewwislany.pl).

Zapocz¹tkowane w 2012 roku kompleksowe badania

nad Zalewem Wiœlanym mia³y na celu dok³adne przebada-

nie tego zbiornika pod k¹tem wêdkarskim (Trella 2013).

Badania wykaza³y wyraŸny rosn¹cy trend w sprzeda¿y

zezwoleñ wêdkarskich w ostatnich latach. Analiza uwi-

doczni³a równie¿ bardzo wiele walorów wêdkarskich tego

akwenu, dlatego zdecydowano, aby badania kontynuowaæ

w latach nastêpnych.

W niniejszym, dotycz¹cym 2012 roku opracowaniu,

analogicznie do roku poprzedniego, przedstawiono wyniki

badañ ankietowych wêdkarzy ³owi¹cych ryby na Zalewie

Wiœlanym. W celu okreœlenia zachodz¹cych zmian zdecy-

dowano siê równie¿ porównaæ wybrane aspekty wêdkar-

stwa w latach 2011 i 2012.
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Materia³y i metody

Analizê po³owów wêdkarskich na Zalewie Wiœlanym

przeprowadzono w oparciu o zebrane w 2013 roku anoni-

mowe ankiety wêdkarskie. Badania prowadzono we From-

borku, Braniewie, Ró¿añcu, Sztutowie oraz K¹tach Rybac-

kich. Ogó³em zebrano 111 ankiet.

Ankieta wêdkarska zosta³a nieco zmodyfikowana

w porównaniu z rokiem poprzednim (Trella 2014), gdy¿ w tej

ankiecie dodano pytanie na temat subiektywnej oceny

Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkarskiego. Ocena ³owi-

ska wyra¿ona by³a skal¹ od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo z³a

ocena, a 10 bardzo dobra.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w ankietach

zdefiniowano i poddano analizie nastêpuj¹ce parametry:

– miejsce wêdkowania,

– liczba dni wêdkowania,

– liczba godzin wêdkowania,

– po³owy poszczególnych gatunków,

– preferencje wêdkarskie wzglêdem gatunków,

– subiektywny wymiar sukcesu po³owowego,

– odleg³oœæ zamieszkania od ³owiska wêdkarskiego,

– subiektywna ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska

wêdkarskiego.

W niniejszej pracy g³ówn¹ miarê presji wêdkarskiej sta-

nowi liczba sprzedanych zezwoleñ wêdkarskich. Oceniaj¹c

wielkoœæ od³owów wêdkarskich, podobnie jak w poprzed-

nim roku nale¿a³o pomniejszyæ liczbê wszystkich wydanych

zezwoleñ o 3-5%, gdy¿ prawdopodobnie taki udzia³ sta-

nowi³y zezwolenia nabyte w Inspektoracie Rybo³ówstwa

Morskiego we Fromborku i IRM w Sztutowie, które wykorzy-

stano w po³owach poza Zalewem Wiœlanym. Po konsultacji

z inspektorami, uznano za najbardziej bezpieczn¹ górn¹

granicê b³êdu, czyli 5% (Trella 2014).

Analizuj¹c po³owy ryb przez wêdkarzy oszacowano

nastêpuj¹ce parametry:

– œrednie od³owy przypadaj¹ce na jednego wêdkarza,

– œredni¹ ekstrapolowan¹ na wszystkich wêdkarzy,

którzy wykupili zezwolenie (zgodnie z granic¹ b³êdu

5%),

– szacunkow¹ ca³kowit¹ masê ryb z³owionych przez

wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym w 2012 roku.

Podobnie jak w poprzednim roku, stosowany termin

babka odnosi siê do wszystkich ryb babkowatych z³owio-

nych w Zalewie Wiœlanym w 2012 roku. Na podstawie

poprzednich badañ za³o¿ono, ¿e w po³owach wêdkarskich

dominowa³a babka bycza (Neogobius melanostomus)

(Trella 2014).

W tworzeniu rankingu gatunków ryb najbardziej prefe-

rowanych przez wêdkarzy zastosowano skalê rang. Gatun-

kom wymienionym przez wêdkarzy w pierwszej kolejnoœci

przyznawano 4 punkty, w drugiej kolejnoœci 3, a w trzeciej 2

punkty, zaœ 1 punkt przyznawano gatunkom, które wêdkarz

wymieni³ dodatkowo. Dla ka¿dego gatunku zsumowano

liczbê przyznanych punktów oraz okreœlono udzia³ tej sumy

punktów w ogólnej liczbie zsumowanych punktów, obli-

czaj¹c w ten sposób udzia³ procentowy, który wyra¿a prefe-

rencje wêdkarza wzglêdem danego gatunku.

Liczbê zezwoleñ wêdkarskich analizowano na podsta-

wie rejestrów sprzeda¿y w IRM Frombork i IRM Sztutowo

w latach 2000-2012. W obliczeniach zastosowano metodê

analizy szeregów czasowych, przyjmuj¹c za graniczny sto-

pieñ prawdopodobieñstwa p � 0,05.

Dokonano równie¿ analizy porównawczej z rokiem

poprzednim najwa¿niejszych czynników okreœlaj¹cych stan

wêdkarstwa, aby ukazaæ, jakie zmiany zasz³y w wêdkar-

stwie na Zalewie Wiœlanym w obu badanych okresach, czyli

w latach 2011 i 2012.

Wyniki

Sprzeda¿ zezwoleñ, rozk³ad presji
wêdkarskiej

Sprzeda¿ zezwoleñ wêdkarskich zachowa³a nie-

zmienny trend obserwowany w poprzednich latach.

Wspó³czynnik dopasowania wyniós³ R2 = 0,83, przy

p < 0,05 (rys. 1). Œwiadczy to o niezmiennym rosn¹cym

zainteresowaniu wêdkarzy Zalewem Wiœlanym. Od roku

2000 do 2012 liczba wêdkarzy wzros³a ponad 6-krotnie,

a od 2010 roku mo¿emy zauwa¿yæ wrêcz skokowy wzrost

sprzeda¿y zezwoleñ, który nie by³ tak widoczny w poprzed-

nich latach. Zmiana w porównaniu do roku 2011 to a¿

30,9% (tab. 3).

Zarówno na podstawie zestawienia wydanych zezwo-

leñ na wêdkowanie (rys. 2), jak i wyników badañ ankieto-

wych (rys. 3), mo¿na stwierdziæ, ¿e na Zalewie Wiœlanym

najwiêksza presja wêdkarska oraz sprzeda¿ zezwoleñ przy-

pada na miesi¹ce wiosenno-letnie.

Charakterystyka presji i po³owów
wêdkarskich

Wêdkarze na Zalewie Wiœlanym deklarowali w wiêk-

szoœci (42%), ¿e wêdkowali z brzegu, 31% wêdkowa³o
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Rys. 1. Zestawienie wydanych sportowych zezwoleñ po³owowych w latach
2000-2012.



i z brzegu, i z ³odzi, natomiast ponad 26% wêdkarzy dekla-

rowa³o, ¿e wêdkowa³o tylko z ³odzi (rys. 4).

Œrednia liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza wynios³a

30,75 dnia, w przedziale od 1 do 131 dni (tab. 1). Taka roz-

piêtoœæ œwiadczy o du¿ym zró¿nicowaniu wêdkarzy na

Zalewie Wiœlanym. Œrednia na poziomie 30 dni oznacza, ¿e

wiêkszoœæ wêdkarzy wybiera okreœlony sezon do wêdko-

wania. W porównaniu z rokiem 2011 zaobserwowano spa-

dek tego parametru o 4,8% (tab. 3).

TABELA 1

Podstawowe parametry charakteryzuj¹ce badanych wêdkarzy na
Zalewie Wiœlanym w 2012 roku

Parametr Œrednia Przedzia³

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 30,75 1-131

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 5,19 1-14

Odleg³oœæ miejsca zamieszkania od Zalewu
Wiœlanego [km]

33,55 0,1-608

Sukces po³owowy – zadowalaj¹cy dzienny
po³ów (kg)

2,96 0,5-10

Dzienne zu¿ycie zanêt na 1 wêdkarza [kg] * 1,46 0,2-5

* obliczenia dotycz¹ tylko tych wêdkarzy, którzy deklarowali u¿ycie zanêty wêdkarskiej

Œrednia odleg³oœæ od miejsca zamieszkania do wybra-

nego ³owiska na Zalewie Wiœlanym, wynios³a 33,55 km (tab.

1). Analizuj¹c przedzia³y tych odleg³oœci, mo¿na zauwa¿yæ,

¿e g³ównie wêdkuj¹ lokalni mieszkañcy dwóch województw

– warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego, ale coraz czê-

œciej równie¿ wêdkarze z dalszych rejonów Polski oraz

mieszkaj¹cy na sta³e za granic¹.

Przeciêtny wêdkarz na Zalewie Wiœlanym wêdkowa³

œrednio ok. 5,19 godziny dziennie. Sukces po³owowy

wyniós³ œrednio 2,96 kg ryb (tab. 1). Porównuj¹c te parame-

try z rokiem 2011, zauwa¿ono, ¿e wêdkarze œrednio nie-

wiele mniej wêdkuj¹ (spadek o 2,1%), ale wzros³y ich ocze-

kiwania wzglêdem sukcesu po³owowego (wzrost o 13,8%).

Wœród wêdkarzy deklaruj¹cych stosowanie nêcenia, œred-

nie dzienne zu¿ycie zanêty wynosi³o 1,46 kg na 1 wêdkarza,

w przedziale od 0,2 do 5 kg (tab. 1). Ponadto, mimo wyra-

Ÿnego spadku udzia³u wêdkarzy deklaruj¹cych u¿ycie

zanêty do 29,7% (spadek o 21,1%), dzienne zu¿ycie zanêt

na 1 wêdkarza wzros³o o 28,1% (tab. 3).

TABELA 2

Wêdkarski od³ów ryb na Zalewie Wiœlanym. Procentowy udzia³
poszczególnych gatunków w od³owach [%] oraz œredni roczny

i dzienny od³ów na 1 wêdkarza

Gatunek Od³ów ryb [tony]
Udzia³ wagowy
w od³owach [%]

Okoñ 22,66 46,26

Sandacz 9,03 18,44

P³oæ 5,03 10,28

Leszcz 4,45 9,09

Babka 2,00 4,08

Karaœ 1,61 3,29

Wêgorz 1,11 2,27

Karp 0,80 1,63

Szczupak 0,94 1,92

Kr¹p 0,60 1,23

Ukleja 0,45 0,92

Inne 0,30 0,61

Razem 48,98 100

Œredni od³ów roczny na 1 wêdkarza [kg] 34,08

Œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza [kg] 1,11

Ogó³em w roku 2012 oszacowano, ¿e wêdkarze

³¹cznie od³owili prawie 49 ton ryb, œredni roczny od³ów na 1

wêdkarza wyniós³ 34,08 kg, a œredni dzienny od³ów na 1

wêdkarza 1,11 kg (tab. 2). W porównaniu z rokiem poprzed-
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Rys. 2. Zestawienie wydanych sportowych zezwoleñ po³owowych w poszcze-
gólnych miesi¹cach 2012 roku.
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Rys. 3. Rozk³ad dni wêdkowania w poszczególnych miesi¹cach w roku 2012.
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nim szacowany od³ów wzrós³ o 23,7%, natomiast œredni

roczny od³ów na 1 wêdkarza spad³ o 6,7%, zaœ œredni

dzienny od³ów na 1 wêdkarza spad³ nieznacznie – o 1,8%

(tab. 3).

TABELA 3

Porównanie wybranych parametrów charakteryzuj¹cych
wêdkarstwo na Zalewie Wiœlanym w latach 2011 i 2012

Wyszczególnienie 2011* 2012 zmiana [%]

Liczba sprzedanych zezwoleñ 1141 1494 30,9

Ca³kowity od³ów ryb (tony) 39,61 48,98 23,7

Od³ów okonia (tony) 18,2 22,66 24,5

Od³ów sandacza (tony) 7,9 9,03 14,3

Od³ów leszcza (tony) 4,04 4,45 10,1

Od³ów p³oci (tony) 3,27 5,03 53,8

Œredni roczny od³ów na
1 wêdkarza (kg)

36,54 34,08 -6,7

Œredni dzienny od³ów na
1 wêdkarza (kg)

1,13 1,11 -1,8

Œrednia liczba dni wêdkowa-
nia na 1 wêdkarza

32,3 30,75 -4,8

Œrednia liczba godzin
w 1 dniu wêdkowania

5,3 5,19 -2,1

Sukces po³owowy – zadowa-
laj¹cy dzienny po³ów (kg)

2,6 2,96 13,8

Œrednie dzienne zu¿ycie za-
nêt na 1 wêdkarza (kg)

1,14 1,46 28,1

Udzia³ wêdkarzy u¿ywaj¹cych
zanêt (%)

38 30 -21,1

*Trella 2014

Gatunkiem, który w 2012 roku ³owiono najczêœciej by³

okoñ. Mniejsza presja, lecz zauwa¿alna, wywierana by³a na

sandacza, p³oæ i leszcza. Dwa najwa¿niejsze gatunki dra-

pie¿ne (okoñ i sandacz), jeœli chodzi o presjê wêdkarsk¹,

stanowi³y prawie 65% masy od³awianych ryb. Od³owy na

Zalewie g³ównych gatunków karpiowatych, czyli leszcza,

p³oci i karasia oscylowa³y na poziomie 22,65% masy

wszystkich z³owionych ryb. Z pozosta³ych gatunków, które

mia³y mniejszy udzia³ procentowy w od³owach ca³kowitych,

najbardziej wyró¿nia siê babka, której od³ów na poziomie

prawie 2 ton stanowi³ ok. 4% od³owów. Z ryb cennych wêd-

karsko nale¿y wspomnieæ wêgorza, szczupaka oraz karpia;

ich od³owy ³¹czne wynosz¹ 5,81% ca³kowitej masy

od³awianych ryb. Kr¹p i ukleja stanowi³y zaledwie 2%

od³owów (tab. 2). W tabeli 2 nie umieszczono gatunków,

które ³owiono sporadycznie (jazgarz, sum, ciosa, pstr¹g

têczowy, stornia, jesiotr, troæ wêdrowna, jaŸ, miêtus oraz

œledŸ), stanowi³y one ³¹cznie 0,61% masy z³owionych ryb.

Analizuj¹c od³owy czterech najczêœciej ³owionych

gatunków w porównaniu z rokiem poprzednim, zauwa¿ono,

¿e od³owy okonia wzros³y o 24,5%, sandacza o 14,3%,

leszcza o 10,1%, a p³oci a¿ o 53,8% (tab. 3).

Gatunki ryb preferowane przez wêdkarzy

Do najbardziej preferowanych gatunków na Zalewie

Wiœlanym nale¿¹ drapie¿niki. Okoñ oraz sandacz zebra³y

ponad 57% wszystkich punktów rankingu, odpowiednio

29,1 i 28,3% (rys. 5). Preferencje wzglêdem tych dwóch

gatunków pokrywaj¹ siê z kolejnoœci¹ wielkoœci od³owów

poszczególnych gatunków (tab. 2). W przypadku pozo-

sta³ych drapie¿ników preferowanych przez wêdkarzy, czyli

wêgorza i szczupaka, które ³¹cznie zdoby³y 26% punktów

rankingu, ich udzia³ wagowy w od³owach nieznacznie prze-

kroczy³ 4%. Œwiadczy to o tym, ¿e mimo niskich od³owów,

gatunki te nadal s¹ poszukiwane przez wêdkarzy ³owi¹cych

na Zalewie. P³oæ, której udzia³ wagowy w od³owach plasuje

siê na 3 miejscu z ponad 10% udzia³em, nie ma odzwiercie-

dlenia w preferencjach wêdkarzy, którzy umieœcili p³oæ

dopiero na 8 miejscu. Karaœ, który uplasowa³ siê jedno miej-

sce wy¿ej w rankingu preferowanych gatunków, od³awiany

jest na poziomie oko³o 3%. W przypadku leszcza, który by³

najbardziej preferowan¹ ryb¹ karpiowat¹, udzia³ w rankingu

preferencji korelowa³ z jego udzia³em wagowym

w od³owach. Inne taksony (troæ, karp, jesiotr, sum) ³¹cznie

zdoby³y 2,6% wszystkich punktów.

Ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska
wêdkarskiego

Œrednia ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkar-

skiego wynios³a 6,6 punktów. Analizuj¹c rozk³ad g³osów

zauwa¿ono, ¿e najwiêcej wêdkarzy przyzna³o 8 punktów.
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Rys. 5. Ranking najbardziej preferowanych gatunków ryb przez wêdkarzy na
Zalewie Wiœlanym w 2012 roku.
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subiektywn¹ ocen¹ Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkarskiego.



¯aden wêdkarz nie oceni³ tego ³owiska na 1 punkt, czyli jako

bardzo z³e ³owisko. Natomiast ponad 5% wêdkarzy wystawi³o

najwy¿sz¹ ocenê przyznaj¹c a¿ 10 punktów (rys. 6).

Dyskusja

W 2012 roku warunki wêdkowania na Zalewie Wiœla-

nym by³y porównywalne z sezonem 2011, o czym najlepiej

œwiadczy fakt, ¿e wraz ze wzrostem sprzeda¿y zezwoleñ,

analogicznie wzros³a liczba od³awianych ryb (tab. 3). Trend

ten jest zupe³nie inny ni¿ w wêdkarstwie jeziorowym, gdzie

od kilku lat widaæ kryzys w sprzeda¿y zezwoleñ wêdkar-

skich (Trella 2012). Mo¿liwe, ¿e czêœæ wêdkarzy, którzy nie

wykupuj¹ pozwoleñ na jeziora, wybiera w³aœnie wody mor-

skie i Zalew Wiœlany, co jest zrozumia³e, gdy¿ jest to ³owisko

tañsze, atrakcyjne wêdkarsko, a zatem i bardziej konkuren-

cyjne.

W roku 2012, 86% presji wêdkarskiej odnosi³o siê do 5

miesiêcy – od maja do wrzeœnia. Œwiadczy to o tym, ¿e

sezonowoœæ presji jest sta³a, a nawet nieznacznie wzros³a

w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie w tych

miesi¹cach przypada³o 81% dni wêdkowania (Trella 2014).

Struktura gatunkowa od³owów wêdkarskich na Zalewie

Wiœlanym wykaza³a niezmienn¹ jej charakterystykê

w porównaniu do 2011 roku, gdy¿ wêdkarze w obu latach

najwiêcej ³owili gatunków drapie¿nych. Ta cecha jest ju¿

znana od lat – ryby drapie¿ne zawsze s¹ w pierwszej kolej-

noœci preferowane przez wêdkarzy (Wo³os 1992, 1994,

Wo³os i in. 2015). Jednak zauwa¿ono równie¿ wzmo¿on¹

presjê na ryby karpiowate, i to nie tylko w przypadku p³oci,

gdzie wzrost wyniós³ a¿ 53,8%, ale tak¿e w tym, ¿e wêdka-

rze notuj¹ w od³owach czêœciej inne ryby karpiowate, takie

jak karaœ czy karp. Karp jest ryb¹ bardzo rzadko spotykan¹

w Zalewie, gdy¿ nikt nie zarybia Zalewu Wiœlanego kar-

piami, a naturalna rekrutacja jest niemo¿liwa. Prawdopo-

dobnie karpie te s¹ uciekinierami ze stawów hodowlanych

(fot.1). Niepokoj¹ca jest natomiast sytuacja w przypadku

jazgarza. Jest on coraz rzadziej po³awiany przez wêdkarzy.

Mo¿liwe, ¿e z³a sytuacja tego gatunku spowodowana jest

tym, ¿e jest i by³ on dominuj¹cym pokarmem w diecie kor-

morana (Bzoma 2012).

Analizuj¹c œredni od³ów roczny i dzienny od³ów na 1

wêdkarza zaobserwowano niewielki spadek tych parame-

trów, bardziej widoczny w przypadku od³owu rocznego.

Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e wêdkarze wêdkuj¹ mniej dni,

ale z podobnym efektem. Potwierdzaj¹ to równie¿ inne

czynniki, takie jak liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza

oraz liczba godzin w 1 dniu wêdkowania. Œwiadczy to o tym,

¿e wêdkarze czêœciej nastawiaj¹ siê na dany sezon i ³owi¹

okreœlone preferowane gatunki ryb, ni¿ spêdzaj¹ ca³y sezon

na tym akwenie. Podobny trend zauwa¿ono w jeziorowych

gospodarstwach rybackich, gdzie obserwuje siê wyraŸny

spadek sprzeda¿y zezwoleñ ca³orocznych, a zarazem

widoczny wzrost sprzeda¿y zezwoleñ krótkoterminowych

(Trella 2012).

Preferencje wêdkarskie na Zalewie równie¿ nie

zmieni³y siê w 2012 roku – nadal wysoko po¿¹dane by³y

gatunki drapie¿ne. Wêdkarze deklaruj¹, ¿e chêtnie ³owiliby

wiêcej wêgorza, którego w Zalewie nie ma ju¿ w takiej iloœci

jak w latach 1970-1991, gdzie œrednioroczne od³owy rybac-

kie wêgorza wynosi³y 157 ton (Borowski i in. 1999). Projekt

„Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry,

Wis³y, Prego³y i Zalewu Wiœlanego narybkiem wêgorza

europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego

populacji”, dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”,

wzbudza w wielu ankietowanych wêdkarzach nadziejê na

poprawê sytuacji wêgorza w Zalewie i st¹d nie dziwi tak

wysoka jego pozycja w rankingu preferowanych gatunków.

Zastosowana w pracy subiektywna ocena Zalewu Wiœ-

lanego przez wêdkarzy ukazuje, ¿e akwen ten jest dobrze

postrzegany przez wêdkarzy jako ³owisko wêdkarskie.

Ocena subiektywna oznacza, ¿e oceniamy coœ pod

wzgl¹dem „dobra” i jest to wyrazem subiektywnych prefe-

rencji i upodobañ, b¹dŸ nieœwiadomych uprzedzeñ wobec

czegoœ (Kiereœ 2006). W zwi¹zku z tym zak³adamy, ¿e

ocena tego ³owiska wynika z licznych obserwacji i doœwiad-

czeñ wêdkarzy, a sami wêdkarze szybko zauwa¿aj¹ niepo-

koj¹ce zmiany na ³owisku (Wo³os 2006). Wêdkarz nie

znaj¹c sk³adu gatunkowego ryb, jest w stanie sam oceniæ,

czy dany akwen mu odpowiada, mimo ¿e kieruje siê tylko

w³asnym os¹dem, a nie badaniami naukowymi. Subiek-

tywna ocena kwalifikuje oceniany przedmiot z uwagi na

jego pozycjê w hierarchii (Kiereœ 2006). Subiektywna ocena

jednak nie jest cech¹ mierzaln¹, gdy¿ jeden wêdkarz mo¿e

stwierdziæ, ¿e to dobre ³owisko, bo jest tam du¿a iloœæ ryb

drapie¿nych, a drugi wêdkarz oceniæ nisko nie patrz¹c na

iloœæ ryb, tylko na infrastrukturê turystyczn¹, trudno tu

wtedy o jakiœ punkt zaczepienia. Dlatego w pracy u¿yto 10-

punktowej rangowej oceny Zalewu, gdy¿ ta najlepiej wyra¿a

„moc” opinii wêdkarzy i jest mo¿liwa do analizy. W badanym

akwenie ¿aden wêdkarz nie oceni³ tego ³owiska na naj-

ni¿sz¹ mo¿liw¹ liczbê punktów, natomiast ponad po³owa

wêdkarzy dawa³a wysokie noty. Ta subiektywna informacja

6/2015 KOMUNIKATY RYBACKIE 5

Fot. 1. Sazan z³owiony przez pracowników MIR-PIB w Zalewie Wiœlanym.



po³¹czona równie¿ z wysokimi parametrami od³owów wêd-

karskich, wskazuje, ¿e Zalew Wiœlany jeszcze przez wiele

lat mo¿e byæ atrakcyjnym ³owiskiem wêdkarskim.
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CHARACTERISTICS OF RECREATIONAL FISHING PRESSURE AND CATCHES IN THE VISTULA LAGOON IN 2012

Marek Trella

ABSTRACT. The aim of this paper was to analyze comprehensively recreational fisheries in the Vistula Lagoon in 2012. The

research was conducted with questionnaire surveys. The number of fishing permits issued in the 2000-2012 period was also

analyzed. The structure of recreational fishing catches was characterized by the domination of predatory species such as perch

and pikeperch. Recreational fishing from 2011 and 2012 were compared to illustrate changes occurring in this fishery in the Vistula

Lagoon.

Keywords: Vistula Lagoon, recreational fisheries, recreational fishing pressure and catches
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