OKRĘG
POLSKIEGO
ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W SZCZECINIE

Rzeka Odra - Szczecin

2017

Łowisko Sicina w Pyrzycach

Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych
dawnego województwa szczecińskiego. Na koniec 2016 roku liczył
15 tysięcy 600 członków zrzeszonych w 68 Kołach Wędkarskich.
Gospodarujemy na ponad 6 tysiącach hektarów wód, głównie na
podstawie umów z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. 3897 ha to jeziora, 1441 ha rzeki, 283 ha zbiorniki
zaporowe. Użytkujemy 8 rzek zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia
(tzw. wody górskie). W 2016 r. pozyskaliśmy nowe jeziora o łącznej
powierzchni ok. 80 ha. Podpisaliśmy również umowy o współpracy
z Okręgami PZW w Jeleniej Górze, Częstochowie, Katowicach,
Legnicy, Łodzi, Wrocławiu, Sieradzu, Słupsku, Koszalinie, Pile,
Wałbrzychu, Zielonej Górze, Ciechanowie i Elblągu.
W ramach porozumienia możemy łowić na wodach tych Okręgów po zapłaceniu ulgowej
składki okręgowej obowiązującej w Okręgu, w którym mamy zamiar wędkować.

W naszych wodach znajduje się wiele cennych gatunków ryb, takich jak łosoś, troć, certa, pstrąg,
lipień, jaź, kleń, miętus i inne. Bierzemy udział
w restytucji ginących gatunków ryb. W 2016 r.
zarybiliśmy nasze wody na kwotę ok. 1 mln 500 tys.
zł – w tym na kwotę ok. 900 tys. zł z produkcji
własnej w Ośrodku Hodowlano–Zarybieniowym
/wylęgarnia + stawy/ w Goleniowie oraz ze stawów
Sicina w Pyrzycach. Zarybienia finansowane
z zewnątrz to ok. 430 tys. zł, zarybienia z zakupu –
ok. 145 tys. zł.

Zarybienia

Większość materiału zarybieniowego Okręg PZW
w Szczecinie uzyskuje z własnego Ośrodka
Hodowlano-Zarybieniowego w Goleniowie. W skład
Ośrodka wchodzą stawy odrostowe oraz wylęgarnia
ryb. Wylęgarnia wyposażona jest w 96 aparatów
Aparaty Kalifornijskie kalifornijskich (inkubacja /rozwój/ ikry i podchów
do wylęgu żerującego), 94 słoje Weissa (utrzymywanie ikry w warunkach korzystnych do wylęgu),
14 basenów do podchowu wylęgu. Ośrodek zajmuje
się produkcją wylęgu i narybku letniego 20
gatunków ryb, takich jak: troć wędrowna, łosoś,
pstrąg potokowy, lipień, sielawa, sieja, sieja
wędrowna, sandacz, szczupak, sum, miętus, certa,
jaź, kleń, boleń, jelec, karp, karaś pospolity, lin oraz
węgorz (podchów).

Słoje Weissa

Stawy do podchowu ryb w Goleniowie i Pyrzycach (Sicina)
Stawy Ośrodka w Goleniowie mają powierzchnię ok. 19 ha, co pozwala na kontynuowanie procesu produkcyjnego w celu
uzyskania starszego materiału zarybieniowego.
Obecnie produkujemy narybek letni, jesienny
i kroczek: lina, karpia, szczupaka, sandacza,
suma, karasia pospolitego, certy, siei, jazia,
bolenia. Z produkcji stawów Sicina II i III
w Pyrzycach pozyskaliśmy na zarybienia ok.
3 tony ryb (karp, karaś, szczupak). Dzięki inwestycjom na stawach poprawiliśmy wydajność
i jakość hodowli.
Stopniowo realizujemy modernizację. Przed
nami duża inwestycja na obiekcie wylęgarniczo-zarybieniowym w Goleniowie, co
pozwoli na zwiększenie liczby produkowanych gatunków we wszystkich sortymentach oraz ich ilości. Planowana rozbudowa Ośrodka przyczyni się do skuteczniejszego realizowania programu mającego na
celu zwiększenie bioróżnorodności w wodach
Okręgu.

Okręg PZW w Szczecinie, a zwłaszcza Ośrodek
w Goleniowie łączy stała współpraca z zakładami naukowymi Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w zakresu produkcji
materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Szczecinie bierze czynny udział w programach
restytucji takich gatunków ryb, jak łosoś
atlantycki, troć wędrowna i certa. PZW jako
dzierżawca większości rzek, na których
występowały zagrożone wyginięciem gatunki,
znacznie przyczynił się do powrotu na
poprzednio zajmowane obszary łososia
atlantyckiego i certy. Było to możliwe poprzez
pomoc w pozyskiwaniu tarlaków, inkubację ikry
i zarybienia. Obecnie wprowadza się do
systemu rzek Regi i Odry narybek łososia, troci
i certy, co przyczynia się do odbudowy stad
tych wędrownych ryb.

Okręg PZW w Szczecinie organizuje i koordynuje działania Społecznej Straży Rybackiej liczącej
246 strażników, skupionych w 9-ciu Komendach Powiatowych. W oparciu o Społeczną Straż
Rybacką Okręg PZW chroni wody śródlądowe przed kłusownikami, walczy z zanieczyszczeniami wód i degradacją środowiska. SSR powoływana jest Uchwałami Rady Powiatu,
a prowadzona jest i w większości finansowana przez PZW. W roku 2016 SSR przeprowadziła
1450 działań kontrolnych, kontrolując 11 870 osób. Ujawniono 758 naruszeń prawa, 163 sprawy
skierowano do organów ścigania, 288 spraw zakończono w drodze postępowania mandatowego,
307 sprawców upomniano. Wyjęto z wody 80 sieci kłusowniczych, zarekwirowano 8 środków
pływających oraz 73 wędki. Odzyskano 2877 sztuk ryb o łącznej wadze ponad 235 kg. Większość
ryb wróciła do wody.

Działalność edukacyjno-wychowawcza
to kolejna dziedzina wpisana do celów
statutowych PZW. Okręg oraz działające
w nim koła zobowiązane są do prowadzenia, rozwijania i doskonalenia pracy
szkoleniowo-wychowawczej w środowisku dzieci i młodzieży. Okręg organizuje i finansuje pracę z dziećmi i młodzieżą, tworzy sekcje i szkółki młodzieżowe. Prowadzimy konkursy i akcje
edukacyjno-wędkarskie, w tym zawody
dla młodych wędkarzy. Powołano m.in.
w tym celu Radę ds. Młodzieży. Rada wspomaga finansowo i merytorycznie działalność Kół
pracujących z młodzieżą, stara się stworzyć warunki do pozyskiwania większej ilości
uczestników PZW (młodzież do lat 16). Nasz okręg w sierpniu 2016 r. był organizatorem
Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej w Pyrzycach. Startowało 54 młodych zawodników.

Prawo do samodzielnego wędkowania
ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
Koszt egzaminu na Kartę Wędkarską:
Dorośli – 36,90 zł;
Emeryci i renciści – 18,45 zł;
Młodzież od 16-24 lat – 18,45 zł;
Kobiety i młodzież do 16 lat – bezpłatnie
Aby przystąpić do egzaminu na kartę
wędkarską, należy zapoznać się
z „Ustawą o rybactwie śródlądowym”
Po zdaniu egzaminu w Kole uzyska się zaświadczenie o zdanym egzaminie, z którym (w
zależności od miejsca zamieszkania) należy udać się do Urzędu Miejskiego w Szczecinie lub do
właściwego Starostwa Powiatowego – po wystawienie karty wędkarskiej (wymagane jest jedno
aktualne zdjęcie, bez pieczęci). Karta wydawana jest na miejscu – koszt odbioru w zależności od
cennika Urzędu, Starostwa – około 10/15 zł.

Odstępstwa od zasad zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb
obowiązujące na wodach Okręgu PZW w Szczecinie od 2017 roku.

