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Charakterystyka wêdkarstwa na Zalewie Wiœlanym

w 2015 roku, w okresie najwiêkszych zmian prawnych

dotycz¹cych wykonywania rybo³ówstwa rekreacyjnego

na obszarach morskich

Wstêp

Rok 2015 dla wêdkarzy wêdkuj¹cych na Zalewie Wiœ-

lanym oraz dla wszystkich wêdkarzy wêdkuj¹cych na

morzu by³ rokiem wielu zmian. W zwi¹zku z wejœciem

w ¿ycie nowej ustawy - Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r.

o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), od dnia

4 marca 2015 r. moc straci³y przepisy dotycz¹ce wykony-

wania rybo³ówstwa rekreacyjnego wydane na podstawie

ustawy o rybo³ówstwie z 2004 r (Dz.U. 2004 nr 62 poz.

574). Do wêdkarstwa, czy tak jak okreœlono w ustawie -

wykonywania rybo³ówstwa rekreacyjnego przez osoby

fizyczne na obszarach morskich RP - uprawnia teraz jedy-

nie posiadanie imiennego dowodu wp³aty. W zwi¹zku

z powy¿szym od 4 marca 2015 roku Okrêgowe Inspekto-

raty Rybo³ówstwa Morskiego (OIRM) oraz terenowe

Inspektoraty Rybo³ówstwa Morskiego (IRM) zaprzesta³y

wydawania zezwoleñ na sportowy po³ów ryb osobom

fizycznym. Wskutek tego IRM-y straci³y kontrolê i wiedzê

dotycz¹c¹ liczby wêdkarzy, którzy wêdkowali na morzu,

zalewach oraz strefach przymorskich. Inspektorzy dyspo-

nuj¹ ju¿ tylko danymi ogólnymi z OIRM. Stare zezwolenia

wydane na podstawie poprzednich przepisów zachowa³y

jeszcze wa¿noœæ, ale tylko przez okres, na jaki zosta³y

wydane, zgodnie z art. 139 ust. 3 (Dz. U. z 2015 r. poz. 222).

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, zgodnie art.

95 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), dosz³o do bardzo

du¿ego, prawie kilkukrotnego wzrostu cen zezwoleñ. Sytu-

acjê dodatkowo skomplikowa³y nowe regulacje i nowa

wycena uprawnienia do wêdkarstwa morskiego (Roz-

porz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6

lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych

organizmów morskich po³awianych przy wykonywaniu

rybo³ówstwa rekreacyjnego oraz szczegó³owego sposobu

i warunków wykonywania rybo³ówstwa rekreacyjnego

(Dz.U. 2015 poz. 1015)). W Rozporz¹dzeniu tym okreœlono

zaktualizowan¹ ponownie wysokoœæ op³at w zale¿noœci od

okresu po³owów oraz wprowadzono ulgi. Op³ata roczna

zosta³a ustalona na kwotê 140 z³. Ulga 50-procentowa,

podobnie jak w ustawie z 2004 roku, przys³ugiwa³a emery-

tom, rencistom oraz dzieciom i m³odzie¿y ucz¹cej siê

w wieku do 24 lat. Nowoœci¹ by³a ulga 75%, która

przys³ugiwa³a cz³onkom rodzin wielodzietnych posia-

daj¹cym Kartê Du¿ej Rodziny.

Chaotyczne zmiany op³at w 2015 roku spowodowa³y

sytuacjê wyj¹tkow¹ – na morzu wêdkowa³y 3 ró¿ne grupy

wêdkarzy. Jedni wêdkowali na mocy wczeœniejszych

zezwoleñ, drudzy to ci, którzy zdecydowali siê kupiæ

zezwolenie miêdzy 4 marca a 6 sierpnia, a trzecia grupa to

wêdkarze, którzy wykupili zezwolenie po 6 sierpnia. Wszy-

scy ci wêdkarze mimo wielokrotnych ró¿nic w op³atach za

wêdkowanie mieli dostêp do tego samego akwenu, jakim

by³o morze.

Wszystkie wy¿ej wymienione czynniki wp³ynê³y na

sprzeda¿ zezwoleñ i op³at ponoszonych przez wêdkarzy,

którzy ³owili na Zalewie Wiœlanym. Od 2015 roku trudno

analizowaæ, jak du¿o wêdkarzy wêdkowa³o na Zalewie

Wiœlanym na podstawie wniesionych op³at, gdy¿ trudno

okreœliæ, którzy z nich wykupili pozwolenia wêdkarskie na

nowych zasadach, a ilu wêdkarzy korzysta³o jeszcze ze

starego zezwolenia do koñca jego wa¿noœci, nie wyku-

puj¹c ju¿ dro¿szego zezwolenia, oraz jaki procent wêdka-

rzy zdecydowa³ siê wykupiæ zezwolenie po 6 sierpnia i ilu

z nich skorzysta³o z przys³uguj¹cej po tym terminie 50%

lub 75% zni¿ki.

W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty wêd-

karstwa na Zalewie Wiœlanym w roku 2015 oraz analizê
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skutków wprowadzenia zmian legislacyjnych dotycz¹cych

wykonywania rybo³ówstwa rekreacyjnego na obszarach

morskich.

Materia³y i metody

Analizê po³owów wêdkarskich na Zalewie Wiœlanym

przeprowadzono w oparciu o zebrane w 2016 roku anoni-

mowe ankiety wêdkarskie. Badania ankietowe prowadzono

w miejscowoœciach: Frombork, Nowa Pas³êka, Braniewo,

Ró¿aniec, Sztutowo oraz K¹ty Rybackie. Ogó³em zebrano

95 ankiet.

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.

Ankieta wêdkarska podobnie jak w latach poprzednich

(Trella 2015, 2016, 2017), zawiera³a pytanie na temat

subiektywnej oceny Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêd-

karskiego. Ocena ³owiska wyra¿ona by³a skal¹ od 1 do 10,

gdzie 1 to bardzo z³a ocena, a 10 bardzo dobra. Podobnie

jak w roku poprzednim dokonano analizy przyznanych

punktów w zale¿noœci od odpowiedzi uzyskanych w ankie-

tach, tworz¹c rozk³ad procentowy przyznanych punktów

w zale¿noœci od wybranego parametru wêdkarskiego.

Na potrzeby niniejszej analizy za³o¿ono zbie¿n¹

z rokiem 2014 liczbê wêdkarzy wynosz¹c¹ 2000 osób

(Trella 2017). Za³o¿enie to potwierdzaj¹ wywiady przepro-

wadzone z w³aœcicielami sklepów wêdkarskich zlokalizo-

wanych wokó³ Zalewu, którzy nie zarejestrowali odp³ywu

wêdkarzy oraz tak drastycznej niekorzystnej zmiany, jak¹

odnotowano w OIRM w Gdyni (rys. 1).

Analizuj¹c po³owy ryb na Zalewie Wiœlanym przez wêd-

karzy oszacowano nastêpuj¹ce parametry:

– œrednie od³owy przypadaj¹ce na jednego wêdkarza,

– œredni¹ ekstrapolowan¹ na wszystkich wêdkarzy,

którzy wykupili zezwolenie (zgodnie z za³o¿eniem,

¿e wêdkowa³o 2000 osób).

– szacunkow¹ ca³kowit¹ masê ryb z³owionych przez

wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym w 2015 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, stosowany termin

babka odnosi siê do wszystkich ryb babkowatych z³owio-

nych w Zalewie Wiœlanym w 2015 roku. Za³o¿ono, ¿e

w po³owach wêdkarskich dominowa³a babka bycza (Neo-

gobius melanostomus) (Trella 2016, 2017).

Ranking gatunków ryb najbardziej preferowanych

przez wêdkarzy zosta³ tak samo jak w roku poprzednim

oparty na skali rang. Gatunkom wymienionym przez wêdka-

rzy 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, obliczaj¹c w ten sposób udzia³

procentowy, który wyra¿a preferencje wêdkarza wzglêdem

danego gatunku.

Analizie porównawczej poddano najwa¿niejsze czyn-

niki okreœlaj¹ce stan wêdkarstwa. Mia³a ona na celu ukaza-

nie zmian, jakie zasz³y w wêdkarstwie na Zalewie Wiœlanym

w latach 2014 i 2015.

Wyniki

Sprzeda¿ zezwoleñ

Nowe przepisy ca³kowicie przemodelowa³y statystyki

op³at za zezwolenia (rys. 1). Wszystkie obserwowane wczeœ-

niej trendy uleg³y zmianie. Jak widaæ, w miesi¹cach przed

wprowadzeniem zmian obserwowano znaczny wzrost

sprzeda¿y zezwoleñ, szczególnie w lutym, kiedy sprzeda¿

w porównaniu z rokiem poprzednim wzros³a a¿ 6-krotnie,

a po wprowadzeniu wy¿szych op³at obserwowano znaczy

spadek sprzeda¿y zezwoleñ, które ju¿ od 4 marca mo¿na

nazywaæ op³atami za wêdkowanie, gdy¿ ¿adne zezwolenie

nie by³o ju¿ wydawane przez IRM. Od sierpnia, czyli od

momentu wprowadzenia nowego rozporz¹dzenia (Dz.U.

2015 poz. 1015) mo¿na zaobserwowaæ, ¿e liczba op³at za

wêdkowanie jest porównywalna z rokiem poprzednim, jed-

nak do koñca sierpnia liczba op³at spad³a doœæ drastycznie

(ok. 24%) wzglêdem roku poprzedniego (rys. 1).

Rozk³ad presji wêdkarskiej

Na podstawie zestawienia wydanych zezwoleñ na

wêdkowanie z lat 2012-2014 (rys. 1), jak i wyników badañ

ankietowych (rys. 2) oraz tendencji z poprzednich lat (Trella

2017, 2016, 2015) mo¿na stwierdziæ, ¿e na Zalewie Wiœla-
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Rys. 1. Porównanie sprzeda¿y zezwoleñ na po³owy wêdkarskie w latach
2012-2015 w OIRM w Gdyni.



nym najwiêksza presja wêdkarska, wyra¿ona zarówno

liczb¹ wydanych zezwoleñ, jak i rozk³adem dni wêdkowania

przypada³a na miesi¹ce wiosenno-letnie. Sprzeda¿ zezwo-

leñ w roku 2015 nie mia³a wiêkszego wp³ywu na zmianê

rozk³adu dni wêdkowania.

Charakterystyka presji i po³owów
wêdkarskich

Najwiêcej wêdkarzy na Zalewie Wiœlanym deklarowa³o,

¿e wêdkowali z brzegu (49,5%), mniej zarówno z brzegu, jak

i z ³odzi (26,3%), natomiast 24,2% wêdkarzy deklarowa³o,

¿e wêdkowa³o tylko z ³odzi (rys. 3).

Œrednia liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza wynios³a

31,5 dnia, w przedziale od 1 do 149 dni (tab. 1). Podobnie

jak w poprzednich latach badañ, tak d³ugi zakres dni œwiad-

czy o du¿ym zró¿nicowaniu wêdkarzy na Zalewie Wiœla-

nym. Œrednia ok. 32 dni oznacza, ¿e wiêkszoœæ wêdkarzy

wybiera okreœlony sezon do wêdkowania.

Œrednia odleg³oœæ od miejsca zamieszkania do wybra-

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

1), w przedziale 0,1-774 km. Podobnie jak w latach

poprzednich mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ wêdkuj¹cych

to mieszkañcy dwóch województw – warmiñsko-mazur-

skiego i pomorskiego, rzadziej zdarzaj¹ siê wêdkarze z dal-

szych rejonów Polski oraz wêdkarze z innych krajów.

Przeciêtny wêdkarz na Zalewie Wiœlanym wêdkowa³

œrednio ok. 5 godzin dziennie. Subiektywny wymiar sukcesu

po³owowego wyniós³ œrednio 2,84 kg ryb (tab. 1). Wœród

wêdkarzy deklaruj¹cych stosowanie nêcenia (rys. 4), œrednie

dzienne zu¿ycie zanêty wynosi³o 1,39 kg na 1 wêdkarza,

w przedziale od 0,2 do 5 kg (tab. 1); w porównaniu z rokiem

poprzednim wêdkarze u¿ywali o 3% masy zanêty wiêcej,

zwiêkszy³ siê równie¿ udzia³ wêdkarzy stosuj¹cych zanêtê.

W latach 2011-2015 zaobserwowano, ¿e regularnie œrednio

1/3 wêdkarzy na Zalewie u¿ywa³o zanêty (rys. 4).

W roku 2015 oszacowano, ¿e 2000 wêdkarzy na Zale-

wie Wiœlanym ³¹cznie od³owi³o prawie 74 tony ryb. Œredni

roczny od³ów na 1 wêdkarza wyniós³ 36,79 kg, a œredni

dzienny od³ów na 1 wêdkarza 1,16 kg (tab. 2). W porówna-

niu z rokiem poprzednim szacowany od³ów zmala³ niewiele

(o 1,2%), natomiast œredni roczny od³ów na 1 wêdkarza

wzrós³ nieznacznie o 0,9%, zaœ œredni dzienny od³ów na

1 wêdkarza wzrós³ tak¿e ma³o istotnie – o 0,86% (tab. 2).
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Rys. 2. Rozk³ad dni wêdkowania w poszczególnych miesi¹cach w roku 2015.
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Rys. 3. Miejsce wêdkowania na Zalewie Wiœlanym w 2015 roku.

TABELA 1

Podstawowe parametry charakteryzuj¹ce badanych wêdkarzy
na Zalewie Wiœlanym w 2015 roku.

Parametr Œrednia Przedzia³

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 31,5 1-149

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 5,1 1-18

Odleg³oœæ miejsca zamieszkania od Zalewu Wiœlanego (km) 33,30 0,1-774

Sukces po³owowy – zadowalaj¹cy dzienny po³ów (kg) 2,84 0,5-9

Dzienne zu¿ycie zanêt na 1 wêdkarza (kg) * 1,39 0,2-5

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

2013; 33%
2014; 31%

2014; 69%

2011; 62%

2011; 38%

2012; 70%

2012; 30%

2013; 67%

2015; 65%

2015; 35%

Udzia³ wêdkarzy stosuj¹cych zanêty
Udzia³ wêdkarzy nie stosuj¹cych zanêty

Rys. 4. Udzia³ procentowy wêdkarzy stosuj¹cych i nie stosuj¹cych zanêty na
Zalewie Wiœlanym w latach 2011-2015 roku.



TABELA 2

Szacunkowy wêdkarski od³ów ryb na Zalewie Wiœlanym oraz
œredni roczny i dzienny od³ów na 1 wêdkarza w roku 2015

Gatunek Od³ów ryb (ton)

Okoñ 35,30

Sandacz 9,98

P³oæ 8,42

Leszcz 8,32

Karaœ 4,51

Kr¹p 1,91

Szczupak 1,24

Ukleja 1,20

Wêgorz 1,11

Babka 0,81

Lin 0,41

Karp 0,12

Boleñ 0,10

Inne 0,16

Razem 73,59

Œredni roczny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 36,79

Œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 1,16

Najczêœciej ³owionym gatunkiem przez wêdkuj¹cych

na Zalewie Wiœlanym w 2015 by³ okoñ, stanowi¹cy 48%

masy wszystkich od³owionych ryb. Mniejsza presja, lecz

tak¿e zauwa¿alna, wywierana by³a na sandacza. Te dwa

gatunki drapie¿ne stanowi³y ponad 61% masy od³awianych

ryb. Od³owy g³ównych gatunków karpiowatych, czyli p³oci,

leszcza i karasia, równie¿ by³y zauwa¿alnie wiêksze ni¿

w roku poprzednim i oscylowa³y na poziomie ponad 28%

masy wszystkich z³owionych ryb. Udzia³ babki, czyli

g³ównego gatunku inwazyjnego na Zalewie Wiœlanym,

wyniós³ 1,1%. Z pozosta³ych gatunków, które stanowi³y

mniejszy udzia³ procentowy w od³owach ca³kowitych, warto

wspomnieæ o dwóch drapie¿nikach. Pierwszym z nich jest

szczupak, czyli gatunek poszukiwany i preferowany przez

wêdkarzy (Wo³os 2013), który stanowi³ 1,7%, oraz boleñ,

którego z³owi³o kilku wêdkarzy. Do pozosta³ych cennych

wêdkarsko ryb zaliczamy wêgorza oraz lina; ich od³owy

³¹czne stanowi³y podobnie jak w poprzednim roku ok. 2,1%

ca³kowitej masy od³awianych ryb. Kr¹p i ukleja stanowi³y

³¹cznie 4,2% od³owów (rys. 5). W tabeli 2 nie umieszczono

gatunków, które ³owiono sporadycznie. Na rysunku 5

w kategorii inne znalaz³y siê: jazgarz, ciosa, pstr¹g têczowy,

stornia, jesiotr, troæ wêdrowna, jaŸ, miêtus oraz œledŸ, które

stanowi³y ³¹cznie 0,2% masy z³owionych ryb.

Analizuj¹c od³owy najczêœciej ³owionych gatunków

w porównaniu z rokiem poprzednim, zauwa¿ono, ¿e od³owy

najwa¿niejszych wêdkarsko gatunków, czyli okonia i san-

dacza spad³y odpowiednio o 5,9% i 7,9%, natomiast

od³owy leszcza wzros³y znacz¹co o 45,7%. Od³ów p³oci

nieznacznie spad³ o 4,5%. Rok 2015 by³ pierwszym rokiem,

w którym zaobserwowano ogólny spadek szacowanych

od³owów.

Gatunki ryb preferowane przez wêdkarzy

Podobnie jak w poprzednich badaniach preferowanych

gatunków, do najbardziej poszukiwanych na Zalewie Wiœla-

nym nale¿¹ drapie¿niki, a najbardziej preferowanym gatun-

kiem jest sandacz, który wraz z okoniem zebra³ ponad 58%

wszystkich punktów rankingu, odpowiednio 31,8% i 26,7%

(rys. 6). Podobnie jak w poprzednim latach preferencje

wzglêdem tych dwóch gatunków pokrywa³y siê z od³owami

wêdkarskimi, choæ w tym roku widaæ przewagê sandacza.

Do pozosta³ych drapie¿ników preferowanych przez wêdka-

rzy, zaliczamy wêgorza i szczupaka, które odpowiednio

zebra³y 15,4% i 4,2%, jednak ich udzia³ w strukturze gatun-

kowej od³owów by³ niewielki (rys. 5). P³oæ i leszcz, mimo

wysokiego udzia³u w strukturze gatunkowej (rys. 5), nie by³y

tak preferowane przez wêdkarzy, co podobnie jak

w poprzednich latach œwiadczy o tym, ¿e nie zawsze wêd-

karze preferuj¹ te gatunki, które ³owi¹ w du¿ych iloœciach.

Pozosta³e karpiowate zajmowa³y kolejne miejsce w ran-

kingu – karaœ i lin w preferencjach wêdkarskich zajê³y odpo-

wiednio 7 i 8 miejsce. Warto zwróciæ uwagê na bolenia, któ-

rego preferowa³o ok. 1% wêdkarzy, a gatunek ten pojawia

siê coraz czêœciej w od³owach wêdkarskich, mimo ¿e

wczeœniej nie by³ notowany na Zalewie. Inne gatunki ³¹cznie

zdoby³y 1,4% punktów (rys. 6).
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Ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska
wêdkarskiego

Œrednia ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkar-

skiego w 2015 kszta³towa³a siê na poziomie 6,05 punktów,

i mimo zauwa¿alnego spadku, œrednia jest ca³y czas

wysoka (tab. 3). Znaczna czêœæ wêdkarzy, inaczej ni¿

w roku poprzednim, przyzna³a w wiêkszoœci 6 punktów, co

wp³ynê³o na spadek ogólnej œredniej. Pozytywn¹ ocenê,

czyli 6 i wiêcej punktów przyzna³o ponad 70% wszystkich

ankietowanych wêdkarzy. Ocenê powy¿ej œredniej, czyli 7

i wiêcej punktów przyzna³o ponad 48%, czyli mniej ni¿

w roku poprzednim. Mimo spadku oceny, tak¿e w tym roku

¿aden wêdkarz nie oceni³ tego akwenu na 1 punkt, czyli jako

bardzo z³e ³owisko. Natomiast ponad 2% wêdkarzy przy-

zna³o najwy¿sz¹ ocenê 10 punktów (rys. 7).

TABELA 3

Porównanie najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych
na wêdkarstwo w latach 2014 i 2015

2014* 2015 zmiana (%)

Ca³kowity od³ów ryb przez wêdkarzy (t) 74,51 73,59 -1,2

Od³ów okonia (t) 37,51 35,3 -5,9

Od³ów sandacza (t) 10,84 9,98 -7,9

Od³ów leszcza (t) 5,71 8,32 45,7

Od³ów p³oci (t) 8,82 8,42 -4,5

Œredni od³ów roczny na 1 wêdkarza (kg) 36,47 36,79 0,9

Œredni dzienny od³ów na 1 wêdkarza (kg) 1,15 1,16 0,9

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 31,75 31,5 -0,8

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 5,01 5,1 1,8

Sukces po³owowy - zadowalaj¹cy dzienny po³ów (kg) 2,8 2,84 1,4

Dzienne zu¿ycie zanêt na 1 wêdkarza (kg) * 1,35 1,39 3,0

Ocena Zalewu Wiœlanego jako ³owiska wêdkarskiego
(œrednia ocena)

6,74 6,05 -10,2

*Trella 2017

Analizuj¹c rozk³ad przyznanych punktów w zale¿noœci

od parametru wêdkarskiego, wiedz¹c, ¿e ogólnie ponad

48% ankietowanych da³o wysok¹ notê 7 i wiêcej punktów,

trudno by³o wskazaæ parametr, który decydowa³by

znacz¹co o negatywnej ocenie, która z kolei spowodowa³a

spadek tego parametru, czyli gorsz¹ ocenê Zalewu jako

³owiska wêdkarskiego. Podobnie jak w poprzednim roku

Zalew lepiej oceniany by³ przez wêdkarzy, którzy uzyskali

wielkoœæ parametru wêdkarskiego powy¿ej œredniej

w nastêpuj¹cych kategoriach: „od³ów roczny na 1 wêdka-

rza“, „liczba godzin w 1 dniu wêdkowania“ oraz „ryby dra-

pie¿ne“. Podobnie jak w 2014 roku wêdkarze, których para-

metry by³y poni¿ej œredniej najwiêcej punktów przyznawali

w kategoriach: „liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza“,

„sukces po³owowy“ oraz „ryby niedrapie¿ne”.

Dyskusja

W 2015 roku warunki wêdkowania na Zalewie Wiœla-

nym, mimo chaosu zwi¹zanego z nowymi regulacjami

prawnymi dotycz¹cymi wykonywania rybo³ówstwa rekre-

acyjnego na obszarach morskich, mo¿na oceniæ bardzo

pozytywnie, przy czym wyst¹pi³y ju¿ pewne skutki zmian

legislacyjnych. Do zalet Zalewu jako ³owiska wêdkarskiego

przez lata na pewno zaliczyæ mo¿na by³o jego rosn¹c¹

popularnoœæ, zwi¹zan¹ z nisk¹ op³at¹ za wêdkowanie

(Trella i Mickiewicz 2016), co szczególnie widaæ by³o

w sprzeda¿y zezwoleñ na pocz¹tku 2015 roku, kiedy du¿a

liczba wêdkarzy wykupi³a zezwolenie w lutym, aby jeszcze

korzystaæ z ni¿szej ceny. Mimo nieznacznego szacowa-

nego spadku od³owów, w tym spadku od³owów ryb dra-

pie¿nych, wêdkarze wci¹¿ wysoko oceniaj¹ to ³owisko.

Pomimo wzrostu cen trend sprzeda¿y zezwoleñ ustabili-

zowa³ siê po wejœciu w ¿ycie nowego Rozporz¹dzenia

(Dz.U. 2015 poz. 1015), które wprowadzi³o liczne ulgi (rys.

1). Trend ten raczej nie powinien siê zmieniæ w nastêpnych

latach, gdy¿ wp³ywa na niego wiele czynników, m.in.

ucieczka wêdkarzy z jezior (Trella 2012), którzy musz¹ zde-

cydowanie wiêcej p³aciæ u¿ytkownikom dzia³aj¹cym na

wodach œródl¹dowych. Wêdkarstwo morskie, w porówna-

niu z cenami us³ug gospodarstw rybackich, by³o relatywnie

tañsze przez lata ni¿ wêdkarstwo na œródl¹dziu, wiêc

wzrost cen w 2015 roku nie wp³yn¹³ tak drastycznie na spa-

dek zainteresowania wodami morskimi. Od listopada 2017

obowi¹zuj¹ jeszcze ni¿sze op³aty za wykonywanie mor-

skiego rybo³ówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie

z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej z dnia 27 paŸdziernika 2017 r. zmieniaj¹cego

rozporz¹dzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych

organizmów morskich po³awianych przy wykonywaniu

rybo³ówstwa rekreacyjnego oraz szczegó³owego sposobu

i warunków wykonywania rybo³ówstwa rekreacyjnego

(Dz.U. 2017 poz. 2066), dlatego trend sprzeda¿y op³at za

wêdkarstwo morskie powinien byæ rosn¹cy.

Struktura gatunkowa od³owów wêdkarskich na Zalewie

Wiœlanym nieznacznie siê zmieni³a, mimo ¿e podobnie jak

w poprzednich latach wykaza³a, ¿e wêdkarze skupiali siê

g³ównie na gatunkach drapie¿nych – zjawisko powszechne

w wêdkarstwie (Wo³os 1992, 1994, Wo³os i in. 2015). Nie-

mniej w 2015 roku widoczna by³a tendencja zmniejszania

6 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2018

0

10

20

30

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba przyznanych punktów

2015 2014

U
dz

ia
³(

%
)

Rys. 7. Procentowy rozk³ad przyznanych punktów przez wêdkarzy w ocenie
³owiska w latach 2014 i 2015 roku.



siê udzia³u ryb drapie¿nych i zwiêkszania udzia³u procento-

wego ryb tzw. spokojnego ¿eru, takich jak leszcz, p³oæ czy

kr¹p. W strukturze gatunkowej zarejestrowanych od³owów

na pierwszym miejscu by³ okoñ z udzia³em ponad 48%, zaœ

³¹czny udzia³ okonia i sandacza wykaza³ wyraŸny spadek

w stosunku do roku poprzedniego. Mo¿e to œwiadczyæ

o tym, ¿e gatunki drapie¿ne, takie jak sandacz mog³y byæ ju¿

prze³owione zarówno przez wêdkarzy, jak i przez rybaków

komercyjnych. Taki wynik mo¿na te¿ t³umaczyæ zwiêk-

szon¹ presjê wywieran¹ na ryby karpiowate, których udzia³

w od³owach proporcjonalnie wzrasta³. Na podstawie kom-

pleksowej analizy od³owów wêdkarskich mo¿na stwierdziæ,

¿e takie ³owisko jakim jest Zalew Wiœlany nadal posiada

bardzo wysokie walory, a ca³e zamieszanie zwi¹zane ze

wzrostem op³at nie przyczyni³o siê do zmniejszenia zainte-

resowania tym akwenem.

Struktura gatunkowa od³owów, podobnie jak

w poprzednich latach, wykaza³a brak jazgarza, ryby nie-

gdyœ tak bardzo licznej w Zalewie. W przypadku niskich

od³owów jazgarza, opisywanych ju¿ w poprzednich latach

(Trella 2015, 2016, 2017) sytuacja ta by³a bardzo nieko-

rzystna, zarówno dla wêdkarzy, jak i ca³ej ichtiofauny.

Wed³ug badaczy z Morskiego Instytutu Rybackiego spadek

liczebnoœci populacji jazgarza przekroczy³ punkt, z którego

populacja tych ryb nie potrafi³a siê ju¿ skutecznie odbudo-

waæ i dlatego jazgarz sta³ siê gatunkiem zagro¿onym

w Zalewie Wiœlanym (Trella i D¹browski 2017). Ta sytuacja

œwiadczy o tym, ¿e wêdkarze mog¹ zauwa¿aæ znacznie

wczeœniej pewne niekorzystne zmiany w ichtiofaunie,

zanim zostan¹ one potwierdzone w badaniach naukowych.

Analiza parametrów œredniego od³owu rocznego i dzien-

nego od³owu na 1 wêdkarza wykaza³a nieznaczny wzrost na

poziomie ok. 0,9%. Œwiadczy to o tym, ¿e wêdkarze, którzy

wêdkowali podobn¹ liczbê dni, jak w roku poprzednim, mieli

taki sam sukces po³owowy. Podobnie, jak w poprzednich

latach, zdecydowanie mniej wêdkarzy spêdza³o ca³y sezon

wêdkarski tylko na tym jednym akwenie.

Preferencje wêdkarskie na Zalewie nie zmieni³y siê

w przeci¹gu ostatnich lat, gdy¿ nadal najbardziej po¿¹dane

by³y gatunki drapie¿ne (sandacz i okoñ), przy czym prefe-

rencja wzglêdem sandacza by³a du¿o wiêksza ni¿ w roku

poprzednim (Trella 2017). Zanotowano, tak samo jak

w poprzednich badaniach ankietowych, wysok¹ pozycjê

w rankingu wêgorza, mimo jego niskich od³owów. Z pozo-

sta³ych gatunków z rankingu warto zwróciæ uwagê na

szczupaka i bolenia, których w Zalewie nie ma zbyt du¿o,

jednak wêdkarze cenili je wysoko.

Subiektywna ocena Zalewu jako ³owiska wêdkarskiego

by³a ni¿sza, ni¿ w latach poprzednich, co mo¿na t³umaczyæ

g³ównie chaosem, jaki wprowadzi³a ustawa oraz roz-

porz¹dzenia ministra. Mimo to, ponownie ¿aden wêdkarz

nie oceni³ tego ³owiska na najni¿sz¹ mo¿liw¹ liczbê punk-

tów, natomiast wielu wêdkarzy dawa³o wysokie noty,

g³ównie 6 i 7 punktów. Œrednia na poziomie 6,05 œwiadczy,

¿e ocena tego ³owiska jest relatywnie wysoka, mimo ¿e by³a

zauwa¿alnie gorsza ni¿ rok temu. Rozk³ad przyznanych

punktów w zale¿noœci od parametru wêdkarskiego œwiad-

czy³, podobnie jak w poprzednim roku, ¿e Zalew jako dobre

³owisko wêdkarskie oceniaj¹ wêdkarze, którzy ogó³em

du¿o ³owi¹, spêdzaj¹ du¿o godzin nad wod¹ oraz ³owi¹ ryby

drapie¿ne, a ich sukces po³owowy jest lepszy ni¿

pocz¹tkowo zak³adali (tab. 4). Wraz z ustabilizowaniem siê

sytuacji prawnej oraz zmniejszeniem op³at za wykonywanie

rybactwa rekreacyjnego powinna wzrosn¹æ wysoka subiek-

tywna ocena Zalewu Wiœlanego, jako ³owiska wêdkar-

skiego.

Najwiêkszym mankamentem nowej ustawy by³ fakt, ¿e

niestety ograniczy³a ona wiedzê inspektorów na temat pre-

sji wêdkarskiej na Zalewie. Brak tych informacji utrudni³

szacowanie po³owów wêdkarskich na Zalewie Wiœlanym

oraz na innych akwenach morskich. Najlepszym

rozwi¹zaniem tego problemu powinno byæ wprowadzenie

obowi¹zkowych rejestrów po³owów wêdkarskich, chocia-

¿by na akwenach zupe³nie innych ni¿ tzw. otwarte morze.
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TABELA 4

Rozk³ad przyznanych punktów w zale¿noœci od parametru wêdkarskiego

Parametr wêdkarski

Udzia³ wêdkarzy, którzy uzyskali wielkoœæ parametru
powy¿ej œredniej

Udzia³ wêdkarzy, którzy uzyskali wielkoœæ parametru
poni¿ej œredniej

którzy przyznali 7 lub wiêcej
punktów

którzy przyznali 6 lub mniej
punktów

którzy przyznali 7 lub wiêcej
punktów

którzy przyznali 6 lub mniej
punktów

Od³ów roczny na 1 wêdkarza 70% 30% 50% 50%

Dzienny od³ów na 1 wêdkarza 55% 45% 55% 45%

Liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza 50% 50% 60% 40%

Liczba godzin w 1 dniu wêdkowania 70% 30% 50% 50%

£¹czna liczba godzin* 50% 50% 60% 40%

Sukces po³owowy 50% 50% 75% 25%

Ryby drapie¿ne** 65% 35% 50% 50%

Ryby niedrapie¿ne*** 65% 35% 75% 25%

* liczba dni wêdkowania na 1 wêdkarza x liczba godzin wêdkowania w 1 dniu wêdkowania

** wêdkarze, którzy z³owili procentowo wiêcej ryb drapie¿nych

*** wêdkarze, którzy z³owili procentowo wiêcej ryb niedrapie¿nych



Wprowadzenie takiego rozwi¹zania jest po¿yteczne

zarówno dla wêdkarzy, jak i zarz¹dcy wód, gdy¿ dostar-

czaj¹ mu cennych danych dotycz¹cych pog³owia ichtio-

fauny zalewowej oraz wp³ywu wêdkarstwa na te akweny.

Mo¿liwe, ¿e z³a sytuacja populacji jazgarza mog³a byæ ju¿

dawno wykazana w rejestrach wêdkarskich. Wed³ug

Wo³osa i Trelli (2017) do g³ównych zalet tej metody zali-

czamy: relatywnie niski koszt, ma³e obci¹¿enie dla wêdka-

rza, który zna takie praktyki z wêdkarstwa œródl¹dowego

oraz to, ¿e pozwala na równoczesne zebranie danych na

temat liczebnoœci wêdkarzy oraz presji wywieranej na dany

akwen. Rozwi¹zanie to jednak wymaga³oby wprowadzenia

szeregu przepisów, gdy¿ obecnie podejœcie ustawodaw-

ców do rybactwa rekreacyjnego jest bardzo liberalne i od

wêdkarza wêdkuj¹cego na wodach morskich wymagane

jest tylko posiadanie przy sobie dokumentu to¿samoœci

oraz dowodu uiszczenia op³aty za wêdkowanie.
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CHARACTERISTICS OF RECREATIONAL FISHERIES IN THE VISTULA LAGOON IN 2015 DURING THE PERIOD OF THE

GREATEST CHANGES IN LEGISLATION ON RECREATIONAL FISHERIES IN MARINE AREAS

Marek Trella

ABSTRACT. The aim of this paper was to analyze comprehensively recreational fishing in the Vistula Lagoon in 2015 in terms of

changes in legislation on recreational fisheries in marine areas. Data was gathered using anonymous questionnaires. The structure of

recreational catches was characterized by the domination of predatory species such as perch and pikeperch. Recreational fisheries

parameters from 2014 and 2015 are compared to illustrate changes emerging in the recreational fisheries of the Vistula Lagoon.

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