
        Częstochowa 19.12.2016 

Protokół z otwartego posiedzenia Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód w sprawie zbiornika Poraj. 

Obecni wg list obecności oraz Prezes ZO kol. Maciej Brudziński,dyr. Biura ZO Artur Wachecki, ichtiolog ZO 
kol. Marcin Juszczyk i kol. Robert Amborski. 

Zebranie poprowadził na wniosek kol. Antoniego Baruta kol. Maciej Brudziński. 

Kol. Marcin Juszczyk przedstawił prezentację dotyczącą historii i zmian dotyczących zbiornika Poraj, ze 
szczególnym uwzględnieniem poziomów piętrzenia w poszczególnych latach, zmian powierzchni zbiornika, 
terminów piętrzenia wody oraz wyników połowów wędkarskich od 2005 r do 2015 r, a także presji 
wędkarskiej na zbiornik w tym samych okresie. (prezentacja w załączniku) 

Kol. Maciej Brudziński poinformował, że ze względu na zdecydowanie większą niż w poprzednich latach 
przejrzystość wody w zbiorniku i brak zakwitów sandacz ma znacznie gorsze warunki bytowania niż wtedy 
kiedy woda w Poraju była bardziej mętna i zakwity były bardziej intensywne. Znacznie za to poprawiły się 
warunki tarłowe dla szczupaka (roślinność zanurzona wzdłuż brzegów). Według informacji kol. Macieja 
Brudzińskiego na Poraju nie ma wystarczających miejsc do naturalnego tarła sandacza, a krześliska 
stawiane były do 2013 r. Wyniknęło to z tego, że warunki nie pozwoliły na zatopienie krześlisk ponieważ 
mogą one być stawiane w ściśle określonym czasie uzależnionym od temperatury wody. 

Kol. Dariusz Kapinos – prezes koła Okoń i Sekretarz ZO, zaproponował żeby zarybienia odbywały się w 
godzinach popołudniowych ponieważ w takim terminie łatwiej znaleźć ludzi do pomocy w zarybieniach.  

Kol. Maciej Brudziński odpowiedział, że zarybienia popołudniowe nie wchodzą w rachubę ze względu na 
problemy z przechowywaniem ryb. Wyjaśnił przy tym w jaki sposób odbywają się odłowy ryb do zarybień. 

Kol. Dariusz Kapinos stwierdził, że ZO nie reagował na monity dotyczące zbiornika Poraj kierowane do ZO w 
formie pisemnej przez koło ,,Okoń”. Przypomniał sprawę zamknięcia odcinka brzegu zbiornika od Drogi 
Koziegłowskiej do ogrodzenia ośrodka żeglarskiego. Kol. Kapinos podniósł także kwestię strat jakie 
przynoszą rybaczówki, z których wędkarze korzystają rzadziej ze względu na brak atrakcyjnych ryb do 
połowu z łodzi. Wskazał też na konieczność zarybienia większymi osobnikami sandacza i wykazał brak 
takich zarybień w poprzednich latach. ( w roku 2015 i 2016 dokonano takich zarybień-łącznie ponad 500kg) 

Kol. Zbigniew Sobierajski – Koło Okoń,  powiedział, że od 5 lat ZO nie reagował na pisma w sprawie zmian 
na Poraju. Zaproponował też przeprowadzenie odłowów kontrolnych ponieważ dane z rejestrów połowów 
nie odpowiadają faktycznemu stanowi. Odłowy te wg kol. Sobierajskiego miały by odbywać się pod 
społecznym nadzorem.  

Kol. Dyr. Artur Wachecki wyjaśnił jak powinny wyglądać odłowy kontrolne: aby były miarodajne należy 
wykonać je kilkukrotnie używając sieci o  różnych rozmiarach oczek (co daje ok350 metrów sieci 
jednorazowo). Takie odłowy mogą powodować kontrowersje w środowisku wędkarzy. Wskazane jest 
przeprowadzenie badań zdrowotności ryb w zbiorniku z jednokrotnym ograniczonym odłowem. 

Kol. Ryszard Matusiak – Koło Szczupak Zawiercie, stwierdził, że od 3 lat odrzucane są wnioski o 
ustanowienie górnego wymiaru ochronnego sandacza i szczupaka z zbiorniku Poraj. Kol. Matusiak 
zaproponował ograniczenie dni wędkowania za zbiorniku Poraj do 60 wyjść rocznie oraz zwiększenie ilość 
kontroli strażników. Kol. Matusiak stwierdził, że PSR powinna głównie zająć się Porajem kosztem innych 
wód ( w tym miejscu kolega Matusiak został poinformowany przez kol. Brudzińskiego, że PSR podlega 
Urzędowi Wojewódzkiemu i strażnicy PSR wykonują zadania ustalone przez Komendanta PSR) 

Kol. Ryszard Matusiak zaproponował zmniejszenie limitów zabierania sandacza na zbiorniku Poraj. 



Kol. Marcin Skarubowicz – Koło Kłobuck, zapytał czy ZO ma jakiś pomysł na zbiornik Poraj. Stwierdził, że 
stawianie krześlisk i zakaz połowu na części zbiornika nie przyniósł pożądanych efektów. 

Kol. Tomasz Jasiurski – Jurajski Salmoklub, stwierdził, że PZW boi się radykalnych rozwiązań. 

Kol. Antoni Barut stwierdził, że zbiornik się zmienia od lat. Ma mniejszą powierzchnię. Kol. Barut 
powiedział, że lepsze efekty przynosiło zarybienie narybkiem letnim sandacza, szczególnie wtedy kiedy 
przejrzystość wody na Poraju była mniejsza. 

Kol. Maciej Brudziński poinformował, że w okręgu PZW Katowice ograniczono limity roczne kilku gatunków 
i mimo tego okręg Katowice zanotował spadek połowów. 

Kol. Teodor Kusal – Koło Okoń, zaproponował zakaz zabierania sandacza ze zbiornika Poraj przez okres 
dwóch lat. 

Na pytanie dlaczego spotkanie zostało zorganizowane dopiero 19 grudnia, już po ustaleniu przepisów na 
rok 2017 kol. Antoni Barut odpowiedział, że termin został ustalony po opracowaniu danych z rejestrów 
połowów za rok 2015. Zaproponował jako wniosek Komisji ds. Ochrony i zagospodarowania wód aby od 1 
listopada wprowadzić zakaz wędkowania z środków pływających, spinningu oraz łowienia na żywą i martwą 
rybę oraz ich części. Poparł go kol. Dyr. Artur Wachecki przedstawiając argument o ochronie ryb, którymi 
Poraj zarybiany jest właśnie w listopadzie.  

Kol. Robert Amborski zwrócił uwagę na fakt, że Sądy Koleżeńskie w kołach nie karają odpowiednio osób, 
które zostały złapane na popełnianiu wykroczeń z RAPR. Szczególnie dotyczy to poważnych wykroczeń – 
zabierania ryb niewymiarowych, złowionych w okresie ochronnym lub wędkowania niedozwolonymi 
metodami. Kol. Amborski zwrócił się do zebranych aby zwrócili na to uwagę kolegom z sądów koleżeńskich 
w kołach.  

Kol. Dyr. Artur Wachecki poinformował, że obecnie ze względu na znaczne wahania poziomu wody wiosną 
sandacz nie ma na Poraju odpowiednich warunków do naturalnego tarła. W sprawie ustabilizowania 
piętrzenia wody na Poraju ZO PZW zwróci się na piśmie do Zarządu Zlewni Górnej Warty. Kol. Wachecki 
powiedział, że możemy zarybiać dużym sandaczem ale tarło może być niewystarczające. Poinformował 
także, że zarybienia materiałem podchowanym w okręgach opolskim i wrocławskim są zdecydowanie 
większe ponieważ te okręgi dysponują własnymi ośrodkami hodowlanymi produkującymi sandacza 
podchowanego. 

Kol. Dyr. Artur Wachecki przedstawił prezentację badań dotyczących śmiertelności ryb przy metodzie ,,no 
kill”. Badania, które kol. dyr. zaprezentował wskazują na 25% śmiertelność połowową sandacza. Jest to 
uzależnione od głębokości wody, jej temperatury, rodzaju stosowanej przynęty i haków.  

Kol. Tomasz Jasiurski stwierdził, że śmiertelność połowowa ryb będzie niższa przy stosowaniu haków 
bezzadziorowych. Kol. Dyrektor wykazał na podstawie prezentacji, że stosowanie haków bezzadziorowych 
nie ma zbyt dużego wpływu na śmiertelność ryb. 

Kol. Maciej Brudziński potwierdził, że zarybienie Poraja sumem i boleniem było błędem, ale było niezbędne 
do uzyskania Obwodu Rybackiego Zbiornika Poraj w Użytkowanie Rybackie przez Okręg PZW Częstochowa. 

Kol. Artur Wachecki powiedział, że sandacz  na zbiorniku Poraj ma ograniczoną przeżywalność z uwagi na 
brak odpowiedniej ilości pokarmu ponieważ drobna ryba trzyma się obecnie przybrzeżnego pasa 
roślinności zanurzonej i nie schodzi na ploso zbiornika, gdzie bytuje sandacz. Wg prezentowanych danych 
spadek ilości sandacza jest skorelowany ze spadkiem ilości płoci. Wystąpiło to szczególnie po zniesieniu 
wymiaru ochronnego płoci w okręgu częstochowskim. Kol. dyrektor uważa, że należy dostosować 
zarybienia do charakteru zbiornika – w szczególności zarybiać szczupakiem wzdłuż pasa roślinności , 



wprowadzić ochronę płoci, kontynuować zarybienie podchowanym sandaczem przy jego jednoczesnej 
ochronie w msc. XI i XII  

 

Zebranie skończyło się sformułowaniem wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu i  Okręgowy Zjazd 
Delegatów, który ma się odbyć 7 maja 2017 r. 

Wnioski środowisk wędkarskich: 

1. Ograniczyć ilość wyjść nad wodę na zbiorniku Poraj do 60 rocznie. 
2. Wprowadzić zakaz zabierania ryb drapieżnych – sandacza i szczupaka przez okres dwóch lat. 
3. Wprowadzić limit zabierania sandacza – 1 sztuka dziennie, 10 sztuk rocznie. 
4. Wprowadzić zakaz wędkowania na żywca i martwą rybę oraz jej części przez okres dwóch lat. 
5. Wprowadzić górny wymiar ochronny sandacza i szczupaka na zbiorniku Poraj od 80 cm. 

 

Wnioski Komisji  

1. Wprowadzić zakaz wędkowanie z środków pływających, spinningu oraz używania jako przynęty 
żywej lub martwej ryby i jej części od 1 listopada do 31 grudnia. 

2. Wprowadzić wymiar ochronny płoci na zbiorniku Poraj do 20 cm. 
 

 

 

Protokółował 

Grzegorz Śliwiński. 

 

 


