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Idea zarybiania jest prosta i ³atwa w realizacji. Z ikry uzyskanej w procesie sztuczne-

go lub naturalnego tar³a, w kontrolowanych warunkach œrodowiska, przy wysokiej prze-

¿ywalnoœci osobniczej, uzyskiwany jest wylêg wzglêdnie formy m³odociane ryb.

W koñcowym etapie wpuszczane zostaj¹ one do u¿ytkowanych rybacko-wêdkarsko

wód, w celu wzmocnienia bytuj¹cych tam populacji ryb, a tak¿e zwiêkszenia wysokoœci

ich od³owu. Z rybackiego punktu widzenia zabieg zarybiania powinien byæ wieñczony

sukcesem, niejednokrotnie te¿ nie ma dla niego innej alternatywy, jak chocia¿by w przy-

padku ponownego wsiedlania wymar³ego gatunku, lub utrzymania gatunku nierozra-

dzaj¹cego siê samodzielnie. W zbiornikach powyrobiskowych mog¹ byæ nimi np. karp,

wêgorz lub pstr¹g têczowy.

Jeœli jednak dok³adniej przyjrzymy siê problemowi, nader czêsto zarybianie nie

osi¹ga zamierzonego celu. Zw³aszcza dzieje siê tak wówczas, gdy do obsady wykorzy-

stane zostan¹ zbyt ma³e ryby lub ryby niew³aœciwie dobrane do warunków œrodowiska,

które na dodatek bêd¹ siê rozmna¿aæ. Kolejno przedstawionych zostanie dziesiêæ zasad

wskazuj¹cych jakie postêpowanie prowadzi do niepowodzenia zarybienia, wzglêdnie

powstania nieakceptowalnego ryzyka ekologicznego. Tych dziesiêæ, obrazowo prezen-

towanych zasad, pozwala równie¿ na odró¿nienie niew³aœciwych od w³aœciwych praktyk

zarybieniowych, s³u¿¹cych zachowaniu naturalnych populacji ryb, jak równie¿ popra-

wiaj¹cych atrakcyjnoœæ wêdkarsk¹ wód. Tematykê tê szczegó³owo omówiono

w podrêczniku poœwiêconym ochronie wód wêdkarskich (Arlinghaus 2017), jak równie¿

w sprawozdaniu z realizacji projektu zarybieniowego (www.besatzfische.de, Arlinghaus

i in. 2015).
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1. Zarybianie nie jest panaceum

Dla wielu organizacji wêdkarskich zarybianie jest zabiegiem rutynowym, przeprowa-

dzanym rokrocznie, co niejednokrotnie jest tak¿e wynikiem tradycji. Wprawdzie zabieg

ten mieœci siê w kompleksie dzia³añ ekologicznych, jednak traktowany jako œrodek na

wszystko nie mo¿e przynieœæ trwa³ego efektu. Przeprowadzone oszacowania efektyw-

noœci wskazuj¹, ¿e w skali œwiatowej oko³o 70% zarybieñ nie przyczyni³o siê do stabiliza-

cji stanu populacji ryb, jak równie¿ do wzrostu ich od³owów. U Ÿróde³ tych niepowodzeñ

zazwyczaj le¿y brak nadzoru. Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e Ÿle prowadzone zarybianie

prowadziæ mo¿e do wypierania populacji ryb rodzimych, w³aœciwych dla tego ekosyste-

mu wodnego. Kto zatem traktuje zarybianie jako cudowny œrodek na rozwi¹zanie proble-

mu, czy te¿ w umowie dzier¿awy zapisze obowi¹zek zarybiania na sta³ym poziomie,

w 70% przypadków utopi znaczne nak³ady pieniê¿ne w zarybieniu, nie uzyskawszy efek-

tu zwiêkszenia po³owów.

2. Si³a g³osu mniejszoœci

Tylko nieliczne decyzje dotycz¹ce przeprowadzania zarybienia podejmowane s¹

demokratycznie z uwzglêdnieniem wszystkich opinii i oczekiwañ. Zazwyczaj g³os decy-

duj¹cy posiada zarz¹d zwi¹zku wêdkarskiego, a uwzglêdniana jest przy tym g³ównie

atrakcyjnoœæ wêdkarska wody. Czêsto du¿y wp³yw na wybór gatunku oraz wysokoœci

zarybienia posiada nieliczna grupa zainteresowanych. W jednym z kanadyjskich projek-

tów studialnych wykazano, ¿e ci wêdkarze, którzy najg³oœniej krzycz¹ wymuszaj¹ zary-

bianie innymi gatunkami (chodzi³o o nierodzime gatunki ³ososiowatych), ani¿eli oczekuje

tego wiêkszoœæ wêdkarzy. W tym konkretnym przypadku, ci ostatni chêtniej widzieliby

zarybianie gatunkami rodzimymi.

Na zarybianiu, które spe³nia g³ównie oczekiwania ha³aœliwej mniejszoœci, mijaj¹c siê

z ¿yczeniami ogó³u wêdkarzy, straciæ mog¹ na jakoœci wêdkowania nie tylko ci ostatni,

lecz równie¿ ca³a organizacja wêdkarska. By mo¿liwe by³o uwzglêdnienie wszystkich

oczekiwañ, zaleca siê, aby specyficzne pod wzglêdem wêdkarskim ró¿ne wody, zary-

biaæ stosownie do ich warunków œrodowiskowych, nie zaœ jednakowo wed³ug tego

samego schematu. Wówczas bowiem ekologiczny potencja³ œrodowiska mijaæ siê mo¿e

z oczekiwaniami mo¿liwoœci po³owów wêdkarskich. Zatem nie wpuszczajmy wszystkich

dostêpnych gatunków, lecz tylko te odpowiadaj¹ce specyfice zarybianych wód.

W dzia³anie takie, w miarê potrzeby wpisuje siê tak¿e rezygnacja z zarybienia, co bywa

równie¿ praktykowane przez rybackich u¿ytkowników wód.
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3. Gatunki obce

Zarybianie gatunkami obcego pochodzenia (np. amurem, czy to³pyg¹ pstr¹) stoso-

wano i nadal jeszcze stosuje siê w celu wykorzystania wolnych nisz ekologicznych lub te¿

sterowania warunkami ekosystemu wodnego (np. pozbycie siê roœlinnoœci wodnej).

W rzeczywistoœci nigdzie na œwiecie nie ma w ekosystemach wodnych wolnych nisz eko-

logicznych. Zazwyczaj s¹ one zasiedlane, jednak nie przez gatunki ryb bêd¹ce obiektem

zainteresowania wêdkarzy.

Zarybianie wód na potrzeby wêdkarzy jest zrozumia³e, problematyczny ekologicznie

bywa jednak sens tego dzia³ania. W wielu przypadkach chodzi bowiem o wsiedlenie

obcych dla akwenu gatunków, co poci¹ga za sob¹ dramatyczne skutki ekologiczne i mo¿e

przekreœlaæ osi¹gniêcie za³o¿onych celów. Przyk³adowo, wpuszczenie to³pygi bia³ej

i to³pygi pstrej przyczynia siê do wzrostu dop³ywu biogenów i ¿yznoœci wód, natomiast

zarybienie amurem zniszczenia roœlinnoœci podwodnej, z negatywnymi skutkami dla

populacji lina i szczupaka oraz gatunków innych zale¿nych od obecnoœci tej roœlinnoœci.

Zarybianie gatunkami obcymi jest prawnie zabronione, a jego przeprowadzenie

wymaga zgody w³aœciwych organów. Tego te¿ powinno siê przestrzegaæ. Przyk³adowo,

by³oby zabójcze ekologicznie dla ekosystemów wodnych Niemiec wsiedlenie do nich

bassa ma³ogêbowego (Micropterus dolmieu), który ju¿ „puka do drzwi” we W³oszech

oraz Hiszpanii.

4. Ryby z hodowli

W oœrodkach hodowlanych ryby nie dobieraj¹ siê samorzutnie, tak jak ma to miejsce

w naturze. Celem, który pragnie osi¹gn¹æ hodowca jest pozyskanie jak najwiêkszej iloœci

ikry i wylêgu, co w przyrodzie nigdy siê nie zdarza. Na przeszkodzie stoj¹ ró¿norodne

oddzia³ywania, takie jak choroby, deficyty tlenowe i drapie¿nictwo. Oznacza to, ¿e wylêg

uzyskiwany w hodowli jest znakomicie przystosowany do panuj¹cych w niej warunków,

nie zaœ do prze¿ycia w œrodowisku naturalnym.

Zjawisko domestyfikacji, to jest udomowienia ryb, rozpoczyna siê ju¿ w pocz¹tkowej

fazie jak¹ jest sztuczny rozród, bowiem w trakcie pozyskiwania i zap³odnienia ikry dobór

tarlaków jest ograniczony i kontrolowany. Skutki negatywne tego postêpowania poja-

wiaæ siê mog¹ ju¿ po niewielu tygodniach, obejmuj¹c ca³e wychowywane pokolenie.

Z tych te¿ wzglêdów podczas zarybiania materia³em z hodowli czêsto mamy do czynie-

nia z jego wyraŸnie ni¿sz¹ prze¿ywalnoœci¹ w œrodowisku naturalnym. Udowodniono

równie¿, ¿e wzrost ryb pochodz¹cych z hodowli jest w œrodowisku naturalnym po zary-

bieniu czêsto o 50% ni¿szy ani¿eli ryb dzikich. Pomimo tego niejednokrotnie zarybienie
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rybami z hodowli jest preferowane, zw³aszcza gdy liczy siê na ich szybki od³ów. Czêsto

ma to miejsce w przypadku zarybiania pstr¹giem têczowym i karpiem.

Jako generaln¹ zasadê mo¿na podaæ, ¿e najlepszymi rybami do zarybienia wód

powierzchniowych, s¹ ryby pochodz¹ce z wychowu w stawach o bliskich naturalnym

warunkach wychowu, b¹dŸ od³awiane ryby dzikie. Ryby pochodz¹ce z hodowli powinny

byæ wychowane w niskich zagêszczeniach, zaœ przed wpuszczeniem do wód powierzch-

niowych przygotowywane do pobierania pokarmu naturalnego, obecnoœci drapie¿ników

(np. poprzez wychów w stawach) oraz korzystania z kryjówek. W ten sposób przystoso-

wywane s¹ do ¿ycia w warunkach naturalnych. Takie przygotowanie nie czyni jednak ryb

hodowlanych w pe³ni dzikimi, ale równoczeœnie podnosi wyraŸnie ich cenê jako mate-

ria³u obsadowego.

5. Dop³yw œwie¿ej krwi

Czêsto wœród u¿ytkowników rybackich wód spotyka siê przekonanie, ¿e zarybianie

rybami pochodz¹cymi z odleg³ych obszarów geograficznych (np. innych zlewni)

konieczne jest do odœwie¿enia krwi, co zapobiega chowowi wsobnemu i zwi¹zanym

z nim negatywnym skutkom. W rzeczywistoœci, w populacjach naturalnych ze zjawi-

skiem chowu wsobnego spotykamy siê niezmiernie rzadko, mo¿na by powiedzieæ pra-

wie nigdy. Na domiar wszystkiego ryby pochodz¹ce z innych obszarów, charakteryzuj¹

siê po zarybieniu zazwyczaj ni¿sz¹, czasami zerow¹, prze¿ywalnoœci¹. S¹ zwyczajnie

gorszym materia³em zarybieniowym od ryb autochtonicznych, przystosowanych do

lokalnych warunków œrodowiska (patrz pkt. 4).

To niekorzystne zjawisko wzrasta wraz ze wzrostem odleg³oœci po³o¿enia obszaru

pochodzenia u¿ytych do zarybienia ryb, co wykazano na przyk³adzie ryb ³ososiowatych.

Krótko mówi¹c: pstr¹gi pochodz¹ce z Bawarii charakteryzowa³y siê bardzo nisk¹ prze-

¿ywalnoœci¹ po zarybieniu nimi rzek w Dolnej Saksonii. Nie wygl¹da³o to równie¿ lepiej

u potomstwa z krzy¿ówek bawarskich i dolnosaksoñskich pstr¹gów. Z tych wzglêdów

idealnym rozwi¹zaniem jest wykorzystywanie do zarybiania potomstwa ryb rodziciel-

skich, pochodz¹cych z zarybianego cieku, wzglêdnie pochodz¹cych z tej samej zlewni

(dorzecza). Wprawdzie wymaga to zwiêkszonego wysi³ku i ponoszonych kosztów, jed-

nak siê op³aca, a przy okazji otwiera dla lokalnych hodowców nowe rynki zbytu.

6. Wczesne stadia rozwojowe

Liczni u¿ytkownicy rybaccy wykorzystuj¹ jako materia³ zarybieniowy wylêg lub wcze-

sny narybek. Panuje bowiem powszechna opinia, ¿e du¿e ryby zostan¹ natychmiast

wy³owione lub rzekomo nie s¹ w stanie przystosowaæ siê do warunków œrodowiska natu-

64



ralnego. Wszelako obsadzanie wy³¹cznie m³odych stadiów rozwojowych nie zawsze ma

uzasadnienie. I tak na przyk³ad w okreœlonych warunkach œrodowiska, baza pokarmowa

dostêpna dla zarybianej fazy rozwojowej m³odych ryb okreœla ich iloœæ mo¿liw¹ do

wykarmienia.

Specyficznych dla poszczególnych wód mo¿liwoœci rozwoju okreœlonych iloœci

m³odych ryb, nie da siê tak po prostu omin¹æ poprzez zarybienie. Jeœli barierê tê przekro-

czymy, zarybienie wczesnymi stadiami rozwojowymi ryb mo¿e nie mieæ sensu, bowiem

nie przyczyni siê do wzrostu pog³owia wspieranej populacji. W najgorszym wypadku

obsadzone ryby adaptuj¹ siê w œrodowisku, zajmuj¹c miejsce ryb miejscowych, co jed-

nak nie przyczynia siê do wzrostu liczebnoœci danego rocznika. Zawsze powinno siê

zarybiaæ stadiami rozwojowymi ryb wiêkszymi od rozmiarów aktualnego stadium rozwo-

jowego w warunkach naturalnych; jeœli jest to ikra, najlepszy do zarybienia bêdzie wylêg,

jeœli stadia narybkowe lepszym wyborem bêdzie wiêkszy rozmiarami narybek, a nawet

dojrza³e ryby doros³e.

Niestety w odniesieniu do zarybiania wiêkszymi lub doros³ymi rybami zawsze

powstaj¹ w¹tpliwoœci natury prawnej. Niejednokrotnie zarybianie rybami doros³ymi jest

zabronione. Z perspektywy biologiczno-rybackiej zakazy takie s¹ nadmierne. Zarybianie

rybami doros³ymi jest bowiem w pe³ni zasadne w przypadku szkód powodowanych

przez kormorany, czy te¿ w wyniku œniêcia ryb. Równie¿ rozpatruj¹c sprawê z etycznego

punktu widzenia nie ma przeciwwskazañ do stosowania w zarybianiu ryb wiêkszych,

a nawet dojrza³ych p³ciowo. Tak¿e w kontekœcie dobrostanu ryb, przy zarybianiu wiêk-

szymi osobnikami, mniej ryb podlega stresowi oraz œmiertelnoœci ni¿ przy zarybianiu

wylêgiem.

7. Rozród naturalny

Istnieje prosta zasada. Jeœli rekrutacja naturalna jest s³aba lub jej brak, zarybienie

odpowiednim materia³em zarybieniowym gwarantuj¹cym szanse prze¿ycia i dostoso-

wanym do warunków œrodowiskowych, zazwyczaj rokuje osi¹gniêcie sukcesu. Jeœli

wystêpuje naturalna, znacz¹ca iloœciowo rekrutacja m³odych pokoleñ, zarybianie nie

gwarantuje trwa³ego wzrostu liczebnoœci gatunku, zw³aszcza gdy do zarybienia wyko-

rzystywane s¹ m³ode stadia rozwojowe. W wielu przypadkach wypierane bêd¹ one ze

œrodowiska przez bytuj¹ce w nim dzikie ryby (patrz pkt. 6). Zadziwia przeto, ¿e nie jest

regu³¹ sprawdzanie efektów naturalnego rozrodu przed podjêciem decyzji o zarybianiu.

Najprostszym sposobem uzyskania tej informacji jest uzupe³nienie raportów ze sta-

tystyk po³owów wêdkarskich, o zapisywane równie¿ wyniku od³owu m³odych, niewymia-

rowych ryb oraz datê ich po³owu. Pozwoli to na potwierdzenie skutecznego odbywania

siê tar³a naturalnego. Alternatywnym postêpowaniem jest przeprowadzanie w strefie
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brzegowej, kontrolnego elektropo³owu ryb, lub okresowy od³ów z wykorzystaniem przy-

brze¿nego w³oczka. Zasadniczo nigdy nie powinno przeprowadzaæ siê zarybiania, bez

uprzedniego rozpoznania poziomu rekrutacji naturalnej. Nie wystarczy do tego dobry

nos.

8. Zbyt szybkie zarybianie

Czêsto obserwujemy, ¿e ryby natychmiast po przywiezieniu, wprost ze œrodka trans-

portowego przenoszone s¹ do zarybianej wody. Postêpowania takiego z wielu wzglêdów

nie nale¿y polecaæ. Podczas transportu ryby podlegaj¹ stresowi. Prowadzi on do zmiany

reakcji ryb, na przyk³ad zmniejszenia odruchu ucieczki. Ju¿ krótka aklimatyzacja prze-

prowadzona przed zarybieniem w sadzach, pozwoli na wyraŸn¹ poprawê wysokoœci ich

prze¿ycia po wypuszczeniu.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ryby obsadowe „wyczuwaj¹” nowe otoczenie, zanim spotkaj¹

siê w nim z nieznanymi drapie¿nikami. Materia³ zarybieniowy powinien zostaæ wpusz-

czany w wielu miejscach, aby unikn¹æ jego koncentracji przyci¹gaj¹cej drapie¿niki.

W celu zminimalizowania ryzyka, warto zarybiaæ, gdy ju¿ zrobi siê ciemno. Id¹c dalej,

korzystne jest dopasowanie terminu zarybienia do pory roku i dobrych warunków pogo-

dowych. Na przyk³ad przeprowadzaj¹c zarybienie w okresie bujnego rozwoju organi-

zmów pokarmowych, zwiêkszamy szanse prze¿ycia wpuszczanych ryb.

Zrozumia³ym jest, ¿e ten sposób postêpowania przy zarybianiu zwiêksza jego pra-

coch³onnoœæ i wymaga starannego zaplanowania. Wszak¿e to siê op³aca. Warto

w koñcu wskazaæ, ¿e dla wielu gatunków pochodz¹cych z wychowu w stawach (np. kar-

pia, lina, sandacza), korzystniejszym ni¿ wiosna terminem zarybienia jest jesieñ, a nawet

zima. Wbrew podrêcznikowym opiniom, jesieni¹ ze wzglêdu na niskie wahania tempera-

tury, pochodz¹ce ze stawów ryby w dobrej kondycji ³atwiej siê mog¹ zaadaptowaæ i prze-

zimowaæ w nowych warunkach.

9. Zarybianie na podstawie statystyk po³owowych

U¿ytkownicy rybaccy wód czêsto dysponuj¹ informacjami o du¿ych rybach ³owio-

nych przez wêdkarzy. Zazwyczaj informacje te s¹ nieprzydatne do racjonalnego plano-

wania zarybienia. Jednak w oparciu o te dokumentowane (lub fikcyjne) dane podejmo-

wane s¹ decyzje o zarybianiu, w wysokoœciach proporcjonalnych do iloœci od³owionych

ryb zapisanych w meldunkach. Ta naiwna, prymitywna metoda ustalania wielkoœci zary-

bienia jest sprzeczna z metod¹ okreœlania potrzeb zarybieniowych w oparciu o naturaln¹

dynamikê populacji. Przynosiæ mo¿e jakieœ akceptowalne rezultaty tylko w odniesieniu

do populacji gatunków, które nie rozradzaj¹ siê w sposób naturalny (np. karp). Tylko
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w takim wypadku wysoki po³ów uzasadnia wysokie zarybienie. Przy naturalnych popula-

cjach ryb, jest zgo³a odwrotnie – wysokie po³owy wskazuj¹ na wysok¹ produkcjê popula-

cji, która nie wymaga wsparcia drog¹ zarybiania.

10. Kontrola efektywnoœci zarybieñ

Ocena stanu populacji ryb oraz kontroli prowadzonych zarybieñ posiada fundamen-

talne znaczenie. Niestety rybaccy u¿ytkownicy wód w Niemczech, ze wzglêdu na wyma-

gania prawne ochrony zwierz¹t, mo¿liwoœci kontroli efektywnoœci zarybiania maj¹

w znacznym stopniu ograniczone. Bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia na odstêp-

stwo od ochrony, nawet tak proste zabiegi jak znakowanie ryb nie s¹ dozwolone. Któ¿

zatem mo¿e wnioskowaæ o sukcesie zarybiania bez mo¿liwoœci porównania rozwoju

populacji ryb w wodach zarybianych i niezarybianych? Brak mo¿liwoœci oceny efektów

zarybiania nie pozwala wszak¿e przekonaæ siê o jego skutecznoœci. Utwierdza to w prze-

konaniu niektórych wêdkarzy, ¿e co najmniej czêœæ ³owionych przez nich ryb pochodzi

z zarybiania. Dlatego przy zarybianiu koniecznym jest utrzymywanie od³owu ryb na takim

poziomie, aby ich populacja nie uleg³a za³amaniu i nie trzeba by³o zaczynaæ wszystkiego

od pocz¹tku.

Podsumowanie

Ochrona wód musi byæ kompleksowa, a wa¿nym jej elementem jest zarybianie. Pro-

wadzone zgodnie z wymogami sztuki stanowi uprawnione dzia³anie w gospodarce

rybacko-wêdkarskiej, które mo¿e byæ wieñczone sukcesem i uzyskaniem trwa³ego efek-

tu. Wszak¿e zarybiania nie nale¿y traktowaæ jako patentu na sukces. Wi¹¿e siê bowiem

z nim wysokie ekologiczne i ekonomiczne ryzyko. Zwykle bardziej perspektywicznymi

dzia³aniami, s³u¿¹cymi osi¹gniêciu sukcesu, jest regulacja wysokoœci od³owów lub te¿

poprawa jakoœci œrodowiska. Dysponuj¹c zaoszczêdzonymi pieniêdzmi mo¿na wspa-

nia³e ³owisko kupiæ lub wydzier¿awiæ, sfinansowaæ fachow¹ pomoc ryback¹, wzglêdnie

je wypromowaæ.

Kieruj¹c siê przedstawionymi zasadami postêpowania, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e

³atwiej bêdzie rozró¿niæ dobre i z³e praktyki zarybieniowe. Osi¹gniêcie sukcesu zarybie-

niowego zawsze jest prawdopodobne, gdy zarybiany gatunek nie rozradza siê natural-

nie, natomiast obsadzone ryby charakteryzuje dobry wzrost i prze¿ywalnoœæ. Takim suk-

cesem jest przyk³adowo umiarkowane zarybianie karpiem, wêgorzem lub pstr¹giem

têczowym. Jest nim równie¿ zarybianie m³odymi formami pstr¹ga têczowego wód o sil-

nie zaburzonych warunkach rozrodu naturalnego.
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Równie¿ prowadzone w wielu miejscach zarybianie smoltami troci wêdrownej i ³oso-

sia atlantyckiego zaliczyæ mo¿na do tej samej kategorii dzia³añ, zw³aszcza gdy na ich

s³odkowodnych tarliskach mo¿liwoœci rozrodu naturalnego s¹ znacznie ograniczone.

Ca³kowicie nieuzasadnione jest zarybianie wylêgiem lub wczesnymi formami narybko-

wymi wód, w których odbywa siê na wystarczaj¹cym poziomie tar³o naturalne. Czêsto

tak jest w przypadku szczupaka i sandacza (w wiêkszych akwenach o wystarczaj¹co

obszernej strefie pelagialu) oraz ró¿nych gatunków ryb karpiowatych – równie¿ gatun-

ków obcego pochodzenia.

Z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³ prof. dr hab. Wies³aw Wiœniewolski.
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