
Zarybienia akwenów Rejonu Nowe Miasto Lubawskie w roku 2010 
 

W dniu 5 maja 2010 r. dokonywano zarybień jezior rejonu nowomiejskiego narybkiem 
letnim szczupaka. Narybek letni to ryby 3-4 cm, których przeżywalność jest dużo większa od 
wylęgu i wynosi ok. 10%. 

Szczupaki zostały wpuszczone do jezior: Małe Dębno, Rubkowo (Gwiździny), 
Jakubkowo, Katlewo, Lekarty, Moszyska, Mozedel, Studa, Wielki Staw, Pawłówko, 
Piotrowice, Płociczno, Płociczenko, Przedsień, Radomno, Rynek, Skarlińskie i Wielkie 
Partęczyny. 
Małe, kilkuhektarowe akweny otrzymały dawkę 1000 szt. narybku, średnie (10-30 ha) ok. 2-4 
tys. szt., zaś duże jeziora, poddane największej presji wędkarskiej (Wielkie Partęczyny, 
Rynek, Skarlińskie, Radomno) zasilono dużymi porcjami, tj. 8-16 tys. szt. szczupaczków. 
Narybek został łodzią rozwieziony wzdłuż linii brzegowych akwenów w strefie przybrzeżnej 
jezior, co zapewnia największą efektywność zarybienia. 
 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zarybienia dla kolegi 
Zbigniewa Saleja z zarządu Koła PZW w Nowym Mieście Lubawskim oraz kolegów  
z nowomiejskiego posterunku Państwowej Straży Rybackiej. 
 

5 czerwca 2010 r. jeziora rejonu nowomiejskiego zostały zarybione narybkiem letnim 
sandacza. Łącznie wpuszczono ok. 150 tys. szt. narybku, co jest największą dawką materiału 
zarybieniowego sandacza od wielu lat. Warto również przypomnieć, że niedawno odbyło się 
szeroko zakrojone zarybienie szczupakiem, obejmujące wiele jezior. Wpuszczono wtedy 
bardzo duże ilości narybku letniego, czyli podchowanego wylęgu. 

Jeziora do zasilenia dodatkowymi ilości sandacza to akweny, w których ryba ta 
znajduje sprzyjające warunki, ustalone zgodnie z wykonanymi operatami rybackimi. Były to 
następujące zbiorniki: 
- Katlewo – 2 000 szt. 
- Linowiec – 2 000 szt. 
- Radomno – 10 000 szt. 
- Kiełpińskie (Rynek) – 2 000 szt. 
- Łąkorek – 20 000 szt. 
- Ostrowite – 6 000 szt. 
- Osetno – 6 000 szt. 
- Szwarcenowo – 40 000 szt. 
- Gryźliny – 4 000 szt. 
- Kamienny Most – 4 000 szt. 
- Goryń – 40 000 szt. 
oraz dodatkowo ze środków Koła PZW Nowe Miasto Lubawskie: 
- Wielkie Partęczyny – 5 000 szt. 
- Skarlin – 5 000 szt. 
 

Za pomoc w sprawnym dokonaniu zarybień wielkie podziękowania dla kolegów z 
Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie – Posterunku w Nowym Mieście Lubawskim oraz 
kolegów: Wojciecha Różyńskiego ze Społecznej Straży Rybackiej w Nowym Mieście 
Lubawskim i Andrzeja Sieńskiego z Zarządu Koła. 
 
 
 



17 czerwca 2010 r. przeprowadzone zostało kolejne zarybienie naszych wód. Tym 
razem dwa jeziora rejonu nowomiejskiego zasilono podchowanym narybkiem węgorza. 200 
szt. wpuszczono do jez. Wielkie Partęczyny, zaś 300 szt. do jez. Skarlińskiego. Wydaje się, że 
to niewiele, ale należy mieć na uwadze, że w przypadku tej ryby przeżywalność narybku 
podchowanego wynosi praktycznie 100%. Ponadto cena narybku jest obecnie bardzo wysoka, 
bo wynosi 250 zł za 1 kg (ok. 100 szt.). Węgorz został zakupiony ze środków Koła PZW w 
Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 1250 zł, co jest dla nas kwotą bardzo dużą. 
Sztuczne zasilanie naszych wód węgorzem ma bardzo duże znaczenie. Jest to bowiem 
gatunek szybko wymierający w całej Europie. Nie rozmnaża się sztucznie. Ilość larw węgorza 
docierająca naturalnie do polskich ujść rzek jest z roku na rok coraz mniejsza, z pewnością 
zbyt mała aby utrzymać prawidłową liczebność tego gatunku. Ceny narybku są, jak 
wspomniano, niezmiernie wysokie (larwy szkliste, tzw. montee – ok. 3 tys. zł/kg), co 
powoduje odławianie większości narybku przez państwa zachodnie i trudności z dostępnością 
np. w Polsce. Zaprzestanie zarybienia sztucznego to zanik węgorza w naszych wodach. Warto 
więc ponosić duże koszty, by umożliwić dalsze poławianie tej niezmiernie atrakcyjnej 
wędkarsko ryby. 

 
Podziękowania za pomoc w zarybianiu dla Waldemara Świątkowskiego z lokalnego 

posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie. 
 
6 października 2010 r. nastąpiło zarybienia narybkiem jesiennym lipienia (8-10 g) w 

ilości 1000 szt. Zasilono rzekę Wel na odcinku rezerwatowym „Piekiełko”, gdzie lipień 
znajduje optymalne warunki bytowania i tarła. 

Wel zarybiono ponadto uprzednio 8 tys. szt. pstrąga potokowego – narybek wiosenny, 
czyli rybami o dł. 8-10 cm. Narybek wpuszczono na odcinkach mających charakter „krainy 
pstrąga i lipienia”, czyli bystrych o natlenionej wodzie i kamienisto-żwirowatym dnie, jak 
Piekiełko, Trzcin, Jakubkowo i Kaczek.  

Wzmocniono także populację świnki, która w rzece Wel ma znakomite warunki i 
występuje już dość licznie, zaś ryby szybko rosną. W 2010 r. ponownie wpuszczono narybek 
jesienny świnki w ilości 1000 szt. 

 
12 października 2010 r. zakupiono ze środków Koła 24 kg drobnego narybku 

jesiennego szczupaka (ok. 10 szt./kg) w cenie 22,50 zł/kg. Szczupak ten został skierowany w 
całości do jeziora Lekarty, gdzie po przydusze sprzed kilku lat jest go wciąż zbyt mało. 
Zarybienie przeprowadzono dzięki uprzejmości kolegów z PSR, którzy odebrali narybek  
i pomogli w sprawnym i fachowym przeprowadzeniu zarybienia. 

 
Następnie podobną ilością szczupaka zarybiono jeziora Radomno oraz Wielkie 

Partęczyny. Ogólnie wpuszczono ponad 100 kg szczupaka w asortymencie narybek jesienny, 
co jest ilością bardzo dużą biorąc pod uwagę możliwości Koła oraz zarybienia lat ubiegłych. 


