OKRĘG KOSZALIŃSKI PZW
ZARYBIENIA 2011r.
PODSUMOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
- troć wędrowna wylęg……………zakup…………..420.000 szt. na kwotę
zarybiono Grabowa nr 3,

21.000,00 zł.

- troć wędrowna narybek letni……PZW…………1.020.000 szt. na kwotę 193.800,00 zł.
zarybiono Grabowa nr 3, Wieprza nr 4 , Parsęta nr 1 , Błotnica nr 2, Dębosznica nr 1
Czerwona nr 2, Radew nr 3, Unieść nr 1 ,
- łosoś narybek letni………………zakup…………. 120.000 szt. na kwotę
zarybiono Grabowa nr 3

18.900,00 zł.

- szczupak narybek letni ….............zakup….......... 117.250 szt. na kwotę 26.967,00 zł.
zarybiono j.Bobrowo D,j.Bobrowo M.,j.Młyńskie ,j.Dłusko ,j.Rakowo D.i M.,j.Okółko
j.Czarne M. , j.Leśniówek , j.Kreda , j.Byszkowo , j.Trzesiecko , j.Wilczkowo , j.Radacz D.i M.,
j.Juchowo , j.Ciemino , j.Lipno , j.Chlewo , j.Kwiecko ,j.Kamienne , j.Cetuń , j.Szczawno
j.Drzewiany I,j.Wieleń ,j.Zgniłe,j.Kiełpino , j.Brzeżno D,j.Pęczerzyno,j.Bystrzyno M i D.
j.Starnin , j.Trzynik D.j.Pławęcino , rzeka Czerwona , j.Rosnowskie ,rzeka Dzierżęcinka
- sandacz narybek letni …………..zakup………….. 80.000 szt. na kwotę
zarybiono j.Wilczkowo , j,Trzesiecko ,j.Rosnowskie , j.Ostrowiec

9.600,00 zł.

- miętus wylęg……………………PZW…………… 1.280.000 szt. na kwotę 17.280,00 zł.
zarybiono Radew nr3 , Parsęta nr 1 , Wieprza nr 4, Grabowa nr 3, Rega nr 1.
- pstrąg potokowy narybek letni ...PZW.................. 341.000 szt. na kwotę 119.350,00 zł.
zarybiono Rega nr1, Radew nr 3, Parsęta nr 1 ,Dębosznica nr 1, Błotnica nr 2, Radew nr 1,
Wieprza nr 4, Grabowa nr 3, Unieść nr 1 ,
- troć wędrowna smolt................................................... 10.000 szt. na kwotę
zarybiono Wieprza nr 4.

spoza PZW

- karp kroczek...............................zakup............................. 858 kg. na kwotę 11.934,00 zł.
zarybiono j.Lipowe, j.Kowal , j.Kreda, j.Sidłowo,j.Baczyno , jBaczynko,j.Chlewo,
zalew Polanów,j.Pieńkowo,j.Marszewo,Inkula , Miejskie-Darłowo,j.Topiele,
- lin kroczek ..................................zakup............................. 669 kg. na kwotę 10.021,00 zł.
zarybiono j.Lipowe , j.Kowal ,j. Kreda, j.Baczyno,j.Baczynko,j.Chlewo,zalewPolanów,
j.Pieńkowo ,j.Marszewo,Inkula,j,Miejskie-Darłowo,j.Topiele,
- karp trzylatek(selekt)....zakup przez Koło Rosnowo........445 kg. na kwotę
zarybiono j.Rosnowo

4.000,00 zł.

- karp trzylatek (selekt).zakup przez Koło Kołobrzeg Miasto.60 kg. na kwotę 700,00 zł.
zarybiono j.Niekanin

- szczupak,lin,karaś,karp,okoń,jaź,płoć – odłów staw miejski -Kołobrzeg Miasto - 87kg.
zarybiono j.Niekanin

- lipień narybek jesienny …………..zakup……………… 4.700 szt. na kwotę 5.531,90 zł.
zarybiono Wieprza nr 4 , Grabowa nr 3 , Radew nr 3 , Parseta nr 1 , Rega nr 1,Radew nr 1
- lin dwulatek ………………zakup……………………….. 340 kg. na kwotę 4.758,50 zł.
zarybiono j.Dłusko , j.Rakowo D i M.,j. Okółko , Bobrowo D i M. , j.Tarnica , j.Smugi ,
j.Młyńskie , j Orle M. j.Lasek , j.Byszkowo , Brzeżno D. j.Pęczerzyno
- szczupak narybek jesienny ………..zakup………………
zarybiono BrzeźnoD , Pęczerzyno

40 kg. na kwotę 800,00 zł.

- karp kroczek …………………….…zakup……………… 140 kg. na kwotę 1.840,00 zł.
zarybiono j. Brzeźno D, j.Starnin
- lin kroczek ………………………….zakup……………
zarybiono j.Kiełpino , j.Starnin

160 kg. na kwotę 2.280,00 zł.

- węgorz europejski narybek obsadowy( 5g)…….zakup… 220 kg. na kwotę 74.800,00zł.
zarybiono j.Trzesiecko , j.Wilczkowo , j.Ciemino ,j.Rosnowo
- sum europejski …………..zakup…………………..…….4.000 szt na kwotę 6.720,00 zł.
zarybiono j.Trzesiecko , j.Wilczkowo
- jaź narybek jesienny …………..zakup……………… 160.000 szt. na kwotę 40.000,00zł
zarybiono Rega nr 1 , Dzierżęcinka nr 1 , Unieść nr 1 , Grabowa nr 3 ,Wieprza nr 4,
Parsęta nr 1 , Radew nr 1 , Radew nr 3, Czerwona nr 2 , Błotnica nr 2 , Dębosznica nr 1
- kleń narybek jesienny ………….zakup………………….. 2.000 szt. na kwotę 500,00 zł.
zarybiono Dzierżęcinka nr 2.
- lin kroczek……………………….zakup………………1542,0 kg. na kwotę 20.046,00 zł.
zarybiono j.Rosnowo ,j. Trzynik D.,j.Bystrzyno M.,j.Bystrzyno W.,j.Trzesiecko ,
j.Wilczkowo , jRadacz ,j.Juchowo , j.Lipnica i rz.Czerwona nr 2

RAZEM :

na kwotę 590.828,40 zł.

