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Opracowanie opiera się na analizie 8 045 rejestrów połowów, zamieszczonych          

w zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką na 2018 rok, wydanych przez Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze. Rejestry połowów będące przedmiotem 

analizy zostały zdane przez wędkarzy podczas wnoszenia składek PZW na rok 2019. 

Wpłynęło 67% zezwoleń (wraz z rejestrami stanowiącymi ich integralną część), wydanych w 

2018 r. 

 

 

Rejestry połowów podzielono na trzy kategorie: 

 czyste (brak wpisów) lub kompletnie nieczytelne – 1 387 szt.; 

 bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – 4 035 szt.; 

 z zewidencjonowanymi złowionymi (pozyskanymi) rybami – 2 623 szt.  

 

 

 

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień 

rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 

poz. 326) sporządzono odpowiednie podsumowanie w programie Aquarius. 

 

 

 

Opracował: 

 

Paweł Kłobucki 
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Łowisko nr 111: rzeka Bóbr – IX.1. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1 

(powierzchnia: 64,0 ha)  

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy 114 51,3 

kleń 49 24,5 

okoń 42 10,5 

jelec 31 6,2 

płoć 14 2,8 

szczupak 7 7,7 

jaź 5 1,5 

pstrąg tęczowy  2 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

374 264 105,7 1223 
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Łowisko nr 112: rzeka Bóbr – IX.2. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2 

(pow.: 61,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 1345 295,9 

okoń 411 102,7 

jaź 72 36,0 

kleń 37 18,5 

leszcz 34 27,2 

pstrąg potokowy  30 12,0 

szczupak 26 36,4 

jelec 25 5,7 

sandacz 18 23,4 

krąp 7 1,4 

karaś pospolity 5 1,8 

karaś srebrzysty 4 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

482 2014 562,2 4811 
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Łowisko nr 113: rzeka Bóbr – IX.3. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3 

(pow.: 169,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy  197 78,8 

okoń 81 20,2 

kleń 41 18,5 

jaź 29 11,6 

szczupak 21 25,2 

świnka 14 5,6 

pstrąg tęczowy  3 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

543 386 161,4 4115 
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Łowisko nr 114: rzeka Bóbr – IX.4. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4 

(pow.: 64,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy  25 10,2 

kleń 23 11,5 

okoń 16 3,2 

szczupak 4 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

97 68 32,1 288 
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Łowisko nr 115: rzeka Kwisa – IX.9. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1 

(pow.: 18,7 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 88 17,6 

płoć 75 18,8 

pstrąg potokowy 57 22,8 

jaź 31 13,9 

leszcz 28 16,8 

kleń 19 10,5 

szczupak 6 6,6 

pstrąg tęczowy 4 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

238 308 109,2 1874 
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Łowisko nr 116: rzeka Kwisa – IX.10. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2 

(pow.: 97,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy 169 67,6 

okoń 71 16,3 

płoć 62 13,1 

kleń 36 16,2 

szczupak 32 41,6 

jaź 27 10,8 

leszcz 24 28,8 

karp 11 13,2 

lin 8 4,3 

pstrąg tęczowy  5 2,0 

miętus 3 1,0 

amur 2 13,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

665 450 228,2 5042 
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Łowisko nr 117: rzeka Kwisa – IX.11. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3 

(pow.: 62,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 64 16,3 

pstrąg potokowy 47 19,7 

szczupak 44 57,2 

kleń 38 17,9 

płoć 22 4,1 

leszcz 12 10,8 

jaź 11 4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

204 238 130,8 795 
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Łowisko nr 118: rzeka Czerna Wielka – IX.13. Obwód ryb. rzeki Czerna Wielka nr 1 

(pow.: 30,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

kleń 4 3,0 

szczupak 3 3,5 

pstrąg potokowy  3 1,0 

okoń 3 1,3 

pstrąg tęczowy 2 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

19 15 9,6 49 

 



11 
 

Łowisko nr 119: rzeka Kaczawa – VI.1. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1 

(pow.: 27,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy  12 5,2 

pstrąg tęczowy  1 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

72 13 5,5 348 
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Łowisko nr 120: rzeka Nysa Łużycka – X.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1 

(pow.: 92,5 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 229 48,1 

okoń 118 26,0 

kleń 99 69,3 

leszcz 86 94,6 

szczupak 43 60,2 

karp 28 33,6 

wzdręga 16 2,9 

jaź 15 6,8 

pstrąg potokowy  9 3,7 

jelec 7 1,7 

brzana 3 3,4 

lipień 1 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

502 654 350,6 3478 
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Łowisko nr 121: rzeka Nysa Łużycka – X.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2 

(pow.: 70,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 184 40,4 

leszcz 113 102,6 

płoć 106 19,3 

kleń 87 60,1 

szczupak 55 71,5 

krąp 41 8,2 

karp 38 47,5 

wzdręga 23 5,3 

jaź 16 6,5 

jelec 12 2,5 

pstrąg potokowy  10 4,7 

sandacz 1 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

519 686 370,7 3618 
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Łowisko nr 122: rzeka Izera – XI.3. Obwód rybacki rzeki Izera nr 1 

(pow.: 4,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

7 ― ― 18 
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Łowisko nr 131: zbiornik zaporowy Bukówka – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 1 

(pow.: 167,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 893 232,2 

płoć 877 210,5 

leszcz 716 859,2 

sandacz 248 372,0 

szczupak 216 385,9 

karp 121 145,2 

boleń 69 110,4 

jaź 67 28,2 

lin 51 24,5 

wzdręga 18 3,5 

kleń 14 11,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

741 3290 2382,8 7283 
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Łowisko nr 132: zbiornik zaporowy Perła Zachodu – IX.2. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2 

(pow.: 7,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 194 40,7 

leszcz 122 158,6 

okoń 103 23,7 

jaź 95 42,8 

lin 84 43,7 

karp 49 61,3 

szczupak 41 53,3 

sandacz 13 18,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

260 701 442,3 1512 
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Łowisko nr 133: zbiornik zaporowy Wrzeszczyn – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2 

(pow.: 40,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 1118 279,5 

płoć 993 238,3 

jaź 294 182,3 

leszcz 255 382,5 

szczupak 64 83,2 

lin 60 34,2 

karp 46 78,2 

sandacz 26 41,6 

kleń 21 11,9 

sum 1 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

514 2878 1344,3 4315 
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Łowisko nr 134: zbiornik zaporowy Pilchowice – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2 

(pow.: 175,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 3940 866,8 

okoń 3217 739,9 

leszcz 2347 3520,5 

inne 568 28,4 

sandacz 373 634,1 

szczupak 188 319,6 

karp 97 184,3 

boleń 72 115,2 

jaź 66 29,7 

lin 45 23,4 

kleń 37 24,1 

wzdręga 21 4,7 

krąp 20 4,8 

węgorz 9 9,3 

sum 6 54,5 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

2123 11006 6559,3 19678 
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Łowisko nr 135: zbiornik zaporowy Złotniki – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1 

(pow.: 130,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 2144 1929,6 

okoń 1573 361,8 

płoć 1052 210,4 

inne 797 39,9 

karp 392 431,2 

sandacz 302 422,8 

szczupak 253 303,7 

lin 175 84,0 

boleń 76 114,0 

jaź 52 22,4 

wzdręga 31 6,8 

sum 21 220,5 

kleń 17 11,5 

amur  9 64,0 

pstrąg potokowy  5 3,4 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1842 6899 4226,0 19232 
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Łowisko nr 136: zbiornik zaporowy Leśna – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1 

(pow.: 110,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 1641 1805,1 

okoń 1024 245,7 

płoć 720 151,2 

lin 182 81,9 

karp 163 309,7 

szczupak 140 196,0 

sandacz 109 130,8 

boleń 50 80,0 

jaź 41 18,0 

kleń 27 16,2 

sum 13 116,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1318 4110 3151,1 10982 
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Łowisko nr 137: zbiornik zaporowy Witka – X.1. Ob. ryb. rzeki Nysa Łużycka nr 1 

(pow.: 162,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 4125 948,7 

szczupak 298 536,4 

leszcz 154 77,0 

płoć 148 26,7 

karp 135 258,5 

kleń 72 38,2 

lin 47 18,8 

jaź 22 7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1429 5001 1912,0 8214 
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Łowisko nr 1309: Kozłów 

(pow.: 13,3 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 147 32,3 

lin 71 32,5 

leszcz 62 46,5 

szczupak 29 49,3 

okoń 27 6,8 

karp 18 25,2 

sum 1 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

98 355 199,6 369 
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Łowisko nr 1310: Krępnica 

(pow.: 45,7 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 375 82,5 

leszcz 181 108,6 

karp 170 238,5 

lin 84 35,3 

okoń 72 15,8 

szczupak 60 88,6 

sandacz 42 54,6 

amur 27 59,4 

jaź 13 8,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

419 1024 691,4 4812 
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Łowisko nr 1311: Podkowa 

(pow.: 12,1 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 232 46,4 

leszcz 120 90,5 

karp 118 177,8 

lin 67 28,1 

okoń 33 7,6 

szczupak 31 55,8 

sandacz 7 11,2 

karaś pospolity 6 1,8 

amur 4 10,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

261 618 430 2814 
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Łowisko nr 1312: Wojanów 

(pow.: 35,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 748 179,5 

leszcz 411 493,2 

karp 221 335,9 

okoń 186 42,8 

lin 113 47,5 

szczupak 89 160,2 

jaź 67 41,5 

sandacz 45 72,0 

krąp 30 6,0 

wzdręga 27 6,7 

pstrąg tęczowy  18 6,4 

karaś srebrzysty 16 5,2 

węgorz 15 17,5 

kleń 7 4,4 

amur 6 25,2 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1418 1999 1444 11007 
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Łowisko nr 1313: żwirownie Rakowice 

(pow.: 78,1 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 2142 556,9 

inne 620 31,5 

leszcz 374 598,4 

okoń 310 83,7 

karp 241 337,5 

sandacz 128 207,3 

jaź 102 44,1 

szczupak 82 137,8 

świnka 74 25,7 

kleń 57 41,9 

jelec 38 9,7 

boleń 31 48,3 

lin 19 9,9 

jazgarz 14 1,1 

wzdręga 11 2,3 

amur 8 33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1420 4251 2169,7 12540 
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Łowisko nr 1314: Żarka n/Nysą 

(pow.: 33,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 921 524,9 

płoć 712 163,8 

okoń 254 55,8 

karp 214 297,5 

sandacz 104 188,2 

szczupak 95 139,7 

jaź 49 27,9 

lin 47 21,2 

wzdręga 39 8,2 

karaś srebrzysty 25 7,8 

krąp 25 5,3 

amur 17 66,3 

karaś pospolity  9 2,5 

kleń 8 5,9 

sum 3 36,4 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

830 2522 1551,4 8410 
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Łowisko nr 1315: Trzebień Mały 

(pow.: 61,8 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 634 139,4 

leszcz 244 390,4 

lin 152 73,0 

okoń 86 19,7 

karp 79 126,4 

jaź 47 28,7 

szczupak 30 52,5 

amur 29 98,6 

wzdręga 27 6,2 

sandacz 24 41,3 

karaś pospolity  22 6,2 

krąp 17 3,5 

węgorz 12 13,8 

sum 4 47,2 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

764 1407 1046,9 7911 
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Łowisko nr 1316: Wizów  

(pow.: 20,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 114 182,4 

płoć 108 23,8 

leszcz 57 49,5 

lin 55 28,6 

okoń 51 11,8 

szczupak 25 43,0 

amur 15 48,0 

karaś pospolity 11 2,9 

sandacz 6 11,7 

jaź 5 3,6 

boleń 1 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

192 448 407,8 1309 
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Łowisko nr 1317: stawy na terenie Bolesławca i powiatu bolesławieckiego  

(pow.: 12,7 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 124 24,8 

karp 97 158,1 

lin 42 17,7 

okoń 39 8,5 

leszcz 30 18,6 

szczupak 21 36,5 

wzdręga 14 2,9 

amur 7 17,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

158 374 284,3 728 

 

 

 



31 
 

Łowisko nr 1318: stawy na terenie Bolkowa 

(pow.: 7,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 743 148,6 

karp 341 419,4 

lin 165 61,1 

leszcz 106 56,2 

amur 59 96,8 

okoń 30 7,5 

wzdręga 29 6,9 

krąp 26 4,7 

karaś srebrzysty  21 6,1 

szczupak 20 36,4 

jaź 18 8,5 

karaś pospolity  14 4,5 

sandacz 9 18,5 

tołpyga 1 9,0 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

197 1582 884,2 3605 
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Łowisko nr 1319: stawy na terenie Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego 

(pow.: 9,8 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 214 44,9 

karp 91 120,2 

lin 85 36,5 

leszcz 67 38,9 

okoń 49 8,9 

wzdręga 31 6,0 

karaś srebrzysty 28 9,0 

amur 25 60,0 

szczupak 19 34,0 

sumik karłowaty 19 3,1 

karaś pospolity 13 3,7 

jaź 12 5,7 

kleń 12 5,2 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

174 665 376,1 1237 
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Łowisko nr 1320: staw Balaton 

(pow.: 8,1 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 378 87,0 

karp 324 440,6 

lin 152 57,8 

leszcz 94 108,1 

jaź 52 21,8 

wzdręga 37 6,3 

okoń 33 6,7 

amur 27 62,1 

szczupak 27 33,8 

karaś pospolity 8 2,2 

węgorz 3 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

790 1135 829,9 7115 
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Łowisko nr 1321: staw Cegielnia w Sobieszowie 

(pow.: 6,5 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 285 165,3 

karp 279 401,8 

płoć 246 61,0 

amur 78 148,2 

lin 47 19,8 

okoń 40 9,2 

szczupak 23 33,4 

wzdręga 20 4,8 

jaź 18 6,9 

węgorz 4 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

614 1040 855,4 6750 
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Łowisko nr 1322: stawy na terenie Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego 

(pow.: 11,2 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 464 705,2 

płoć 352 72,9 

leszcz 170 161,5 

amur 63 132,3 

lin 55 22,5 

okoń 43 9,5 

szczupak 40 56,8 

wzdręga 17 3,9 

karaś srebrzysty  15 3,9 

jaź 11 4,6 

sandacz 7 27,0 

sum 1 5,2 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

507 1238 1205,3 6319 
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Łowisko nr 1323: stawy na terenie powiatu lubańskiego – na których amatorski połów 

ryb wędką jest dozwolony wyłącznie w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu) 

(pow.: 7,9 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 702 842,4 

płoć 428 85,5 

lin 89 38,3 

leszcz 74 34,4 

amur 47 96,7 

jaź 36 12,6 

okoń 32 6,8 

karaś srebrzysty 32 9,9 

wzdręga 30 5,9 

szczupak 18 22,5 

karaś pospolity  16 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

597 1504 1159,1 7679 
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Łowisko nr 1324: stawy na terenie powiatu lubańskiego 

(pow.: 5,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 309 370,8 

płoć 220 46,2 

pstrąg tęczowy 127 43,7 

lin 45 18,9 

leszcz 40 25,2 

okoń 27 5,8 

wzdręga 20 3,6 

amur 18 34,2 

szczupak 15 25,2 

karaś pospolity  7 1,7 

jaź 6 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

343 834 577,8 3198 
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Łowisko nr 1325: stawy w Świerzawie 

(pow.: 3,4 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 204 318,3 

płoć 149 29,8 

lin 85 33,2 

okoń 36 7,9 

leszcz 32 13,4 

wzdręga 28 6,4 

szczupak 25 30,7 

amur 22 61,6 

karaś srebrzysty 19 6,1 

jaź 17 6,3 

karaś pospolity 10 2,7 

sandacz 5 10,5 

węgorz 5 4,5 

kleń 3 1,3 

sum 1 3,6 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

358 641 536,3 3715 
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Łowisko nr 1326: stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego 

(pow.: 21,8 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 421 686,3 

płoć 403 84,6 

lin 132 55,4 

amur 74 170,2 

leszcz 70 62,3 

szczupak 53 81,6 

okoń 51 12,3 

wzdręga 38 7,3 

karaś srebrzysty 22 7,7 

jaź 15 4,9 

karaś pospolity 11 3,0 

sum 1 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

593 1291 1180,6 6408 
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Łowisko nr 1327: pozostałe wody Okręgu 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 294 61,7 

karp 165 222,7 

lin 71 29,1 

amur 48 88,3 

okoń 36 7,9 

leszcz 32 24,3 

wzdręga 30 5,4 

szczupak 27 47,0 

karaś srebrzysty 18 6,3 

jaź 10 3,7 

karaś pospolity 7 1,9 

węgorz 3 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

245 741 501,9 3124 
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Podsumowanie wraz z komentarzem autora 

 

 W 2019 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych „zdawalność” zezwoleń wraz z rejestrami 

połowów ryb stanowiącymi ich integralną część utrzymywała się na wysokim poziomie, choć pierwszy raz 

od kilku lat odsetek zdanych zezwoleń spadł nieco poniżej 70%  (wyniósł 67%). Wynika to z faktu, że        

w 2018 r. Okręg wydał znacznie większą liczbę zezwoleń – blisko o 2 000 szt. więcej niż w 2017 r., a to    

ze względu na to, iż właśnie od roku 2018 zezwolenia wydawane przez Okręg zawierają rejestry połowów 

służące do ewidencjonowania połowów wyłącznie w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze (brak części 

„B”); podobne rozwiązanie pojawiło się w zezwoleniach wydawanych przez inne Okręgi, stąd zachodziła 

konieczność dodruku dodatkowych zezwoleń dla wędkarzy zrzeszonych w innych Okręgach PZW.            

Na początku wskazałem rok 2019, gdyż właśnie podczas wnoszenia składek członkowskich na 2019 r., 

wędkarze mieli najczęściej jedyną okazję do zdania zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb za 2018 r. 

Niezmiernie rzadko zdarza się, aby wędkarze dostarczali rejestry połowów bezpośrednio po zakończeniu 

swojego sezonu wędkarskiego oraz w innych okolicznościach niż wnoszenie składek członkowskich na 

kolejny rok. Właśnie ten aspekt powoduje w dużej mierze, iż zdawalność rejestrów połowów rzadko 

przekracza 80%, gdyż nie wszyscy wędkarze corocznie wnoszą składki członkowskie, a dostarczenie 

rejestru rok później oznacza, że nie może zostać już uwzględniony w analizie. Natomiast w przypadku 

wędkarzy pochodzących z innych Okręgów, dyscyplina zdawania zezwoleń wraz z rejestrami połowów do 

Okręgu, który wydał zezwolenie drastycznie spada. Znacznie częściej zdarza się, że wędkarz zdaje rejestry 

„zewnętrzne”  w macierzystym Okręgu, a proza życia pokazuje, iż praktyka odsyłania tych rejestrów do 

właściwego adresata zdarza się niezmiernie rzadko. Warto zaznaczyć, że wprawdzie zdanie rejestru połowu 

jest obligatoryjne, to jednak wobec wędkarzy którzy tego nie uczynią nie są stosowane żadne poważniejsze 

konsekwencje, co najwyżej udziela się im upomnienia. Biorąc pod uwagę te czynniki, baza niniejszego 

opracowania czyli 67% (rekordowe 8 045 szt.) zezwoleń na amatorski połów ryb wraz z rejestrami połowów 

na 2018 rok stanowi bardzo bogaty materiał do analizy, noszący znamiona próby reprezentatywnej. 

Analogicznie jak w poprzednich latach, wśród rejestrów najliczniejsze są te bez zewidencjonowanych 

złowionych (pozyskanych) ryb – ich odsetek wynosi 50%. Oczywiście, najwięcej informacji dostarczają 

rejestry z trzeciej grupy, czyli te w których odnotowano pozyskanie ryb.  W 2018 r. było ich wyraźnie 

więcej (o około 400 szt.) niż rok wcześniej, a mianowicie aż ponad 2 600 szt. (33%). 

 W przypadku większości łowisk Okręgu zanotowano zwiększoną presję wędkarską i większe 

pozyskanie ryb niż w poprzednim 2017 roku. Istotna różnica jest w przypadku wód obwodów rybackich. 

Pozyskanie ryb z wód obwodów rybackich wzrosło o około 3 t, osiągając poziom 22 t. Warto podkreślić, że 

szczególnie wysokie pozyskanie ryb ze zbiorników zaporowych wpłynęło na taki rezultat w odniesieniu do 

obwodów rybackich, zwłaszcza że w analizie został już uwzględniony zbiornik zaporowy Witka, który       

w marcu 2018 r. został dopuszczony do amatorskiego połowu ryb po zakończeniu remontu tamy. Tylko na 

samej Witce pozyskano aż blisko 2 t ryb i to pomimo faktu, iż główne zarybienia zbiornika przeprowadzono 

dopiero w okresie październik – grudzień 2018. Warto podkreślić, że zdecydowanie ponad 70% ryb 

pozyskanych na zbiorniku zaporowym Witka stanowiły gatunki drapieżne (okoń i szczupak), co określam 

jako „efekt świeżości” zbiornika. Należy również dodać, że właśnie ryby tych gatunków są najchętniej 

pozyskiwane przez wędkarzy. Niestety, graniczy z pewnością, iż w kolejnych latach pogłowie okonia           

i szczupaka na Witce będzie sukcesywnie spadać, z jednej strony ze względu na olbrzymią presję 

wędkarską, a z drugiej strony – z uwagi na stopniowe osiąganie przez ten ekosystem stabilności 

ekologicznej.  

 W mojej opinii, z roku na rok podnosi się wiarygodność dokonywanych wpisów. Wpływają na to 

przede wszystkim dwa czynniki: prowadzone kontrole wędkarzy przez funkcjonariuszy PSR i SSR oraz 

wypracowanie nawyku dokonywania wpisów po blisko 20 latach prowadzenia rejestracji połowów              
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w wodach Okręgu. Oczywiście, wciąż wielu wędkarzy popełnia poważne błędy przy ewidencjonowaniu 

swoich połowów, ale większość z nich wynika z nieuważnego zapoznawania się z instrukcją wypełniania 

rejestru oraz ze zwykłego niedbalstwa, a nie ze złej woli co było dość powszechne na początku epoki 

rejestrów. Szkoda tylko, że rejestr nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, który wędkarz wyznaje zasadę 

„złów i wypuść”. Miejmy nadzieję, że większość spośród tych którzy nie mają wpisanych ryb… 


