
AMUR BIAŁY
(Ctenopharyngodon idella Val.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
naturalne siedlisko – wielkie systemy rzeczne Azji, wsiedlony w Polsce 
w 1969 r. z Ukrainy; obecnie występuje w wodach śródlądowych ponad 
60 państw wszystkich kontynentów

SIEDLISKO:
rzeki nizinne, kanały, starorzecza, zbiorniki wodne, jeziora, miejsca płytkie 
o wolnym nurcie obficie porośnięte roślinnością naczyniową

POKARM:
drobne larwy, pokarm roślinny: glony moczarka kanadyjska, rdestnice, 
ramienice, włosiennicznik krążkolistny, wywłócznik kłosowy, rosnące nisko 
nad wodą pędy i młode liście drzew, trzcina

PRZYNĘTA:
chleb, ciasto z grysiku, kluski, gotowane ziemniaki i kukurydza, pęcak, parzona 
pszenica, śliwki węgierki i wiśnie z kompotu, liście i głąb z sałaty, rosówki, 
robaki białe i czerwone, pędy młodych trzcin, białej koniczyny

TECHNIKA ŁOWIENIA:
zestaw gruntowy: wędzisko karpiowe 2,7 – 3,2 m,
multiplikator, co najmniej 100 m żyłki o grubości 0,40 mm; haczyk dostosowany 
do przynęty, którą należy umieszczać w wodzie w dużej odległości od łowiącego 
ze względu na niezwykłą ostrożność amura.
Wskazane jest zanęcanie tym co zakłada się na haczyk jako przynętę.
Mięso amura białego jest bardzo smaczne.

OKRES OCHRONY:
nie ma

WYMIAR OCHRONY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
39,2 kg; 132 cm

LIMIT DZIENNY:
3 szt. łącznie z boleniem, brzaną, karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym, 
sandaczem i szczupakiem

GRASS CARP
(Ctenopharyngodon idella Val.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
large river systems in Asia. Brought to Poland in 1969 from Ukraine. Currently 
occurs in midland waters in over 60 countries on all continents

NATURAL HABITAT:
lowland rivers, canals, old river beds, reservoirs, lakes, shallow areas with 
weak currents, heavily overgrown with vascular plants

DIET:
small larvae, vegetables, algae, Canadian pondweed, potomageton pondweed, 
green algae, water-crowfoot, fan-leaved water-crowfoot, water milfoil, young 
leaves and shoots from trees growing low above the water, reeds

BAIT:
bread, grits, dumplings, boiled potatoes and corn, pearl barley, scalded wheat, 
purple plums, compote cherries, lettuce leaves and stalk, earthworms, white 
and red maggots, shoots of young reeds, white clover

ANGLING TECHNIqUE:
ground rig, 2.7 – 3.2 m carp rod, multiplier reel, at least 100 m of 0.40 mm line, 
hook adapted to bait which should be cast far from the angler due to the grass 
carp’s exceptional caution
Ground bait should be the same as the bait on the hook.
Grass carp have very tasty meat.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
39.2 kg; 132 cm

DAILY LIMIT:
3, including asp, barbel, carp, grayling, brown trout, pikeperch and pike

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



BOLEŃ
(Aspius aspius L.)

RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w Polsce – wszystkie duże rzeki, Zbiornik Zegrzyński, mazurskie i pomorskie 
jeziora połączone z rzekami, Zalew Szczeciński i Wiślany,
Zbiornik Rzeszowski

SIEDLISKO:
duże, szeroko rozlane rzeki i połączone z rzekami jeziora, zbiorniki zaporowe, 
otwarte, widoczne miejsca koło ujść, dopływów, poniżej kaskad

POKARM:
boleń jest rybą drapieżną; narybek odżywia się zooplanktonem i larwami 
owadów, dorosłe osobniki zjadają ryby, głównie płoć, karasia, ciernika, ukleję, 
kiełbia, klenia; także żaby, małe ssaki, młode ptaki wodne

PRZYNĘTA NATURALNA:
małe ryby (np. płoć), ukleja, małe żaby

PRZYNĘTA SZTUCZNA:
błystki boleniowe, wahadłowe (czarne, szare, matowe srebrne), nieduże, 
wąskie woblery, streamery

TECHNIKA ŁOWIENIA:
a) spinning – lekkie, sztywne wędzisko, kołowrotek spiningowy, co najmniej 
100 m cienkiej żyłki 0,20 - 0,25 mm; blacha niewielka, wąska , ale dosyć ciężka 
utrzymująca się w bystrym prądzie na głębokości 60 – 100 cm
b) żywcówka – wędzisko używane do połowów gruntowych, kołowrotek 
spiningowy z ruchomą szpulą i regulacją hamulca, co najmniej 100 m żyłki 
(0,25 – 0,30) pojedynczy hak lub kotwiczka, ryba zakładana za grzbiet
c) wędka gruntowa z przyponem bocznym (pater-noster), niewielki żywiec
d) wędka muchowa ze streamerem

OKRES OCHRONNY:
od 1.I do 30.IV

WYMIAR OCHRONNY:
40 cm

REKORDOWE OKAZY:
7,80 kg; 87 cm

LIMIT DZIENNY:
3 szt. łącznie ze szczupakiem, sandaczem, karpiem, lipieniem,
brzaną, pstrągiem potokowym, amurem

ASP
(Aspius aspius L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
in Poland – all large rivers, Zegrzyński Reservoir, the lakes connected to rivers 
in the Mazury and Pomorze regions, Szczeciński and Wiślany Reservoirs, 
Rzeszowski Reservoir 

NATURAL HABITAT:
large, wide rivers and lakes connected to rivers, dams, open and visible areas 
near river mouths and tributaries, below cascades 

DIET:
the asp is a predatory fish
The fry feeds on zooplankton and insect larvae. Adult fish eat other fish, mainly 
roach, crucian carp, three-spined stickleback, bleak, gudgeon and chub. 
Frogs, small mammals, young water birds.

NATURAL BAIT:
small fish – roach, bleak, small frogs

ARTIFICIAL BAIT:
asp lures (black, grey, matte silver), small, narrow wobblers, streamers

ANGLING TECHNIqUE:
a) spinning – light, stiff rod, spinning reel, at least 100 m of 0.20 – 0.25 mm line, 
small, narrow but fairly heavy spinner which will keep at a depth of 60 – 100 
cm in a swift current
b) live bait – rod used for bottom fishing, spin cast reel and regulated brake, 
at least 100 m of 0.25 – 0.30 mm line, single or treble hook, the fish hooked 
by the back
c) pater-noster rig, small live bait
d) fly rod with a streamer

PERIOD UNDER PROTECTION:
from January 1 to April 30

PROTECTED SIZE:
40 cm

RECORD SIZE:
7.80 kg; 87 cm

DAILY LIMIT:
3, including pike, pikeperch, carp, grayling, barbel, carp, brown trout, grass 
carp

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



BRZANA 
(Barbus barbus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
Wisła aż do dolnego biegu i jej podkarpackie dopływy: Pilica, Bzura, Brda, 
Drwęca; brzana bywa spotykana w Bugu, Narwi, Warcie, Nysie Kłodzkiej, 
Bobrze, Nysie Łużyckiej, Pasłęce, Drawie, Gwdzie i Wełnie.

SIEDLISKO:
środkowe biegi dużych, szybko płynących rzek o dnie kamienistym, żwirowatym 
lub piaszczysto-kamienistym, okolice podwodnych progów, głazów, wnęk 
brzegowych, jam wymytych przez wodę w czasie przyborów; ujścia większych 
dopływów

POKARM:
larwy owadów wodnych: muchówek, chruścików, jętek, widelnic, skorupiaki, 
kiełże, skąposzczety, mięczaki, ikra innych gatunków, drobne ryby

PRZYNĘTA NATURALNA:
rosówki, gnojaki w pęczkach, dżdżownice kopane, martwe rybki, gotowana 
kukurydza, groch, pęcak, żółty ser, makaron, białe robaki

PRZYNĘTA SZTUCZNA:
nimfa imitująca larwy chruścika, woblery (imitacje kiełbia)

TECHNIKA ŁOWIENIA: 
a) zestaw gruntowy – najpopularniejszy; wędzisko 2,7 – 3,5, kołowrotek 
z nieruchomą szpulą i precyzyjnie regulowanym hamulcem, 100 m żyłki
0,30 – 0,35 mm, ciężki przelotowy ołowiany ciężarek
b) wędka muchowa (w rzekach górskich)
c) spinning – stosowany najrzadziej
Przy połowie brzany należy unikać siłowego polowania, wędzisko trzymać 
wysoko uniesione.

UWAGA:
w okresie tarła (maj, czerwiec) mięso i ikra brzany są trujące

OKRES OCHRONNY:
od 1.I do 30.VI

WYMIAR OCHRONNY:
40 cm

REKORDOWE OKAZY:
7,0 kg; 85 cm

LIMIT DZIENNY:
3 szt. łącznie z: amurem białym, boleniem, karpiem, lipieniem,
pstrągiem potokowym, sandaczem i szczupakiem

BARBEL
(Barbus barbus L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
the Vistula, up to its bottom reaches and its tributaries in the Podkarpacie 

NATURAL HABITAT:
middle reaches of large, fast-flowing rivers with rock, gravel or rock-sand 
bottoms. In the vicinity of underwater rock steps, boulders, bank recesses, 
hollows created during rises in water level, the mouths of larger tributaries.

REGION:
Pilica, Bzura, Brda, Drwęca; barbel can be found in Bug, Narew, Warka, Nysa 
Kłodzka, Bobra, Nysa Łużycka, Pasłęka, Drawa, Gwda and Wełna

DIET:
larvae of aquatic insects; flies, caddisflies, mayflies, stoneflies, crustaceans, 
scuds, earthworms, molluscs, eggs of other species, small fish

NATURAL BAIT:
dew worms, dung beetles in bunches, earthworms, dead fish, boiled maize, 
peas, pearl barley, hard cheese, pasta, white maggots

ARTIFICIAL BAIT:
nymphs that resemble caddisflies, wobblers that imitate gudgeon

ANGLING TECHNIqUE:
a) bottom rig – the most popular; 2.7 – 3.5 m rod, fixed-spool reel with precisely 
regulated brake, 100 m of 0.3 – 0.35 mm line, heavy, lead weight permitting line 
to move freely through the opening
b) fly rod (in mountain rivers)
c) spinning - the least practised method
Force should be avoided when reeling barbel in and the rod should be kept 
high up.

WARNING:
During the spawning season (May, June) barbel meat and eggs are poisonous.

PERIOD UNDER PROTECTION:
from January 1 to April 30

PROTECTED SIZE:
40 cm

RECORD SIZE:
7.0 kg; 85 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, asp, carp, grayling, brown trout, pikeperch and pike

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



GŁOWACICA
(Hucho hucho L.)
RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
Czarna Orawa, Lipnica, Syhle, Zubrzyca, Czadeczka, Poprad, Dunajec, San, 
Raba, Skawa, Soła, Nysa Kłodzka, Bóbr, Gwda

SIEDLISKO:
duże, głębokie, czyste podgórskie rzeki w odcinkach o dnie żwirowym, wartkim 
prądzie w rejonach poniżej naturalnych progów, wodospadów, przy ujściach 
potoków, w sąsiedztwie dużych głazów, za zwalonymi drzewami

POKARM:
początkowo larwy owadów (ochotkowate, widelnice, jętki, chruściki), kiełże, 
robaki; później ryby: świnki, brzanki, kiełbie, ukleje, klenie, płocie, brzany, 
nawet pstrągi, lipienie i szczupaki (5 – 35 cm)

PRZYNĘTA:
duże streamery, błystki obrotowe i wahadłowe, woblery przypominające 
pokarm naturalny (j.w.)

TECHNIKI ŁOWIENIA:
metoda muchowa z dużymi streamerami, metoda spinningowa – stosunkowo 
sztywne mocne wędzisko, żyłka 0,40 – 0,50 mm lub grubsza, woblery 
10 – 12 cm ze sterem głębokościowym i kotwicą przymocowaną na grzbiecie
Głowacica dysponuje bardzo dużą siłą.

OKRES OCHRONNY:
od 1.III do 31.V

WYMIAR OCHRONNY:
70 cm

REKORDOWE OKAZY:
20,3 kg; 120 cm

LIMIT:
1 sztuka tygodniowo

ALPINE BULLHEAD
(Hucho hucho L.)
FAMILY:
Salmonidae

HABITAT:
the Czarna Orawa, Lipnica, Syhle, Zubrzyca, Czadeczka, Poprad, Dunajec, 
San, Raba, Skawa, Soła, Nysa Kłodzka, Bóbr, Gwda rivers

NATURAL HABITAT:
large, deep, clean mountain rivers in segments with gravel bottoms, rapid 
currents and in regions below natural rock steps, waterfalls, at mouths of 
brooks, near large boulders and behind fallen trees

DIET:
primarily insect larvae (chironomids, stoneflies, mayflies, caddisflies), scuds, 
maggots; later in life, fish: nase, gudgeon, bleak, roach, barbel and even trout, 
grayling and pike (5 – 35 cm)

BAIT:
large streamers, spinners, lures, wobblers similar to the above mentioned 
natural food

ANGLING TECHNIqUE:
fly fishing with large streamers. Spinning – fairly stiff and strong rod, 0.4 – 0.5 
mm or more line, wobblers with lip for controlling depth and anchor hook 
attached to its back. Alpine bullhead are very strong fish.

PERIOD UNDER PROTECTION:
from March 1 until May 31

PROTECTED SIZE:
70 cm

RECORD SIZE:
20.3 kg; 120 cm

LIMIT:
1 per week

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



JAŹ
(Leuciscus idus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
dorzecza Wisły i Odry, Zalew Szczeciński i Wiślany, większe jeziora 
mazurskie

SIEDLISKO:
rzeki o niedużym prądzie o dnie piaszczystym, mulistym lub kamienistym 
z dużą ilością zanurzonych roślin; okolice zakoli i starorzeczy, między 
korzeniami nadbrzeżnych drzew; kanały melioracyjne połączone z rzekami, 
zbiorniki zaporowe, słonawe ujścia rzek, wysłodzone zatoki morskie. Jaź 
przebywa w czystej i zimnej wodzie

POKARM:
rośliny, larwy owadów (chruścików, muchówek, jętek, widelnic), skorupiaki 
(ośliczka), mięczaki, małe rybki

PRZYNĘTA:
rosówki, czerwone robaki, pijawki, sztuczna mucha (przed deszczem)

TECHNIKA ŁOWIENIA:
zestaw gruntowy, mocne wędzisko lub zwykła gruntówka 2,2 – 3,5 m,
100 m żyłki 0,15 – 0,25; kołowrotek o stałej szpuli. Można posłużyć się metodą 
gruntówki ze spławikiem lub bez, przepływanki; używając sztucznej muchy 
łowimy na dotyk kładąc przynętę na powierzchni wody w pobliżu brzegu pod 
zwisającymi gałęziami. Jaź najlepiej bierze po zmierzchu.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
25 cm

REKORDOWE OKAZY:
5,1 kg; 82 cm

LIMIT DZIENNY:
10 sztuk wraz z kleniem

ORFE
(Leuciscus idus L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
tributaries of the Vistula and Odra rivers, Zalew Szczeciński and Zalew Wiślany, 
larger lakes in the Mazury

NATURAL HABITAT:
slow flowing rivers with sand, silt or rock bottoms with many submerged plants; 
in the regions of bays and old river beds, among the roots of trees growing on 
the banks; irrigation channels connected to rivers, dams, brackish river mouths, 
sea bays with less salty water. Orfe live in clean and cold water.

DIET:
plants, insect larvae, caddisflies, flies, mayflies, stoneflies), crustaceans 
(waterlice), molluscs, small fish

BAIT:
earthworms, red maggots, leeches, artificial fly (before rain)

ANGLING TECHNIqUE:
bottom rig, strong rod or simple rod for bottom fishing, 2.2 – 3.5 m in length. 
100 m 0.15 – 0.25 line; fixed – spool reel. A simple ground fishing technique can 
be used with or without a float. Drifting: a free fishing technique that involves 
floating a dry fly on the water surface under overhanging branches. Orfe bite 
most readily after sunset.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
25 cm

RECORD SIZE:
5.1 kg; 82 cm

DAILY LIMIT:
10 including chub

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



JELEC
(Leuciscus leuciscus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
wody śródlądowe Wisły, Odry i ich dorzeczy, rzeki pomorskie i mazurskie, 
zalewy nadbrzeżne

SIEDLISKO:
główny nurt rzek o czystych wodach, dnie piaszczystym i żwirowatym. Jelec 
unika miejsc zarośniętych, przebywa na mieliznach i w niezbyt głębokich 
zatokach

POKARM:
larwy owadów wodnych (jętek, komarów, muchówek), bezkręgowa fauna 
denna, jaja innych gatunków ryb rzecznych, rośliny

PRZYNĘTA:
larwy chruścika, białe robaki, owady, płatki, pęcak, ziarna zbóż

TECHNIKA ŁOWIENIA:
lekkie wędzisko 3,5 – 5 m, cienka żyłka 0,15 mm, małe haczyki, czuły spławik 
Jelce powinno się łowić na dotyk (na owady) lub tuż pod powierzchnią.
Mięso jelca jest suche i ościste.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
15 cm

REKORDOWE OKAZY:
1,0 kg; 39 cm

LIMIT DZIENNY:
5 kg

COMMON DACE
(Leuciscus leuciscus L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
midland waters of the Vistula, Odra and their tributaries, rivers of the Pomorze 
and Mazury regions, coastal lagoons

NATURAL HABITAT:
long stretches of clean rivers with sand and gravel bottoms
Common dace avoid overgrown areas. It keeps to shallows and shallow bays.

DIET:
the larvae of aquatic insects (mayflies, mosquitos, flies), invertebrates living on 
the bottom, the eggs of other species of river fish, plants

BAIT:
caddisfly larvae, white maggots, insects, oatmeal, pearl barley, grain 

ANGLING TECHNIqUE:
light, 3.5 – 5 m rod, thin, 0.15 mm line, small hooks, sensitive float
Common dace has dry meat, which is full of bones. 

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
15 cm

RECORD SIZE:
1 kg; 39 cm

DAILY LIMIT:
5 kg

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



KARAŚ
(Carassius carassius)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w rzekach całej Polski i zbiornikach wodnych z wyjątkiem szybko płynących 
potoków i zbiorników górskich

SIEDLISKO:
płytkie, zarastające roślinnością zbiorniki wodne, wypłycone części dużych 
jezior, małe, ciepłe jeziora z dużą ilością zanurzonych roślin

POKARM:
wioślarki, larwy ochotki, jętki, wodopójki, mięczaki, plankton, pokarm roślinny 
Karaś jest rybą wszystkożerną.

PRZYNĘTA:
pojedyncze czerwone robaki lub podwójne białe, ciasta, ziemniaki, kukurydza

TECHNIKA ŁOWIENIA:
lekkie, sprężyste wędzisko 3 – 4 m, żyłka 0,12 – 0,20 mm, czuły spławik, 
haczyk 10 – 13. Po częściowym przytopieniu spławika przez rybę należy 
zacinać. Wskazane jest kilkudniowe nęcenie łowiska przy pomocy nawozu 
z czerwonymi robakami, białych robaków, chleba.
Karaś pomimo dużej ilości kości międzymięśniowych, cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze względu na smaczne i odżywcze mięso.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
3,9 kg; 52 cm 

LIMIT DZIENNY:
nie ma

CRUCIAN CARP
(Carassius carassius)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
all Polish rivers and reservoirs except for fast flowing mountain brooks and 
lakes 

NATURAL HABITAT:
shallow reservoirs with a lot of vegetation, the shallow parts of large lakes, 
small, warm lakes with a large amount of underwater vegetation

DIET:
water fleas, midge larvae, mayflies, water mites, molluscs, plankton, vegetable 
foods
The crucian carp is an omnivorous fish.

BAIT:
single red maggots or pairs of white maggots, dough, potatoes, maize

ANGLING TECHNIqUE:
light, springy rod, 3 – 4 m in length. 0.12 – 0.20 mm line, sensitive float, size 
10 – 13 hook
One should strike once the fish has partially submerged the float. A couple of 
days of using ground bait is recommended. This should include compost with 
red maggots, white maggots and bread. Crucian carp, in spite of having many 
bones in its meat, are a popular fish due to their taste and nutritious value.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
3.9 kg; 52 cm

DAILY LIMIT:
none

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



KARP – odmiana udomowiona
(Cyprinus carpio L.)

RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
występuje niemal we wszystkich strefach klimatycznych, występuje w całej 
Europie, Azji, hodowany jest w Ameryce Pn., Afryce i Australii

SIEDLISKO:
stawy, jeziora nizinne, rzeki; w okresie cieplejszym występuje w płytkich, 
przybrzeżnych wodach, w okresie chłodniejszym żywi się nad dnem penetrując 
muł

POKARM:
larwy ochotkowatych i innych owadów, skąposzczety, ślimaki, pijawki, 
wodopójki, glony, nasiona roślin strączkowych, zbożowych

PRZYNĘTA:
kulki proteinowe, ziemniaki, ciasto chlebowe z miodem, gotowany bób 
i kukurydza, ciasto piernikowe, białe i czerwone robaczki, rosówki, parzona 
pszenica, larwy, ślimaki

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko pełne, mocne 3,5 – 6 m, ewentualnie specjalne – carbon carp od 
3 do 3,60 m, kołowrotek o stałej szpuli i precyzyjnym hamulcu, co najmniej 150 
m żyłki 0,35 – 0,40 mm, haczyki kute pojedyncze od 1 – 5 i ostrzu dogiętym 
do środka lub kotwice 8. Karpie łowi się różnymi metodami: gruntówki ze 
spławikiem lub bez, powierzchniową, włosową, na sprężynę.
Walory smakowe, odżywcze i dietetyczne karpia są powszechnie znane.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
30 cm (nie dotyczy rzek)

REKORDOWE OKAZY:
30,2 kg; 109 cm

LIMIT DZIENNY:
3 sztuki łącznie z: amurem białym, boleniem, brzaną, lipieniem, pstrągiem 
potokowym, szczupakiem i sandaczem

DOMESTICATED CARP
(Cyprinus carpio L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
carp occur in almost all climatic zones. It can be found in all of Europe, Asia, 
they are bred in North America, Africa and Australia

NATURAL HABITAT:
dams, lowland lakes and rivers; in warmer periods it lives in shallower areas 
near the shore; in colder periods it lives near the bottom, feeding by penetrating 
the silt

DIET:
midge and other insects’ larvae, earthworms, snails, leeches, water mites, 
algae, pulses, grain

BAIT:
protein balls, potatoes, bread dough with honey, boiled broad beans and 
maize, gingerbread dough, white and red maggots, earthworms, scalded 
wheat, larvae, snails

ANGLING TECHNIqUE:
full, strong 3.5 – 6 m rod. Another option is a special carbon carp rod.
Fixed-spool reel with a precise brake, at least 150 m line, 0.35 – 0.4 mm 
diameter. Forged, single hooks, size 1 – 5 with tips bent inwards or anchor 
hooks size 8. any techniques are used in carp fishing. Ground rig with or without 
a float, surface technique, hair and spring technique. The taste, nutritional and 
dietary values of carp are widely known.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
30 cm (does not include rivers)

RECORD SIZE:
30.2 kg; 109 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, asp, barbel, grayling, brown trout pike and pikeperch

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



KLEŃ
(Leuciscus cephalus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
Karpackie dopływy Wisły i jej górny bieg, górna i środkowa Warta, górna Nysa 
Kłodzka, rzeki Pomorza Zachodniego, zlewnia Łyny, Strwiąż, ogrzane wody 
elektrowni Kozienice i Skawina, wody konińskie

SIEDLISKO:
wody szybko płynące o dnie żwirowatym, poniżej zatopionych głazów, 
w rozwidleniach nurtu, przy ujściu małych dopływów lub kanałów, zakola 
z wysokimi brzegami między korzeniami drzew, jeziora, glinianki, zbiorniki 
zaporowe, stawy

POKARM:
mięczaki, skąposzczety, nicienie, skorupiaki, żaby, larwy owadów, glony, 
nasiona, drobne owoce

PRZYNĘTA:
żywiec, koniki polne i inne sezonowe owady, czerwone i białe robaki, małe 
żabki, owoce

TECHNIKA ŁOWIENIA:
długie wędzisko do 6 m, kołowrotek o stałej szpuli, żyłka 0,20 mm. Kleń jest 
bardzo ostrożny i płochliwy, należy unikać gwałtownych ruchów. Przynęta 
powinna być mocno podciągana a nawet może toczyć się po dnie.
Mięso klenia jest niesmaczne, wodniste i ościste co wynagradzają emocje 
związane z połowem.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
25 cm

REKORDOWE OKAZY:
6,3 kg; 83 cm

LIMIT DZIENNY:
10 sztuk z jaziem

CHUB
(Leuciscus cephalus L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
the upper stretch of the Vistula with its tributaries in the Karpaty area
The upper and middle stretch of the Warta, the upper stretch of Nysa Kłodzka, 
the rivers of Pomorze Zachodnie, the Łyna basin, Srwiąż, the heated waters of 
the Kozienice and Skawina power plants, waters around Konin.

NATURAL HABITAT:
fast flowing waters with gravel bottoms, below submerged boulders, in forks in 
the channel, at the mouths of small tributaries and channels, among tree roots 
in meanders with high banks, lakes, clay pit ponds, dams, reservoirs

DIET:
mollusks, earthworms, roundworms, crustaceans, frogs, insect larvae, algae, 
seeds, small fruits

BAIT:
live bait, grasshoppers and other seasonal insects, white and red maggots, 
small frogs, fruits

ANGLING TECHNIqUE:
long rod, up to 6 m, fixed-spool reel, 0.20 mm line
The chub is a very careful and timid fish, hence rapid movements should be 
avoided. The bait should be strongly pulled, even allowing it to drag on the 
bottom.
A chubs meat tastes bad, is watery and full of bones. Emotions involved in 
catching the fish make up for this fact.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
25 cm 

RECORD SIZE:
6.3 kg; 83 cm

DAILY LIMIT:
3, including orfe

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



LESZCZ
(Abramis brama L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
jeziora, nizinne rzeki, zbiorniki zaporowe całej Europy z wyjątkiem półwyspu 
Apenińskiego i Pirenejskiego

SIEDLISKO:
w jeziorach tzw. leszczowych o głębokości 12 – 20 m dnie pokrytym większą 
ilością mułu, o rozwiniętej roślinności wynurzonej i zanurzonej (rozległe 
podwodne łąki). Dorosłe leszcze żerują przy dnie w głębszych częściach 
jeziora, penetrując warstwy mułu, w rzekach przemieszczają się pomiędzy 
odcinkami nizinnymi dolnego biegu a wysłodzonym ujściem, także poniżej 
czynnych zapór.

POKARM:
larwy owadów, skorupiaki, skąposzczety, mięczaki, fragmenty roślin

PRZYNĘTA:
czerwone i białe robaki, ciasto ze świeżego chleba, ciasta z dodatkiem larw 
ochotki i zapachem czosnku, parzona pszenica

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko do połowu z brzegu – 4,5 – 5 m, 2,5 – 3 m do połowu z łodzi, 
kołowrotek o stałej szpuli z zapasem 100 m żyłki 0,15 – 0,25 mm, przelotowy 
ciężarek. Leszcza można łowić gruntówką ze spławikiem lub bez, metodą 
przepływanki, z przytrzymywaniem; należy pamiętać, aby przynęta leżała na 
dnie. 
Mięso leszcza ma dużą wartość odżywczą, zawiera znaczne ilości białka 
i tłuszczu.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
6,85 kg; 79 cm

LIMIT DZIENNY:
nie ma

BREAM
(Abramis brama L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
lakes, lowland rivers, dams in all of Europe except for the Italian Peninsula

NATURAL HABITAT:
so-called bream lakes with a depth of 12 – 20 m with the bottom covered with 
a large amount of silt and well developed vegetation below and above the water 
(vast underwater meadows). Adult bream prey near the bottom of the deeper 
parts of the lake, penetrating the layers of silt. In rivers they swim between the 
lowland segments of the bottom reaches and the freshwater mouth. They can 
also be found below active dams.

DIET:
insect larvae, crustaceans, earthworms, molluscs, plant fragments

BAIT:
white and red maggots, fresh, kneaded bread, dough with midges and garlic 
essence, scalded wheat

ANGLING TECHNIqUE:
shore angling requires a 4.5 – 5 m rod, 2.5 – 3 m for boat angling, fixed – spool 
reel with 100 m of 0.15 – 0.25 mm line, gliding weight. Bream can be caught 
using a bottom rig with or without a float. Drifting method can also be used, 
remembering to keep the bait lying on the bottom.
Bream meat has high nutritional value. It contains substantial amounts of 
protein and fat.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
6.85 kg; 79 cm

DAILY LIMIT:
none

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



LIN
(Tinca tinca L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
stawy i wolno płynące rzeki w całej Polsce

SIEDLISKO:
płytkie zbiorniki wodne o spokojnej wodzie, mulistym dnie bogato porośniętym 
roślinnością; w głębszych zbiornikach zajmuje strefę przybrzeżną; w rzekach 
zarosłe zatoczki, łachy i starorzecza

POKARM:
larwy owadów, małżoraczki, drobne ślimaki, skąposzczety, skorupiaki, szczątki 
roślin (niewielkie ilości)

PRZYNĘTA:
rosówki, czerwone i białe robaki, szyjki rakowe, gotowany groch, ziemniaki

TECHNIKA ŁOWIENIA:
mocne elastyczne wędzisko dostosowane do warunków od 3 – 5 m, kołowrotek 
o stałej szpuli, 100 m żyłki 0,20 – 0,35 mm, kuty haczyk o przedłużonym 
ramieniu 4 – 10 (w zależności od przynęty, mniejszy na rosówki, większy 
na czerwonego robaka lub pęczek białych robaków), nieduży, czuły, dobrze 
widoczny spławik; stosuje się metodę gruntówki ze spławikiem lub bez.
Po zacięciu należy rybę odciągnąć od podwodnych roślin. 
Lin jest rybą cenioną ze względu na smaczne i delikatne mięso.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
25 cm

REKORDOWE OKAZY:
4,50 kg; 65 cm

LIMIT DZIENNY:
4 szt. łącznie z sieją i węgorzem

TENCH
(Tinca tinca L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
lakes and slow flowing rivers in all of Poland 

NATURAL HABITAT:
shallow reservoirs with calm waters and a silt bottom with rich vegetation; in 
deeper lakes they swim near the shore. In rivers they swim in bays, ox-bow 
lakes and old river beds

DIET:
insect larvae, seed shrimp, small snails, earthworms, crustaceans, plant 
fragments (small amounts)

BAIT:
earthworms, white and red maggots, crayfish necks, boiled peas, potatoes

ANGLING TECHNIqUE:
strong, flexible rod adapted to the angling conditions, from 3 – 5 m in length, 
fixed-spool reel, 100 m of 0.20 – 0.35 mm line, forged hook, size 4 - 10 with 
extended shaft (depending on the bait, smaller for earthworms, larger for red 
maggots or a bunch of white maggots), small, sensitive, well visible float.
A bottom rig can be used with or without a float. After striking, the fish should 
be dragged away from underwater vegetation.
Tench are a prized fish owing to their tasty and delicate meat.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
25 cm.

RECORD SIZE:
4.5 kg; 65 cm

DAILY LIMIT:
4, including Baltic whitefish and eel

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



LIPIEŃ
(Thymallus thymallus L.)
RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
południowe prawobrzeżne dopływy Wisły, lewobrzeżne Odry i Łaby, większość 
rzek przymorskich, niektóre dopływy dolnego dorzecza Wisły i Odry, niektóre 
dopływy Pregoły, niektóre rzeki dorzecza Dunaju (Czarna Orawa)

SIEDLISKO:
czyste rzeki o charakterze podgórskim, płytkie odcinki o dnie kamienistym 
i żwirowatym, poniżej zatopionych głazów, między krawędziami dwóch nurtów, 
w upalne dni nawet na bardzo bystrym prądzie

POKARM:
larwy, poczwarki i postacie dorosłe owadów (chruścików, jętek, widelnic 
i muchówek), mięczaki, skorupiaki, chrząszcze, niewielkie ilości ikry

PRZYNĘTA:
sztuczne muchy suche i mokre, nimfy wspomagane  skoczkiem, niewielkie 
obrotówki

TECHNIKA ŁOWIENIA:
1) wędzisko muchowe 2 – 4,5 m, lekki kołowrotek o ruchomej szpuli.
Przy użyciu muchówki należy łowić z prądem wody
2) spinning – obrotówki nr 1 – 3, które należy prowadzić powoli. Lipień posiada 
wysokiej jakości mięso o zapachu tymianku.

OKRES OCHRONNY:
od 1.III do 31.V

WYMIAR OCHRONNY:
30 cm

REKORDOWE OKAZY:
1,70 kg; 48 cm

LIMIT DZIENNY:
3 szt. łącznie z amurem białym, brzaną, boleniem, karpiem,
pstrągiem potokowym, sandaczem i szczupakiem

GRAYLING
(Thymallus thymallus L.)
FAMILY:
Salmonidae

HABITAT:
southern right-bank tributaries of the Vistula, left-bank tributaries of the Odra 
and Łaba, most coastal rivers, some tributaries of the lower river basin in the 
Vistula and Odra, some tributaries of the Pregoła, some rivers of the Dunaj 
river basin (Czarna Orawa)

NATURAL HABITAT:
clean rivers in mountainous areas, shallow segments with rock and gravel 
bottoms, below submerged boulders, in between the edges of two channels, 
on hot days even in very swift currents

DIET:
larvae, pupae and adult insects (caddisflies, mayflies, stoneflies and flies), 
molluscs, crustaceans, beetles, small amounts of roe

BAIT:
fly, wet and dry, nymph with a lure, small spinners

ANGLING TECHNIqUE:
1) 2 – 4.5 m fly rod, light fly reel. Fly fishing should be done with the current
2) spinning: size 1 – 3 spinner, reeled in slowly
Grayling have high-quality meat that smells like thyme.

PERIOD UNDER PROTECTION:
from March 1 to May 31 

PROTECTED SIZE:
30 cm

RECORD SIZE:
1.70 kg; 48 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, barbel, asp, carp, brown trout, pikeperch and perch

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



ŁOSOŚ 
(Salmo salar L.)
RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
ryba dwuśrodowiskowa występuje w Bałtyku, Drawie, Wieprzy, Wiśle 
z Drwęcą, Redzie, Słupi

SIEDLISKO:
Pierwszy okres życia łosoś spędza w wodzie słodkiej, rzekach i potokach 
o żwirowatym dnie i wartkim prądzie żerując przy dnie. Drugi okres spędza 
w morzu żerując w przestrzeni wodnej. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej 
płynie do macierzystych rzek na tarło, po okresie rozrodu wraca do morza. 
Łosoś jest rybą zimnolubną, żyje w dobrze natlenionej wodzie o niskiej 
temperaturze.

POKARM:
w okresie życia rzecznego – fauna denna: larwy owadów (jętki, widelnice, 
chruściki), kiełże, mięczaki, mniejsze ryby; w morzu: skorupiaki, owady 
pobierane z powierzchni, małe ryby (śledzie, szproty); w czasie wędrówek na 
tarło łososie nie odżywiają się

PRZYNĘTA:
duże sztuczne muchy, woblery, błystki wahadłowe i obrotowe

TECHNIKA ŁOWIENIA:
specjalne łososiowe wędzisko muchowe (do połowów dużych okazów 
w Skandynawii) lub zestaw spinningowy. Połów łososia na wędkę w Polsce 
jest dozwolony tylko w ujściach rzek do Bałtyku, w Drwęcy, Drawie i Wiśle od 
Włocławka do ujścia.
Mięso łososia ma wybitne walory smakowe i odżywcze.

OKRES OCHRONNY:
w Wiśle i w jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1.X do 31.XII, 
w pozostałym okresie zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele. W Wiśle 
od zapory do ujścia od 1.XII do końca II; od 1.III do 31.VIII zakaz połowu 
w piątki, soboty i niedziele. W pozostałych rzekach od 1.X do 31.XII.

WYMIAR OCHRONNY:
35 cm

REKORDOWE OKAZY:
30,4 kg; 130 cm

LIMIT DZIENNY:
2 szt. łącznie z trocią wędrowną i jeziorową

SALMON
(Salmo salar L.)
FAMILY:
Salmonidae

HABITAT:
a fish living in two environments, can be found in the Baltic, Drawa, Wieprz, 
Wisła, Drwęca, Redza, Słupia

NATURAL HABITAT:
the first period of the life cycle is spent in freshwater environments – rivers and 
brooks with rapid currents and gravel bottoms, near which the fish prey. The 
second period is spent in the sea, where the fish prey in open waters. After 
reaching sexual maturity, the fish returns to its home river for spawning season. 
After reproducing, the salmon returns to the sea. Salmon like the cold and live 
in well oxygenated water with a low temperature.

DIET:
during life in the river – bottom fauna: insect larvae (mayflies, stoneflies, 
caddisflies), scuds, molluscs, smaller fish; in the sea: crustaceans, insects 
caught at the surface, small fish (herring, sprats). During the journey to spawn, 
salmon do not feed.

BAIT:
large flies, wobblers, spinners and lures

ANGLING TECHNIqUE:
Special salmon fly rod (for catching large specimens in Scandinavia), or 
a spinning rig. Angling for salmon in Poland is only permitted in estuaries on 
the Baltic, in Drwęca, Drawa and Vistula from Włocławek to the river mouth. 

PERIOD UNDER PROTECTION:
in the Vistula and her tributaries above the dam in Włocławek, from October 
1 until December 31. For the remaining period, it is prohibited to fish for salmon 
on Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays. In the Vistula, from the dam to 
the mouth, from December 1 to the end of February; from March 1 until August 
31, no fishing on Fridays, Saturdays and Sundays. In the remaining rivers, from 
October 1 until December 31. 

PROTECTED SIZE:
35 cm

RECORD SIZE:
30.4 kg; 130 cm

DAILY LIMIT:
2, including sea trout, both types

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



MIĘTUS 
(Lota lota L.)
RODZINA:
dorszowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w Polsce we wszystkich wodach śródlądowych (niezbyt licznie), w Zalewie 
Wiślanym, Zalewie Szczecińskim, zatokach Puckiej, Pomorskiej, w przybrzeżnych 
wodach Bałtyku

SIEDZISKO:
chłodne, dobrze natlenione wody na dość dużych głębokościach, w miejscach 
piaszczystych i kamienistych, w okolicach bijących źródeł; żeruje nocą tylko 
w okresie wiosny i późnej jesieni; ukrywa się między korzeniami drzew

POKARM:
skąposzczety, larwy owadów, ryby, bezkręgowce, jaja siei i sielawy. Dorosłe 
miętusy żywią się przede wszystkim rybami. W poszukiwaniu pokarmu kierują 
się węchem.

PRZYNĘTA:
świeże filety z ryb i martwe, nacięte rybki, żywiec, kawałki mięsa, pęczki 
czerwonych robaków. Miętus pobiera przynętę wyłącznie z dna

TECHNIKA ŁOWIENIA:
zestaw gruntowy: wędzisko od 2,7 – 5 m kołowrotek ze stałą szpulą, żyłka 0,25 
– 0,30 mm, duży, kuty haczyk 1 – 6
Mięso miętusa jest chude, białe, bardzo smaczne. Prawdziwy rarytas stanowi 
tłusta, delikatna wątroba.

OKRES OCHRONNY:
z wyjątkiem Odry od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi od 1.XII do 
końca II

WYMIAR OCHRONNY:
w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi do 30 cm, 
w pozostałych wodach do 25 cm

REKORDOWE OKAZY:
3,84 kg; 72 cm

LIMIT DZIENNY:
5 kg

BURBOT
(Lota lota L.)
FAMILY:
Gadidae

HABITAT:
in all midland waters in Poland (fairly scarce) in Zalew Wiślany, Zalew 
Szczeciński, in Pucka and Pomorska bays and in coastal waters of the Baltic 
Sea 

NATURAL HABITAT:
cool, well oxygenated waters at pretty large depths, in sandy and rocky areas, 
near springs. Burbot prey at night, only in spring and late autumn. They hide 
among tree roots. 

DIET:
earthworms, insect larvae, fish, invertebrates, whitefish eggs

BAIT:
fresh fish fillets and dead fish with incisions, live bait, pieces of meat, bunches 
of red maggots. Burbot will only take the bait if it is lying on the bottom

ANGLING TECHNIqUE:
bottom rig: 2.7 – 5 m rod, fixed-spool reel, 0.25 – 0.30 mm line, large, forged 
hook, size 1 – 6
Burbot meat is lean, white and very tasty. A true delicacy is the fatty, tender 
liver.

PERIOD UNDER PROTECTION:
December 1 until the end of February, except for the Odra from the Warta’s 
estuary to the borders of sea water

PROTECTED SIZE:
In the Odra from the Warta’s estuary to the borders of sea water – 30 cm, in 
the remaining waters – 25cm

RECORD SIZE:
3.84 kg; 72 cm

DAILY LIMIT:
5 kg

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



OKOŃ 
(Perca fluviatilis L.)
RODZINA:
okoniowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w Polsce należy do najpospolitszych gatunków zasiedlając niemal wszystkie 
zbiorniki wodne na terenie całego kraju

SIEDLISKO:
wszystkie typy jezior, stawy, torfianki, rzeki na całej ich długości, nawet wody 
słonawe. W jeziorach występuje w strefie przybrzeżnej, wypływa też w strefę 
wolnej wody. W rzekach – najliczniej występuje w ciekach o wolnym przepływie 
i stosunkowo niewielkim spadku.

POKARM:
fauna bezkręgowa – wioślarki, widłonogi, poczwarki i larwy ochotkowatych, 
jętek, ważek, chruścików, skąposzczety, ośliczki, kiełże, drobne ryby, narybek 
i ikra (także własnego gatunku), żaby, rak pręgowany. Okoń w odżywianiu 
przystosowuje się do okoliczności.

PRZYNĘTA:
małe ukleje, kiełbie, stynki (żywiec do 5 cm), kijanki, białe i czerwone robaki, 
obrotówki, sztuczne rosówki, woblery

TECHNIKA ŁOWIENIA:
zestaw gruntowy ze spławikiem antenowym dobrze widocznym, spinning 
Mięso okonia jest bardzo smaczne, cenione przez konsumentów.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
2,65 kg; 50 cm

LIMIT DZIENNY:
5 kg

PERCH
(Perca fluviatilis L.)
FAMILY:
Percidae

HABITAT:
one of the most common species in Poland, living in almost all reservoirs in 
the whole country 

NATURAL HABITAT:
all types of lakes, ponds, peat pits, rivers in all their segments, even brackish 
waters. In lakes they live in the coastal zones. They do, however, forage into the 
open waters. In rivers – they are the most numerous in slower, more gradual 
sections.

DIET:
invertebrate fauna – water fleas, copepods, midge larvae and pupa, dragonfly, 
mayfly, caddisfly larvae, earthworms, troglofiles, scuds, small fish, fry and roe 
(even their own species), frogs, crayfish. Perch adapt their feeding habits to 
the environment.

BAIT:
small bleak, gudgeon, osmerus (live bait no larger than 5 cm), tadpoles, white 
and red maggots, spinners, fake earthworms, wobblers 

ANGLING TECHNIqUE:
ground rig with a high, well visible float. Spinning.
Perch meat is very tasty, prised by its consumers.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
2.65 kg; 50 cm

DAILY LIMIT:
5 kg

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



PŁOĆ 
(Rutilus rutilus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w wodach całej Polski z wyjątkiem rzek górskich powyżej 800 m n.p.m.

SIEDLISKO:
płoć jest rybą pospolitą w jeziorach nizinnych, w zbiornikach zaporowych, 
stawach, niewielkich oczkach wodnych, w rzekach o powolnym nurcie, w ich 
głębszych partiach, wśród roślin

POKARM:
rośliny (lub ich części) o delikatnej strukturze, mięczaki, wioślarki, widłonogi

PRZYNĘTA:
larwy ochotki, chruścików, parzona pszenica, pęcak, ciasto z chleba, groch, 
kukurydza, ciasta (przynęty powinny być małe ze względu na niewielki otwór 
gębowy płoci)

TECHNIKA ŁOWIENIA:
lekkie wędzisko teleskopowe (4 – 10 m), lekki kołowrotek z nieruchomą szpulą, 
żyłka cienka 0,15 – 0,25 mm, delikatny, bardzo czuły spławik; obciążenie z kilku 
odpowiednio rozłożonych śrucin
Płocie łowimy metodami: gruntową ze spławikiem (lub bez), przepływanką ze 
spławikiem, przepływanką z przytrzymywaniem.
Mięso płoci jest dość smaczne ale zawiera sporo ości i z tego powodu nie jest 
wysoko cenione.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
2,20 kg; 53 cm

LIMIT DZIENNY:
5 kg

ROACH
(Rutilus rutilus L.)
FAMILY:
Cyprinidae

HABITAT:
in all Polish waters except for mountain streams more than 800 m above sea 
level 

NATURAL HABITAT:
roach are a common fish in lowland lakes, dams, reservoirs, smaller ponds, in 
rivers with weak currents, in their deeper portions among the vegetation

DIET:
midges, caddisfish larvae, scalded wheat, pearl barley, kneaded bread, peas, 
maize, dough. (bait should be small due to the roach’s small mouth

ANGLING TECHNIqUE:
light telescopic rod, light fixed-spool reel, thin line – 0.15 – 0.25 mm, delicate, 
very sensitive float. A few, appropriately laid out shot.
Roach can be fished using a bottom rig, with or without a float, leader weight 
with a  shot stopper.
Roach meat is fairly tasty but it contains a lot of bones and hence is not very 
highly valued.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
2.20 kg; 53 cm

DAILY LIMIT:
5 kg

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



PSTRĄG POTOKOWY 
(Salmo trutta trutta m. Fario L.)

RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
górskie potoki Beskidów, Tatr, Sudetów, Rudawa, Przemsza, potoki Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, na Dolnym Śląsku, rzeki Pomorza Zachodniego 
i Środkowego, wody Warmii i Mazur, Pojezierze Suwalskie, dopływy Tanwi 
i Warty

SIEDLISKO:
górskie i wyżynne potoki o szybkim prądzie, dnie kamienistym i żwirowatym,
w wodzie czystej i chłodnej, kryjówki wśród podmytych korzeni i w zagłębieniach 
dna

POKARM:
fauna denna (głównie kiełże), owady (chruściki, jętki, larwy ważek), ślimaki, 
małże, dżdżownice, drobne ryby (także pstrągi), żaby, myszy

PRZYNĘTA:
sztuczne muchy, woblery, błystki wahadłowe (ew. obrotowe)

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko muchowe od 2 – 4,5 m, kołowrotek o ruchomej szpuli z co najmniej 
100 m zapasem żyłki o grubości od 0,20 – 0,30 mm, zestaw spinningowy
Pstrąg potokowy jest bardzo ceniony, gdyż jest atrakcyjny dla wędkarzy, jego 
mięso posiada duże walory smakowe.

OKRES I WYMIAR OCHRONNY:
w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San 
i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej 
z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej 
dopływach – okres ochronny 1.IX do 31.I – wymiar ochronny do 25 cm, a w rzece 
San i jej dopływach do 30 cm, w pozostałych wodach – okres ochronny 1.IX do 
31.XII – wymiar ochronny do 30 cm

REKORDOWE OKAZY:
5,53 kg; 77,5 cm

LIMIT DZIENNY:
3 szt. łącznie z: amurem białym, boleniem, brzaną, karpiem,
lipieniem, sandaczem, szczupakiem

BROWN TROUT
(Salmo trutta trutta m. Fario L.)
FAMILY:
Salmonidae 

HABITAT:
mountain brooks of the Beskidy, Tatry, Sudety, Rudawa, Przemsza, brooks 
of Jura Krakowsko-Częstochowska, in Lower Silesia, the rivers of Pomorze 
Zachodnie and Środkowe, the waters of Warmia and Mazury, Pojezierze 
Suwalskie, tributaries of the Tanew and Warta

NATURAL HABITAT:
fast-flowing mountain and highland brooks with rocky and gravel bottoms and 
clean, cold water. The fish hide among washed up roots or deep spots on the 
bottom. 

DIET:
bottom fauna (mainly scuds), insects (caddisflies, mayflies, dragonfly larvae), 
snails, mussels, earthworms, small fish (including trout), frogs, mice

BAIT:
flies, wobblers, lures and possibly spinners

ANGLING TECHNIqUE:
2 – 4.5 m fly rod, fly reel with at least 100 m line, 0.20 – 0.30 mm in diameter. 
Spinning rig.
Brown trout are very highly valued because they are attractive to anglers and 
their meat is very tasty.

PERIOD AND SIZE UNDER PROTECTION: 
In the Vistula river, from its sources to the mouth of the river San, in the river 
San an its tributaries as well as the Odra and her tributaries from the border 
with the Czech Republic to the mouth of the river Bystrzyca and in the Bystrzyca 
river and her tributaries, the period under protection is from September 1 until 
January 31 – the protected size is 25 cm. In the river San and her tributaries – 
30 cm. In the remaining waters – the period under protection is from September 
1 until December 31. The protected size is 30 cm.

RECORD SIZE:
5.53 kg; 77.5 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, asp, barbel, carp, grayling, pikeperch and pike

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



PSTRĄG TĘCZOWY 
(Salmo gairdneri R.)
RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
wsiedlony z Ameryki Północnej do Europy na przełomie XIX i XX w. w Polsce 
– zasięg występowania jak pstrąg potokowy

SIEDLISKO:
rzeki i potoki z czystą, chłodną i dobrze natlenioną wodą o dnie żwirowym lub 
kamienistym, można je spotkać również w jeziorach lub morzu

POKARM:
fauna denna (głównie kiełże), owady (chruściki, jętki, larwy ważek), ślimaki, 
małże, dżdżownice, drobne ryby (także pstrągi), żaby, myszy

PRZYNĘTA:
sztuczne muchy, woblery, błystki wahadłowe (ew. obrotowe)

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko muchowe od 2 – 4,5 m, kołowrotek o ruchomej szpuli, z co najmniej 
100 m zapasem żyłki o grubości od 0,20 – 0,30 mm, zestaw spinningowy
Pstrąg tęczowy stanowi cenne trofeum wędkarskie ze względu na swą siłę, 
waleczność, a także wartość smakową.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
7,30 kg; 75 cm

LIMIT DZIENNY:
4 szt. z pstrągiem źródlanym

RAINBOW TROUT
(Salmo gairdneri R.)
FAMILY:
Salmonidae

HABITAT:
brought to Europe from North America on the turn of the 19th and 20th 
centuries; in Poland, occurs in the same places as brown trout

NATURAL HABITAT:
clean, well oxygenated rivers and brooks with rocky or gravel bottoms and cool 
water. Rainbow trout can also be encountered in lakes or in the sea

DIET:
bottom fauna (mainly scuds), insects (caddisflies, mayflies, dragonfly larvae), 
snails, mussels, earthworms, small fish (including trout), frogs, mice

BAIT:
flies, wobblers, lures and possibly spinners

ANGLING TECHNIqUE:
2 – 4.5 m fly rod, fly reel with at least 100 m line, 0.20 – 0.30 mm in diameter. 
Spinning rig.
A rainbow trout is a prized trophy for the fisherman due to its strength, valour 
and its culinary qualities.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
7.30 kg; 75 cm

DAILY LIMIT:
4, including char

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



PSTRĄG ŹRÓDLANY 
(Salvelinus fontinalis M.)
RODZINA:
łososiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
podobnie jak pstrąg tęczowy wsiedlony z Ameryki Północnej, do Polski został 
sprowadzony pod koniec XIX w. hodowany w kilku obiektach zarybieniowych 
na Pomorzu i w Beskidach, wsiedlony do Morskiego Oka, górnych dopływów 
Wisły, drobnych dopływów Warty w okolicach Biedruska

SIEDLISKO:
czyste, chłodne, dobrze natlenione strumienie o temperaturze wody poniżej 
200 C

POKARM:
fauna denna (głównie kiełże), owady (chruściki, jętki, larwy ważek), ślimaki, 
małże, dżdżownice, drobne ryby (także pstrągi), żaby, myszy

PRZYNĘTA:
sztuczne muchy, woblery, błystki wahadłowe (ew. obrotowe)

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko muchowe od 2 – 4,5 m, kołowrotek o ruchomej szpuli, z co najmniej 
100 m zapasem żyłki o grubości od 0,20 – 0,30 mm, zestaw spinningowy. Brak 
informacji, aby w Polsce gdziekolwiek występowała samoistna populacja pstrąga 
źródlanego. Może tworzyć niepłodne krzyżówki z pstrągiem potokowym.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
nie ma

REKORDOWE OKAZY:
2,16 kg; 48.5 cm

LIMIT DZIENNY:
4 szt. łącznie z pstrągiem tęczowym

CHAR
(Salvelinus fontinalis M.)
FAMILY:
Salmonidae

HABITAT:
brought to Europe from North America, similarly to rainbow trout. Was brought 
to Poland at the end of the 19th century. Bred in a few fish farms in the Pomorze 
and Beskidy area, introduced into lake Morskie Oko, the upper tributaries of 
the Vistula river, small tributaries of the Warta, in the vicinity of Biedrusk.

NATURAL HABITAT:
clean, cool, well oxygenated streams with temperatures below 20o C

DIET:
bottom fauna (mainly scuds), insects (caddisflies, mayflies, dragonfly larvae), 
snails, mussels, earthworms, small fish (including trout), frogs, mice

BAIT:
flies, wobblers, lures and possibly spinners

ANGLING TECHNIqUE:
2 – 4.5 m fly rod, fly reel with at least 100 m line, 0.20 – 0.30 mm in diameter. 
Spinning rig.
There is no information as to a self-sufficient colony of char existing in Poland. 
The fish may crossbreed with brown trout, resulting in infertile offspring.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
none

RECORD SIZE:
2.16 kg; 48.5 cm

DAILY LIMIT:
4, including rainbow trout

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



SANDACZ 
(Stizostedion lucioperca L.)
RODZINA;
okoniowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w Polsce na całym obszarze kraju w rzekach, jeziorach (najwięcej 
w Wielkopolsce i w jeziorach przymorskich), w zbiornikach zaporowych 
(najwięcej w Goczałkowicach i Turawie na Małej Panwi), w zalewach 
Szczecińskim i Wiślanym, w pasie przybrzeżnym Zatoki Pomorskiej

SIEDLISKO:
Sandacz jest rybą słodkowodną, ale można go również spotkać w słonawych 
zalewach i zatokach morskich. Przebywa w wodach o małej przezroczystości 
w rzekach dużych lub średniej wielkości, dosyć głębokich o niezbyt szybkim 
prądzie, lub w jeziorach o dnie piaszczysto-mulistym i twardym, partiami 
brzegiem piaszczysto-żwirowym, z dużą ilością roślinności wynurzonej 
(zwłaszcza trzciny), słabo rozwiniętą roślinnością zanurzoną

POKARM:
głównie ryby (także sandacze), narybek; w zależności od wielkości sandacza 
zjadane przez niego ryby mają rozmiary od 2 – 15 cm

PRZYNĘTA:
żywe lub martwe ukleje, kiełbie, małe płocie (dla przywabienia sandacza 
rozcinamy jamę brzuszną martwych rybek), 7 – 8 cm woblery przypominające 
ww. ryby, błystki wahadłowe w kolorze złotawym (na głębszą wodę) lub 
srebrzyste (ciemnoszare) wahadłówki o podłużnych kształtach

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko gruntowe 3,5 – 5 m, kołowrotek o stałej lub ruchomej szpuli, ok. 100 m 
żyłki 0,10-0,20 mm przy użyciu spławika lub 0,25 – 0,30 mm przy metodzie 
gruntowej bez spławika, niezbyt duże ostre haczyki. Stosowane są metody 
gruntówki ze spławikiem lub bez spławika oraz spinning (przy tej ostatniej 
metodzie posługujemy się lekkim, dość długim wędziskiem, kołowrotkiem ze 
stałą szpulą, żyłką 0,20 – 0,25 mm).
Mięso sandacza jest raczej chude, zawiera duże ilości białka, ma wysokie 
walory smakowe.

OKRES OCHRONNY:
1.I do 31.V

WYMIAR OCHRONNY:
45 cm

REKORDOWE OKAZY:
15,6 kg; 109 cm

LIMIT DZIENNY:
3 sztuki łącznie z: amurem białym, boleniem, brzaną, karpiem, lipieniem, 
pstrągiem potokowym i szczupakiem

PIKEPERCH
(Stizostedion lucioperca L.)
FAMILY:
Percidae

HABITAT:
in rivers, lakes (mostly in Wielkopolska and coastal lakes), dams (mostly in 
Goczałkowice and Turawa on the Mała Panew) in Wiślany and Szczecinski 
reservoirs, in the coastal belt of Zatoka Pomorska

NATURAL HABITAT:
Pikeperch is a fresh water fish, but can also be found in brackish reservoirs and 
sea gulfs. Lives in unclear waters in large or medium lakes that are quite deep 
and have weak currents. They also live in lakes with hard sand and silt bottoms, 
sand and gravel shores with many above-water plants (mostly reeds) and not 
much under-water vegetation.

DIET:
mostly fish (including pikeperch), fry. Depending on the size of the pikeperch, 
its prey consists of fish between 2 and 15 cm in length

BAIT:
live or dead bleak, asp, small roach (to attract the pikeperch you can cut open 
the bait fish’s belly) 7-8 cm wobblers resembling the above mentioned fish, 
lures, yellow in colour for deeper waters and silver / dark grey, elongated lures

ANGLING TECHNIqUE:
3.5 – 5 m bottom fishing rod, fixed-spool or multiplier reel with at least 100 
m line, 0.10 – 0.20 mm in diameter if using a float, 0.25 – 0.30 mm when 
bottom fishing without a float. Small, sharp hooks. Ground fishing can be with 
or without a float and spinning techniques can also be practised. For spinning 
we use a long, light rod, fixed spool reel and 0.20 – 0.25 mm tick line.
Pikeperch meat is fairly lean, contains a lot of protein and is valued for its 
flavour. 

PERIOD UNDER PROTECTION:
from January 1 until May 31

PROTECTED SIZE:
45 cm

RECORD SIZE:
15.6 kg; 109 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, asp, barbel, carp,
grayling, brown trout and pike

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



SUM 
(Silurus glanis L.)
RODZINA:
sumowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
Sum występuje na terenie całej Polski w rzekach nizinnych, zbiornikach 
zaporowych, średnio głębokich jeziorach, wyrobiskach kopalnianych. 
Najlepsze łowiska w Wiśle, Bugu, Narwi, w dzikich rozlewiskach dolnej Odry, 
w zalewach Zegrzyńskim i Sulejowskim.

SIEDLISKO:
Sum prowadzi denny tryb życia, przebywa w głębokich partiach rzek, w miejscach 
o powolnym nurcie i mulistym dnie, szuka kryjówek w zagłębieniach lub przy 
przeszkodach. Jest rybą ciepłolubną, ma stosunkowo niewielkie wymagania 
tlenowe. W jeziorach przebywa w głębszych partiach wód, często na stokach 
podwodnych wzniesień.

POKARM:
przede wszystkim ryby (80% pokarmu), również drobny narybek, raki, żaby, 
drobne ssaki, ptactwo wodne

PRZYNĘTA:
żywe i martwe ryby, pęczki rosówek, martwe żaby i myszy, jelita drobiu, 
kawałki wieprzowej wątroby, końskie pijawki, filety ryb, ciężkie, niezbyt duże 
błystki wahadłowe lub duże blachy obrotowe

TECHNIKA ŁOWIENIA:
bardzo mocne wędzisko 2,3 – 4 m, mocny kołowrotek (ew. multiplicator) 
z dobrym hamulcem, co najmniej 100 m żyłki 0,40 – 0,45 mm, haczyk kuty lub 
pogrubiony ew. kotwica, spławik duży, spinning: wędzisko mocne, 2 – 2,2 m, 
kołowrotek ze stałą szpulą, 100 m żyłki 0,40 mm

METODY:
gruntówka ze spławikiem lub bez, spinning (z łodzi)
Sum jest rybą niezwykle atrakcyjną nie tylko ze względu na smaczne mięso, 
ale również ze względu na atrakcje sportowe jakich dostarcza wędkarzom.

OKRES OCHRONNY:
w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi od 1.III do 31.V;
w pozostałych wodach od 1.XI do 30.VI

WYMIAR OCHRONNY:
70 cm

REKORDOWE OKAZY:
89,3 kg; 235 cm

LIMIT DZIENNY:
1 sztuka

EUROPEAN CATFISH
(Silurus glanis L.)
FAMILY:
Siluridae

HABITAT:
Catfish can be found throughout Poland’s lowland rivers, dams, middle-
depth lakes and excavation pits. The best fishing grounds are in the Vistula, 
Bug, Narew, in wild pools of the lower Odra, in Zegrzyński and Sulejowski 
reservoirs.

NATURAL HABITAT:
Catfish are bottom feeders and resides in the deep parts of rivers, in areas with 
gentle currents and silt bottoms. It hides in deep spots and near obstacles. It is 
a warmth-loving fish and thrives in poorly oxygenated waters. In lakes it stays 
in the deeper waters, often on the slopes of underwater hills. 

DIET:
primarily fish (80% of its food), small fry, crayfish, frogs, small mammals, 
waterfowl

BAIT:
live or dead fish, bunches of earthworms, dead frogs and mice, poultry 
intestines, pieces of pork liver, horse leeches, fish fillets, heavy but small lures, 
large spinners

ANGLING TECHNIqUE:
very strong 2 – 2.2 m rod, strong reel (possibly multiplier) with a good brake, 
at least 100 m of 0.40 – 0.45 mm thick line, forged or reinforced hook, possibly 
anchor, large float. Spinning: strong 2 – 2.2 m rod, fixed-spool reel, 100 m of 
0.40 mm line.

METHODS:
ground fishing with or without a float, spinning (from a boat)
Catfish are very attractive fish, not only due to their tasty meat but also due to 
the sport they provide for the angler

PERIOD UNDER PROTECTION:
in the Odra from the mouth of the Warta to the boarder of sea waters, from 
March 1 until May 31, in remaining waters, from November 1 until June 30

PROTECTED SIZE:
70 cm

RECORD SIZE:
89.3 kg; 235 cm

DAILY LIMIT:
1

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



SZCZUPAK 
(Esox lucius L.)
RODZINA:
szczupakowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
zasięg występowania szczupaka jest ogromny: obejmuje Amerykę Pn., Azję, 
Europę, w której nie ma go tylko na Półwyspie Iberyjskim, południu Włoch, 
w Dalmacji, Islandii

SIEDLISKO:
rzeki (z wyjątkiem potoków górskich), jeziora, słonawe wody przybrzeżne 
Bałtyku, stare glinianki, wyrobiska potorfowe, stawy, starorzecza, zbiorniki 
zaporowe. Szczupak przebywa w strefie gęsto porośniętej, w pobliżu uskoków 
i nierówności dna, pni drzew. W jeziorach penetruje w poszukiwaniu żeru 
okolice podwodnych łąk, czatuje także w partiach przydennych.

POKARM:
szczupaki są drapieżcami, zjadają ryby rozmaitych gatunków (w zależności od 
dostępności), czasem ssaki i ptactwo wodne

PRZYNĘTA:
płocie, okonie i inne gatunki ryb występujących w danym zbiorniku wodnym, 
lub przy spinningu: blachy wahadłowe, obrotówki typu mepps, woblery i inne 
sztuczne przynęty szczupakowe, których obecnie jest cała gama

TECHNIKA ŁOWIENIA:
wędzisko szczupakowe do połowu na żywca 
4 – 6 m (przy połowach z brzegu) lub krótsze (przy połowach z łodzi), kołowrotek 
o stałej szpuli, 100 m żyłki 0,25 – 0,35 mm, spławik stały lub przelotowy w kształcie 
marchewki, haczyk w zależności od wielkości przynęty duży lub mniejszy, 
stalowy przypon lub: wędzisko spinningowe 2,2 m, kołowrotek o stałej szpuli 
i precyzyjnym hamulcu, 100 m żyłki 0,30 – 0,35 mm. 
Mięso szczupaka jest smaczne, ma duże zalety dietetyczne, jest chude, 
zawiera sporo białka.

OKRES OCHRONNY:
od 1.I do 30.IV

WYMIAR OCHRONNY:
45 cm

REKORDOWE OKAZY:
24,1 kg; 128 cm

LIMIT DZIENNY:
3 sztuki łącznie z amurem białym, boleniem, brzaną, karpiem, lipieniem, 
pstrągiem potokowym i sandaczem

PIKE
(Esox lucius L.)
FAMILY:
Esocidae

HABITAT:
Pike inhabit huge parts of the world. This includes North America, Asia, Europe, 
except for the Iberian Peninsula, the south of Italy, Dalmatia and Iceland.

NATURAL HABITAT:
rivers (except for mountain brooks), lakes, brackish coastal waters of the Baltic, 
old clay pits, turf pits, reservoirs, old riverbeds, dams. Pike live in areas heavy 
with vegetation near steps and irregularities in the bottom and near tree trunks. 
In lakes they prey along the areas of underwater meadows. They also ambush 
their prey near the bottom.

DIET:
pike are predators. They eat various species of fish (depending on what is 
available). They sometimes eat small mammals and waterfowl.

BAIT:
roach, perch and other species of fish living in the given reservoir. For spinning: 
wobblers, mepp spinners, wobblers and other artificial pike bait of which there 
is currently a large selection.

ANGLING TECHNIqUE:
4 – 6 m pike rod for live bait fishing from the shore. Shorter for boat fishing. 
Fixed-spool reel, 100 m of 0.25 - 0.35 mm line, carrot-shaped, fixed or free 
float, hook depending on the size of the bait, small o large, steel runner, or: 
2.2 m spinning rod, fixed-spool reel and precise brake, 100m of 0.30 – 0.35 
mm line. 
Pike meat is tasty and has high dietary value. It is lean and contains quite 
a lot of protein.

PERIOD UNDER PROTECTION:
from January 1 until April 30

PROTECTED SIZE:
45 cm

RECORD SIZE:
24.1 kg; 128 cm

DAILY LIMIT:
3, including grass carp, asp, barbel, carp, grayling, brown trout and pikeperch

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



ŚWINKA
(Chondrostoma nasus L.)
RODZINA:
karpiowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
w Polsce w dorzeczach i dopływach Odry i Wisły (dorzecze Wisły jest bogatsze 
w stanowiska świnki), jej zasięg niestety stale się zmniejsza

SIEDLISKO:
świnka jest gatunkiem typowo rzecznym, bywa spotykana w zbiornikach 
zaporowych, zasiedla górne odcinki górskich i podgórskich rzek w strefie 
nurtu, spotykana jest przy ujściach dopływów do większych rzek, w rzekach 
nizinnych spotykana jest w rejonach szybkiego przepływu i większych spadków. 
Przebywa w miejscach o dnie piaszczysto-żwirowym lub kamienistym. 
Prowadzi stadny tryb życia.

POKARM:
glony (okrzemki, zielenice, sinice), cząstki roślin, jaja i larwy ryb, larwy owadów

PRZYNĘTA:
w lecie: pęcak, parzona pszenica (przynęty roślinne), wiosną i jesienią: białe 
i czerwone robaki, kawałki rosówek

TECHNIKA ŁOWIENIA:
lekkie wędzisko 4,5 – 6 m, kołowrotek o stałej szpuli, 100 m żyłki 0,14 – 0,18 mm, 
małe haczyki 12 – 14 (w zależności od przynęty), bardzo czuły spławik
Świnki łowimy metodą przepływanki
Przydatność mięsa świnki do spożycia powszechnie uważana jest jako niska; 
świnka ma dość istotne znaczenie jako gatunek sportowy.

OKRES OCHRONNY:
od 1.I do 15.V

WYMIAR OCHRONNY:
25 cm

REKORDOWE OKAZY:
2,06 kg; 57 cm

LIMIT DZIENNY:
5 szt. łącznie z certą

NASE
(Chondrostoma nasus L.)
FAMILY:
Cyprynidae

HABITAT:
in Poland in the river basin and tributaries of the Odra and Vistula rivers (the 
Vistula river basin is richer in nase). Fish numbers, unfortunately, are constantly 
decreasing. 

NATURAL HABITAT:
nase are a typical river variety of fish. Can be found in dams. They reside in 
upper sections of mountain rivers as well as rivers at the mountain foot. Can be 
found in the mouths of tributaries of larger rivers. In lowland rivers they live in 
areas of faster flow and steeper slopes. They live in areas with sand and gravel 
bottoms. Nase live in shoals.

DIET:
algae (diatoms, green algae, blue-green algae), pieces of plants, fish eggs and 
larvae, insect larvae

BAIT:
in summer: pearl barley, scalded wheat (vegetable bait), spring and autumn: 
white and red maggots, pieces of earthworm

ANGLING TECHNIqUE:
4.5 – 6 m light rod fixed-spool reel, 100m of 0.14 – 0.18 mm line. Small hooks, 
size 12 – 14 (depending on the bait), very sensitive float. Nase like the drifting 
method.
Nase meat is rarely used for culinary purposes, yet it is prized as a sports 
fishing species.

PERIOD UNDER PROTECTION:
from January 1 until May 15

PROTECTED SIZE:
25 cm

RECORD SIZE:
2.06 kg; 57 cm

DAILY LIMIT:
5, including zarte

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008



WĘGORZ 
(Anguilla anguilla L.)
RODZINA:
węgorzowate

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA:
W Polsce węgorz zasiedla niemal wszystkie większe zbiorniki wodne i rzeki
z wyjątkiem chłodnych wód w rejonach górskich.
Jest rybą wędrującą pomiędzy wodami śródlądowymi a morzem. Tarliska 
węgorza europejskiego znajdują się na Morzu Sargassowym (Ocean 
Atlantycki) w zasięgu prądu antylskiego.

SIEDLISKO:
w okresie osiadłego trybu życia węgorz wybiera ciepłe wody stojące lub wolno 
płynące z dużą ilością osadów dennych. Zagrzebuje się w mule, unika światła, 
żeruje nocą. Wędruje również w nocy.
Wybiera zaciemnione kryjówki przy zatopionych pniach, palach wbitych w dno, 
głazach, w okolicach porośniętych grążelami i grzybieniami.

POKARM:
larwy owadów, skorupiaki, ryby (płoć, ukleja), jaja ryb, mięczaki,
raki szlachetne

PRZYNĘTA:
czerwone robaki, rosówki, żywe lub świeżo zabite ryby, kawałki wątroby

TECHNIKA ŁOWIENIA:
mocne gruntowe wędzisko 2,5 – 4,5 m, stały kołowrotek, 100 m żyłki 0,25 – 0,40 
mm, haczyk z uszkiem. Ryba na przynętę powinna być założona na haczyk 
za pyszczek. Łowimy metodą gruntówki ze spławikiem lub bez (dobranym do 
wielkości przynęty)

UWAGA:
krew węgorza zawiera składniki szkodliwe dla serca i układu nerwowego 
człowieka.
Węgorz ma delikatne, bardzo smaczne mięso. Jest wysoko ceniony zarówno 
w Polsce jak i za granicą, szczególnie w postaci wędzonej.

OKRES OCHRONNY:
nie ma

WYMIAR OCHRONNY:
40 cm

REKORDOWE OKAZY:
6,43 kg; 144 cm

LIMIT DZIENNY:
4 sztuki łącznie z sieją i linem

EEL
(Anguilla anguilla L.)
FAMILY:
Anguillidae

HABITAT:
in Poland, eel live in almost all the larger reservoirs and rivers, except for cooler 
waters of the mountain regions. The fish travels between midland waters and 
the sea. European eel spawn in the Saragossa Sea (Atlantic Ocean) within 
reach of the Antilles Current. 

NATURAL HABITAT:
during the stationary period of their life, eel choose warm, still or slow flowing 
waters with many bottom insects
They bury themselves in the silt, avoid light and are nocturnal hunters. Eel also 
travel at night.

DIET:
insect larvae, crustaceans, fish (roach, bleak), fish eggs, molluscs, crayfish

BAIT:
red maggots, earthworms, live or freshly killed fish, pieces of liver

ANGLING TECHNIqUE:
strong, 2.5 – 4.5 m bottom fishing rod, fixed-spool reel, 100 m of 0.25 – 0.40 mm 
line, barbed hook. Baitfish should be hooked by the mouth. We use a bottom 
fishing rig, with or without a float. The size of the float depends on the bait.

WARNING:
Eel’s blood contains substances harmful to a human’s heart and nervous 
system
Eel have delicate, very tasty meat. They are highly valued in Poland and 
abroad, especially smoked.

PERIOD UNDER PROTECTION:
none

PROTECTED SIZE:
40 cm

RECORD SIZE:
6.43 kg; 144 cm

DAILY LIMIT:
4, including Baltic whitefish and tench

Tekst: Lesław Pisarczyk, Poradnik wędkarski, 2008


