
III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO – WĘDKARSKA 

Zasady prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie całego kraju regulują przepisy 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91). Ustawa 
reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach 
śródlądowych. Zgodnie z ustawą, 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 i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich 
przyszłym uprawnionym do rybactwa.      

Gospodarkę rybacko-wędkarską na terenie województwa śląskiego prowadzą nastę-
pujący użytkownicy: 

• Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Bielsku Białej, który liczy 9851 członków 
(stan na 31.12.2002r.), zrzeszonych w 43 kołach wędkarskich (jednostki terenowe),  

• Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Częstochowie; liczy 8647 członków  
(stan na 31.12.2002r.), zrzeszonych w 61 kołach wędkarskich,  

• Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Katowicach; zrzesza prawie 47000 
członków (stan na 31.12.2002r.) w 124 kołach wędkarskich,  

• Elektrownia „Rybnik” S.A.,  
• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach,  
• drobni użytkownicy.  

Zarządy okręgów PZW w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach prowadzą swoją 
działalność w granicach dawnych województw – bielskiego, częstochowskiego i katowickiego. 
Znaczna część łowisk wędkarskich z tych terenów znajduje się obecnie w województwie 
śląskim. Główną formę użytkowania rybackiego wód przez PZW stanowią połowy wędkarskie, 
z nielicznymi wypadkami prowadzenia połowów selekcyjnych i ichtiopatologicznych przy 
pomocy sieciowych narzędzi połowu ryb.  

Elektrownia „Rybnik” S.A. prowadzi gospodarkę rybacko – wędkarską na zbiorniku 
„Głównym” elektrowni i zbiornikach bocznych, znajdujących się w zlewni zbiornika głównego. 
Zbiorniki boczne „Gzel” i „Pniowiec”, za zgodą Elektrowni, są użytkowane przez PZW Zarząd 
Okręgu w Katowicach. Zbiornik główny i boczne eksploatowane są głównie poprzez połowy 
wędkarskie. Liczba sprzedawanych całorocznych zezwoleń wędkarskich na zbiornik główny 
wynosi około 1500 sztuk, a okresowych nie przekracza 2000 szt./rok.  

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach prowadzi gospodarkę 
rybacko-wędkarską na Zbiorniku Goczałkowice – gospodarcze połowy ryb przy pomocy sie-
ciowych narzędzi oraz połowy wędkarskie. Liczba sprzedawanych rocznie zezwoleń na 
wędkowanie jest ograniczona i nie przekracza 3000 sztuk.  

Drobni użytkownicy, do których należy zaliczyć niezależne towarzystwa wędkarskie oraz 
osoby prawne i fizyczne, prowadzą głównie działalność wędkarską na niewielkich zbiornikach 
wodnych. 

Wszyscy użytkownicy prowadzą zarybienia odpowiednimi gatunkami ryb zgodnie  
z typem rybackim wody. Poszczególne okręgi PZW dysponują własnymi ośrodkami wylę-
garniczo-zarybieniowymi, w których produkowany jest materiał obsadowy do zarybień. 
Stosowany jest także zakup materiału zarybieniowego w innych okręgach. Zarybianie możliwe 
jest dzięki funkcjonowaniu funduszy zarybieniowych okręgów i kół PZW. Brak jednak danych 
na temat zarybień pochodzących od drobnych użytkowników.  
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RYBACTWO NA ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH 

 
Istniejące na obszarze województwa śląskiego zbiorniki zaporowe nie mają jednolitego 

charakteru eksploatacyjnego. Funkcjonują jako zbiorniki: 

• wyrównawczo – przeciwpowodziowe (np. Zb. Tresna), 
• wyrównawczo – energetyczne (Zb. Międzybrodzie), 
• wody pitnej (Zb. Czaniec, Zb. Wapienica, Zb, Goczałkowice), 
• wyrównawczo – rekreacyjne, wody przemysłowej (Zb. Poraj), 
• energetyczne (Zb. Rybnik). 

Wobec takiego rozproszenia funkcji, zbiorniki nie reprezentują jednolitego charakteru 
zagospodarowania rybackiego. W zbiornikach wody pitnej nie prowadzi się gospodarki 
rybackiej oraz nie uprawia sportów wodnych, choć na Zbiorniku Goczałkowice istnieje baza 
rybacka, której zadaniem jest opieka nad ichtiofauną zbiornika, co zmierzać ma do utrzymania 
odpowiedniej jakości wody. Przy tak prowadzonej gospodarce, odłowy w tym zbiorniku 
dochodzą średnio do 50 ton ryb rocznie. Zbiornik udostępniony został także do wędkowania. 
Rocznie sprzedaje się około 3000 pozwoleń, z czego 500 bezimiennych trafia do kół 
wędkarskich, pozostałe sprzedawane są na wolnym rynku. Zbiornik Rybnik ma charakter 
zdecydowanie odmienny od pozostałych zbiorników zaporowych. Utworzony na rzece Rudzie, 
pełni przede wszystkim funkcje zbiornika ciepłych wód pochłodniczych z elektrowni „Rybnik”. 
Odmienna termika powoduje przyspieszony przebieg wielu procesów, poczynając od 
formowania się ichtiofauny bezpośrednio po zalaniu, aż do intensywnego przebiegu procesów 
biomanipulacyjnych jakie prowadzono w zbiorniku w latach 1994 – 1997. Zbiornik w sensie 
rybackim eksploatowany jest przede wszystkim wędkarsko, a wielkości sportowych połowów 
rocznych przekraczają 60 ton.  

Pozostałe zbiorniki administrowane są rybacko przez PZW okręgów Bielsko-Biała, 
Katowice i Częstochowa. Na zbiornikach prowadzona jest gospodarka rybacka opierająca się 
na zarybieniach. Dla większości zbiorników podstawową masę zarybieniową stanowi karp, 
karaś, lin i szczupak.  

 
RYBACTWO RZECZNE 

 
Na obszarze województwa śląskiego praktycznie cały ciężar prowadzenia gospodarki 

rybackiej na rzekach spoczywa na Polskim Związku Wędkarskim. W wodach płynących 
prowadzi się ograniczone zabiegi gospodarcze. Dotyczą one głównie zarybiania rybami 
stanowiącymi obiekt połowów sportowych oraz gatunkami zagrożonymi i wędrownymi. 
Rekompensuje to tylko w pewnym stopniu niekorzystne zmiany środowiskowe powodowane 
zanieczyszczeniem, wadliwymi melioracjami, regulacją rzek i potoków, pozyskiwaniem z nich 
kruszywa, a głównie zabudową uniemożliwiającą migrację ryb. Zwłaszcza w województwie 
śląskim uwagi te wydają się być szczególnie ostro wyrażone. Aktualna jakość wód w istotnym 
stopniu zawęża spektrum gatunkowe ryb do najbardziej odpornych, tolerujących wymienione 
zmiany.  

 
 

NAJWAŻNIEJSZE ŁOWISKA Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

Łowiska z terenu województwa śląskiego można podzielić na dwie grupy: 

• Zbiorniki wodne (w tym zbiorniki zaporowe)  
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W grupie tej najważniejszymi łowiskami są zbiorniki: o odłowie całkowitym wędkarskim  
i rybackim przekraczającym 5000 kg/rok; z których korzysta co najmniej 700 wędkarzy 
rocznie; podlegają presji całkowitej powyżej 9000 dni wędkowania rocznie; w których 
występują prawie wszystkie podstawowe gatunki ryb, a ich odłowy całkowite są jednymi  
z najwyższych (załącznik III. 2.4/1, mapa III. 2.4/1). Najważniejsze zbiorniki wodne  
w województwie śląskim to: Zb. Rybnik, Zb. Goczałkowice, Zb. Tresna, Zb. Poraj,  
Zb. Przeczyce, Zb. Kozłowa Góra, Zb. Paprocany, Zb. Łąka k/Pszczyny, Zb. Dziećkowice,  
Zb. Nieboczowy, Zb. Paruszowiec, Zb. Sosina, Zb. Buków I, II, Zb. Odra I, III,  
Zb. Pławniowice, Zb. Dzierżno Małe, Zb. Porąbka.   

• Rzeki  

Grupę tę można podzielić na: rzeki nizinne i rzeki zaliczane do krainy pstrąga i lipienia 
(rzeki, w których udział pstrąga potokowego i lipienia w strukturze odłowów wyniósł co 
najmniej 50%). Dodatkowo podano również łowiska z udziałem pstrąg potokowego  
w strukturze połowów wędkarskich w 2001 roku mieszczącym się w przedziale 20 - 50%.  

Do grupy ważnych rzek nizinnych można zaliczyć 7 rzek, dla których całkowity 
zarejestrowany odłów z części lub całego odcinka wyniósł w 2001 roku przynajmniej 1400 kg 
(tabela III. 2.4/1, ryc. od III. 2.4/1 do  III. 2.4/7, mapa III. 2.4/1).  

 
Tabela III. 2.4/1  Charakterystyka najważniejszych nizinnych łowisk rzecznych 

na podstawie danych z roku 2001. 
 

Lp. Nazwa rzeki Odcinek rzeki Odłów 
całkowity

[kg] 

Liczba 
łowiących 
wędkarzy 

Presja 
roczna 

[dni/rok] 
1. Wisła  Od jazu w Kiczycach do mostu 

drogowego w Strumieniu. 
7375  1879 11563

2. Wisła  Od Zbiornika Goczałkowice do 
ujścia rzeki Przemszy. 

5588  1218 9066

3. Pszczynka  Od źródeł do mostu w 
Brzeźnach.  

6722  1109 6354

4. Pszczynka  Od Zb. Łąka do ujścia do Wisły. 2003  349 2901
5. Ruda  Na całej długości.  4234  519 6014
6. Odra Na całej długości w granicach 

województwa śląskiego. 
2551  638 4626

7. Warta  Od mostu w Częstochowie – 
Bugaj do granicy powiatu 
częstochowskiego koło m. 
Gidle.  

1454  322 2132

 
Do grupy najważniejszych łowisk rzecznych krainy pstrąga i lipienia zaliczono rzeki, 

potoki lub ich odcinki, dla których łączny udział pstrąga potokowego i lipienia w strukturze 
odłowów wyniósł ponad 50% (tabela III. 2.4/2 , mapa III. 2.4/1). 

Do wód, w których udział pstrąga potokowego w strukturze połowów wędkarskich  
w 2001 roku zawierał się w przedziale 20–50% (mapa III. 2.4/1) należą: 

1. Wisła na odcinku: od jazu w Harbutowicach do jazu w Kiczycach; odłów –180 kg 
pstrąga potokowego,  

2. Rz. Soła na odcinku: od źródeł do mostu drogowego w Cięcinie; odłów –  85,8 kg 
pstrąga potokowego i 27,6 kg lipienia, 
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3. Rz. Soła na odcinku: od mostu drogowego w Cięcinie do jazu poniżej mostu 
drogowego w Żywcu; odłów – 48,3 kg pstrąga potokowego i 6,3 kg lipienia, 

4. Rz. Soła na odcinku: od korony zapory w Porąbce do kładki gospodarczej  
(tzw. Tomki); odłów – 61,5 kg pstrąga potokowego, 

5. Rz. Koszarawa  na całym odcinku; odłów – 78,4 kg pstrąga potokowego,  
6. Rz. Warta na odcinku: od zapory Zbiornika Poraj do mostu w Częstochowie – 

Bugaju; odłów – 67,65 kg pstrąga potokowego i 8,2 kg lipienia, 
7. Potok Żylica na odcinku: od mostu w Buczkowicach do Zbiornika Tresna; odłów –  

44 kg pstrąga potokowego, 
8. Rz. Pilica na odcinku: od rzeki Krztyni do mostu w m. Przyłęk; odłów –  17,5 kg 

pstrąga potokowego, 
9. Potok Jasienica na całej długości; odłów –  15,4 kg pstrąga potokowego, 
10. Potok Bładnica  na całej długości; odłów – 14 kg pstrąga potokowego, 
11. Potok Bobrówka  na całej długości; odłów –  11,5 kg pstrąga potokowego. 

Obydwie grupy łowisk są intensywnie zarybiane przez użytkowników.  

Ponadto w województwie śląskim znajduje się ponad 200 tzw. drobnych wód,  
w postaci zbiorników i potoków, które nie zostały tutaj ujęte. Wody te mają znaczenie przede 
wszystkim dla wędkarstwa, mniejsze zaś dla rybactwa.  

 
GOSPODARKA RYBACKO – WĘDKARSKA W OKRĘGACH PZW 

 
PZW Okręg Bielsko – Biała  

 
W wodach okręgu bielskiego wędkarze zarejestrowali w 2001 roku 46,17 tony 

złowionych ryb (ryc. III. 2.4/8). Biorąc pod uwagę liczbę rejestrów opracowanych oraz liczbę 
wszystkich członków, którzy wędkowali w tym roku, można oszacować całkowity odłów na 
96 ton.   

 
PZW Okręg Częstochowa  

 
Zarejestrowane połowy wędkarskie w wodach okręgu częstochowskiego w 2001 roku 

wyniosły 35,526 tony (ryc. III. 2.4/9). Szacuje się, że połowy całkowite wyniosły 85 ton,  
a wynika to z proporcji liczby wędkarzy rejestrujących połowy do liczby wszystkich wędkarzy 
korzystających z wód okręgu. 

 
PZW Okręg Katowice 

 
W 2001 roku zarejestrowano odłów 255,1 tony ryb ze wszystkich rodzajów wód okręgu 

katowickiego, wykonany przez 28414 wędkarzy (ryc. III. 2.4/10). Biorąc pod uwagę liczbę 
zwróconych i opracowanych rejestrów oraz liczbę członków PZW, którzy według wszelkiego 
prawdopodobieństwa korzystali z nich, a z bliżej nieokreślonych przyczyn ich połowy nie 
zostały zarejestrowane, całkowity połów można szacować na 437 ton. 

 
GOSPODARKA PODSTAWOWYMI GATUNKAMI 

 
Strukturę gatunkową poławianych ryb w wodach województwa śląskiego w 2001 roku 

przedstawia ryc. III. 2.4/11. 
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1,1%1,4%1,5%
3,8%5,2%

0,7%

0,6%
0,6%
6,1%

karp 35,1 %
Leszcz 28,3 %
Płoć 9,9 %
Sandacz 5,6 %
Szczupak  5,2 % 
Okoń 3,8 %
Lin 1,5 %
Amur 1,4 %
Kleń 1,1 %
Pstrąg pot. 0,7 %
Węgorz 0,6 %
Sum 0,6 %
Inne 6,1 %  

 
Ryc. III. 2.4/11. Struktura gatunkowa połowów wędkarskich i gospodarczych w 2001 roku  

w ,,wodach trzech okręgów” (część łowisk znajduje się poza województwem śląskim) 
wraz ze Zbiornikiem Goczałkowice i Zbiornikiem Rybnik; na podstawie opracowanych 
rejestrów połowu ryb i danych z połowów sieciowych (100% = 405,2 tony). W pozycji 
„inne” główny udział mają takie gatunki, jak: karaś, wzdręga, krąp, ukleja, jaź. 

 

Największy udział w połowach ryb w 2001 roku osiągnął karp – 35,1% (142,39 ton). 
Jego występowanie i połowy zależą przede wszystkim od zarybień tym gatunkiem.  
W naszych warunkach jest on poławiany głównie przez wędkarzy, natomiast w połowach 
gospodarczych nie ma znaczenia. Karp stanowił największy procent połowów wędkarskich 
w trzech okręgach w 2001 roku – 40,6% (136,81 tony). Poławiany jest prawie we wszystkich 
zbiornikach i rzekach nizinnych. Najwięcej odławia się go w zbiornikach (dane z 2001r.): 
Paprocany (7272 kg), Kozłowa Góra, zbiornik główny elektrowni „Rybnik”, Sosina, 
Dziećkowice, Buków I,II, Odra I,III oraz Przeczyce. 

Drugie miejsce w połowach z udziałem 28,3% (114,62 tony) zajmuje leszcz. Jest to 
podstawowy gatunek w połowach sieciowych i wędkarskich, poławiany głównie  
w zbiornikach i rzekach nizinnych. Największe łowiska tego gatunku z grupy zbiorników 
wodnych, to: zbiornik główny elektrowni „Rybnik” (28378 kg), Goczałkowice, Poraj, Kozłowa 
Góra, Łąka k/Pszczyny, Paruszowiec, Tresna, Dzierżno Małe, Paprocany, Nieboczowy.  
W rzekach poławiany jest głównie na Wiśle: odcinek od jazu w Kiczycach do mostu 
drogowego w Strumieniu (29410kg) oraz odcinek poniżej Zb. Goczałkowice aż do ujścia  
rz. Pszczynki (1315kg). W większych ilościach poławia się go także na rz. Pszczynce 
powyżej Zb. Łąka (2076 kg).  

Trzecie miejsce z udziałem 9,9% (40,28 tony) w połowach zajmuje płoć. Jest 
najliczniej, obok leszcza, łowionym gatunkiem; ma duże znaczenie gospodarcze. Występuje 
prawie we wszystkich rodzajach wód, z wyjątkiem wysoko położonych potoków górskich. Do 
głównych łowisk płoci należy zaliczyć następujące wody: Zb. Tresna (5221kg), Zb. Poraj, 
zbiornik główny elektrowni „Rybnik”, Zb. Pławniowice, Zb. Porąbka, Zb. Przeczyce, Zb. 
Papierok,Zb. Paprocany, rz. Pszczynka powyżej Zb. Łąka (3240kg), rz. Ruda oraz Wisła na 
odcinku: od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w Strumieniu. 

Kolejne miejsca w połowach zajmują tzw. ryby drapieżne: sandacz, szczupak, okoń. 
Gatunki te są podstawowymi drapieżnikami łowionymi w wodach województwa śląskiego. 
Mają bardzo duże znaczenie gospodarcze i stanowią niezwykle cenny składnik ichtiofauny. 
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Największy udział w połowach ryb drapieżnych przypada na sandacza – 5,6% (22,66 
tony) ogólnych połowów. Najczęściej spotykany jest w wodach zasobnych w fito–  
i zooplankton, których przeźroczystość latem nie przekracza 1 metra. Najważniejsze łowiska 
sandacza to zbiorniki: Goczałkowice (6321kg), Przeczyce, Łąka k/Pszczyny, zbiornik główny 
elektrowni „Rybnik”, Tresna, Poraj, Kozłowa Góra, Dziećkowice, Pławniowice i Dzierżono 
Małe. Głównym łowiskiem rzecznym jest Wisła na odcinku: poniżej Zb. Goczałkowice aż do 
ujścia rz. Pszczynki (880kg) oraz odcinek od jazu w Kiczycach do mostu drogowego  
w Strumieniu (502kg). 

Szczupak jest drugim gatunkiem w połowach ryb drapieżnych; jego udział w odłowach 
wynosi 5,2% (21,08 tony) ogólnej masy łowionych ryb. Występuje w różnych rodzajach wód, 
najczęściej w niezbyt głębokich i żyznych zbiornikach z silnie rozwiniętą strefą litoralu.  
Do najważniejszych łowisk szczupaka należy zaliczyć zbiorniki: Przeczyce (1986kg), 
Paprocany, Kozłowa Góra, Łąka k/Pszczyny, Poraj, Tresna, Dziećkowice oraz Nieboczowy. 

Trzecie miejsce w połowach ryb drapieżnych, z udziałem 3,8% (15,43 tony) 
poławianych ryb, zajmuje okoń. W wodach województwa śląskiego poławiany jest głównie 
przez wędkarzy; w odłowach sieciowych stanowi niewielki procent (< 2%). Podstawowe 
łowiska okonia to zbiorniki: Poraj (2474), Dziećkowice, zbiornik główny elektrowni „Rybnik”, 
Tresna, Goczałkowice, Łąka k/Pszczyny, Przeczyce, Pogoria III, Porąbka, Chechło-Nakło, 
Gzel. Główne łowiska rzeczne okoni to: rz. Wisła poniżej Zb. Goczałkowice aż do ujścia  
rz. Pszczynki (653 kg) oraz odcinek od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w Strumieniu 
(245 kg), rz. Ruda (650 kg), rz. Pszczynka powyżej i poniżej Zb. Łąka. 

Kolejnym gatunkiem w połowach jest lin, którego udział stanowi 1,5% (6,17 tony) 
ogólnej masy łowionych ryb. Jego znaczenie gospodarcze jest dość duże, jednak łowiony 
jest przede wszystkim przez wędkarzy. Poławiany jest głównie w zbiornikach: Poraj  
(320 kg), Chechło–Nakło, Dzibice, Paruszowiec, Sosna, Pogoria III i  Papierok.  

Udział amura w połowach wynosi 1,4% (5,84 tony) poławianych ryb. Amur nie 
rozmnaża się w warunkach klimatycznych Polski. Jego występowanie oraz wielkość 
połowów związana jest bezpośrednio z wysokością  dawek zarybieniowych zastosowanych 
przez użytkowników rybackich. W 2001 roku największe połowy zanotowano w zbiornikach: 
zbiorniku głównym elektrowni „Rybnik”, Przeczyce, Tresna, Odra I,III, Pogoria I, Tama oraz 
Horniok.  

Kleń z udziałem 1,1%  (4,29 tony) w odłowach zajmuje kolejne miejsce. Wielkość 
połowów w dużym stopniu zależy od łowisk znajdujących się poza terenem województwa 
śląskiego, ale będących w użytkowaniu rybackim poszczególnych okręgów PZW (rz. Soła 
poniżej Zb. Czaniec, rz. Skawa wraz z dorzeczem). Jest to gatunek typowo rzeczny; tylko  
w nielicznych wypadkach poławiany jest w zbiornikach zaporowych; łowiony niemal 
wyłącznie przez wędkarzy. Główne łowiska klenia na terenie województa śląskiego to: 

• rz. Wisła na odcinkach: od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w Strumieniu  
(z odłowem 408 kg) oraz od jazu w Harbutowicach do jazu w Kiczycach, 

• rz. Odra w granicach województwa śląskiego, 
• rz. Ruda na całej długości, 
• rz. Olza na odcinku: od źródeł do granicy dawnego województwa katowickiego, 
• rz. Soła na odcinku: od mostu w Cięcinie do jazu poniżej mostu drogowego w Żywcu, 
• rz. Koszarawa na całej swej długości. 

Pstrąg potokowy jest gatunkiem, który ma najważniejsze znaczenie w wodach 
zaliczanych do ,,krainy pstrąga i lipienia”. Na terenie województwa śląskiego poławiany jest 
wyłącznie przez wędkarzy. Gatunek ten żyje w potokach i rzekach o dnie kamienistym, 
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żwirowatym, z dobrze natlenioną wodą i bystrym prądem. Ma duże znaczenie jako wskaźnik 
stanu czystości wód. Wielkość połowów pstrąga stanowi 0,7% masy całkowitej poławianych 
ryb (2,83 tony); zależy ona, podobnie jak w przypadku klenia, od łowisk znajdujących się 
poza terenem województwa śląskiego, ale użytkowanych przez okręgi PZW. Najwięcej 
pstrągów potokowych poławia się w rzece Wiśle na odcinkach: od ujścia potoku Malinka do 
jazu w Harbutowicach (odłowiono 655 kg) oraz od jazu w Harbutowicach do jazu  
w Kiczycach (180 kg). Kolejne ważne łowiska pstrąga potokowego to: Brennica (220 kg), 
Biała (133 kg), Kanał Kopalni Piasku „Szczakowa” i inne. 

Sum. Występowanie suma w takiej ilości (ryc. III. 2.4/11) zawdzięczamy głównie 
zarybieniom rozpoczętym na większą skalę ponad 10 lat temu. Odłów w 2001 roku wyniósł 
2598 kg, z czego ponad 1 tonę złowiono w zbiorniku głównym elektrowni „Rybnik”. Sumy 
łowi się także w: Zb. Paprocany (151 kg), rz. Odrze, Zb. Dziećkowice, Zb. Kozłowa Góra, 
Zb. Horniok, Zb. Dzierżno Małe, Zb. Nieboczowy, rz. Wiśle – odcinek poniżej  
Zb. Goczałkowice aż do ujścia rz. Pszczynki.  

Węgorz poławiany jest wyłącznie dzięki przeprowadzonym zarybieniom użytkowanych 
wód; odłów – 2224 kg. Najwięcej węgorzy poławianych jest w zbiornikach: Kozłowa Góra 
(395kg), Przeczyce, Łąka k/Pszczyny, Sosina, Buków I,II, Dzierżno Małe, Tresna, 
Pławniowice. 

 
ZMIANY W GOSPODARCE RYBACKO – WĘDKARSKIEJ NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT 

 
Rozwój cywilizacyjny naszego kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach miał ogromny 

wpływ na środowisko wodne, poprzez ciągłe zanieczyszczanie wód różnego rodzaju 
ściekami, budowę ujęć wodnych na rzekach i zbiornikach, budowę zbiorników wodnych (w 
tym zaporowych), budowę obiektów hodowli ryb, czy też regulacje rzek i potoków. W efekcie 
doprowadziło to do przerwania biologicznej ciągłość rzek, utrudniając tym samym lub wręcz 
uniemożliwiając wędrówki organizmów wodnych. Istotnym zmianom uległ m.in. pierwotny 
skład ichtiofauny; w zlewniach rzek i jezior wyginęły niektóre gatunki ryb i minogów. 

Zmiany, jakie zaszły w składzie ichtiofauny województwa śląskiego w ciągu ostatnich 
5-7 latach są nieznaczne. Procentowe udziały gatunków w połowach zmieniały się  
w poszczególnych łowiskach z różną intensywnością. Analizę zmian w strukturze połowów 
na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają załączone wykresy dla poszczególnych okręgów  
i najważniejszych łowisk. Brak danych z szerszego przedziału czasu, pochodzących od 
wszystkich użytkowników nie pozwala na dokonanie pełnej analizy wszystkich wód, tak jak 
to przedstawiono dla roku 2001. Dlatego też analizę zawężono do tych wód, z których 
pochodzą pełne dane. Poniżej omówiono zmiany w strukturze poławianych ryb na 
przestrzeni ostatnich 7 lat w wodach okręgu katowickiego i bielskiego. 

 
Wody okręgu bielskiego 

  
Wody okręgu bielskiego charakteryzują się większą zmiennością w połowach  

w okresie ostatnich 7 lat (ryc. III. 2.4/12a,b). Najczęściej poławiany był karp, przy czym jego 
udział w strukturze odłowów podlega wahaniom; wielkość połowów odpowiada w tym 
przypadku wielkości stosowanych dawek zarybieniowych.  

Gatunki z grupy ,,inne” już po pierwszych trzech latach zaczęły wykazywać tendencję 
spadkową, podobnie jak w wodach okręgu katowickiego. Również w tym przypadku 
powodem było wprowadzenie zmian w systemie rejestracji połowów ryb.  

Szczupak i świnka wykazywały wyraźną tendencję wzrostową aż do roku 1998, 
następnie ich udziały w odłowach prawie każdego roku malały. Przyczynę tych zmian należy 
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upatrywać w zmianach zachodzących w środowisku wodnym, co bezpośrednio przekłada 
się na efektywność tarła naturalnego oraz prowadzonych zarybień. 

Gatunki takie jak: kleń, leszcz, brzana i pstrąg tęczowy wykazywały w miarę stabilny 
poziom połowów z niewielkim wahaniami w poszczególnych latach. 

Odłowy sandacza w pierwszym okresie charakteryzował niewielki spadek, ale już od 
1999 r. wykazuje on wyraźną tendencję wzrostową. Obserwowany wzrost udziału  
w strukturze odłowów wynika z zarybiania zbiorników Tresna i Porąbka, skąd pochodzą 
główne połowy tego gatunku. Zarybień sandaczem nie stosowano wcześniej tak 
systematycznie na tych zbiornikach. 

Pstrąg potokowy wykazywał tendencję wzrostową, z niewielkimi spadkami w roku 
1999 i 2000. Ogólna masa łowionych pstrągów wzrastała w kolejnych latach, z wyjątkiem 
roku 1996. Przyczyną były m.in. zarybienia, które wzrastają w ostatnim czasie. 

 
Wody okręgu częstochowskiego 

  
Wody okręgu częstochowskiego zostały objęte pełną rejestracją połowów ryb 

począwszy od roku 2000, z wyjątkiem zbiorników Poraj i Blachownia, dla których rejestrację 
prowadzono od 1998 roku. Krótki okres czasu, w jakim oba zbiorniki poddane były 
rejestracji, utrudnia interpretację posiadanych danych. Nie mniej, w obydwu przypadkach 
można stwierdzić dominację leszcza.  

Zbiornik Blachownia wykazuje: duże wahania w odłowach płoci i sandacza, stabilne 
połowy okonia, wzrostowe odłowy lina i karpia (z wyjątkiem ostatniego roku) oraz gatunków 
z grupy ,,inne” (ryc. III. 2.4/13a).  

Zbiornik Poraj cechuje umiarkowanie stabilny połów leszcza, z wyjątkiem roku 2000, 
kiedy zanotowano wyraźny spadek jego udziału w odłowach (ryc. III. 2.4/13b). Połowy 
sandacza (z wyjątkiem ostatniego roku) oraz szczupaka utrzymywały się na tym samym 
poziomie. Udział okonia w strukturze połowów w ostatnich trzech latach wzrastał, natomiast 
udział płoci i karpia wykazywał dużą zmienność. Lin posiada bardzo niewielki, ale stabilny 
udział w połowach. Gatunki z grupy ,,inne” wykazują tendencję wzrostową.  

 
Wody okręgu katowickiego  

 
W ciągu ostatnich 7 lat, w efekcie prowadzonych zarybień, zaznacza się wyraźna 

tendencja wzrostowa w odłowach karpia na wodach okręgu katowickiego (ryc. III. 
2.4/14a,b). 

Połowy leszcza wykazują niewielką tendencję spadkową, podobnie jak grupa 
tzw.„inne”, która w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowanie spadła w wyniku zmian jakie 
wprowadzono w 2000 roku do rejestracji połowów (wyłączono z grupy „inne” płoć i okonia, 
które niegdyś stanowiły podstawową masę).  

Nieznaczne wahania w odłowach (do 2%) z tendencją spadkową lub wzrostową 
dotyczą takich gatunków jak: szczupak, sandacz, kleń, pstrąg potokowy oraz lin. 

Zauważalny jest wzrost w okresie ostatnich 7 lat w masie łowionych ryb takich 
gatunków jak: jaź, sum oraz węgorz, chociaż ich udział w strukturze odłowów nie przekracza 
1%. Wzrostowi w odłowach tych gatunków towarzyszy wzrost dawek zarybieniowych, jakie 
zastosowali użytkownicy wód. 
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Proporcje w strukturze odłowów pomiędzy rybami drapieżnymi i rybami spokojnego 
żery na przestrzeni ostatnich siedmiu lat są zachowane i stabilne, co jest wypadową 
aktualnego stanu środowiska wodnego oraz prowadzonych zarybień poszczególnymi 
gatunkami. 

 
Zbiornik Goczałkowice  

 
Zbiornik Goczałkowice jest największym zbiornikiem wodnym na terenie województwa 

śląskiego. Skład gatunkowy ichtiofauny zbiornik podlega wyraźnym zmianom (Kasza 2000). 
W pierwszych latach jego istnienia bardzo dynamicznie rozwinęła się populacja szczupaka 
(od 3% udział w ichtiofaunie Wisły przed powstaniem zbiornika do 50% udziału w 1959 r.); 
od 1960 roku jego liczebność stopniowo malała i w roku 1968 szczupak stanowił zaledwie 
1% populacji ichtiofauny zbiornika. Następnym gatunkiem, który rozwijał się intensywnie 
była płoć (19% udział w 1954 r.; w latach 1960-65 około 50-60%), ale po 1966 roku jej 
liczebność w zbiorniku znacznie się zmniejszyła i w następnych latach stanowiła od 2% do 
18% ogólnej ilości ryb. Kolejnym, przeważającym gatunkiem był leszcz, którego dominacja 
rozpoczęła się w 1965 roku. Liczba sandacza (ważnego gospodarczo gatunku) oscylowała 
w granicach 0,2-16%. W latach 1981-1984 głównymi składnikami ichtiofauny były ryby 
karpiowate (leszcz, płoć, ukleja) i okoniowate (okoń, sandacz). Łączna liczebność tych 
gatunków stanowiła 82,7%, a łączna biomasa – 87,1% ogólnej biomasy ryb w zbiorniku. 
Aktualnie największy udział w odłowach przypada na trzy gatunki (ryc. III. 2.4/15). 
Najważniejszy z nich to leszcz, którego odłowy w ostatnich 4 latach wzrosły do poziomu 
blisko 50%. Wśród gatunków zaliczanych do tzw. ,,drobnicy” dominuje leszcz o masie 
poniżej 100g z udziałem 75-80%; pozostała część przypada na krąpia oraz inne gatunki  
z grupy tzw. drobnych karpiowatych. Sandacz pełni tu rolę podstawowego drapieżnika; 
wykazuje zmienny udział w połowach, który w poszczególnych latach wynosił od 7,4 do 
24,7%. Udziały pozostałych gatunków kształtowały się najczęściej w przedziale 0,4-2%; 
tylko w przypadku płoci udział ten wzrósł w ostatnim roku do 4,29%. Obecnie gatunki te nie 
mają większego znaczenia w strukturze odłowów.  

 
Zbiornik Rybnik  

 
Zbiornik główny elektrowni „Rybnik” jest zbiornikiem nietypowym ze względu na 

specyficzną termikę wody. Dominującym gatunkiem w strukturze połowów jest leszcz; jego 
udział w odłowach zmniejszył się w okresie ostatnich sześciu lat z 75% do 52%  
(ryc. III. 2.4/16). Wzrósł natomiast udział karpia, który wynosił 11,3% w 1997 roku i 19,5%  
w roku 2002. W pozostałych latach jego odłowy mieściły się w przedziale 12,4-13,5%. 
Sandacz jest dominującym drapieżnikiem w zbiorniku; jego udział w odłowach kształtował 
się między 3,5% a 7% (w 2002 r.). Odłowy płoci wynosiły w ostatnich latach 3,0-6,1% i były 
zmienne każdego roku. Połowy amura mieściły się w przedziale 1,0-4,5% (w 2002 r.). Sum 
wykazuje tendencje wzrostową w odłowach, w efekcie prowadzonych zarybień.  

 
OCENA RELACJI RYBACTWO – ŚRODOWISKO WODNE 

 
Połączenie tych dwóch kierunków gospodarki rybackiej jest świadome i celowe. 

Zbiorniki zaporowe powstają na skutek przegrodzenia koryt rzecznych i to działanie 
hydrotechniczne w istotnym stopniu zmienia charakter środowiska. Pojawia się limniczny typ 
funkcjonowania, ichtiofauna ulega stopniowej, lecz nieuchronnej przebudowie. Miejsce 
zasiedlających rzeki gatunków reofilnych, zajmują gatunki o mieszanych preferencjach, 
które z kolei ustępują przed ekspansją gatunków limnofilnych. Jeśli proces ten przebiega 
bez ingerencji, po pewnym czasie początkowo różnorodna ichtiofauna ubożeje, dominują 
gatunki planktonożerne i bentofagi, populacje zagęszczają się, eliminacji ze środowiska 
ulegają duże filtratory zooplanktonowe i wchodzące w skład makrofauny dennej duże 
mięczaki filtrujące. Na skutek zmniejszonej presji zooplanktonu na fitoplankton, jego 
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biomasa rośnie, pojawiają się intensywne zakwity wody. Sytuacja taka nie pozostaje z kolei 
bez wpływu na położone poniżej zbiornika koryto rzeki. W okresie niskich letnich stanów 
wody, odpływająca ze zbiornika woda ma istotnie różny charakter od tej, która doń wpłynęła. 
Jej temperatura jest zwykle znacznie wyższa, podobnie jak obciążenie spływającą 
rozkładającą się materią organiczną zakwitu glonów i zawiesiną resuspendowaną z dna 
przez ryby o dennym charakterze żerowania (leszcz, karp). Tak prezentuje się często 
zbiornik pozbawiony racjonalnej gospodarki rybackiej, która może i powinna być stosowana 
jako narzędzie dla utrzymania odpowiedniej jakości wody w zbiorniku niezależnie od jego 
przeznaczenia. Stałe promowanie w zbiornikach ryb drapieżnych wywołuje presję na ryby 
planktonożernei bentofagi. Przyjmuje się, że proporcje grupowe mieszanych gatunków ryb 
drapieżnych i mieszanych gatunków ryb spokojnego żeru kształtujące się jak 25 : 75 
pozwalają utrzymać właściwy stan ichtiofauny w zbiorniku, którego skutkiem jest 
utrzymywanie dobrej jakości wody (choć zależność ta powinna być dla każdego typu 
zbiornika określana indywidualnie). Wspomagające selektywne odłowy gatunków których 
dominacja jest niepożądana, pozwala na kontrolę liczebności i biomasy ich populacji.  
W efekcie, zależności troficzne w zbiorniku nie ulegają zaburzeniu, utrzymywane w ryzach 
populacje ryb planktonożernych nie wywierają znaczącej presji na zbiorowiska filtratorów 
planktonowych, glony planktonowe nie mają szans nadmiernego rozwoju. Sytuacja taka jest 
oczywiście idealną. W praktyce, konieczne jest wsparcie działań rybaków operujących na 
zbiornikach zaporowych innymi działaniami, zmierzającymi do odcinania kolejnych źródeł 
zanieczyszczeń. Innym aspektem jest sposób zabudowy hydrotechnicznej zbiornika. Brak 
przy zbiornikach zaporowych urządzeń umożliwiających przemieszczanie się ryb 
migrujących (przepławek) spowodował zamknięcie dróg migracji. Na skutek zabudowy 
koryta dolnej Wisły zbiornikiem we Włocławku, utraciły możliwość przemieszczania się: 
łosoś, troć, certa, aloza i jesiotr. Prowadzone przez PZW działania zarybieniowe są jedynie 
protezą stanu jaki powinien istnieć. Aktualne regulacje prawne zmierzają jednak w kierunku 
udrożnienia koryt rzecznych, na co zostały zabezpieczone także środki finansowe  
z funduszy akcesyjnych.   

Przedstawione powyżej działania mają nieoceniony wpływ na rybactwo rzeczne.  
W obecnym stanie, aktywność PZW na rzekach „wyręcza” wieloletnie zaniedbania. 
Zarybienia wspomagają lub wręcz zastępują naturalne tarło wielu gatunków, co pozwala 
utrzymywać różnorodność gatunkową rzeki. Nie bez znaczenia dla rybactwa rzecznego jest 
przede wszystkim jakość wody. Rybactwo rzeczne nie wywiera na rzeki wpływu 
zanieczyszczającego, a jedynie skazane jest na dobór gatunków stanowiących obiekt 
zainteresowania pod kątem istniejących możliwości. 

 
PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE RYBACKO – WĘDKARSKIEJ 

 
Biorąc pod uwagę aktualny stan czystości wód powierzchniowych w województwie 

śląskim oraz dotychczasowe tempo poprawy tego stanu należy przypuszczać, że  
w najbliższym czasie nie nastąpi istotna poprawa. Stan środowiska wodnego większości 
wód jest zły, co przekłada się bezpośrednio na występujące tam populacje ryb. Zakładając, 
że w najbliższej przyszłości jakość wód będzie podobna lub ulegnie niewielkim korzystnym 
zmianom, największy wpływ na rybostan wód będą mieli ich użytkownicy. Każdy użytkownik 
poprzez zabiegi zarybieniowe i ochronne oraz eksploatacje ichtiofauny ma istotny wpływ na 
kształtowanie się struktury odłowów poszczególnych gatunków, ale tylko w zakresie, na jaki 
pozwoli mu stan środowiska wodnego. 

Prowadzone stale przez poszczególnych użytkowników rybackich zabiegi 
zarybieniowe pozwalają przypuszczać, że w wodach okręgu bielskiego, częstochowskiego  
i katowickiego nie nastąpią w najbliższym czasie radykalne zmiany w strukturze połowów 
poszczególnych gatunków. W przypadku karpia, który w strukturze połowów osiąga obecnie 
jedne z największych udziałów, w najbliższym czasie zmniejszy się jego ogólny połów za 
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sprawą wprowadzenia, na mocy rozporządzenia ministerialnego, limitów w zarybieniu na 
zbiornikach zaporowych w zależności od ich powierzchni. Połowy leszcza i płoci w wodach 
trzech okręgów nie powinny ulec drastycznym zmianom, gdyż rzadko przeprowadza się nim 
zarybienia, a wydajność naturalna powinna pozostać na tym samym poziomie.  
Na niewielkie, kilkuprocentowe zmiany mogą mieć jedynie wpływ zwiększone w ostatnim 
czasie dawki zarybieniowe rybami drapieżnymi. Podtrzymanie dotychczasowych, 
systematycznych zarybień szczupakiem i sandaczem powinno doprowadzić do dalszego, 
stopniowego wzrostu udziału tych gatunków w ogólnej strukturze połowów. Połowy okonia  
i jego kilkuprocentowy udział w odłowach uzależniony jest głównie od efektywności 
naturalnego tarła i wydajności. Zarybienia tym gatunkiem przeprowadza się bardzo rzadko. 
Jego dotychczasowy udział w ogólnej masie nie powinien ulec większym zmianom. Lin jest 
gatunkiem zarybianym w różnych ilościach na poszczególnych zbiornikach; biorąc pod 
uwagę prowadzone zarybienia, jego ogólny udział w strukturze połowów nie powinien ulec 
większym zmianom. Amur został wycofany przez użytkowników z zarybień na wielu 
zbiornikach. Spowoduje to w najbliższych latach zdecydowany spadek ogólnej masy jego 
połowów. Zmiany te mogą się także przyczynić do niewielkiego wzrostu odłowów gatunków 
fitofilnych (szczupak, lin). Kleń jest gatunkiem, którego ogólne odłowy z poszczególnych 
rzek są podobne, rzadko prowadzi się zarybienia tym gatunkiem. Połowy klenia powinny się 
utrzymać na dotychczasowym poziomie. Pstrąg potokowy i lipień występuje w naszych 
wodach w efekcie systematycznie prowadzonym zarybień; dzięki tym zabiegom jego połowy 
powinny pozostać na dotychczasowym poziomie. Wielkość połowów węgorza uzależniona 
jest od stosowanych dawek zarybieniowych. Biorąc pod uwagę prawie coroczne zarybienia 
tym gatunkiem w latach 1995-2002 można przypuszczać, że wzrośnie jego udział w ogólnej 
masie połowów. Połowy suma w ostatnich latach wykazywały wyraźną tendencję wzrostową 
z powodu systematycznego zarybiania, które zostało ostatnio ograniczone. Odłowy tego 
gatunku powinny w najbliższym czasie pozostać na podobnym poziomie, ale potem mogą 
wykazywać tendencje spadkową. 

W przypadku Zbiornika Goczałkowice, prowadzenie intensywnych połowów 
sieciowych i zarybień rybami drapieżnymi – węgorzem, sandaczem i szczupakiem, powinno  
w najbliższym czasie przełożyć się na stabilizacje, a nawet wzrost ich połowów. Głównie 
będzie to dotyczyć węgorza i sandacza. Udziały pozostałych gatunków w najbliższym czasie 
pozostaną na dotychczasowym poziomie. 

Ichtiofauna zbiornika głównego elektrowni „Rybnik” jest silnie zdominowana przez 
leszcza, którego udział w odłowach w najbliższym czasie prawdopodobnie nie ulegnie 
większym zmianom. Intensywna gospodarka zarybieniowa takimi gatunkami jak karp, sum, 
amur, sandacz powinna stabilizować ich połowy i udział w ogólnej masie. W 1999 roku 
rozpoczęto zarybianie boleniem i jaziem, których połowy w najbliższym czasie będą 
wzrastać, ale prawdopodobnie nie przekroczą 2%. Pozostałe gatunki powinny zachować 
swoje mniejszościowe pozycje. 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do poprawy stanu ichtiofauny wielu rzek  
i zbiorników wodnych na terenie województwa śląskiego jest generalna poprawa jakości 
wód, która wiąże się z budową i modernizacją odpowiedniej infrastruktury. Prowadzona  
w latach ubiegłych zabudowa hydrotechniczna rzek i potoków, również nie sprzyja wielu 
gatunkom. Utrudnia ona lub wręcz uniemożliwia zachowanie bioróżnorodności poprzez 
zmniejszenie pojemności siedliskowej, produktywności i zdolności samooczyszczania się 
wód. Poprawę w tym zakresie będzie można osiągnąć poprzez rozpoczęcie szeroko 
zakrojony prac renaturalizacji wód płynących. Powiększenie zasobów wód będzie 
dodatkowym wyzwaniem, którego realizacja przyczyni się do wzrostu ogólnej produkcji ryb. 
Można to osiągnąć kontynuując dalej program tzw. małej retencji wód oraz przystosowując 
różnego rodzaju wyrobiska poeksploatacyjne i zapadliska do produkcji rybackiej. 
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Ryc. III. 2.4/1 Rzeka Wisła – struktura połowów wędkarskich na odcinku od jazu w Kiczycach  

do mostu drogowego w Strumieniu.   

100% = 7375,03 kg

39,9%

21,9%

16,5%

6,8%

5,5%

1,5%

1,2%3,3%3,4%
1. Leszcz 39,9 %

2. Inne 21,9 %

3. Płoc 16,5 %

4. Sandacz 6,8 %

5. Kleń 5,5 %

6. Szczupak 3,4 %

7. Okoń 3,3 %

8. Karp 1,5 %

9. Świnka 1,2 %

 
 
 
 
 
Ryc. III. 2.4/2 Rzeka Wisła – struktura połowów wędkarskich na odcinku od Zbiornika 

Goczałkowice do ujścia Przemszy.  

100 % = 5588,9 kg 

15,8%
13,3%

11,7%

10,6%

8,8%

23,5%

16,4%

1. Leszcz 23,5 %

2. Inne 16,4 % 

3. Sandacz 15,8 % 

4. Karp 13,3 % 

5. Okoń 11,7 % 

6. Płoć 10,6 % 

7. Szczupak 8,8 %

 
 
 
 



 
Ryc. III. 2.4/12a Struktura odłowów  podstawowych gatunków ryb w wodach okręgu bielskiego  

w latach 1995-2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/12b Struktura odłowów  podstawowych gatunków ryb w wodach okręgu bielskiego  

w latach 1995-2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/14a   Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na wodach okręgu katowickiego  

w latach 1995-2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/14b  Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na wodach okręgu katowickiego  

w latach 1995-2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/13a    Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na Zbiorniku Blachownia w latach 

1998-2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/13b  Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na Zbiorniku Poraj w latach 1998–

2001 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/15  Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na Zbiorniku Goczałkowice w latach 
1997-2002 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/16  Struktura odłowów podstawowych gatunków ryb na zbiorniku głównym Elektrowni 
„Rybnik” w latach 1997-2002 [%]. 
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Ryc. III. 2.4/3 Rzeka Pszczynka – struktura połowów wędkarskich.  

100 % = 6722,6 kg 
1,9% 0,9%

2,7% 9,7%

5,7%

30,9%

48,2%

1. Płoć 48,2 %

2. Leszcz 30,9 %

3. Okoń 5,7 %

4. Sandacz 2,7 % 

5. Szczupak 1,9 % 

6. Jaź 0,9 % 

7. Inne  9,7 % 

 
 
 
Ryc. III. 2.4/4 Rzeka Pszczynka – struktura połowów wędkarskich na odcinku od Zbiornika 

Łąka do ujścia.  

100 % = 2002,7 kg 

3,4%

5,0%

9,8%

17,9% 12,7%

17,5%

19,3%14,5%
1. Szczupak 19,3 % 
2. Karp 17,5 %
3. Okoń 12,7 %
4. Płoć 17,9 %
5. Leszcz 9,79 %
6. Sandacz 5,0 %
7. lin 3,35 %
8. Inne 14,46 %

 
 
 
 
Ryc. III. 2.4/5 Rzeka Ruda na całej długości – struktura połowów wędkarskich.    

100 % = 4233,6 kg 

4,5%

3,6%

22,5%

11,6%

9,0%

15,4%

33,5%

1. Płoć 33,49 %

2. Leszcz 22,48 % 

3. Okoń 15,37 % 

4.Karp 8,98 % 

5. Szczupak 4,45 %

6. Kleń 3,59 %

7. Inne 11,64 %

 
 



 
 
Ryc. III. 2.4/6  Rzeka Odra na granicy województwa śląskiego – struktura połowów 

wędkarskich.    

100% = 2551,6 kg

18,4%
9,9%

3,1%

3,8%

14,8%

4,0%
4,6%

5,2%
8,3%

11,0%

17,0%

1. Płoc 18,38 %

2. Karp 16,95 %

3. Leszcz 14,78 %

4. Kleń 11,02 %

5. Szczupak 8,29 %

6. Sum 5,16 %

7. Sandacz 4,57 %

8. Brzana 3,97 % 

9. Okoń 3,14 %

10. Amur 3,8 %

11. Inne 9,94 %
 

 
 
 
 
Ryc. III. 2.4/7  Rzeka Warta – struktura połowów wędkarskich na odcinku od Częstochowy 

Bugaju do granicy powiatu koło m. Gidle.  
 

100 % = 1453,5 kg  

2
9

7

14 49

19

1. Płoć 48,79 %  
2. Szczupak 18,5 %  
3. Leszcz 14,21 % 
4. Okoń 7 % 

5. Lin 2,13 %

6. Inne 9,37 % 

 
 
 



 
Ryc. III. 2.4/8 Struktura gatunkowa zarejestrowanych połowów ryb w wodach okręgu 

bielskiego. 
 

100% = 46,17 tony 

0,45%

0,42%
14,15%

3,0%

3,91%

4,41%

4,61%

5,09%

7,45%
18,57%

18,86%

19,11%
1. Płoć 19,11 % 

2. Karp 18,86 %

3. Leszcz 18,57 %

4. Kleń 7,45 %

5. sandacz 5,09 %

6. Pstrąg potokowy 4,61 %

7. Okoń 4,41 %

8 Szczupak 3,91 % 

9. Świnka 2,97 % 

10. Lipień 0,45 %

11.Pstrąg tęczowy 0,42 %

12. Inne 14,15 %

 
 
 
Ryc. III. 2.4/9 Struktura gatunkowa zarejestrowanych połowów ryb w wodach okręgu 

częstochowskiego. 
 
 

100 % = 35,526 tony

0,36%

0,95%
0,67% 0,32%

2,62%

1,95%
2,59%

3,30%

8,07%

9,67%

14,05%

14,38%

41,06%

1. Leszcz 41.06 %
2. Płoć 14,38 %
3. Karp 14,05 %
4. Okoń 9,67 %
5. Szczupak 8,07 %
6. Lin 3,3 %
7. Sandacz 2,59 % 
8. Amur 1,95 %
9. Pstrąg Potokowy 0,95 % 
10. Jaź 0,67 %
11. Kleń 0,36 %
12. Pstrąg tęczowy 0,32 %
13. Inne 2,62 %

 



 
 
 
Ryc. III. 2.4/10  Struktura gatunkowa zarejestrowanych połowów ryb w wodach okręgu 

katowickiego. 
 
 

100 % = 255,1 tony

4,37%

3,25%
1,84%

1,52%

6,31%

9,48%

18,28%

48,26%

0,68%0,54%
5,47%

1. Karp 48,26 %

2. Leszcz 18,28 %

3. Płoć 9,48 %

4. Szczupak 6,31 %

5. Sandacz 4,37 %

6. Okoń 3,25 % 

7. Lin 1,84 %

8. Amur 1,52 %

9. Węgorz 0,68 %

10. Sum 0,54 %

11. Inne 5,47 %

 
 
 
 



Załącznik III. 2.4/1 
 
 

Charakterystyka połowów na najważniejszych zbiornikach zaporowych w województwie śląskim w 2001 roku. 
 

Lp.  Nazwa zbiornika Odłów całkowity 
[kg/rok] 

Liczba łowiących 
wędkarzy 

Presja roczna 
(dni wędkowania) 

Struktura gatunkowa odłowów 

1.    Rybnik 42807 około 1500 brak danych  

 

100% = 42807 kg 

66,17%

2,18% 0,56%

2,49%

2,53%

4,48%

4,69%

12,56%

4,34%

1 Leszcz 

2 Karp 

3 Płoć 

4 Sandacz 

5 Okoń

6 Sum

7 Amur

8 Szczupak

9 Inne



2. Goczałkowice 25593  2725 brak danych  
100 % = 25593 kg 

2,3%

6,1%

0,9%
0,8%

0,3%
0,6%

64,3%

24,7%

1 Leszcz
2 Sandacz
3 Okoń
4 Węgorz
5 Karp
6 Płoć 
7 Szczupak
8 Inne

 
3.     Tresna 21029 3440 34921

100 % = 21029 kg 

29,07%

24,83%
17,56%

1,11%
1,04%

0,82%

0,36%3,57%

4,34%

5,76%

11,54%

1 Karp
2 Płoć 
3 Leszcz
4 Inne
5 Sandacz
6 Okoń
7 Szczupak
8 Kleń
9 Amur
10 Lin
11 Węgorz

 



4.      Poraj 20397 3571 24661
100 % = 20397 kg 

12,13%

10,80%

6,11%

3,80%

3,61%

59,93%

2,05%

1,57%

1 Leszcz

2 Okoń

3 Płoć 

4 Karp

5 Szczupak

6 Sandacz

7 Lin

8 Inne

 
5.      Przeczyce 15864 3770 27268

100% = 15864 kg 

30,13%

22,78%
17,99%

12,52%

7,43%

3,22%
0,34%

3,39%

0,73%
1,47%

1 Leszcz

2 Karp

3 Sandacz

4 Szczupak

5 Płoć 

6 Okoń

7 Amur

8 Węgorz

9 Sum

10 Inne

 



6. Kozłowa Góra 15738  1681 17938 
100% = 15738 kg 

41,4%

40,2%

6,1%

4,6%

1,0%
1,8%

1,0%
0,6%

0,8%

2,5%
1 Leszcz

2 Karp

3 Szczupak

4 Sandacz

5 Węgorz

6 Okoń

7 Płoć 

8 Lin

9 Sum

10 Inne

 
7.      Paprocany 12708 1711 24160

100% = 12708 kg 

57,2%

18,5%

2,9%

9,4%

8,4%

1,4% 1,0%1,2%

1 Karp 
2 Leszcz 
3 Szczupak
4 Płoć 
5 Okoń
6 Sum
7 Lin
8 Inne

 



8. Łąka k/Pszczyny 12621  2422 18391 
100% = 12621 kg 

45,0%

16,4%

12,6%

7,5%

4,2%

7,1%1,2%
1,1% 0,7%

4,3%

1 Leszcz
2 Sandacz
3 Karp
4 Szczupak
5 Okoń
6 Płoć 
7 Lin
8 Jaź
9 Węgorz
10 Inne

 
9.     Dziećkowice 

(Imieliński) 
9969 2478 18189

100 % = 9969 kg

15,3%

18,7%

3,3%

0,9%

2,7%
1,3%

6,4%

7,0%

44,4%

1 Karp

2 Leszcz

3 Okoń

4 Sandacz

5 Szczupak

6 Płoć 

7 Sum

8 Lin

9 Inne

 



10. Nieboczowy     7839 1302 12610
100 % = 7839 kg 

42,5%

26,2%

10,2%

6,1%

5,0%0,7%0,8%
2,7%

5,8%
1 Karp
2 Leszcz
3 Płoć 
4 Szczupak
5 Sandacz
6 Okoń
7 Amur
8 Sum
9 Inne

 

11.      Paruszowiec 7545 700 9182

 

100 % = 7545,3 kg

54,9%
31,5%

2,9%

3,3%

5,5%
0,7%

1,1%

1 Leszcz

2 Karp

3 Płoć 

4 Lin

5 Okoń

6 Szczupak

7 Inne



12.      Sosina 6485 1078 10036
100 % = 6485,9 kg

78,9%

4,5%

3,7%
3,1%

1,7%2,9%
1,4%1,4%2,4% 1 Karp

2 Szczupak
3 Płoć 
4 Leszcz
5 Lin
6 Okoń
7 Amur
8 Węgorz
9 Inne

 

13. Buków I,II 6266  1056 9302 
100 % = 6266,6 kg

64,4%
10,2%

6,3%

6,2%

6,2%

3,2%

2,0%
1,4%

1 Karp

2 Leszcz

3 Płoć 

4 Szczupak

5 Sandacz

6 Okoń

7 Węgorz

8 Inne

 



14. Odra I,III 6135  977 10273 
100 % = 6135,9 kg

60,4%
11,1%

7,8%0,9%

5,4%

4,6%

4,3%

2,6%

0,9%
1,9%

1 Karp 

2 Leszcz 

3 Sandacz

4 Szczupak

5 Płoć 

6 Amur

7 Pstrąg tęczowy

8 Węgorz

9 Sum

10 Inne

 

15.      Pławniowice 5941 1483 9896
100 % = 5941,7 kg

36,4%

28,7%

9,6%

4,4%

8,6%

5,2%

4,6%
1,2%1,3% 1 Karp

2 Płoć 

3 Leszcz

4 Sandacz

5 Szczupak

6 Okoń

7 Lin

8 Węgorz

9 Inne

 



16.      Dzierżno Małe 5565 1510 10658

100 % = 5565,3 kg

40,1%

23,1%

1,1%
4,8%

8,3%

6,3%

0,9%

1,5%
1,1%

12,9%

1 Leszcz
2 Karp
3 Płoć 
4 Sandacz
5 Szczupak
6 Węgorz
7 Sum
8 Amur
9 Okoń
10 Inne

 
17.     Porąbka 

(Międzybrodzki) 
5351 1684 11060

100 % = 5351,8 kg 

27,8%

22,3%

6,4%

5,4%

1,5%
7,4%

0,9%
1,2%

20,8%

6,4%

1 Karp

2 Płoć 

3 Leszcz

4 Okoń

5 Szczupak

6 Sandacz

7 Kleń

8 Amur

9 Lin

10 Inne

 
 

 



Tabela III. 2.4/2  Najważniejsze łowiska rzeczne krainy pstrąga i lipienia. 
 

1/ Odcinek rzeki  Lp. Rzeka 
2/ Liczba wędkarzy 

rejestrujących połowy ryb 
3/ Presja roczna [dni/rok] 

Odłów pstrąga potokowego i tęczowego oraz lipienia  
w 2001 roku [kg]. Odłów całkowity [kg].  

Struktura odłowów wędkarskich w 2001 roku. 

1/ Od ujścia potoku Malinka 
do jazu w Harbutowicach.   

1. Wisła 

2/ 313 osób 
3/ 2950  

Pstrąg  potokowy - 655, lipień - 18,6.  
Odłów całkowity - 807,82.   

 
1/ Na całej długości.  2. Potok 

Brennica 
2/ 104 osoby 
3/ 800 

Pstrąg potokowy - 220,5, pstrąg tęczowy - 21,4. 
Odłów całkowity - 247,9. 

 

1/ Od źródeł do dawnej 
granicy województwa 
bielskiego. 

3. Potok Biała 

2/ 80 osób  
3/ 710  

Pstrąg potokowy - 133. Odłów całkowity - 221,15.  
 

 

1/ Na całej długości.  4. Kanał Kopalni 
Piasku 

„Szczakowa” 2/ 152 osoby 
3/ 791 

Pstrąg potokowy - 121,3. Odłów całkowity - 186,05.  

 

1/ Od źródeł do granicy 
województwa śląskiego  
w miejscowości Borek. 

5. Pilica 

2/ 50 osób 
3/ 180 

Pstrąg potokowy - 75,3. Odłów całkowity - 109,6.   

 

1. Pstrąg potokowy
81,13 %
2. Ptrąg tęczowy 5,29
%
3. Kleń 4,68 %

4. Lipień 2,3 %

5. Pozostałe 6,6 %

1. Pstrąg potokowy
88,95 %
2. Pstrąg tęczowy
8,63 %
3. Inne 2,42 %

1. Pstrąg potokowy
60,41 %
2. Płoć 10,4 %

3. Kleń 5,06 %

4. Okoń 7,82%

5. Inne 16,31 %

1. Pstrąg potokowy
65,2 %
2. Szczupak 18,52 %

3. Pstrąg tęczowy
6,99 %
4. Lipień 2,42 %

5. Okoń 1,61%

6. Inne 5,26 % 

1. Pstrąg potokowy
68,7 %
Szczupak 7,03 %

Leszcz 18,25 %

4. Okoń 1,82 %

5. Inne 4,2 %



1/ Na całej długości.  6. Biała 
Lelowska 

2/ 41 osób  
3/ 170  

Pstrąg potokowy - 73,4. Odłów całkowity - 86,3. 

1/ Od granicy powiatu 
myszkowskiego do zbiorników 
wodnych przy fabryce papieru 
w Myszkowie.  

7. Warta 

2/ 31 osób 
3/ 132 

Pstrąg potokowy - 47. Odłów całkowity - 72,2. 
  

 
1/ Od mostu w m. Janów do 
mostu drogowego  
w m. Knieja. 

8. Wiercica 

2/ 28 osób 
3/ 147  

Pstrąg potokowy - 47,10. Odłów całkowity - 66,1. 

 

1. Pstrąg potokowy
71,26 % 
2. Kleń 9,08 % 

3. Płoć 6,35 % 

4. Pstrąg tęczowy
4,69 %
5. Inne 8,62 %

 
1/ Od źródeł do ujścia potoku 
Biała; tylko końcowy odcinek 
znajduje się na terenie 
województwa śląskiego. 

9. Biała 
Przemsza 

2/ 50 osób 
3/ 259 

Pstrąg potokowy - 40,6. Odłów całkowity - 42,5.   

1/ Na całej długości. 
 

10. Krztynia 

2/ 42 osoby 
3/ 162 

Pstrąg potokowy - 29,5. Odłów całkowity - 38,10. 

 

1. Pstrąg potokowy
85,05 %
2. Pstrąg tęczowy 10,54
% 
3. Szczupak 1,27 %

4. Inne 3,14 %

1. Pstrąg potokowy 65,1
%
2. Okoń 10,39 %

3. Płoć 15,93 % 

4. Szczupak 3,05 % 

5. Inne 5,53 % 

1. Pstrąg
potokowy
95,53 %
2. Szczupak
2,59 %

3. Inne 1,88 % 

1. Pstrąg potokowy
77,43 %

2. Pstrąg tęczowy
12,07 %

3. Inne 10,5 %

 
 


