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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Raport na temat powodów prowadzenia odłowów kontrolnych w 

użytkowanych obwodach rybackich przygotowany na zlecenie Polskiego 

Związku Wędkarskiego Okręg w Opolu. 
 

1. Obowiązki uprawnionego do rybactwa  

      Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym okręg PZW w Opolu, jako 

uprawniony do rybactwa jest zobowiązany do prowadzenia racjonalnej 

gospodarki rybackiej na użytkowanych obwodach dzierżawionych od skarbu 

państwa (w jego imieniu występują aktualnie Wody Polskie). Podstawą 

gospodarki jest opracowany i zatwierdzony operat rybacki. W sytuacji 

zachodzących zmian w środowisku obowiązkiem użytkownika jest szybkie 

reagowanie na nie poprzez dostosowanie zabiegów do istniejących potrzeb. 

Zobowiązuje do tego również umowa użytkowania (§ 5), nakładająca 

obowiązek informowania Wód Polskich o wszelkich niekorzystnych zjawiskach, 

zachodzących w wodach  użytkowanych obwodów rybackich.  

Do obowiązków uprawnionego do prowadzenia gospodarki rybackiej w 

wodach obwodów na terenie woj. opolskiego należy: 

- przestrzeganie ograniczeń wynikających ze współużytkowania wód 

obwodu z innymi użytkownikami w ramach powszechnego i 

szczególnego korzystania z wód płynących; 

- przestrzeganie poleceń Urzędu udzielającego uprawnienia do rybactwa; 

- kompletowanie dokumentacji i okazywanie jej na żądanie władz 

upoważnionych do kontroli; 

- informowanie o wszystkich zagrożeniach czystości wody. 
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2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Opolu wykorzystuje wody obwodów 

rybackich do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Gospodarka ta 

uwzględnia dwa podstawowe aspekty: potrzebę osiągnięcia dobrej jakości wody 

oraz skorzystanie z możliwości produkcyjnych zbiornika z uwzględnieniem 

kryteriów racjonalnej gospodarki rybackiej. 

3. Stan aktualny ichtiofauny 

  Ze względu na bardzo dynamiczne zmiany hydrologiczne zachodzące 

szczególnie w zbiornikach zaporowych i rzekach (duża amplituda poziomu 

wody, bardzo zmienne warunki hydrologiczne i stan fizyko-chemiczny wody) 

niezbędny jest systematyczny monitoring tych ekosystemów. Na użytkowniku 

rybackim spoczywa obowiązek reagowania na zmiany w strukturze ilościowej i 

jakościowej ichtiofauny. Z tego względu i zgodnie z zapisami w operacie 

rybackim dzierżawca obwodu wykonuje odłowy kontrolne (minimum raz na 3 

lata) na podstawie których aktualizuje zakres zabiegów gospodarczych w celu 

zapobiegania niekorzystnym zmianom w ichtiofaunie.  Jest to o tyle istotne że 

oprócz zmian w samym ekosystemie wodnym pojawiają się nowe zagrożenia 

jak np. duża ilość rybożerców (wydry a szczególnie kormoran), problemy z 

udaną naturalną rekrutacją. Tylko przy szybkiej reakcji i dostosowaniu 

zabiegów do zachodzących zmian można próbować niwelować niekorzystne 

zmiany w momencie ich pojawia się.  

     W celu oceny aktualnego stanu ichtiofauny przeprowadzono odłowy 

monitorujące (zbiornik Turawa, obwód Odra 1 i 2, obwód |Osobłoga, obwód 

Psina, obwód Jemielnica, obwód Budkowiczanka, zbiornik Michalice i zbiornik 

Brzózki) przy użyciu sprzętu połowowego dostosowanego do warunków 

panujących w danym akwenie (selektywne zespoły wontonów, wontony typu 

NORDIK, mające na celu standaryzację wyników w ramach wytycznych 

wprowadzanej dyrektywy wodnej, agregat prądotwórczy – cieki). 
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     Odłowy selekcyjne przeprowadzono przy pomocy w/w zestawów. Odłów 

prowadzono głównie w ciągu dnia przy pełnej informacji środowiska 

wędkarskiego w danych obwodach rybackich. 

 
 Odławiane ryby były oznaczane co do przynależności gatunkowej. Wszystkie 

osobniki będące w dobrym stanie i nieuszkodzone wypuszczano do wody. 

 
 Ryby gatunków obcych spotykane w odłowach zgodnie z przepisami zostawały 

wycofywane ze środowiska (tołpyga, karaś srebrzysty, czebaczek amurski, 
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sumik karłowaty). Do odłowów kontrolnych mający na celu zebranie 

porównawczych danych dotyczących stanu ichtiofauny wytypowano punkty 

poboru prób  na terenie danego obwodu uwzględniający zarówno różne 

głębokości (litoral, pelagial) jak i partie zbiornika (przy zaporze, główne ploso, 

cofka) oraz porównywalność uzyskiwanych wyników (stanowiska zbliżone do 

stanowisk badanych w latach wcześniejszych). 

4. Analiza wyników odłowów kontrolnych 

Na podstawie zebranych materiałów opracowano raporty dla każdego badanego 

zbiornika czy też obwodu rybackiego. Zawierają one: 

- strukturę gatunkową ichtiofauny 

- strukturę ilościową ichtiofauny 

- zauważone zmiany i trendy w istniejącej aktualnie strukturze ichtiofauny 

- zalecenie dotyczące zabiegów gospodarczych niezbędnych do 

przeprowadzenia w danym obwodzie lub zbiorniku 

5. Podsumowanie 

Zgodnie ze współcześnie rozumianymi kryteriami racjonalnego 

gospodarowania, prawidłowo prowadzona gospodarka, w tym jej szczególna 

forma jaką jest gospodarka wędkarska, a ta właśnie forma jest realizowana w 

przypadku omawianych obwodów i zbiorników, powinna spełniać trzy 

integralnie ze sobą związane kryteria: musi być społecznie potrzebna, 

bezpieczna ekologicznie i uzasadniona ekonomicznie.  

Obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku Prawo Wodne wprowadza w art. 

196 zmianę w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

dotyczącą definicji racjonalnej gospodarki rybackiej. Zgodnie z nią Art. 6 ust. 2 

a) nosi brzmienie cyt. «Racjonalna gospodarka rybacka polega na 

wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem 

rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w 

tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej 
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i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym 

uprawnionym do rybactwa». 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w wodach badanych 

zbiorników i obwodów istnieją warunki realizacji postulatu wykorzystywania 

produkcyjnych możliwości ich wód. Zakłada ona równoważność systemów 

eksploatacji wędkarskiej ze wzajemnym uzupełnianiem zmian środowiskowych 

przez nią powodowanych.  

Do prowadzenia efektywnej i racjonalnej gospodarki w obwodach 

niezbędne jest: 

- wypełnianie wszelkich obowiązków nakładanych na użytkownika przez 

umowę dzierżawy danego obwodu (ich nieprzestrzeganie coraz częściej 

skutkuje zrywaniem i wypowiadaniem umów dzierżawy przez Wody Polskie, na 

celowniku jest coraz częściej PZW) 

- prowadzenie rzetelnych rejestrów połowowych. Tylko wiarygodne dane w 

rejestrach umożliwią prawidłową ocenę presji wędkarskiej, dostosowanie 

prowadzonej gospodarki zarybieniowej do aktualnych zmian w ichtiofaunie i 

lepsze sterowanie w celu niwelowania negatywnych efektów selektywnych 

połowów wędkarskich. 

- aktywny udział członków PZW w prowadzonych działaniach (przy 

zarybieniach, odłowach, monitoringu wód, walce z zanieczyszczeniami) 

     Pamiętajmy że jednym z działań wynikających z obowiązujących operatów 

rybackich są odłowy kontrolne a ich celem jest reagowanie na zachodzące 

zmiany. Wyniki uzyskiwane z rzetelnych rejestrów połowowych są bardzo 

ważne i przynoszą cenne dane na temat presji wędkarskiej, natomiast nie mogą 

być podstawą oceny zmian zachodzących w ichtiofaunie ponieważ określają 

jedynie co zostało złowione a nie pokazują struktury ichtiofauny zasiedlającej 

daną wodę. Natomiast ich rzetelność i wiarygodność daje dobre narzędzie do 

oceny prowadzonych zarybień i ich ewentualnych modyfikacji w zależności od 

preferencji wędkarskich w danym akwenie.  
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     Dużym błędem jest natomiast oczekiwanie od wąskiej grupy łowców 

okazów (karpi, sumów, szczupaków) przekształcanie obwodów rybackich w 

łowiska okazów bo to się kłóci z racjonalną gospodarką rybacką. 

 

 Od zaspokajania takich oczekiwań są specjalne łowiska wędkarskie na 

wodach nie będących naszą wspólną wartością, które w dobrym stanie 

mamy przekazać nowym pokoleniom. 

 
 


