
dr inż. Tomasz Czerwiński 
jest ab sol wen tem Pań stwo we go Tech ni kum
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miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie. Po skoń -
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ry bac kim ja ko ich tio log oraz w fir mach nie zwią za nych z ry bac -
twem. W 2001 ro ku zwią zał się z In sty tu tem Ry bac twa Śród lą -
do we go im. Sta ni sła wa Sa ko wi cza w Olsz ty nie i rozpoczął pracę
w Za kła dzie Bio eko no mi ki Ry bac twa, gdzie pra cu je do dziś. 
W ra mach dzia łal no ści ba daw czo -na uko wej In sty tu tu re ali zu je
pro jek ty i pro gra my sku pia ją ce się na sze ro ko po ję tej go spo -
dar ce ry bac ko -węd kar skiej, w tym:

• na aspek tach eko no micz ne go funk cjo no wa nia 
go spo dar ki ry bac kiej,

• so cjo eko no micz nych aspek tach węd kar stwa,

• wpły wu sta nu śro do wi ska na ich tio fau nę i go spo dar kę 
ry bac ką, 

• wpły wu wie lo stron ne go użyt ko wa nia na stan 
eko sys temów je zior w Pol sce,

• ana li zie ryn ków sek to ra ry bac twa śród lą do we go. 

Pry wat nie jest mi ło śni kiem la bra do rów, nur ko wa nia, węd kar -
stwa, akwa ryst ki oraz sztu ki ku li nar nej. 
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i nie tyl ko
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Dro ga Węd kar ko, Dro gi Węd ka rzu!

Z bro szu ry tej nie do wiesz się, gdzie szu kać du że go szczu pa ka i ja ką przy -
nę tą go sku sić, gdzie lin że ru je, kie dy po lu ją oko nie, jak prze chy trzyć ostroż -
ne go bo le nia, ja kich uży wać wę dek, ko ło wrot ków, ży łek czy spła wi ków, któ ry
wo bler jest naj sku tecz niej szy i czy wschod ni wiatr ma wpływ na bra nia ryb.
Być mo że na więk szość tych py tań znasz już od po wie dzi, je śli jed nak nie, tę
wie dzę zdo bę dziesz, stu diu jąc cza so pi sma węd kar skie oraz nie zli czo ne stro -
ny in ter ne to we, gdzie ty sią ce węd ka rzy dzie lą się swo imi do świad cze nia mi. 

Va de me cum ma być in spi ra cją do głęb szej re flek sji niż tyl ko przy jem ność
ło wie nia ryb i ob co wa nia z przy ro dą. Słu żyć ma przede wszyst kim skło nie niu
do sta wia nia ko lej nych co raz trud niej szych py tań o eko lo gię eko sys te mów
wod nych, o za gro że nia dla śro do wi ska wod ne go, ro lę czło wie ka w funk cjo no -
wa niu śro do wi ska wod ne go oraz czym jest od po wie dzial ne węd kar stwo i ja ki
ma wpływ na śro do wi sko.

Ich tio lo gia jest na uką, któ ra po zwa la nie tyl ko roz po zna wać po szcze gól -
ne ga tun ki ryb, za zna jo mić się z ich bio lo gią, ale rów nież wręcz na ka zu je, aby
za po znać się cho ciaż by z pod sta wa mi in nych na uk, jak np.: hy dro bio lo gia,
lim no lo gia, fi zy ka, bo ta ni ka. 

War to za tem choć tro chę po znać i zro zu mieć se kret ne ży cie ryb oraz ich
śro do wi sko, aby nie tyl ko sku tecz nie ło wić, ale rów nież chro nić i wspie rać za -
gro żo ne ga tun ki. Wie dza ta ko niecz na jest rów nież po to, by mą drze go spo -
da ro wać za so ba mi ryb tak, aby cie szy ły one nas oraz ko lej ne na sze po ko le nia. 

Za pew nia my, że po szu ki wa nie tej wie dzy mo że być rów nie fa scy nu ją ce jak
po lo wa nie na ostroż ne go kar pia i rów nie emo cjo nu ją ce co wal ka z du żym
szczu pa kiem. 
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Śro do wi sko wod ne
Prze by wa jąc nad wo dą, czę sto nie za sta na wia my się nad

fak tem, że śro do wi sko wod ne a na sze to dwa kom plet nie
od mien ne świa ty, cho ciaż ko eg zy stu ją ce na jed nej pla ne cie.
Spo ro praw dy kry je się w stwier dze niu: „Wię cej wie my 
o Księ ży cu i Mar sie niż o oce anicz nych głę bi nach”. Choć
mo rza i oce any wy da ją się zde cy do wa nie bar dziej nie prze -

by te i nie do stęp ne niż na sze je zio ra czy rze ki, to rów nież zbior ni ki słod ko wod -
ne kry ją za zdro śnie swo je se kre ty.

Od wie lu stu le ci pró bu je my ba dać świat pod wod ny, ale do pie ro dy na micz -
ny roz wój tech no lo gii i na uki w ostat nim stu le ciu po zwo lił na uchy le nie rąb ka
ta jem ni cy pod wod ne go świa ta, w któ rym na ro dzi ło się ży cie na Zie mi.

Wła ści wo ści, za rów no fi zycz ne, jak i che micz ne wo dy de ter mi nu ją wszel kie
za cho wa nia wszyst kich or ga ni zmów ją za miesz ku ją cych, a więc spo so by prze -
miesz cza nia się, zdo by wa nia po kar mu, roz mna ża nia itp. In ny mi sło wy or ga ni -
zu ją pod wod ne ży cie zwie rząt i ro ślin. 

Chcąc wska zać, któ ry czyn nik jest naj waż niej szy, wpad nie my w pu łap kę
my śle nia an tro po cen trycz ne go, czy li co jest naj waż niej sze z ludz kie go punk tu
wi dze nia. Sa mo roz ry so wa nie re la cji po mię dzy po szcze gól ny mi skład ni ka mi
eko sys te mów wod nych (np. bak te rie, ben tos, zoo plank ton, fi to plank ton, ro śli -
ny wod ne, ry by, sko ru pia ki itd.) mo że spo wo do wać, że współ cze sne kom pu te ry
za czną się za wie szać. Dla te go też wy bra li śmy kil ka na szym za da niem naj waż -
niej szych czyn ni ków, względ nie do brze po zna nych, a któ re ro zu mie my, jak
dzia ła ją.

WO DA
Jest naj bar dziej roz po wszech nio ną i jed no cze śnie naj bar dziej ta jem ni czą sub -
stan cją płyn ną na Zie mi, jej gę stość i lep kość jest du żo więk sza niż po wie trza,
wy stę pu je w trzech sta nach sku pie nia, jest do brym roz pusz czal ni kiem oraz
do brze prze wo dzi cie pło.

TLEN
Po wszech nie spo ty ka ny gaz, pro dukt ubocz ny fo to syn te zy ro ślin, nie zbęd ny
do ży cia dla więk szo ści or ga ni zmów ży wych. Zde cy do wa na więk szość ryb od -
dy cha tle nem roz pusz czo nym w wo dzie, choć są rów nież ga tun ki, któ re tak że
wy ko rzy stu ją tlen at mos fe rycz ny.  
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ŚWIA TŁO
Pro mie nie sło necz ne do cie ra ją ce do wo dy są nie zbęd ne ro śli nom do pro ce su
fo to syn te zy, wpły wa ją na wzrost tem pe ra tu ry wo dy oraz na za cho wa nie in nych
or ga ni zmów wod nych (np. sty mu lu ją roz ród ryb, że ro wa nie, wę drów ki).

BIO GE NY
Pier wiast ki oraz ich związ ki nie zbęd ne do bu do wy i pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ży wych or ga ni zmów. W przy pad ku śro do wi ska wod ne go szcze gól ną
uwa gę zwra ca się na fos for i azot, gdyż one w du żym stop niu de cy du ją o pro -
duk tyw no ści eko sys te mów. Źró dłem bio ge nów są: na wo zy sztucz ne, spły wy ze
zlew ni, ście ki prze my sło we i ko mu nal ne, de ter gen ty. 

FI TO PLANK TON
Zawieszone w toni wodnej mikroskopijne organizmy roślinne: glony i sinice,
nie ma ją ce zdol no ści ru chu, dzię ki fo to syn te zie mo gą ab sor bo wać CO2 i bio -
ge ny oraz pro du ko wać tlen, cha rak te ry zu ją się rów nież krót kim cy klem ży cio -
wym (zwy kle kil ka ty go dni). Fi to plank ton ja ko pierw szy re agu je na wzrost
bio ge nów w wo dzie. Buj ny wzrost fi to plank to nu na zy wa się cza sa mi „kwit nie -
niem wo dy” (lub za kwi ta mi), któ ra na bie ra zie lo ne go ko lo ru.

ZOO PLANK TON
Ze spół drob nych or ga ni zmów zwie rzę cych, w skład któ re go wcho dzą: pier wot -
nia ki, wrot ki, sko ru pia ki i lar wy owa dów. Or ga ni zmy te ma ją zdol ność ak tyw -
ne go po ru sza nia się w to ni wod nej. Zoo plank ton od ży wia się fi to plank to nem,
re gu lu jąc je go li czeb ność. Or ga ni zmy zoo plank to no we sta no wią istot ny skład -
nik die ty mło do cia nych sta diów nie mal wszyst kich ga tun ków ryb, a tak że osob -
ni ków do ro słych ta kich ryb jak sie la wa i sie ja. 

BEN TOS
Ze spół or ga ni zmów zwie rzę cych zwią za nych z dnem śro do wisk wod nych, np.
ską posz cze ty, pi jaw ki, mię cza ki, lar wy owa dów, w tym tak że po zo sta łe or ga ni -
zmy ży we, jak glo ny, gąb ki, bak te rie, a tak że róż ne ga tun ki ro ślin. Dla wie lu
ga tun ków ryb ben tos sta no wi pod sta wo wą ba zę po kar mo wą. 

MA KRO FI TY
To ze spół na czy nio wych ro ślin wod nych, mchów, wą tro bow ców i du żych glo -
nów. Cza sa mi do ma kro fi tów za li cza się wi docz ne go łym okiem glo ny nit ko -
wa te. Ro śli ny wod ne peł nią bar dzo waż ną ro lę w śro do wi sku wod nym, gdyż
są od po wie dzial ne za pro duk cję tle nu, ab sorp cję pier wiast ków bio gen nych,
sta no wią na tu ral ną stre fę bu fo ro wą oraz fil tra cyj ną, są miej scem roz ro du,
by to wa nia i że ro wa nia dla więk szo ści ryb oraz sie dli skiem dla po zo sta łych
or ga ni zmów wod nych, zmniej sza ją ero zję brze gów, wspie ra ją bio róż no rod -
ność, da jąc schro nie nie owa dom, pta kom i ma łym ssa kom. 
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RY BY
Są bar dzo licz ną i uroz ma ico ną gru pą or ga ni zmów za miesz ku ją cych na sze
wo dy. Wśród nich spo ty ka my m.in. ga tun ki dra pież ne i ry by spo koj ne go że -
ru, o róż nych wy ma ga niach śro do wi sko wych. Sto ją naj wy żej w dra bi nie tro -
ficz nej eko sys te mów wod nych, stąd wszel kie trwa łe zmia ny funk cjo no wa nia
eko sys te mów ma ją istot ny wpływ na struk tu rę i li czeb ność po pu la cji ryb 
w zbior ni kach wod nych.  

Oczy wi ście przed sta wio na po wy -
żej li sta czyn ni ków wa run ku ją -
cych ży cie w eko sys te mach wod-
nych nie jest w peł ni wy czer pa na.
Ist nie je ogrom na licz ba in nych
czyn ni ków, któ re rów nież mo gą
mieć istot ny wpływ na pro ce sy
ży cio we ryb, plank to nu, ro ślin
wod nych etc. Zna cze nia mo gą
na bie rać zwłasz cza w mo men cie,
gdy za czy na ich bra ko wać. Pa -
mię ta my bo wiem z lek cji bio lo -
gii, że zgod nie z pra wem Lie bi ga

czyn nik, któ re go jest naj mniej, dzia ła ogra ni cza ją co na or ga nizm lub na ca łe
po pu la cje. 

Na le ży rów nież pa mię tać o sta le ro sną cej pre sji an tro po ge nicz nej (wy ni ka -
ją cej z wszech stron nej dzia łal no ści czło wie ka) na funk cjo no wa nie eko sys te -
mów oraz wpły wie czyn ni ków bę dą cych wy two ra mi na szej cy wi li za cji, np.
pe sty cy dów, DDT, za nie czysz cze nia me ta la mi cięż ki mi czy mi kro pla sti kiem,
emi sją ga zów cie plar nia nych, a na wet świa tłem i ter mi ką.

Wszyst kie wy mie nio we po wy żej ele men ty, z któ rych mo że się skła dać eko -
sys tem wod ny, na le ży umiej sco wić w ja kichś ra mach prze strzen nych i cza so -
wych. Oczy wi ste jest, że w przy pad ku je zior re la cje i zna cze nie tych czyn ni ków
bę dą wy glą da ły ina czej niż w przy pad ku rzek, z pro ste go cho ciaż by po wo du 
– rze ka jest obiek tem bar dzo dy na micz nym, sta le pły nie. Z ra cji te go, że bro -
szu ra wy da wa na bę dzie z my ślą głów nie o miesz kań cach War mii i Ma zur, któ re
zwa ne są Kra iną Ty sią ca Je zior, sku pi my się w niej na zbior ni kach z wo dą sto -
ją cą i spró bu je my po ka zać, jak funk cjo nu ją na sze je zio ra.

W ukła dzie ho ry zon tal nym (po zio mym) w zbior ni ku wod nym mo że my
wy dzie lić trzy ob sza ry: li to ral, pe la gial i pro fun dal. W ukła dzie wer ty kal nym
(pio no wym) licz ba tych stref mo że być róż na w za leż no ści od głę bo ko ści je -
zio ra. W głęb szych zbior ni kach wod nych w okre sie sta gna cji let niej i zi mo wej
two rzą się trzy stre fy: epi lim nion, me ta lim nion i hi po lim nion. W płyt kich je -
zio rach nie two rzą się wy raź ne war stwy wo dy. 
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UKŁAD HO RY ZON TAL NY

LI TO RAL 
Stre fa gra ni czą ca bez po śred nio z lą dem. Obej mu je ob szar od li nii brze go wej do
gra ni cy wy stę po wa nia za nu rzo nej ro ślin no ści wod nej. Li to ral cha rak te ry zu je się
naj lep szy mi wa run ka mi ży cia dla wszyst kich or ga ni zmów za miesz ku ją cych
je zio ra. Jest bo ga to po ro śnię ty ro ślin no ścią wod ną, za rów no wy nu rzo ną (trzci -
na po spo li ta, sit, ta ta rak) i ro śli na mi o li ściach pły wa ją cych (np. grzy bień bia -
ły, grą żel żół ty, rdest ni ce o li ściach pły wa ją cych), jak i ro śli na mi cał ko wi cie
za nu rzo ny mi (np. rdest ni ca po ły sku ją ca, rdest ni ca prze szy ta, rdest ni ca kę dzie rza -
wa, wy włócz nik, mo czar ka, mech zdro jek, ra mie ni ca). Wśród buj nej ro ślin no ści
za miesz ku ją nie zli czo ne licz by owa dów, sko ru pia ków, pła zów i in nych or ga ni -
zmów wod nych, któ re są do sko na łym po kar mem dla ryb, pta ków i in nych or ga -
ni zmów. Stre fa li to ra lo wa jest miej scem by to wa nia, roz ra dza nia, że ro wa nia dla
więk szo ści ga tun ków ryb. Ro ślin ność wod na po ra sta ją ca li to ral oraz stre fę brze -
go wą ma jesz cze jed ną waż ną ce chę, sta no wi bo wiem jed ną z pierw szych ba rier
chro nią cych zbior nik wod ny przed spły wa mi ze zlew ni bez po śred niej (z pól, la -
sów, te re nów za bu do wa nych itp.). Ro ślin ny na czy nio we kon ku ru ją o związ ki bio -
gen ne z glo na mi, a więc tym sa mym za po bie ga ją nad mier nym za kwi tom wo dy.

PE LA GIAL 
Czy li stre fa otwar tej wo dy. Pe la gial jest kró le stwem drob nych or ga ni zmów za -
wie szo nych w to ni wod nej, czy li fi to - i zoo plank to nu. Cy kle ży cio we tych stwo -
rzeń bio lo dzy na zy wa ją pro duk cją pier wot ną. Bio ge ny za war te w wo dzie są
do sko na łą po żyw ką dla fi to plank to nu, któ ry, wy ko rzy stu jąc pro mie nie sło necz -
ne, in ten syw nie się roz wi ja, pro du ku jąc znacz ne ilo ści tle nu. Z te go bo gac twa
ko rzy sta ją or ga ni zmy zoo plank to no we (pier wot nia ki, wrot ki, sko ru pia ki, osło -
ni ce i lar wy owa dów), któ re od ży wia ją się glo na mi. Zoo plank ton, jak ła two
zgad nąć, jest z ko lei po kar mem ryb. Dzię ki ta kiej wza jem nej za leż no ści mię -
dzy or ga ni zma mi two rzy się sieć tro ficz na, a sub stan cje od żyw cze do sta ją ce się
do wo dy są wbu do wy wa ne w cia ła ko lej nych or ga ni zmów.  

PRO FUN DAL 
Jest to stre fa cie nia zlo ka li zo wa na tuż przy dnie pod pe la gia lem. To kró le stwo
bak te rii i grzy bów, któ re od ży wia ją się tym, co opad nie z wyż szej stre fy pro -
duk cyj nej, a więc np. ob umar łym fi to - i zoo plank to nem, za wie si ną, czę ścia mi
ro ślin ny mi. Or ga ni zmy za miesz ku ją ce pro fun dal roz kła da ją ma te rię or ga nicz -
ną i uwal nia ją z po wro tem do wo dy sub stan cje od żyw cze. Pod czas te go roz kła du
bak te rie zu ży wa ją tlen roz pusz czo ny w wo dzie. Gdy jed nak ma te rii or ga nicz -
nej jest bar dzo du żo (np. pod czas let nich za kwi tów glo nów), bar dzo szyb ko
do cho dzi do wy czer pa nia się za pa sów tle nu w przy den nych war stwach. W ta -
kich oko licz no ściach uak tyw nia ją się or ga ni zmy nie wy ma ga ją ce do ży cia tle -
nu, a pod czas roz kła du pro du ku ją tok sycz ny siar ko wo dór.
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UKŁAD WER TY KAL NY

EPI LIM NION
Gór na war stwa wo dy w je zio rze, któ ra la tem mo że się gać od kil ku do kil ku na -
stu me trów głę bo ko ści. W na szych je zio rach naj czę ściej koń czy na głę bo ko ści
7-8 me trów. Od by wa się tu głów ny pro ces pro duk cji pier wot nej przy współ -
udzia le pro mie ni sło necz nych. War stwa ta z re gu ły jest pra wie za wsze do brze
na tle nio na, głów nie za spra wą pro duk cji tle nu przez fi to plank ton, ro śli ny na -
czy nio we oraz przez ruch wo dy spo wo do wa ny wia trem. W zi mie w tej war stwie
wo da ma naj niż szą tem pe ra tu rę, któ ra ro śnie w kie run ku dna.

ME TA LIM NION
Wą ska war stwa wo dy, gdzie sko ko wo ob ni ża się tem pe ra tu ra wo dy (ter mo kli -
na), stę że nie tle nu (oksy kli na) i in nych sub stan cji che micz nych (che mo kli na).
W okre sie let nim w tej war stwie na stę pu je ob ni ża nie się tem pe ra tu ry z po nad
20°C do na wet 4°C, o czym, nur ku jąc, mo że my się prze ko nać na wła snej skó-
rze. W zi mie w war stwie tej wraz z głę bo ko ścią tem pe ra tu ra wzra sta.  

HI PO LIM NION
War stwa po ni żej me ta lim nio nu się ga ją ca dna o sta łej ni skiej tem pe ra tu rze wo -
dy, wy no szą cej w za leż no ści od głę bo ko ści je zio ra od 4°C do 7°C. W zi mie w hi -
po lim nio nie pa nu je sta ła tem pe ra tu ra 4°C. W war stwie tej gro ma dzą się du że
ilo ści ma te rii or ga nicz nej. W znacz nej czę ści po kry wa się ze stre fą bio lo gicz ną
zwa ną pro fun da lem. 

HIPOLIMNION

METALIMNION

EPILIMNION

PELAGIAL

LITORAL

PROFUNDAL
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Skąd się bio rą ry by?
Ma my na dzie ję, że dość trud na lek cja bio lo gii z po przed -

nie go roz dzia łu nie znie chę ci ła Was do dal sze go czy ta nia.
Roz myśl nie umie ści li śmy ją na po cząt ku bro szu ry, po nie -
waż ter mi ny w niej opi sa ne bę dą po ja wia ły się w dal szej opo -
wie ści o ry bach i węd kar stwie, a w ra zie ko niecz no ści bę dzie
moż na do nich wró cić.

Skąd się wzię ły ry by w je zio rach?
Ta kie py ta nie dzie ci nie jed no krot nie za da ją swo im opie ku nom. Nie jest ła two

i pro sto od po wie dzieć na to py ta nie, bo sa mi nie wie my do sta tecz nie du żo na ten
te mat, ma my wie le wąt pli wo ści, a czę ści mo że my je dy nie do my ślać się. 

Na sze je zio ra są – jak na ska lę geo lo gicz ną – sto sun ko wo mło de, bo ma ją oko -
ło 10 ty się cy lat. Po wsta wa ły w trak cie co fa nia się wiel kie go lo dow ca na pół noc.
W za głę bie niach lą du za le gły wo dy z top nie ją ce go lo du, któ re po tem prze kształ -
ci ły się w kwit ną ce buj nym ży ciem je zio ra. Moż na się do my ślać, że pierw sze ry -
by w no wo po wsta łych je zio rach za czę ły się po ja wiać, gdy wo da ocie pli ła się na
ty le, by umoż li wić ży cie tych naj bar dziej zim no lub nych ga tun ków. Z du żym
praw do po do bień stwem ry by za sie dla ły ko lej ne zbior ni ki po przez po łą cze nia 
z do pie ro two rzą cy mi się zbior ni ka mi, któ re póź niej zmniej sza ły się, od ci na jąc
osta tecz nie po szcze gól ne je zio ra. Na szczę ście po łą cze nia po mię dzy je zio ra mi
nie za ni kły zu peł nie, więk szość wód w na szym kra ju to zbior ni ki prze pły wo we,
tzn. po łą czo ne są sta le lub se zo no wo cie ka mi. Dzię ki te mu moż li we są mi gra cje
ryb po mię dzy po szcze gól ny mi je zio ra mi, a na wet po mię dzy po je zie rza mi.

Sieć wod na w na szym kra ju, któ rą utwo rzy ły je zio ra, cie ki je łą czą ce oraz rze ki,
zwią za na jest ze zlew nią Bał ty ku (tyl ko kil ka rzek na le ży do zlew ni Mo rza Czar -
ne go i Pół noc ne go), co ozna cza, że po cof nię ciu się lo dow ca wy two rzy ły się po pu -
la cje ryb cha rak te ry stycz ne dla te go ob sza ru. Ty sią ce lat te mu, dzię ki po łą cze niom
ze zlew nia mi po łu dnio wo -wschod ni mi Mo rza Czar ne go (zlewisko pon to -ka spij -
skie) do na szych wód prze nik nę ło też kil ka ga tun ków ryb, jak np. san dacz. Dla te -
go też sztucz ne po łą cze nia i dro gi wod ne po mię dzy od le gły mi zlew nia mi (np.
zlew nią Bał ty ku i Mo rza Czar ne go) mo gą spo wo do wać mi gra cje ob cych ga tun ków
in wa zyj nych z in nych ob sza rów i po waż ne za gro zić ro dzi mej ich tio fau nie.

A ile jest ryb w je zio rach?
Mu si my otwar cie przy znać, że na to py ta nie nie znaj dzie my krót kiej i zwię -

złej od po wie dzi. Od wie ków ca łe za stę py na ukow ców i ba da czy w po cie czo ła pró -
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bu ją po li czyć ry by w na szych wo dach. Nie ste ty w efek cie ich pra cy uzy sku je my
tyl ko mniej lub bar dziej do kład ne sza cun ki. Jed ną z naj bar dziej wia ry god nych
me tod by ło by cał ko wi te spusz cza nie wo dy z je zio ra, a na stęp nie po li cze nie
wszyst kich ryb. Jak się pew nie do my śla cie, za bieg ta ki był by ab sur dal ny i ab so -
lut nie nie wy ko nal ny. Mu si my więc po zo stać przy sza cun kach ich tio lo gów. Cza -
sa mi o licz bie ryb, ja kie za miesz ki wa ły da nych akwen, do wia du je my się przy
oka zji róż nych ka ta strof eko lo gicz nych, kie dy ma so wo uka zu ją się nam umie ra -
ją ce ry by. 

Du żo ła twiej bę dzie na to miast wy tłu ma czyć, co wpły wa na licz bę ryb w wo -
dzie. Nie mal każ dy ży wy or ga nizm na na szej pla ne cie po trze bu je po kar mu do
ży cia, nie ina czej jest z ry ba mi. Licz ba ryb w je zio rze bę dzie za le żeć od ilo ści do -
stęp ne go dla nich po kar mu. Ale to nie wszyst ko, ry by po trze bu ją rów nież do god -
ne go sie dli ska zgod ne go z ich wy ma ga nia mi, od po wied niej ja ko ści wo dy itd. Co
praw da w to ku ewo lu cji ry by ada pto wa ły się do wa run ków śro do wi sko wych, ale
pro ces ten trwał bar dzo dłu go. Przy gwał tow nych zmia nach śro do wi ska nie ste ty
re agu ją spad kiem li czeb no ści.   

Wy ma ga nia po kar mo we i śro do wi sko we sie la wy i ka ra sia zde cy do wa nie się
róż nią. Sie la wa pre fe ru je głę bo kie je zio ra, z czy stą, zim ną i do brze na tle nio ną
wo dą. Od ży wia się wy łącz nie zoo plank to nem. Ka raś lu bi ma łe, płyt kie, szyb ko
na grze wa ją ce się je zior ka z bo ga tą sza tą ro ślin ną. Po karm ka ra sia mo że sta no wić
zoo plank ton, ben tos, owa dy oraz fragmenty roślin. Te dwa przy kła dy – trze ba
przy znać, że dość skraj ne – ja sno po ka zu ją, że w ka ra sio wym je zior ku sie la wy ra -
czej nie uświad czy my, na to miast w głę bo kim i zim nym je zio rze z sie la wa mi ka -
ra sie mo gą wy stę po wać, ale nie bę dą w nim czuć się do brze. 

Mor fo lo gia je zio ra (kształt je zio ra, śred nia głę bo kość, roz wój li nii brze go wej,
na chy le nie brze gów itp.) ma rów nież istot ne zna cze nie dla wie lu ga tun ków ryb.
Do brym przy kła dem mo że być dra pież ny szczu pak, któ ry jest wzro kow cem i z re -
gu ły po lu je na swo je ofia ry z za sadz ki. Dla te go też mo że my się spo dzie wać, że 
w je zio rach z do brze roz wi nię tą li nią brze go wą, licz ny mi za tocz ka mi, ła god nie
opa da ją cym dnem, gór ka mi pod wod ny mi, sze ro kim ob sza rem stre fy li to ral nej
po pu la cja szczu pa ka bę dzie du żo licz niej sza niż w głę bo kich, ryn no wych zbior -
ni kach. W tym przy pad ku czyn ni kiem li mi tu ją cym bę dzie licz ba sta no wisk i kry -
jó wek dla te go dra pież ni ka. 

Z po zo sta ły mi ga tun ka mi ryb spra wa nie jest już ta ka pro sta, gdyż wie le 
z nich cha rak te ry zu je się bar dzo sze ro kim za kre sem to le ran cji na wa run ki śro -
do wi sko we, a więc bę dą two rzyć licz ne po pu la cje w róż nych zbior ni kach. Ta ki mi
ga tun ki są np. wszę do byl skie pło cie, lesz cze i oko nie, któ re wy stę pu ją prak tycz -
nie we wszyst kich zbior ni kach wod nych w kra ju. Ich li czeb ność ogra ni czo na jest
przede wszyst kim do stęp no ścią ba zy po kar mo wej. 

Re asu mu jąc: licz ba ryb po szcze gól nych ga tun ków w je zio rze za le ży głów nie
od ba zy po kar mo wej, wa run ków śro do wi sko wych, mor fo lo gii zbior ni ka i pa ra -
me trów fi zy ko -che micz nych wo dy.
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Życie jezior
Je śli już wie my, jak waż ny dla ryb jest stan śro do wi ska, 

w któ rym przy cho dzi im żyć i roz ra dzać się, trze ba rów nież
zro zu mieć w ja ki spo sób funk cjo nu je je zio ro i ja kie czyn -
ni ki wpły wa ją na je go kon dy cję. 

Ko rzy sta jąc z uro ków wy po czyn ku nad wo dą, że glu jąc,
ką piąc się czy też ło wiąc ry by, nie za sta na wia my się, jak to -

czy się pod wod ne ży cie. Za mknię te pod po wierzch nią wo dy, nie uchwyt ne dla
na szych zmy słów skry wa przed na mi wie le se kre tów. Wraz z roz wo jem na uki po -
wo li od kry wa my ta jem ni ce ży cia w głę bi nach. Już te raz wie my, że jest bar dzo
kru che i za le ży od wie lu czyn ni ków, a przede wszyst kim od nas sa mych. 

Na sze je zio ra po wsta ły oko ło 10 tys. lat te mu. Co fa ją cy się lo do wiec wy żło -
bił w zie mi róż ne bruz dy i za głę bie nia, w któ rych zbie ra ły się wo dy z top nie ją -
ce go lo du. Od te go mo men tu je zio ra za czę ły żyć swo im ryt mem, a ich wo dy,
jesz cze bar dzo czy ste, po wo li za sie dla ne zo sta ły przez róż ne or ga ni zmy. Po mię -
dzy ty mi or ga ni zma mi a śro do wi skiem wy two rzył się łań cuch za leż no ści, dzię -
ki któ re mu pod wod ne ży cie trwa ło wów czas w so lid nej rów no wa dze. 

Je zio ra, po dob ne jak lu dzie, prze cho dzą okre sy od mło do ści, doj rza ło ści, a na -
stęp nie do ich śmier ci, czy li po wol ne go za ni ku. Na po cząt ku swo je go ist nie nia
zbior ni ki wod ne by ły ubo gie w skład ni ki po kar mo we. Stan ten jed nak z cza sem
zmie nił się, gdyż wraz z do pły wem sub stan cji z ze wnątrz zbior ni ki za czę ły prze -
cho dzić przez ko lej ne sta dia ży zno ści, od ubo gich (oli go tro ficz nych) do bar dzo
ży znych (eu tro ficz nych). Pro ces wzro stu ży zno ści na zy wa ny jest przez na ukow ców
eu tro fi za cją je zior. Jest to zja wi sko na tu ral ne i nie unik nio ne, jed nak dzia łal ność
ludz ka mo że znacz nie przy spie szyć pro ces sta rze nia się zbior ni ków wod nych.

Pro ces prze mian je zior nie ma jed nak cha rak te ru li nio we go, a po szcze gól ne
zbior ni ki nie sta no wią ko lej ne go eta pu prze mian od bar dzo ubo gie go do bar dzo
ży zne go. Spo wo do wa ne jest to tym, iż nie mal każ de je zio ro po sia da sze reg cech
in dy wi du al nych, de ter mi nu ją cych kie ru nek oraz dy na mi kę prze obra żeń.

Nie ste ty to nie ko niec kom pli ka cji, mu si my bo wiem pa mię tać rów nież o in -
nych zmien nych, do któ rych na le żą czyn ni ki bio tycz ne (za leż no ści we wnątrz ga -
tun ko we i mię dzy ga tun ko we) oraz an tro po ge nicz ne (od dzia ły wa nia cy wi li za cyj ne)
o klu czo wym obec nie zna cze niu.

Eu tro fi za cja je zior jest pro ce sem, któ re go osta tecz ną fa zą jest za nik je zio ra.
Nie ste ty dzia łal ność ludz ka znacz nie przy spie szy ła prze cho dze nie zbior ni ków
wod nych przez ko lej ne sta dia ży cia. Ne ga tyw ne zja wi ska zwią za ne ze wzro stem
ży zno ści, któ re z re gu ły trwa ły ty sią ce lub set ki lat, obec nie ob ser wu je my w cią gu
dzie się cio le ci. Wśród dzia łań, któ re wpły wa ją nie ko rzyst nie na na sze zbior ni ki 
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i znacz nie przy spie sza ją eu tro fi za cję, mu si my wy mie nić:
• od pro wa dza nie ście ków bo ga tych w sub stan cje bio gen ne do je zior;
• spływ za nie czysz czeń z dróg i te re nów za miesz ka nych;
• od pro wa dza nie za nie czysz czeń z jed no stek pły wa ją cych;
• spły wy na wo zów i środ ków ochro ny ro ślin z ob sza rów rol ni czych;
• spły wy za nie czysz czeń z te re nów tu ry stycz nych i re kre acyj nych;
• prze kształ ce nie stre fy brze go wej (usu wa nie drzew, za ro śli, trzci no wisk), 

de gra da cja stre fy li to ral nej przez bu do wę po mo stów, plaż, por tów;
• wpro wa dza nie do wo dy za nęt węd kar skich.

Ro zu mie my, że te mat sta je się co raz bar dziej za wi ły i trud ny, być mo że na -
wet nud ny, ale w kil ku na stęp nych zda niach spró bu je my wy tłu ma czyć, jak te
za gro że nia mo gą wpły wać na ry by i na wy ni ki Wa szych po ło wów.

Wraz ze spły wem za nie czysz czeń i ście ków z róż nych źró deł wzra sta ilość
do stęp nych bio ge nów w wo dzie. Bio ge ny użyź nia ją wo dę, po wo du jąc roz kwit
róż nych form ży cia – po cząw szy od naj mniej szych, nie wi docz nych go łym
okiem or ga ni zmów jak glo ny, plank ton, aż do tych więk szych, jak ro śli ny wod -
ne czy ry by. Z bo gac twa skład ni ków po kar mo wych chęt nie ko rzy sta ją w pierw -
szej ko lej no ści pro ste or ga ni zmy - jak pier wot nia ki, glo ny i si ni ce.

Szcze gól nie nie bez piecz ny jest fos for, któ re go 1 kg wpro wa dzo ny do wo dy
po wo du je pro duk cję 1000 kg glo nów. Źró dłem fos fo ru są m.in. środ ki pio rą -
ce, na wo zy sztucz ne. Gdy sub stan cji od żyw czych jest du żo, na stę pu je bar dzo
buj ny roz wój drob nych or ga ni zmów ro ślin nych – glo nów. Mo że my to za ob -
ser wo wać szcze gól nie upal nym la tem, kie dy to wo dy je zio ra przy bie ra ją róż ne
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od cie nie zie le ni. Tych ma łych or ga ni zmów jest tak du żo, że za bie ra ją świa tło
sło necz ne in nym ro śli nom po ra sta ją cym dno je zior. Brak świa tła sło necz ne go
ogra ni cza fo to syn te zę i pro duk cję tle nu przez ro śli ny za nu rzo ne. Cykl ży cio -
wy glo nów jest krót ki, więc szyb ko umie ra ją i opa da ją na dno, two rząc war stwy
osa dów den nych. 

Mar twe ko mór ki glo nów są roz kła da ne przez bak te rie, któ re zu ży wa ją do
te go ce lu tlen roz pusz czo ny w wo dzie i do pro wa dza ją do je go bra ków. Czę sto
to wa rzy szy te mu wy twa rza nie się tok sycz ne go siar ko wo do ru. Być mo że jest to
jed na z przy czyn, dla cze go w nie któ rych zbior ni kach w upal ne la to żad na ry -
ba nie in te re su je się przy nę tą po ło żo ną na dnie. 

Cza sa mi w ta kich wa run kach do cho dzi rów nież do roz wo ju or ga ni zmów
wod nych zwa nych si ni ca mi, któ re wy dzie la ją bar dzo groź ne dla lu dzi tok sy -
ny. Jest to ko lej ny znak, że dzie je się coś bar dzo złe go w wo dzie.

Po wta rza ją ce się za kwi ty oraz ni ska prze zro czy stość wo dy to bar dzo waż -
ny mo ment w ży ciu je zior i ozna cza, że nad cho dzi przy spie szo ny czas sta rze -
nia się. Jest to trud ny czas rów nież dla ryb za miesz ku ją cych to nie wod ne. Wie le
ga tun ków jest bar dzo wraż li wych na za war tość tle nu w wo dzie, jak np. sie la wy
i sie je, dla te go wy stę pu ją tyl ko w czy stych, głę bo kich je zio rach. In ne zaś są bar -
dziej to le ran cyj ne i po tra fią żyć w du żo gor szych wa run kach, jak ka ra sie, krą -
pie, lesz cze i pło cie. Sie dząc nad brze giem je zio ra, bar dzo czę sto nie zda je my
się z te go spra wy, gdyż za nikanie i umie ra nie je zio ra za czy na się od dna, ukry -
te go głę bo ko przed na szy mi zmy sła mi. 

No do brze, a co ma wspól ne go bu do wa po mo stu 
z eu tro fi za cją? 

Chcąc uła twić so bie do stęp do wo dy i zbu do wać po most, bar dzo czę sto
mu si my usu nąć część ro ślin no ści wod nej, za rów no tej po ra sta ją cej stre fę brze -
go wą, jak i li to ra lo wą. O ile po je dyn cze ta kie bu dow le nie sta no wią pro ble mu,
to zbyt nie ich za gęsz cze nie jest po waż nym za gro że niem dla zbior ni ka wod ne -
go. Na le ży bo wiem pa mię tać, że ro śli ny wod ne peł nią istot ną ro lę w ży ciu ryb
i je zior. Bez po śred nim efek tem ta kich za kłó ceń jest li kwi da cja na tu ral nych sie -
dlisk ryb, miejsc roz ro du i że ro wa nia ich mło do cia nych form, co w du żym
stop niu ogra ni cza roz wój ich tio fau ny zbior ni ka. 

Ro śli ny na czy nio we (ma kro fi ty) kon ku ru ją nie ja ko o skład ni ki po kar mo -
we z fi to plank to nem, a wiec za nikanie flo ry na czy nio wej po wo du je ich więk -
szą do stęp ność dla glo nów, a przez to buj ny ich roz wój. Gę ste, zwar te szu wa ry
sta no wią rów nież na tu ral ny bu for i pierw szą ochro nę przed sub stan cja mi do -
pły wa ją cy mi ze zlew ni. 

Na ro ślin ność wod ną ma ją wpływ rów nież nie prze my śla ne me lio ra cje oraz
dzia łal ność ko pal ni pia sku i żwi ru, któ re po wo du ją wa ha nia po zio mu wo dy
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w je zio rach. W skraj nych przy pad kach ob ser wo wa no cof nię cie li nii brze go wej
o kli ka lub na wet kil ka na ście me trów i w kon se kwen cji cał ko wi ty za nik ro ślin -
no ści wod nej. 

War to za tem za sta no wić się przed kar czo wa niem trzci no wi ska, czy w da -
nym zbior ni ku nie ma wy star cza ją co du żo po mo stów i czy każ da po se sja mu -
si mieć swo ją pla żę wraz z por tem dla ma łej łó decz ki. 

Do dzia łań ha mu ją cych po stę pu ją cą eu tro fi za cję na le żą:

• ochro na i za cho wa nie stre fy brze go wej je zior;
• ochro na i za cho wa nie ro ślin wod nych;
• ra cjo nal ne sto so wa nie na wo zów rol ni czych wo kół zbior ni ków wod nych;
• za po bie ga nie spły wom ście ków punk to wych oraz ob sza ro wych; 
• ogra ni cza nie za bu do wy oraz de gra da cji brze gów je zior.

Czy za nę ty mo gą też wpły wać na eu tro fi za cję?
Oczy wi ście wszyst ko za le ży od ilo ści wpro wa dza nych za nęt do wo dy,

na wet je śli część z nich zo sta nie zje dzo na przez ry by. Ce lem sto so wa nia za -
nęt nie jest do kar mia nie ryb, tyl ko za chę ce nie do że ro wa nia i za trzy ma nie
ich na ło wi sku, a więc sy pa nie wia der kar my do wo dy mi ja się z ce lem i jest
szko dli we dla śro do wi ska. Pa mię taj my rów nież, że mi ło śni ków wy po czyn -
ku nad wo dą z węd ką w rę ku są set ki ty się cy, co ozna cza, że Two ja garst ka
za nę ty mo że za mie nić się w ty sią ce ton. 

Wpływ eutrofizacji 
na populacje ryb 

Z pew no ścią na wet po cząt ku ją cy mi ło śnik węd kar stwa
za uwa ża, że ga tun ki ryb róż nią się pod wzglę dem wy ma -
gań śro do wi sko wych. Po dob nych ob ser wa cji do ko na ło wie -
le po ko leń ich tio lo gów, z tym że na ukow cy po szli o krok
da lej i zba da li, ja kie wa run ki są ko rzyst ne, ja kie są to le ro -
wa ne, a ja kie są śmier tel nie nie bez piecz ne dla po szcze gól -

nych ga tun ków ryb. Na pod sta wie ze bra nych da nych uda ło rów nież usta lić, jak
zmie nia się skład ich tio fau ny w eko sys te mach w mia rę po stę pu ją cej eu tro fi za cji. 

We dług przy ję te go sche ma tu suk ce sji ga tun ko wej ja ko pierw sze re agu ją ga -
tun ki naj wraż liw sze, któ re w na szych je zio rach re pre zen to wa ne są przez sie la wę 
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i sie ję. Wzrost tem pe ra tu ry, de fi cy ty tle nu, spa dek li czeb no ści więk szych form
zoo plank to nu oraz ogra ni cze nie roz ro du na tu ral ne go po wo du ją, że ich li czeb -
ność dra stycz nie się ob ni ża, a dal sze ich utrzy ma nie w eko sys te mie mo że być
moż li we tyl ko na dro dze za ry bień. Wy ni ka to z więk szej wraż li wo ści tych ga tun -
ków mię dzy in ny mi na za war tość tle nu w wo dzie. Przyj mu je się, że mi ni mal na,
gra nicz na za war tość tle nu roz pusz czo ne go po win na wy no sić 5 mg O2 /dm3 dla
ryb kar pio wa tych i 7 mg O2 /dm3 dla ryb ło so sio wa tych. Okre so wo ry by mo gą
to le ro wać mniej sze za war to ści tle nu, ale dla więk szo ści ga tun ków war to ścią, po -
ni żej któ rej mo gą wy stę po wać trud no ści z od dy cha niem i w kon se kwen cji du ża
śmier tel ność, jest 2 mg O2 /dm3. 

Ko lej ne sta dium zeu tro fi zo wa nia ob ja wia się spad kiem li czeb no ści ga tun ków
by tu ją cych w stre fie li to ra lu (np. li na, szczu pa ka). Za nik ten spo wo do wa ny jest
nisz cze niem stre fy li to ra lo wej, któ ra sta no wi miej sce roz ro du, że ro wa nia i roz wo ju
mło dzie ży więk szo ści ga tun ków ryb, ale zwłasz cza tych – jak np. lin, któ re prak -
tycz nie ca ły swój cykl ży cio wy wią żą z prze by wa niem w tej stre fie je zio ra. Ubo że -
nie ro ślin no ści wod nej po ra sta ją cej li to ral jest wy ni kiem mię dzy in ny mi spad ku
prze zro czy sto ści wo dy (za kwi ty glo nów), co po wo du je mniej sze prze ni ka nie świa -
tła sło necz ne go i w kon se kwen cji za ni ka nie ro ślin na czy nio wych. Istot ny mi czyn -
ni ka mi przy spie sza ją cy mi de gra da cję li to ra lu są za nie czysz cze nia roz pro szo ne,
za bu do wa brze gów oraz licz ne skut ki dzia łal no ści re kre acyj nej i rol ni czej. 

W ta kich oko licz no ściach pew nym wy jąt kiem jest san dacz. W po gar sza ją -
cych się wa run kach, przy ma le ją cej prze zro czy sto ści wo dy, na stę pu je je go gwał -
tow ny roz wój.

Po wyż szym ten den cjom to wa rzy szy dy na micz ny wzrost li czeb no ści ga tun -
ków ryb na le żą cych do ro dzi ny kar pio wa tych: lesz cza, krą pia i pło ci. To le ran cja
na po gar sza ją ce wa run ki w śro do wi sku oraz du ża płod ność po wo du ją, że ga tun -
ki te w krót kim cza sie po tra fią zdo mi no wać zbior nik, wy pie ra jąc jed no cze śnie
in ne ry by, w tym na wet dra pież ne. Prze gęsz cze nie tych ga tun ków po wo du je zu -
bo że nie ba zy po kar mo wej zbior ni ków, a w kon se kwen cji za ha mo wa nie tem pa
wzro stu osob ni cze go, a na wet kar ło wa ce nie. Du ża ich li czeb ność, po łą czo na 
z nie wiel ki mi roz mia ra mi, mo że świad czyć o złej kon dy cji zbior ni ka.

Istot nym czyn ni kiem ogra ni cza ją cym roz wój więk szych osob ni ków np. lesz -
cza i pło ci, są za ni ki tle nu w war stwach przy den nych, sta no wią cych miej sce że -
ro wa nia zwłasz cza du żych osob ni ków ww. ga tun ków. Dla te go też z licz nych
ba da nych pa ra me trów wo dy, wła śnie sto sun ki tle no we – w ca łym prze kro ju głę -
bo ko ścio wym je zio ra – są jed nym z naj bar dziej przy dat nych w prak ty ce in for -
ma cji po moc nych przy po dej mo wa niu de cy zji go spo dar czych, np. o za ry bia niu,
po ło wach se lek cyj nych oraz o za pi sach w re gu la mi nach po ło wów ama tor skich.

Zmia ny w po gło wiu ryb pod wpły wem eu tro fi za cji – a w efek cie tak że zmia -
ny w po ło wach ryb – ma ją zna mio na re gu lar no ści i są na ty le zna czą ce, że uzna -
je się je za wy so ce wia ry god ny wskaź nik stop nia zeu tro fi zo wa nia wód. 
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Ro la ryb dra pież nych 
w eko sys te mach 
wod nych

Więk szość węd ku ją cych ma swo je ulu bio ne ry by. My, ich -
tio lo dzy, też je ma my. Fraj dę spra wia nam szu ka nie szczu -
pa ków o świ cie na gór kach pod wod nych po ro śnię tych
rdest ni ca mi. Cza sa mi przy oka zji tra fić się mo że pięk nie
ubar wio ny okoń. Ob ser wa cja uro czych kra sno piór że ru ją -
cych wśród trzcin rów nież spra wia nam wie le sa tys fak cji. 

Czy Wy też za sta na wia cie się, dla cze go ło wie nie kon kret nych ryb spra wia
Wam naj wię cej ra do ści? Ma my pew ność, że tak. Czy to ubar wie nie ry by, cha -
rak ter, spryt, żar łocz ność, wiel kość, wa lecz ność, a mo że smak po wo du ją, że
wy bie ra my wła ści wą me to dę po ło wu i ta jem ne miej sców ki na ulu bio ną ry bę?
Od po wiedź na to py ta nie nie bę dzie ła twa.

Z wła sne go do świad cze nia węd kar skie go oraz z wie lu ba dań wy ni ka, że
znacz na część węd ka rzy szcze gól nym za in te re so wa niem da rzy ry by dra pież ne,
któ re z po wo du swo je go spo so bu od ży wia nia peł nią waż ną ro lę w eko sys te mach
wod nych. Na to miast z ra cji swo ich du żych wa lo rów spor to wych i ku li nar nych
ry by dra pież ne na ra ża ne są na sil ną pre sję z stro ny czło wie ka. 

Naj licz niej szy mi ry ba mi dra pież ny mi za sie dla ją cy mi na sze je zio ra są: okoń,
szczu pak, san dacz, w mniej szych ilo ściach wę gorz, a zde cy do wa nie rza dziej
sum. Ga tun ki te ma ją róż ne wy ma ga nia śro do wi sko we, choć mo gą by to wać 
w jed nym zbior ni ku rów no cze śnie. Są bar dziej wraż li we niż ga tun ki kar pio wa -
te na złe wa run ki śro do wi sko we wy wo ły wa ne eu tro fi za cją i dzia łal no ścią czło -
wie ka, stąd ich li czeb ność ule ga ob ni że niu nie tyl ko w wy ni ku prze ło wie nia. 

Ry by dra pież ne wy wie ra ją istot ny wpływ na po pu la cje swo ich ofiar (naj czę -
ściej licz nych ga tun ków kar pio wa tych), ogra ni cza ją ich za gęsz cze nie i roz miesz -
cze nie prze strzen ne. W eko sys te mach wod nych wpły wa ją na ga tun ki plank to no -
żer ne i ro śli no żer ne, utrzy mu jąc je w rów no wa dze, ogra ni cza jąc w ten spo sób
ich ne ga tyw ny wpływ na ja kość wo dy. 

Tak, ry by dra pież ne mo gą po śred nio wpły wać na ja kość wo dy w je zio rze. 
Je śli uważ nie prze czy ta li ście po przed nie roz dzia ły, to za pew ne pa mię ta cie, że
do pływ bio ge nów po wo du je nad mier ny roz wój glo nów. Glo ny zaś są po kar mem
sko ru pia ków wod nych. Zoo plank ton z ko lei zja da ny jest m.in. przez drob ne 
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ry by kar pio wa te, któ re to pa da ją łu pem dra pież ni ków. Chcąc więc uzy skać więk -
szą prze zro czy stość wo dy (czy li zre du ko wać ilość glo nów), mu si my m.in. ra dy -
kal nie ob ni żyć li czeb ność ryb od ży wia ją cych się plank to nem.

Po za ol brzy mią pre sją węd kar ską i ry bac ką oraz dra pież nic twem kor mo ra -
nów ko lej nym za gro że niem dla na szych dra pież ni ków mo że być pre sja nad -
mier nie roz wi nię tej po pu la cji ryb kar pio wa tych. Kar pio wa te są ga tun ka mi 
o sto sun ko wo ni skich wy ma ga niach śro do wi sko wych, ła two ada ptu ją ce się do
nie ko rzyst nych wa run ków pa nu ją cych w zbior ni ku. Mo gą sta no wić na wet 90%
bio ma sy ryb w je zio rach, a ich nad mier na li czeb ność mo że nie ko rzyst nie wpły -
wać na efek ty tar ła na tu ral ne go ryb dra pież nych. 

Ulu bio ny mi tar li ska mi szczu pa ka są płyt kie ob sza ry za le wo we, miej sca wio -
sen nych wy le wów rzek, gdzie wo da się szyb ko na grze wa, a zło żo na ikra in ku bo -
wa na jest w opty mal nych wa run kach. Wraz z co fa niem się roz le wisk mło do cia ne
for my szczu pa ka spły wa ją do głów ne go ko ry ta rze ki czy je zio ra. Nie ste ty me lio -
ra cje, za go spo da ro wa nie brze gów, de fi cy ty wo dy, ocie pla nie się kli ma tu spo wo -
do wa ły dra stycz ny spa dek na tu ral nych tar lisk, a w związ ku z tym szczu pak i wie le
in nych ga tun ków roz ra dza się w co raz bar dziej nie ko rzyst nych wa run kach. 

Chcąc te mu za ra dzić, w wie lu kra jach pro wa dzi się pro jek ty od twa rza ją ce na -
tu ral ne tar li ska, i bu du je się tzw. staw ki przy je zior ne. Pew ny mi udo god nie nia -
mi dla ryb są rów nież, ostat nio od zy sku ją ce po pu lar ność, sztucz ne miej sca
tar li sko we (krze śli ska), któ re po wsta ją przez za ta pia nie cho inek po świą tecz nych
lub za ta pia nie spe cjal nych ra mek z sub stra ta mi dla ryb. Nie gdyś za kła da nie
sztucz nych tar lisk i staw ków przy je zio ro wych by ło prak ty ką po wszech ną, po -
tem nie co za po mnia ną. 

Z ra cji swo jej waż nej funk cji na tu ral ne go re gu la to ra po gło wia ryb plank to -
no żer nych oraz wraż li wo ści na wa run ki śro do wi sko we dra pież ni ki za słu gu ją na
szcze gól ne trak to wa nie. Choć, jak to w przy ro dzie by wa, by wa ją pew ne wy jąt ki.
W nie któ rych je zio rach po pu la cje oko nia mo gą być sil nie zdo mi no wa ne przez
osob ni ki ma łe, doj rza łe płcio wo, rzad ko osią ga ją ce dłu gość 15 cm. Okoń do pie -
ro po prze kro cze niu roz mia ru 15 cm prze cho dzi na ty po we „ry bie dra pież nic -
two”, a do tej wiel ko ści od ży wia się głów nie zoo plank to nem i or ga ni zma mi
ben to so wy mi. W ta kich wa run kach nie speł nia za tem ro li re gu la cyj nej i zaj mu -
je tę sa mą ni szę eko lo gicz ną, co mło de ry by kar pio wa te. Bar dzo wol ne tem po
wzro stu te go ga tun ku, je go du ża płod ność oraz sil na kon ku ren cja po kar mo wa
mię dzy po bra tym ca mi po wo du ją, że w ta kich zbior ni kach dy na micz nie roz wi -
ja się po pu la cja oko ni o co raz mniej szych roz mia rach osob ni czych. Za sto so wa -
nie w ta kim przy pad ku mi ni mal nych wy mia rów ochron nych mo że jesz cze
po gor szyć sy tu ację. 
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Ochro na za so bów ryb
Je ste śmy czę ścią na tu ry, sta no wi my jej nie od łącz ny

ele ment, więc ma my pra wo z niej czer pać róż ne ko rzy ści,
ale w ta ki spo sób, aby nie za chwiać de li kat nej rów no wa -
gi w śro do wi sku. Obec nie to czło wiek i je go róż no ra ka
dzia łal ność sta no wi naj więk sze za gro że nie dla śro do wi ska 
na tu ral ne go. Dla te go też ko niecz ne jest wpro wa dze nie mą -

drych za sad i re guł ko rzy sta nia z za so bów na tu ral nych. W przy pad ku za so bów
ryb ta ki mi re gu la cja mi są prze pi sy re gu lu ją ce po ło wy, wpro wa dza ją ce wy mia -
ry i okre sy ochron ne lub też na ka zu ją ce cał ko wi tą ochro nę wy bra nych ga tun -
ków. W Pol sce za sa dy te re gu lu je m.in. Usta wa o ry bac twie śród lą do wym wraz
z roz po rzą dze nia mi wy ko naw czy mi. 

Trze ba rów nież pa mię tać, że prze pi sy do ty czą ce wy łącz nie ryb nie roz wią -
żą wszyst kich pro ble mów. To stan śro do wi ska w pierw szej ko lej no ści de ter mi -
nu je, ja kie ry by bę dą w na szych je zio rach. Na wet naj su row sze prze pi sy nie
spo wo du ją, że w na szych je zio rach bę dą pły wać ła wi ce sie la wy, oka za łe szczu -
pa ki i gru be lesz cze, je śli wo dy bę dą za nie czysz czo ne, brze gi za bu do wa ne, a ro -
ślin ność wod na zde wa sto wa na. Tyl ko do bry stan na szych wód bę dzie sprzy jał
wy stę po wa niu róż no rod no ści ga tun ków ryb, a mą dre prze pi sy po zwo lą na
zrów no wa żo ne ko rzy sta nie z tych za so bów. 

Mi ło śni ków węd kar stwa obej mu je kil ka re gu la cji do ty czą cych po ła wia -
nych ryb: okre sy ochron ne i wy mia ry ochron ne ryb, a tak że li mi ty po ło wów.
Jest to okre ślo ne w sto sow nych prze pi sach nie zbęd ne mi ni mum do ochro ny
za so bów ryb, choć użyt kow ni cy je zior mo gą sto so wać rów nież do dat ko we, bar -
dziej re stryk cyj ne za sa dy. 

Wszyst kie cen ne ga tun ki są chro nio ne w okre sie tar ła, czy li w mo men cie,
kie dy są naj bar dziej wraż li we i na ra żo ne na róż no ra kie nie bez pie czeń stwa.
Ochro na w okre sie tar ła ma rów nież za pew nić ry bom względ ny spo kój i bez -
pie czeń stwo, aby mo gły od być tar ło i za pew nić prze trwa nie ko lej nym po ko le -
niom. Po dob ny cel przy świe ca wy mia rom ochron nym. Mi ni mal ny (dol ny)
wy miar ochron ny to naj mniej sza dłu gość ry by, ja ką moż na po zy skać. Słu ży
umoż li wie niu ry bom choć raz w ży ciu od by cie tar ła i zmniej sze nia pre sji na
ten ga tu nek.

Idea ochro ny za so bów ryb za po mo cą mi ni mal nych wy mia rów ochron nych
ma jed nak wa dy. W przy pad ku zbyt in ten syw nej eks plo ata cji za so bów, mi mo
sto so wa nia mi ni mal ne go wy mia ru ochron ne go, mo że dojść do bar dzo po waż -
nych zmian w po pu la cji, gdyż chro nio ne są nie tyl ko sta dia mło do cia ne, ale tak -
że ry by, któ rych tem po wzro stu jest wol niej sze, na to miast na nad mier ną



eks plo ata cję na ra żo ne są ry by szyb ko ro sną ce oraz du że osob ni ki. Dla te go też
co raz czę ściej w róż nych dys ku sjach i w re al nej prak ty ce po ja wia ją się rów nież
po stu la ty i kon kret ne de cy zje sto so wa nia bar dziej re stryk cyj nych mo dy fi ka cji
wy mia rów ochron nych:

Gór ny wy miar ochron ny 
– mak sy mal na dłu gość ry by, ja ką moż na po zy skać. Słu ży ochro nie 

du żych przed sta wi cie li da ne go ga tun ku. 
Wi deł ko wy wy miar ochron ny 
– wska zu je mak sy mal ną i mi ni mal ną dłu gość ry by, ja ką moż na 

po zy skać. Słu ży jed no cze śnie umoż li wie niu ry bom od by cia choć
raz w ży ciu tar ła oraz ochro nie du żych osob ni ków.

Wy da wać się mo że, że zmo dy fi ko wa ne wy mia ry ochron ne są nie co lep szym
spo so bem ochro ny za so bów ryb, choć oczy wi ście nie są po zba wio ne wad, a ich
sto so wa nie po win no być ade kwat ne do wa run ków śro do wi sko wych, pre sji węd -
kar skiej, sta nu tro ficz ne go je zio ra oraz struk tu ry po pu la cji da ne go eko sys te mu. 
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Mo że za tem naj lep szą me to dą ochro ny ryb by ło by nie za bie ra nie ryb z ło -
wi ska, czy li sto so wa nie me to dy C&R (catch and re le ase – złów i wy puść)? 

W przy pad ku du żych dra pież ni ków cał ko wi te za nie cha nie po ło wów bę dzie
dość sku tecz ną me to dą ich ochro ny, ale trud no prze wi dzieć, czy w per spek ty -
wie cza so wej ta kie dzia ła nia spo wo du ją zwięk sze nie li czeb no ści dra pież ców 
w da nym eko sys te mie. Mo że bo wiem się oka zać, że efek ty tar ła na tu ral ne go bę -
dą nie wy star cza ją ce do od bu do wy po pu la cji. Na to miast w je zio rach sil nie zeu -
tro fi zo wa nych wy pusz cza nie zło wio nych ryb z ro dzi ny kar pio wa tych, przy
jed no cze snym in ten syw nym sto so wa niu za nęt, mo że wręcz po gor szyć sy tu ację
nie tyl ko za so bów ryb, ale i ca łe go eko sys te mu. 

Któ re z me tod ochro ny za so bów ryb lub kie run ków za rzą dza nia po pu la -
cja mi ryb bę dą wła ści we dla da ne go zbior ni ka win no bar dziej wy ni kać z prze -
my śla nych de cy zji do świad czo nych ich tio lo gów ani że li z wy ni ków re fe ren dów
in ter ne to wych, a ich wpro wa dze nie po win no być po prze dzo ne so lid ny mi ba -
da nia mi.

„Nie moż na za rzą dzać czymś, cze go nie moż na po li czyć” - tak gło si świa -
to wej sła wy eks pert ds. za rzą dza nia. Cho ciaż sło wa te do ty czy ły za rzą dza nia
biz ne sem, to jed nak moż na rów nież użyć ich w od nie sie niu do za rzą dza nia
za so ba mi ryb i śro do wi ska. Oczy wi ście nie wszyst ko da się po li czyć, a już
zwłasz cza w pod wod nym świe cie, ale w przy pad ku ryb gro ma dze nie da nych
o li czeb no ści ryb jest jak naj bar dziej moż li wie. Słu żą te mu wszel kie sta tyst ki
po ło wo we, da ne z po ło wów mo ni to rin go wych, da ne z re je strów węd kar skich,
a na wet in for ma cje z an kiet węd kar skich. 

Dzię ki tym da nym mo że my usta lić, ja kie są struk tu ry ga tun ko we, ja kie pro -
por cje mię dzy ry ba mi dra pież ny mi a spo koj ne go że ru, ja ka jest kon dy cja ryb
i czy nie wy stę pu ją in wa zyj ne ga tun ki ob ce. Wie dza ta ka jest nie zbęd na do
opra co wy wa nia stra te gii za rzą dza nia za so ba mi ryb, wpro wa dza nia opty mal -
nych li mi tów po ło wo wych, wy mia rów i okre sów ochron nych.

In for ma cje te są war to ścio we nie tyl ko dla za rzą dza ją cych i ich tio lo gów,
ale rów nież dla sa mych węd ka rzy. Pod czas roz mów z in ny mi pa sjo na ta mi węd -
kar stwa dzie li my się na szą wie dzą, do świad cze niem, suk ce sa mi, by wa też, że 
i sły szy my na rze ka nia na kiep skie bra nia i sła be wy ni ki. Czy jed nak na rze ka -
nia na „brak ryb” są za wsze słusz ne i zgod ne z rze czy wi sto ścią? 

Nim spró bu je my, Dro gi Czy tel ni ku, od po wie dzieć no to py ta nie, chce my
zmie nić nie co per spek ty wę pa trze nia na pro blem: z go ścia od wie dza ją ce go ło -
wi sko w po szu ki wa niu wy po czyn ku i przy go dy na go spo da rza je zio ra, któ ry
dys po nu je rze czy wi sty mi wy ni ka mi wszyst kich ło wią cych w ca łym ro ku oraz
zna spe cy fi kę bio lo gicz ną eko sys te mu. Praw da, że z tej per spek ty wy ze sta wie -
nie su biek tyw nych opi nii ty pu „nie ma ryb” z fak ta mi w po sta ci np. po li czal -
nych da nych z re je strów nie za wsze ma sens i czę sto mo że pro wa dzić do
nie po ro zu mień? 
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W pierw szej ko lej no ści za po znaj się z prze pi sa mi do -
ty czą cy mi da ne go ło wi ska, bo lo kal ne re gu la cje mo gą
od bie gać od ogól nie przy ję tych prze pi sów (np. w Re -
gu la mi nie Ama tor skie go Po ło wu Ryb). Cał ko wi tą
ochroną mo gą być ob ję te in ne ga tun ki, wpro wa dzo ne
do dat ko we li mi ty na wy bra ne ga tun ki lub też za kaz wy -
pusz cza nia nie któ rych ryb i sto so wa nia za nęt.  

Pla nuj swo ją wy pra wę. Wcze śniej przy go tuj nie zbęd ne ak -
ce so ria: pod bie rak z gu mo wą siat ką bez wę zło wą, szczyp -
ce do od ha cza nia ko twic lub ha czy ków, ma tę dla ryb. 

Etyka wędkarska
Za nu rza jąc się w ciem ne i zim ne wo dy na szych je zior,

ma my szan se po znać ukry te pod po wierzch nią ży cie ryb
oraz in nych or ga ni zmów wod nych. Na ry by mo że my
spo glą dać okiem węd ka rza, ry ba ka, sma ko sza czy eko lo -
ga -ba da cza. Bez wzglę du jed nak na to, co w nich do strze -
ga my, to za wsze na le ży się im sza cu nek.

Wła ści we trak to wa nie istot ży wych nie wy ni ka li tyl ko z we wnętrz nej po -
trze by pa sjo na tów ryb, ale rów nież jest usank cjo no wa ne od po wied ni mi prze -
pi sa mi. Re gu lu je to Usta wa o ochro nie zwie rząt, któ ra wska zu je, że ry by są
zdol ne do od czu wa nia cier pie nia i pod le ga ją ochro nie prze wi dzia nej w usta -
wie o ochro nie zwie rząt na rów ni z in ny mi zwie rzę ta mi krę go wy mi oraz wy -
ma ga ją hu ma ni tar ne go trak to wa nia. 

W po przed nim roz dzia le wspo mi na li śmy o C&R (ja ko jed nej z me tod jed -
no cze snej ochro ny za so bów i ko rzy sta nia z nich w ce lach re kre acyj nych). Aby
C&R rze czy wi ście chro nił ry by, a jed no cze nie nie na ru szał stan dar dów hu ma -
ni tar ne go trak to wa nia, mu si być speł nio nych kil ka za sad. Speł nie nie tych 
wy mo gów nie wią że się z za ku pem więk szej ilo ści sprzę tu, ale ra czej z po świę -
ce niem cza su na do bre przy go to wa nie do węd ko wa nia. Ta li sta za wie ra pro ste
i ła twe czyn no ści, któ re mo że wy ko nać każ dy węd karz:
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Uży waj ha czy ków bez za dzio ro wych. Moż na już je ku pić lub wy -
ko nać sa me mu, przez usu nię cie za dzio ra. Ten typ ha czy ków po -
wo du je szyb sze i ła twiej sze od ha cza nie zło wio nych ryb oraz
po wo du je mniej sze uszko dze nia w ich cie le. 

Przy po ło wie dra pież ni ków uży waj przy nęt sztucz nych. Jed ną 
z głów nych przy czyn śmier tel no ści zło wio nych i wy pusz czo nych
ryb są ura zy po ha czy kach – zwy kle w wy ni ku zbyt głę bo kie go
wbi cia się gro tów w cia ło ryb. Ry by znacz nie czę ściej po ły ka ją głę -
bo ko ży we i na tu ral ne przy nę ty, co mo że pro wa dzić do ob ra żeń 
i zwięk szo nej śmier tel no ści. Je śli Two im za mia rem jest wy pusz -
cza nie ryb, roz waż uży cie sztucz nych przy nęt i/lub okrą głych ha -
czy ków, któ re rów nież zmniej sza ją ura zy. 

Uży waj gu mo wych sia tek, któ re nie po wo du ją ob tarć i mniej
uszka dza ją śluz, łu ski, płe twy i skrze la niż siat ki z ple cio ne go ny -
lo nu. Do dat ko wo ha czy ki nie za cze pia ją się tak bar dzo o gu mo -
we siat ki, co mo że po móc w skró ce niu cza su uwal nia nia.

Noś ła two do stęp ne szczyp ce lub in ne na rzę dzie do usu wa nia ha -
czy ków, któ re po zwo lą na szyb kie i ła twe usu nię cie ha czy ka. Je śli
ha czy ki są bez za dzio ro we, ist nie je du ża szan sa, że na rzę dzie do
usu wa nia ha czy ków mo że po móc w uwol nie niu na wet bez wy cią -
ga nia ry by z wo dy. Je śli ry ba jest głę bo ko za ha czo na, prze tnij żył -
kę za miast pró bo wać wy cią gnąć ha czyk.

Roz waż re zy gna cję z węd ko wa nia w dniach z wy so ką tem pe ra tu -
rą po wie trza i wo dy. Me ta bo lizm ryb jest bez po śred nio po wią za -
ny z tem pe ra tu rą wo dy, a to, wraz z dłu gim ho lem, mo że spra wić,
że ry by bę dą bar dziej po dat ne na ne ga tyw ne skut ki zwią za ne ze
stre sem i zmę cze niem. Ilość tle nu roz pusz czo ne go zmniej sza się
wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry wo dy, co ozna cza, że ry bom mo że
za jąć wię cej cza su, za nim do sta tecz nie zre ge ne ru ją się. 
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Za cię ta ry ba za cie kle wal czy o uwol nie nie, wią że się to z ol -
brzy mim stre sem i wy sił kiem. Dzię ki szyb kie mu uwol nie -
niu zmniej sza my stres fi zjo lo gicz ny i mię śnio wy, na któ ry
na ra żo ne są ry by pod czas ho lu. Aby skró cić czas ho lu, do -
pa suj swój sprzęt do do ce lo we go ga tun ku i wa run ków. Sta -
raj się tak węd ko wać, aby nie na ra żać ry by na dłu go trwa ły
wy si łek.

Cia ło ryb po kry te jest ślu zem, któ ry po wo du je, że trud no
je utrzy mać i ła two upu ścić. Dla te go sta raj się trzy mać 
ry by w wo dzie lub nie co nad nią. Nie pre zen tuj ry by nad
zie mią lub nad po kła dem ło dzi. W ten spo sób, w ra zie
upad ku, ry ba wpa da z po wro tem do wo dy bez szwan ku.

Ry by ma ją wraż li we na rzą dy we wnętrz ne, dla te go trzy maj
je de li kat nie bez ści ska nia. Uni kaj chwy ta nia za gło wę 
i skrze la, po nie waż utrud nia to od dy cha nie i mo że uszko -
dzić łu ki skrze lo we. Je śli ry ba jest więk sza niż two ja rę ka,
trzy maj ją obie ma rę ka mi. W przy pad ku więk szych ryb,
chwyć na sa dę ogo na za po mo cą pal ców i de li kat nie po de -
przyj cia ło bli sko płetw brzusz nych. Za sta nów się nad trzy -
ma niem bar dzo du żych ryb w wo dzie – dla ich bez pie -
czeń stwa. Nie trzy maj ży wej ry by pio no wo za skrze la, aby
nie uszko dzić de li kat ne go krę go słu pa. Ry by przez ca łe ży -
cie prze by wa ją w śro do wi sku wod nym, w któ rym cię żar jest
mniej od czu wal ny, więc ich układ szkie le to wy jest bar dziej
wraż li wy na ura zy me cha nicz ne. 

Spró buj sfo to gra fo wać ry bę w wo dzie. To po ka zu je ry bę 
w swo im ży wio le i za pew nia, że mo że od dy chać. Je śli szyb -
ko pod nie siesz ry bę do zdję cia, trzy maj ją jak naj bli żej wo -
dy. Utrzy muj eks po zy cję na po wie trze przez 10 se kund lub
mniej.
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Pa mię taj!
Nie prze noś ży wych ryb i in nych or ga ni zmów 
wod nych po cho dzą cych z ho dow li, ze skle pów, 
z akwa riów i oczek wod nych do na tu ral nych 
zbior ni ków wod nych!
Nie za ry biaj je zior sa mo dziel nie. 
Nie wy pusz czaj ryb ga tun ków in wa zyj nych.  

Przed wy pusz cze niem ry by sprawdź, w ja kim jest sta nie – czy
utrzy mu je rów no wa gę, czy ru chy płetw są sko or dy no wa ne
i po zwa la ją jej po zo stać w po zy cji pio no wej i pły wać. Je śli
nie, bę dziesz mu siał po móc jej zre ge ne ro wać się, za nim po -
zwo lisz jej od pły nąć. Re ge ne ra cję ry by moż na wy ko nać 
w pły ną cej wo dzie, za nu rza jąc ry bę i trzy ma jąc gło wę skie -
ro wa ną pod prąd, tak aby wo da pły nę ła przez otwór gę bo -
wy i przez skrze la. W sto ją cej wo dzie de li kat nie po ru szaj
ry bą, aby sty mu lo wać ten efekt. 

W przy pad kach ga tun ków in wa zyj nych ryb: bass sło -
necz ny (Le po mis gib bo sus), tra wian ka (Perc cot tus gle nii),

cze ba czek amur ski (Pseu do ras bo ra pa rva) i su mik kar -
ło wa ty (Ameiurus ne bu lo sus), a tak że ra ków prę go -
wa tych (Faxonius li mo sus) i ra ków sy gna ło wych
(Pa ci fa sta cus le niu scu lus) po zło wie niu nie na le ży
wpusz czać ani do ło wi ska, w którym je zło wio no,

ani do in nych wód. Ga tun ki te sta no wią bar dzo
du że za gro że nie dla ro dzi mej ich tio fau ny. 

Ga tun ki ob ce ro dzi mej ich tio fau nie, np. ka raś sre -
brzy sty Ca ras sius gibelio, lub ob ce po cho dzą ce z za ry bień,

np. karp Cy pri nus car pio, mo gą rów nież sta no wić po ten cjal ne za gro że nie dla
eko sys te mów je zior. Nie prze noś tych ga tun ków do rzek, je zior i in nych zbior -
ni ków wod nych. 

Po stę puj zgod nie z re gu la mi nem ło wi ska. 



Za rzą dza nie 
za so ba mi ryb

Go spo dar ka i za rzą dza nie za so ba mi ryb w na szych
je zio rach od za wsze wzbu dza wie le nie po trzeb nych
emo cji wśród węd ka rzy, m.in. dla te go też umie ści li śmy
ten roz dział na koń cu bro szu ry. Ale nie tyl ko z te go po -
wo du czy tasz o niej do pie ro te raz. W przy ro dzie bar dzo
rzad ko tyl ko je den czyn nik jest przy czy ną za cho dzą cych 

w niej zja wisk, jest to w zde cy do wa nej więk szo ści przy pad ków su ma znacz nej
licz by czyn ni ków. Sta ra li śmy się to pod kre ślać od pierw sze go roz dzia łu opra -
co wa nia i ma my na dzie ję, że po je go lek tu rze, Dro gi Czy tel ni ku, z nie co więk -
szym dy stan sem po trak tu jesz rzu ca ne w In ter ne cie ha sła i zro zu miesz nie ła twe
za da nie wie lu ich tio lo gów. 

W na szym sys te mie praw nym spo sób pro wa dze nia go spo dar ki w ob wo -
dach ry bac kich, w tym w je zio rach prze pły wo wych, zbior ni kach za po ro wych
i rze kach, wska zu je Usta wa o ry bac twie śród lą do wym, co wca le nie ozna cza,
że na ka zu je, ja ki ma być mo del go spo dar ki. „Ra cjo nal na go spo dar ka ry bac -
ka po le ga na wy ko rzy sty wa niu pro duk cyj nych moż li wo ści wód, zgod nie 
z ope ra tem ry bac kim, w spo sób nie na ru sza ją cy in te re sów upraw nio nych do
ry bac twa w tym sa mym do rze czu, z za cho wa niem za so bów ryb w rów no wa -
dze bio lo gicz nej i na po zio mie umoż li wia ją cym go spo dar cze ko rzy sta nie 
z nich przy szłym upraw nio nym do ry bac twa” – tak brzmi de fi ni cja ra cjo nal -
nej go spo dar ki ry bac kiej za pi sa na w Usta wie. In ny mi sło wy – nie na ka zu je po -
ło wów ry bac kich czy węd kar skich. Po zwa la na to miast mą drze ko rzy stać 
z me cha ni zmu od twa rza nia się za so bów ryb. 

Ry by są na szym wspól nym do brem i w związ ku z tym wszy scy po win ni -
śmy dbać o za cho wa nie ich w bio lo gicz nej rów no wa dze. Węd kar stwo upra wia
w na szym kra ju 3 – 4% spo łe czeń stwa w nie mal wszyst kich rze kach, zbior ni -
kach za po ro wych i je zio rach w Pol sce. Licz ba węd ka rzy oce nia na jest na oko -
ło 1 – 1,2 mln osób, co po wo du je, że pre sja na ry by jest ol brzy mia, i mi mo iż
wy ni ki ło wie nia jed ne go węd ka rza mo gą wy da wać się bez zna cze nia, to w ska -
li wszyst kich węd ku ją cych sku mu lo wa ne efek ty są ol brzy mie. Si łą rze czy węd -
kar stwo sta ło się do mi nu ją cą for mą eks plo ata cji ryb w na szych wo dach
śród lą do wych, a w związ ku z tym na węd ka rzy w znacz nym stop niu spa da
od po wie dzial ność za ich stan. 
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Mo del go spo dar ki ry bac kiej jest opi sa ny w ope ra cie ry bac kim, któ ry
uwzględ nia wa run ki przy rod ni cze da ne go je zio ra lub gru py je zior, któ re przy -
pi sa ne są do jed ne go ob wo du ry bac kie go. Do ku ment ten two rzo ny jest przy
współ pra cy z ich tio lo ga mi, a oce nia ny przez na ukow ców i urzęd ni ków kil ku
in sty tu cji pań stwo wych. Spo rzą dza ny jest na dzie sięć lat, ale w ra zie istot nych
zmian w użyt ko wa nych je zio rach moż na wnio sko wać o wcze śniej szą zmia nę
za pi sów ope ra tu. Za war to w nim in struk cję, w ja ki spo sób pro wa dzić go spo -
dar kę, aby nie sta no wi ła za gro że nia dla ich tio fau ny, a jed no cze śnie umoż li -
wia ła czer pa nie ko rzy ści ry bac kich lub węd kar skich. W za kre sie tej in struk cji
znaj dzie my na stę pu ją ce za le ce nia i in for ma cje do ty czą ce:

• sta nu śro do wi ska i wa run ków przy rod ni czych pro wa dze nia 
go spo dar ki ry bac kiej,

• ty pu pro wa dzo nej go spo dar ki (węd kar ski, ry bac ki, mie sza ny lub 
spe cja li stycz ny),

• mak sy mal nej licz by węd ka rzy,
• ro dza jów za bie gów ry bac kich,
• li mi tów po ło wów ry bac kich i węd kar skich,
• mi ni mal nych i mak sy mal nych da wek za ry bie nio wych.

Jed nym z obo wiąz ko wych za bie gów go spo dar ki ry bac kiej prze wi dzia nych
w ope ra cie, a któ re nie za wsze są do brze ro zu mia ne, są za ry bie nia. Ko niecz -
ność za ry bia nia wy ni ka przede wszyst kim z re la tyw nie no wych roz po rzą dzeń
wy ko naw czych do Usta wy oraz z umów, ja kie za wie ra ne są w imie niu Skar bu
Pań stwa z użyt kow ni ka mi ob wo dów ry bac kich. W cza sie obo wią zy wa nia tych
prze pi sów mu si my je re spek to wać i mą drze prze pro wa dzać za ry bie nia.

Za ry bie nia, jak nie mal każ dy za bieg, ma ją swo je wa dy i za le ty. Pla nu jąc je,
na le ży roz wa żyć cel, ja ki sta wia my za ry bie niom, oraz spo so by ła go dzą ce ne -
ga tyw ne aspek ty wpro wa dza nia ryb po cho dzą cych ze sztucz ne go tar ła. Do naj -
waż niej szych po wo dów za ry bień na le żą: 

• Kom pen sa cja w ce lu wy rów na nia strat w po gło wiu ryb wy wo ła nych 
nie ko rzyst ny mi zmia na mi śro do wi ska.

• Zwięk sze nie po gło wia ryb w sy tu acjach nie ko rzyst nych zmian 
wy wo ła nych sta nem śro do wi ska lub w ce lu zwięk sza nia po ło wów.

• W ce lach zwięk sza nia atrak cyj no ści ło wisk.
• Re sty tu cja ga tun ku, któ ry znik nął ze śro do wi ska pod wpły wem 

nie ko rzyst nych zmian.
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• Zwięk sze nie bio róż no rod no ści eko sys te mu.
• Wy ko rzy sta nie ist nie ją cej, wol nej ni szy eko lo gicz nej.
• Do star cze nie ba zy po kar mo wej in nym ga tun kom.
• Kon tro la po pu la cji ryb nad mier nie roz wi ja ją cych się pod wpły wem 

nie ko rzyst nych zmian w śro do wi sku.
• Po pra wa ja ko ści śro do wi ska po przez wpływ ga tun ku za ry bia ne go 

na in ne ga tun ki.
• Ochro na eko sys te mu ro zu mia na ja ko utrzy ma nie rów no wa gi 

po gło wia ryb.

Ne ga tyw nym aspek tem za ry bień są pro ble my z za cho wa niem od po wied -
niej zmien no ści ge ne tycz nej ma te ria łu za ry bie nio we go oraz mie sza nie się po -
pu la cji przy sto so wa nych do lo kal nych wa run ków śro do wi sko wych. Dla te go
lep szym roz wią za niem jest wy ko rzy sta nie do sztucz ne go tar ła ryb ze zbior ni -
ków, do któ rych póź niej tra fi ma te riał za ry bie nio wy, niż utrzy my wa nych
przez wie le po ko leń w sztucz nych wa run kach w ho dow lach. 

Za ry bia ją cy mie rzą się rów nież z trud no ścia mi w oce nie efek tyw no ści za -
ry bień, w sza co wa niu prze ży cia, wpły wu na ro dzi me po pu la cje ryb. Efek ty 
za ry bień moż na ba dać me to da mi ge ne tycz ny mi, któ re wska zu ją na po cho -
dze nia ma te ria łu za ry bie nio we go. Rów nie do bre wnio ski moż na wy cią gnąć
na pod sta wie ana li zy sta ty styk po ło wo wych i da nych mo ni to rin go wych oraz
in for ma cji zwrot nych o zna ko wa nych ry bach. Nie ste ty wszyst kie te me to dy
są bar dzo kosz tow ne, więc nie są pro wa dzo ne na sze ro ką ska lę. 

Dy na micz ny po stęp cy wi li za cyj ny na prze ło mie XIX i XX w., któ ry przy -
niósł ra dy kal ną po pra wę po zio mu ży cia spo łe czeń stwa, wią zał się z głę bo ki -
mi an tro po ge nicz ny mi prze kształ ce nia mi eko sys te mów wod nych. Za bu do wa
i re gu la cje rzek, wzrost za nie czysz czeń, de gra da cja je zior spo wo do wa ły, że dra -
stycz nie ob ni ży ły się efek ty tar ła na tu ral ne go ryb. W sta nie naj wyż sze go za gro -
że nia zna la zło się wie le po pu la cji, więc naj waż niej szym ce lem za ry bień jest
kom pen sa cja i re sty tu cja szcze gól nie cen nych ga tun ków ryb. 

Po dob nie jak więk szość na szych ko le gów i ko le ża nek po fa chu, uwa ża my,
że za ry bie nia nie są cu dow nym le kiem na pro ble my w zbior ni kach wod nych,
i nie po win ny za stę po wać na tu ral ne go tar ła. Dla te go też za ry bie nia po win ny
być fa kul ta tyw nym za bie giem i za le żeć w du żej mie rze od rze czy wi stej po trze -
by da ne go ob wo du ry bac kie go, a nie być ob li ga to ryj nym dzia ła niem okre ślo -
nym w de cy zji ad mi ni stra cyj nej.
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Zakończenie
Dzię ku je my za to, że wy trwa łeś

do koń ca tej miej sca mi trud nej dla
nie obe zna ne go z pra wa mi eko lo gii
Czy tel ni ka bro szu ry. Ma my jed nak
na dzie ję, że nie znie chę ci ła Cię do
dal sze go po szu ki wa nia i od kry wa nia
ta jem nic eko sys te mów wod nych.
Zda je my so bie spra wę, że tyl ko prze -
śli znę li śmy się po wie lu te ma tach,
któ re wy ma ga ły by ob szer niejszych
roz dzia łów, ale nie ta ki był cel opra -
co wa nia. Nie mal każ de za gad nie nie
pre zen to wa ne na stro nach ksią żecz -
ki do cze ka ło się nie zli czo nej licz by
opra co wań, ksią żek i roz praw na -

uko wych. Ry by bo wiem sta no wią naj licz niej szą i naj bar dziej zróż ni co wa ną gru -
pę po nad 50% współ cze śnie ży ją cych ga tun ków krę gow ców. 

Od daw na ży cie lu dzi i ryb wza jem nie się prze pla ta, two rząc z bie giem cza su
w nie któ rych re gio nach świa ta nie ro ze rwal ne wię zi. Do tej po ry w bied niej szych
re gio nach sta no wią pod sta wę wy ży wie nia, a bo gat sza pół noc za wdzię cza im
szyb ki eko no micz ny roz wój, jak np. dor szo wi w XIX wie ku lub ło so sio wi w wie -
ku XX. 

Dla więk szo ści węd ka rzy ry by są źró dłem przy jem no ści, pa sją i oka zją do
prze ży wa nia na tu ry, czę sto też smacz nym i zdro wym uzu peł nie niem die ty. Dla
nas rów nież są pa sją, więc ma my nie by wa łą oka zję łą cze nia jej z pra cą za wo do -
wą i ścież ką na uko wą. Je ste śmy szczę ścia rza mi. 

Dzie ląc się na szą wie dzą, pra gnę li śmy przed wszyst kim po ka zać, ja ki mi na -
rzę dzia mi po słu gu ją się na ukow cy, jak bar dzo waż ne jest kry tycz ne my śle nie 
i sta łe po szu ki wa nie od po wie dzi na py ta nia. Ma my na dzie ję, że na dal bę dziesz
czy tać o ry bach, dys ku to wać i dzie lić się swo imi przy go da mi węd kar ski mi z in -
ny mi pa sjo na ta mi. Ale rów nież, że bę dziesz się gał po bar dziej pro fe sjo nal ne źró -
dła wie dzy o ry bach i eko lo gii, któ re nie tyl ko uła twią węd ko wa nie. Wie dzy, któ ra
wy nie sie na in ny po ziom ob co wa nia z przy ro dą. 
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dr inż. Tomasz Czerwiński 
jest ab sol wen tem Pań stwo we go Tech ni kum
Ry bac kie go im. Mak sy mi lia na Si ły -No wic kie -
go w Sie ra ko wie oraz Wy dzia łu Ochro ny Wód
i Ry bac twa Śród lą do we go Uni wer sy te tu War -
miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie. Po skoń -
czo nych stu diach pra co wał w go spo dar stwie

ry bac kim ja ko ich tio log oraz w fir mach nie zwią za nych z ry bac -
twem. W 2001 ro ku zwią zał się z In sty tu tem Ry bac twa Śród lą -
do we go im. Sta ni sła wa Sa ko wi cza w Olsz ty nie i rozpoczął pracę
w Za kła dzie Bio eko no mi ki Ry bac twa, gdzie pra cu je do dziś. 
W ra mach dzia łal no ści ba daw czo -na uko wej In sty tu tu re ali zu je
pro jek ty i pro gra my sku pia ją ce się na sze ro ko po ję tej go spo -
dar ce ry bac ko -węd kar skiej, w tym:

• na aspek tach eko no micz ne go funk cjo no wa nia 
go spo dar ki ry bac kiej,

• so cjo eko no micz nych aspek tach węd kar stwa,

• wpły wu sta nu śro do wi ska na ich tio fau nę i go spo dar kę 
ry bac ką, 

• wpły wu wie lo stron ne go użyt ko wa nia na stan 
eko sys temów je zior w Pol sce,

• ana li zie ryn ków sek to ra ry bac twa śród lą do we go. 

Pry wat nie jest mi ło śni kiem la bra do rów, nur ko wa nia, węd kar -
stwa, akwa ryst ki oraz sztu ki ku li nar nej. 

czy li co każ dy węd karz 
po wi nien wie dzieć o eko lo gii

i nie tyl ko

Vademecum
wędkarza

To masz Czer wiń ski




