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Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r. 

 

1. Wody użytkowane przez PZW. 

Polski Związek Wędkarski użytkował w 2016 r. 219.140 ha wód, (w 2015 r. – 219.891 

ha). W wyniku przejęcia nowych obwodów rybackich, użytkowaną powierzchnię wód 

zwiększył: Okręg Poznań – 332 ha, Okręg Szczecin – 62 ha oraz Okręg Słupsk – 59 ha. 

Natomiast nie przedłużenie umów dzierżawnych skutkowało utratą wód w Okręgu Koszalin – 

604 ha, Okręg Zielona Góra – 200 ha oraz Okręg Katowice – 145 ha. Różnice w pozostałych 

okręgach wynikają z aktualizacji granic obwodów rybackich przez RZGW oraz aktualizacją 

dzierżaw na wodach drobnych. Bilans końcowy to spadek o 751 ha.  

Ze względu na typy użytkowanych wód, podział wygląda następująco: 

- 73.284 ha jezior, 

- 86.577 ha rzek i małych zbiorników zaporowych,  

- 51.656 ha dużych zbiorników zaporowych, 

-   7.623 ha wód drobnych. 

Ze względu na formę użytkowania wędkarskiego, wody podzielono na: 

- wody nizinne – 208.014 ha, 

- wody górskie –   11.126 ha. 

PZW użytkowało wody na podstawie: 

- 199.414 ha – umów dzierżawnych z RZGW, 

-     2.222 ha – umów dzierżawnych z ANR, 

-   12.382 ha – umów dzierżawnych innych, 

-     1.514 ha – wody własne PZW, 

-     3.608 ha – innych form użytkowania. 

Łowiska specjalne funkcjonowały w 16 Okręgach PZW na 2.219 ha użytkowanych 

zbiorników - (w 2015 r. – 2.148 ha). Niewielkie zwiększenie powierzchni łowisk specjalnych 

wiąże się głównie z regulacją przez poszczególne okręgi formy użytkowanych wód, w 

związku z realizacją Uchwał Zjazdowych PZW oraz weryfikacją wcześniej zawartych umów 

dzierżawnych.  
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2. Zarybianie.  

 

W 2016 roku PZW dokonał zarybień 32 gatunkami, różnych asortymentów ryb,  

w wielkości – 1.503.677 kg starszych asortymentów i 281,9 mln szt. młodszych 

asortymentów. o łącznej wartości 37,2 mln zł  

 

Tabela 1. – Okręgi PZW o najwyższych łącznych zarybieniach w 2016r. 

Okręg Starsze sortymenty (kg) Młodsze sortymenty 

(szt.) 

Mazowiecki 101.962 32.436.400 

Katowice 290.721 726.940 

Toruń 7.681 24.474.370 

Wrocław 60.825 9.726.020 

Kielce 73.131 1.174.110 

Opole 66.630 3.939.770 

Krosno 59.033 2.132.300 

Nowy Sącz 12.062 4.315.488 

 

W 2016 tak jak i w latach ubiegłych można zauważyć wyraźną tendencję wzrostową 

zarybień wód młodszymi sortymentami poszczególnych gatunków ryb. W porównaniu z 

rokiem ubiegłym do wód użytkowanych przez PZW wprowadzono ich o 57,7 mln szt. więcej. 

Wśród cięższych sortymentów wzrosło przede wszystkim zarybienie: karasiem pospolitym 

szczupakiem i linem - odpowiednio o: 20,3; 14,4 i 13,3 tony więcej, niż w roku 2015. Ilość i 

jakość wpuszczanego materiału zarybieniowego pozostałych gatunków nie odbiegła w istotny 

sposób od lat ubiegłych.  

W zarybianiu największy udział miały : 

w starszych asortymentach: 

- karp – 761.910 kg,  

- lin – 163.500 kg,  

- szczupak – 153.856 kg,  

- karaś pospolity – 96.688 kg,  

- gatunki reofilne – 50.885 kg,  

- sum – 28.981 kg,  
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- pozostałe gatunki drapieżne (sandacz i okoń) – 29.718 kg,  

- gatunki łososiowate i lipień – 17.560 kg.  

w młodszych asortymentach: 

- sielawa – 97,9 mln szt.,  

- szczupak – 91,1 mln szt.,  

- pozostałe gatunki drapieżne – 22,4 mln szt.,  

- gatunki reofilne – 52,8 mln szt.,  

- gatunki łososiowate i lipień – 12,2 mln szt.  

 

3. Produkcja  

23 okręgi prowadziły produkcję w 49 ośrodkach zarybieniowych, z wykorzystaniem 

808 ha powierzchni produkcyjnej (1.041 ha powierzchni ewidencyjnej) i 53 ha stawów  

w kołach PZW w 5 okręgach. W użytkowaniu były 24 wylęgarnie w 15 okręgach. Do 

inkubacji ikry ryb łososiowatych wykorzystano 447 m² aparatów wylęgarniczych 

(szafkowych, długostrumieniowych), oraz 1.170 szt. aparatów słojowych do inkubacji ikry 

pozostałych gatunków ryb.  

Produkcja finalna osiągnęła - starszych asortymentów 554.819 kg i młodszych asortymentów 

198.396.400 szt. W tym na zarybienie przeznaczono 322.533 kg. Pozostałe ryby to materiał 

zarybieniowy na sprzedaż i ryba handlowa. Jako ryba handlowa sprzedawany był głównie: 

karp, pstrąg tęczowy, karaś srebrzysty oraz jesiotry. 

W produkcji największy udział miały : 

w starszych asortymentach:  w młodszych asortymentach: 

- karp – 302.093 kg,     - sielawa – 83,9 mln szt., 

- pstrąg tęczowy – 104.654 kg,   - szczupak – 51,5 mln szt.,   

- lin – 31.995 kg,     - miętus – 31,5 mln szt., 

- karaś pospolity – 25.460 kg,  - gatunki reofilne – 18,1 mln szt.,  

- szczupak – 16.817 kg,    - gatunki łososiowate i lipień – 8,78 mln szt. 

- karaś srebrzysty – 9.791 kg,  

- jesiotry – 8.816 kg  

- jaź – 7.053 kg, 

- pstrąg potokowy – 5.602 kg,  
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Tabela 2. – Okręgi PZW o najwyższej produkcji w 2016r. 

Okręg Starsze sortymenty (kg) Młodsze sortymenty (tys. szt.) 

GR Suwałki  32.881 90.530 

Krosno 47.752 5.848 

Wrocław 50.815 13.233 

Nowy Sącz 16.376 4.227 

Opole 70.834 952 

Toruń 14.011 17.558 

Mazowiecki 68.562 6.744 

  Na podstawie sprawozdań za 2016 r., dostarczanych przez okręgi, zestawiono ofertę 

materiału zarybieniowego, dostępnego w sprzedaży w ośrodkach PZW.  

Jak wynika z analizy, większość materiału zarybieniowego produkowana jest na 

potrzeby zarybiania własnych wód użytkowanych przez poszczególne okręgi. Zgłoszona 

do Biura ZG PZW oferta planowanego do sprzedaży w 2017 r. materiału zarybieniowego, 

przedstawia się następująco: 

- Okręg PZW w Białymstoku: miętus wylęg, sieja wylęg, sieja n. letni, boleń 

n.jesienny, kleń n.letni, jaź kroczek, lipień n.jesienny; 

- Okręg PZW w Krakowie: pstrąg potokowy n.letni, pstrąg potokowy n.jesienny, 

pstrąg potokowy n.wiosenny i dwulatek; 

- Okręg PZW w Krośnie: pstrąg potokowy wylęg żerujący,  pstrag potokowy n.letni i 

n.jesienny, troć jeziorowa n.jesienny, lipień n.jesienny, lipień n.wiosenny, świnka n.letni i 

n.jesienny, brzana n.letni i n.jesienny, kleń letni, n.wiosenny i n.jesienny, certa n.jesienny, 

n.letni i n.wiosenny; 

- Okręg PZW w Lublinie: karp kroczek; 

- Okręg PZW w Nowym Sączu: pstrąg potokowy n.jesienny i selekty, świnka n.letni; 

- Okręg PZW w Rzeszowie: certa n.jesienny; 

- GR PZW w Suwałkach: sielawa wylęg, sieja wylęg, n.letni i n.jesienny, szczupak 

wyl. żerujący i n.jesienny, sandacz n.jesienny, troś jeziorowa smolty, pstrąg potokowy wylęg 

podchowany, sum n.jesienny, węgorz n.wstepujacy, lin n.jesienny i kroczek; 

- Okręg PZW we Wrocławiu: amur kroczek, boleń kroczek, brzana dwulatek, n.letni i 

n.jesienny, certa wyleg, n.letni i n.jesienny, jaź wylęg, jaź n.letni i n.jesienny, jesiotr 

ostronosy n.jesienny, karaś pospolity kroczek i selekt, karp wyleg, n.letni i n.jesienny, karp 

kroczek, kleń wyleg, n.letni i n.jesienny, lipień wylęg, n.letni i n.jesienny, miętus w. żerujący 



5 

 

i n.letni, pstrąg potokowy w.żerujący, n.letni i n.jesienny, pstrąg teczowy n.letni i n. jesienny, 

handlówka i selekty, sandacz wylęg, sum w.żerujacy, n.letni i n.jesienny, sum kroczek, 

szczupak w.żerujacy i n.letni, sieja w.podchowany i n.letni, świnka wyl, n.letni i n.jesienny; 

- Okręg w Szczecinie: szczupak w.żerujący, troć wędrowna w., pstrag potokowy 

n.letni, sielawa w., jaź n.jesienny, boleń n.jesienny, certa n.jesienny, miętus w., kleń 

n.jesienny; 

- Okręg PZW w Zielonej Górze: karp kroczek. 

 

 

4. Odłowy. 

Ogólna wielkość połowów gospodarczych, kontrolnych, selekcyjnych itp. 

prowadzonych na wodach PZW w 2016r. wyniosła 415.021 kg (o 16.265 kg mniej niż  

w 2015r.). Spadek wielkości odłowów wiąże się głównie ze zmniejszeniem odłowów  

na wodach użytkowanych przez GR PZW Suwałki. 

Do dalszej produkcji w postaci selektów, tarlaków lub innego materiału obsadowego 

przeznaczono 2.658 kg ryb, a na przerzuty 8.874 kg.  

 

W przerzutach dominowały następujące gatunki:  

- płoć – 2.836 kg,  

- szczupak – 2.179 kg  

- amur – 911 kg 

- karp – 772 kg 

W odłowach największy udział miały:  

- leszcz – 174.877 kg,  

- płoć – 42.822 kg,  

- szczupak – 35.278 kg,  

- karaś – 29.925 kg,  

- lin – 21.218 kg,  

- krąp – 21.918 kg,  

- okoń – 19.369 kg,  

- sielawa – 14.012 kg,  

- węgorz – 11.016 kg. 

Opracowano przez dział GRW na podstawie sprawozdań z poszczególnych okręgów PZW 

Zatwierdzone przez Komisję ZG PZW ds. zagospodarowania i ochrony wód 


