OKRĘG KOSZALIŃSKI PZW
ZARYBIENIA 2012r.
PODSUMOWANIE NA DZIEŃ 17.12.2012 r.
- troć wędrowna wylęg podchowany…zakup……....300.000 szt. na kwotę

15.000,00 zł.

zarybiono- Grabowa nr 3,
- troć wędrowna narybek letni………..zakup…..…..195.000 szt. na kwotę

19.500,00 zł.

zarybiono -Unieść nr 1 , Wieprza nr 4
- troć wędrowna narybek letni………..PZW…….…365.000 szt. na kwotę

69.350,00 zł.

zarybiono- , Parsęta nr 1 , Błotnica nr 2, Dębosznica nr 1 , Czerwona nr 2, Radew nr 3,
- sandacz narybek letni ……………...zakup…..….. 100.000 szt. na kwotę

10.500,00 zł.

zarybiono- j.Wilczkowo , j,Trzesiecko ,j.Rosnowskie , j.Ostrowiec
- miętus wylęg żerujący ………………PZW…… 4.000.000 szt. na kwotę

54.000,00 zł.

zarybiono- Radew nr3 , Parsęta nr 1 , Wieprza nr 4, Grabowa nr 3, Rega nr 1.
- pstrąg potokowy wylęg podchowany .PZW.......... 537.000 szt. na kwotę 107.400,00 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 ,
- pstrąg potokowy selekt ……………...….PZW................ 20 kg.

na kwotę

400,00 zł.

zarybiono – Parsęta nr 1
- troć wędrowna smolt....................... spoza PZW …...89.581 szt. na kwotę 213.164,00zł.
zarybiono- Wieprza nr 4. – 25.760 szt. , Parsęta nr 1- 63.821 szt.
- łosoś smolt....................................... spoza PZW ….. 39.370 szt. na kwotę 99.186,00zł.
zarybiono – Wieprza nr 4 – 19.410 szt. , Parsęta nr 1- 19.960 szt.
- łosoś narybek letni ……………… spoza PZW …….. 50.000 szt. na kwotę 10.502,00zł.
zarybiono – Parsęta nr 1
- karp trzylatek............................zakup............................... 440 kg. na kwotę 4.840,00 zł.
zarybiono j.Sidłowo, j.Baczyno , jBaczynko, Trzynik Duży , Bystrzyno Duże , Brzeźno D.
- karp trzylatek……….zakup przez Koło Rosnowo …... 346 kg. na kwotę 3.806,00 zł.

zarybiono j Rosnowo
- karp trzylatek....zakup przez Koło „Jesiotr”Szczecinek....455 kg. na kwotę 5.005,00 zł.
zarybiono j.Lipno
- łosoś narybek jesienny ………zakup……..…………..150.000 szt. na kwotę 55.500,00zł.
zarybiono rzeki :Parsęta , Grabowa , Wieprza , Radew .
- węgorz obsadowy .. zakup przez Koło Wodnik Świdwin

6kg. na kwotę 3.000,00zł.

zarybiono j.Bukowiec
- karp trzylatek …zakup przez Koło Jesiotr Szczecinek …. 500kg. na kwotę 4.900,80zł.
zarybiono j.Lipno
- karp trzylatek……………zakup…………………………… 310kg. na kwotę 2.945,00zł.
zarybiono j.Bystrzyno W. , Brzeźno D. ,Zalew Połczyn, Baczyno-Baczynko , Chlewo ,
Miejskie Darłowo, Starnin ,Trzynik D. , j.Pławęcino ,
- węgorz narybek (5g) ……zakup………………………… 372kg. na kwotę 124.992,00zł.
zarybiono j. Trzesiecko, Wilczkowo , Ciemino , Rosnowo
- karp trzylatek …zakup przez Koło Liścień Sławoborze

35kg. na kwotę

350.16zł.

zarybiono j.Zalew-Sidłowo
- szczupak narybek jesienny ………zakup………………… 229kg. na kwotę 5.049,45zł.
zarybiono j.Rosnowo , Hajka , Kwiecko , Kamienne
- szczupak narybek jesienny ………zakup………………. 109kg. na kwotę 1.635,15zł.
zarybiono j.Kiełpino , Baczyno , Baczynko
- szczupak narybek jesienny ………zakup……………….

65kg. na kwotę 1.299,89zł.

zarybiono j.Dłusko,Rakowo DiM,Okółko,Lesniówek , Czarne M.
Byszkowo , Bobrowo D i M.,Orle M., Młyńskie , Lasek , Smugi , Tarnica.
- lin kroczek …………………..zakup……………………... 170kg. na kwotę 2.379,25zł.
zarybiono j.Dłusko,Rakowo DiM,Okółko,Lesniówek , Czarne M.
Byszkowo , Bobrowo D i M.,Orle M., Młyńskie , Lasek , Smugi , Tarnica.
- jaź narybek jesienny………………zakup………….…105.000szt na kwotę 25.840,50zł.

zarybiono rzeki: Rega, Parsęta, Dzierżęcinka, Unieść, Grabowa, Wieprza
Błotnica , Dębosznica,Czerwona,Radew1,Radew3.
- kleń narybek jesienny………………zakup……………… 4.000szt na kwotę

984,40zł.

zarybiono rzekę Dzierżęcinkę
- lin kroczek …..zakup przez Koło Kołobrzeg Miasto……

70kg. na kwotę 979,69zł.

zarybiono j. Niekanin
RAZEM :

na kwotę

842.509,29 zł.

w tym:
zakup…………………………………………….. na kwotę…. 288.507, 29 zł.
z PZW…………………………………………… na kwotę…. 231.150, 00 zł.
spoza PZW…………………………………… …na kwotę…. 322.852, 00 zł.

