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Opracowanie opiera się na analizie 7 780 rejestrów połowów, zamieszczonych          

w zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką na 2019 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 2020. 

Wpłynęło 62% zezwoleń (wraz z rejestrami stanowiącymi ich integralną część), wydanych w 

2019 r. 

 

 

Rejestry połowów podzielono na trzy kategorie: 

 czyste (brak wpisów) lub kompletnie nieczytelne – 1 224 szt.; 

 bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – 3 854 szt.; 

 z zewidencjonowanymi złowionymi (pozyskanymi) rybami – 2 702 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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

(powierzchnia: 64,0 ha)  

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy 97 41,7 

kleń 63 32,8 

jelec 27 6,8 

okoń 21 4,6 

płoć 11 2,2 

szczupak 10 9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

348 229 97,1 1382 
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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 447 102,8 

okoń 308 73,9 

kleń 44 19,8 

jaź 30 15,9 

jelec 30 6,0 

pstrąg potokowy  24 11,3 

szczupak 22 19,1 

leszcz 18 16,2 

lipień 1 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

401 924 265,4 3709 
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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  144 60,5 

kleń 74 39,2 

okoń 39 9,4 

szczupak 32 33,2 

świnka 17 7,2 

jaź 13 5,2 

lin 1 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

715 320 156,2 5940 
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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)  

okoń 31 7,1 

pstrąg potokowy  20 8,6 

kleń 19 11,4 

szczupak 7 8,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

78 77 35,5 210 
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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 49 9,8 

pstrąg potokowy 40 15,6 

płoć 37 7,8 

kleń 23 12,0 

jaź 16 6,1 

leszcz 14 16,2 

sumik karłowaty 12 1,2 

szczupak 4 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

257 195 73,0 1665 
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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 113 45,2 

okoń 50 10,0 

płoć 47 9,9 

kleń 42 20,2 

szczupak 21 23,1 

jaź 18 7,6 

leszcz 17 13,9 

pstrąg tęczowy  4 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

711 312 133,0 5824 
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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 51 12,8 

kleń 40 24,0 

pstrąg potokowy 37 14,8 

szczupak 32 40,0 

płoć 29 5,8 

leszcz 9 7,9 

pstrąg tęczowy 3 2,5 

troć 1 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

261 202 109,2 807 
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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)  

okoń 2 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

11 2 0,4 24 
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Łowisko nr 119: rzeka Kaczawa – VI.1. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1 

(pow.: 27,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

pstrąg potokowy  7 2,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

39 7 2,9 74 

  



12 
 

Łowisko nr 120: rzeka Nysa Łużycka – X.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1 

(pow.: 92,5 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

okoń 146 36,5 

płoć 135 35,1 

kleń 104 64,5 

leszcz 59 94,4 

szczupak 47 68,2 

karp 19 26,7 

jaź 11 4,7 

sandacz 7 9,5 

węgorz 3 2,3 

pstrąg potokowy  3 1,4 

sum 1 6,5 

brzana 1 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

564 536 351,6 3918 
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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 160 43,2 

płoć 117 26,9 

leszcz 98 92,1 

kleń 94 57,3 

szczupak 49 68,6 

karp 30 66,0 

jaź 7 2,9 

pstrąg potokowy  7 5,4 

sandacz 4 5,2 

sum 1 1,9 

troć 1 1,5 

brzana 1 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

601 569 372,2 3605 
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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) 

3 ― ― 7 
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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 675 189,0 

leszcz 624 748,8 

płoć 470 117,5 

szczupak 185 314,5 

sandacz 167 267,2 

boleń 88 211,2 

karp 83 149,4 

lin 39 17,9 

jaź 31 13,9 

kleń 10 5,2 

sum 2 58,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

674 2374 2092,6 5571 
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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 152 33,4 

leszcz 107 133,9 

okoń 87 20,9 

lin 68 30,6 

szczupak 48 62,4 

jaź 43 23,2 

karp 38 68,4 

sandacz 18 29,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

233 561 402,6 1210 
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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 690 158,7 

płoć 614 128,9 

leszcz 198 257,6 

jaź 133 77,1 

szczupak 79 109,0 

lin 71 32,7 

karp 39 66,3 

sandacz 23 34,5 

kleń 17 10,7 

jazgarz 12 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

549 1876 876,0 3879 
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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)  

okoń 1958 528,7 

leszcz 1913 3060,8 

płoć 1143 285,7 

inne 427 21,3 

sandacz 346 553,6 

karp 149 268,2 

szczupak 143 243,1 

boleń 65 117,0 

jaź 41 19,2 

lin 34 15,3 

kleń 22 10,3 

węgorz 12 9,8 

sum 4 46,5 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

2345 6257 5179,5 18726 
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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 2230 1137,3 

okoń 1028 201,6 

płoć 980 205,8 

inne 645 12,9 

karp 347 451,1 

szczupak 286 400,4 

sandacz 242 314,6 

lin 106 47,7 

boleń 83 116,2 

jaź 44 18,5 

karaś srebrzysty 28 3,7 

kleń 25 10,0 

karaś pospolity  22 3,5 

wzdręga 20 3,6 

sum 19 238,5 

sumik karłowaty 18 6,5 

pstrąg potokowy  2 1,7 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

2117 6125 3173,6 22198 

  



20 
 

Łowisko nr 136: zbiornik zaporowy Leśna – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1 

(pow.: 110,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 1794 1453,1 

okoń 815 171,2 

płoć 668 133,6 

szczupak 161 183,2 

karp 130 228,0 

lin 126 60,6 

sandacz 114 148,2 

boleń 46 73,6 

jaź 27 10,5 

kleń 16 6,7 

sum 15 142,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1099 3912 2611,2 8792 
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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 3511 853,5 

szczupak 402 844,2 

płoć 177 31,8 

karp 157 282,6 

leszcz 130 54,6 

kleń 89 43,6 

lin 29 13,0 

sandacz 4 6,2 

świnka 1 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1735 4500 2130,0 12032 
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Łowisko nr 1309: Kozłów 

(pow.: 13,3 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 82 18,9 

lin 43 19,4 

leszcz 41 30,2 

karp 27 56,7 

szczupak 21 35,7 

okoń 14 3,5 

sandacz 6 9,4 

sum 1 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

74 235 178,3 296 
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Łowisko nr 1310: Krępnica 

(pow.: 45,7 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 177 37,2 

leszcz 114 74,1 

karp 57 96,9 

lin 53 22,3 

szczupak 48 67,2 

okoń 41 10,5 

sandacz 27 40,5 

amur 11 35,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

385 528 383,9 3094 

  



24 
 

Łowisko nr 1311: Podkowa 

(pow.: 12,1 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 158 37,9 

karp 139 180,7 

leszcz 112 80,6 

lin 71 34,1 

okoń 40 9,2 

szczupak 19 21,1 

sandacz 4 5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

230 543 369,4 2078 
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Łowisko nr 1312: Wojanów 

(pow.: 35,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 826 184,7 

leszcz 478 535,4 

karp 263 394,5 

okoń 201 44,3 

lin 91 41,9 

szczupak 77 138,6 

jaź 75 33,8 

sandacz 52 98,8 

węgorz 21 24,2 

krąp 17 4,1 

wzdręga 16 4,0 

karaś pospolity  13 3,5 

karaś srebrzysty 9 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1701 2139 1511 11144 
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Łowisko nr 1313: żwirownie Rakowice 

(pow.: 78,1 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 1610 418,6 

inne 480 12,6 

leszcz 415 703,5 

okoń 337 88,2 

sandacz 239 425,4 

karp 173 305,6 

jaź 147 61,7 

szczupak 69 94,8 

kleń 51 38,2 

świnka 48 19,8 

jelec 30 6,5 

lin 28 17,8 

jazgarz 20 0,8 

boleń 17 30,6 

wzdręga 7 1,3 

pstrąg potokowy 2 1,7 

brzana 1 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

1612 3674 2228,1 14115 
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Łowisko nr 1314: Żarka n/Nysą 

(pow.: 33,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 893 580,5 

płoć 678 142,4 

karp 279 460,3 

okoń 183 42,2 

szczupak 107 154,5 

sandacz 89 151,3 

jaź 61 33,5 

lin 59 27,4 

wzdręga 20 3,6 

krąp 18 2,7 

amur 13 54,6 

karaś pospolity  12 3,0 

karaś srebrzysty 10 2,7 

sum 4 33,5 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

775 2426 1692,2 7918 
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Łowisko nr 1315: Trzebień Mały 

(pow.: 61,8 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 590 123,7 

leszcz 193 308,2 

lin 127 61,8 

karp 103 183,3 

okoń 94 22,5 

szczupak 44 68,2 

jaź 39 20,8 

wzdręga 35 8,1 

sandacz 28 51,8 

amur 17 76,5 

karaś pospolity  17 4,8 

węgorz 12 13,8 

sum 6 57,8 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

712 1305 1001,3 6800 
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Łowisko nr 1316: Wizów  

(pow.: 20,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 132 29,1 

karp 125 243,8 

leszcz 87 114,8 

lin 63 30,2 

okoń 34 7,5 

szczupak 31 48,4 

amur 7 29,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

165 479 503,0 1240 
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Łowisko nr 1317: stawy na terenie gminy Nowogrodziec  

(pow.: 5,0 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 128 205,7 

płoć 107 21,4 

lin 52 19,8 

leszcz 24 17,5 

okoń 22 5,1 

szczupak 16 24,6 

amur 5 13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

147 354 307,1 682 
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Łowisko nr 1318: stawy na terenie Bolkowa 

(pow.: 7,6 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 654 130,8 

karp 355 485,2 

lin 140 56,5 

leszcz 92 51,0 

amur 50 115,0 

okoń 36 8,3 

wzdręga 34 8,5 

krąp 31 6,2 

karaś srebrzysty  28 9,8 

szczupak 16 27,6 

karaś pospolity  16 5,1 

jaź 11 3,9 

sandacz 4 15,8 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

188 1467 923,7 3743 
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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 180 36,0 

karp 117 158,0 

leszcz 79 51,2 

lin 72 28,7 

karaś srebrzysty 37 10,4 

okoń 32 6,4 

wzdręga 25 4,8 

szczupak 23 27,6 

amur 18 41,4 

karaś pospolity 15 3,9 

sumik karłowaty 14 2,5 

jaź 11 3,9 

krąp 10 1,8 

węgorz 4 2,9 

sandacz 3 5,3 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

193 640 384,8 1420 
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Łowisko nr 1320: staw Balaton 

(pow.: 8,1 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 320 71,2 

lin 137 47,9 

leszcz 115 128,6 

karp 87 180,2 

jaź 43 20,2 

szczupak 31 44,1 

okoń 25 5,8 

karaś pospolity 13 3,4 

wzdręga 10 2,2 

amur 9 21,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

623 790 525,4 4910 
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Łowisko nr 1321: staw Cegielnia w Sobieszowie 

(pow.: 6,5 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

leszcz 329 210,2 

karp 319 526,3 

płoć 218 52,3 

amur 61 128,1 

lin 54 22,7 

szczupak 29 45,8 

okoń 26 5,7 

sandacz 5 9,2 

węgorz 5 5,7 

sum 3 14,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

693 1049 1020,6 7348 
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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 411 592,5 

płoć 304 63,8 

leszcz 127 109,6 

lin 68 25,2 

amur 42 79,8 

okoń 36 8,3 

szczupak 31 44,9 

sandacz 12 23,8 

węgorz 1 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

451 1032 948,5 5723 
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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 897 994,8 

płoć 310 68,2 

lin 102 42,8 

leszcz 88 49,2 

amur 53 89,6 

jaź 45 13,9 

okoń 28 5,8 

szczupak 22 31,2 

wzdręga 17 3,7 

sumik karłowaty 16 6,2 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

648 1578 1305,4 8140 
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Łowisko nr 1324: stawy na terenie powiatu lubańskiego 

(pow.: 5,2 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 271 338,8 

płoć 163 32,6 

pstrąg tęczowy 87 33,5 

lin 51 21,5 

leszcz 47 29,6 

amur 24 50,4 

okoń 20 4,6 

szczupak 19 25,1 

sumik karłowaty 11 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

315 693 538,9 3041 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Łowisko nr 1325: stawy w Świerzawie 

(pow.: 3,4 ha) 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 227 339,7 

płoć 167 31,2 

lin 97 31,1 

pstrąg tęczowy 48 18,5 

okoń 41 9,9 

leszcz 35 18,2 

amur 29 123,5 

szczupak 28 30,1 

wzdręga 20 3,8 

karaś srebrzysty 16 4,5 

jaź 15 5,2 

sandacz 11 22,7 

węgorz 6 5,4 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

373 740 643,8 3902 
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Łowisko nr 1326: stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego 

(pow.: 21,8 ha) 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

karp 460 637,3 

płoć 381 83,8 

lin 120 50,4 

leszcz 82 58,5 

amur 65 155,4 

szczupak 47 73,9 

okoń 38 8,0 

wzdręga 22 4,5 

jaź 18 7,4 

karaś srebrzysty 14 3,8 

karaś pospolity 8 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

658 1255 1085,3 6824 
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Łowisko nr 1327: pozostałe wody Okręgu 

 

 

gatunek liczba (szt.) waga (kg)  

płoć 252 50,4 

karp 122 172,5 

lin 45 18,0 

amur 40 92,0 

leszcz 38 23,5 

szczupak 20 28,0 

okoń 17 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 

wędkarzy 

łączna liczba 

ryb (szt.) 

łączna waga 

ryb (kg) 

presja (liczba 

dni wędkowania) 

134 534 388,1 2007 
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Podsumowanie wraz z komentarzem autora 

 

 W 2020 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych „zdawalność” zezwoleń wraz z rejestrami 

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

zdanych zezwoleń nieco spadł, gdyż wyniósł 62% (7 780 szt.). Analogicznie jak w poprzednich latach, 

wśród rejestrów najliczniejsze są te bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – ich odsetek 

wynosi prawie 50%. Oczywiście, najwięcej informacji dostarczają rejestry z trzeciej grupy, czyli te             

w których odnotowano pozyskanie ryb.  Warto podkreślić, iż utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału 

rejestrów z tej grupy, bowiem w 2019 r. było ich aż ponad 2 700 szt. (niemal 35%). Czyżby pozornie modna 

obecnie zasada „złów i wypuść” traciła na swej popularności? 

 W przypadku większości łowisk Okręgu zanotowano nieznaczne zmniejszenie presji wędkarskiej      

i trochę mniejsze pozyskanie ryb niż w poprzednim 2018 roku. Istotna różnica jest w przypadku wód 

obwodów rybackich. Pozyskanie ryb z wód obwodów rybackich spadło o około 4 t, osiągając poziom 18 t. 

Co ciekawe, najwyraźniejszy spadek pozyskania odnotowano w przypadku płoci czyli gatunku 

wszędobylskiego i z reguły najczęściej poławianego. Sięgając pamięcią do wiosny (tj. pory roku, w której 

zazwyczaj łowi się najwięcej płoci) 2019 r., mogę stwierdzić że wówczas płoć była wyjątkowo kapryśna      

i nie dawała się tak łatwo złowić, stąd w mojej opinii wytłumaczenie znacznego spadku pozyskania tego 

gatunku jest trywialnie proste. W przypadku wód obwodów rybackich, warto jeszcze zatrzymać się na 

chwilę przy zbiorniku zaporowym Witka, gdzie wciąż obserwujemy „efekt świeżości” zbiornika (w marcu 

2018 r. akwen został dopuszczony do amatorskiego połowu ryb po zakończeniu remontu tamy), który 

przejawia się wyjątkowo wysokim pozyskaniem gatunków drapieżnych (okoń i szczupak). 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              

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.  


