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WSTĘP  
 

Turystyka staje się zarówno na świecie, jak i w Polsce jedną z ważnych dziedzin rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Niesie za sobą duże korzyści ekonomiczne miejscowościom i całym 

regionom turystycznym, a przez to staje się płaszczyzną dużej konkurencji. Aby sprostać rosnącym 

wymaganiom i oczekiwaniom klienta niezbędna jest zmiana podejścia do zagadnień jakości w 

turystyce, zasad tworzenia, promocji i sprzedaży oferty turystycznej. Obecny, światowy i europejski 

rynek turystyki - to rynek całościowych produktów, a nie pojedynczych ofert i usług. Produkt 

turystyczny posiada wiele cech specyficznych, z przewagą niemierzalnych bezpośrednio składników, 

których nie można w chwili zakupu dotknąć i wypróbować. Do tego ten sam produkt w wyobraźni 

każdego (wytwórcy i odbiorcy), ma inny obraz, oparty na indywidualnych motywacjach, pragnieniach 

i marzeniach. Ważny jest tu atrakcyjny wizerunek regionu i unikalność proponowanego produktu. 

Stąd też niezwykle istotna staje się praca nad kreowaniem zarówno wizerunku jak i marki produktu, 

jeżeli chce się odnieść sukces rynkowy w turystyce. 

Na pierwszy rzut oka wydaję się, że małe obszary turystyczne nie mają większych szans na 

wybicie się na tak już rozwiniętym, globalnym i konkurencyjnym rynku usług turystycznych. 

Jednakże trendy na współczesnym rynku turystycznym, gdzie szuka się coraz częściej powrotu do 

natury, cennego przyrodniczo i krajobrazowo środowiska, indywidualnego traktowania oraz realizacji 

swoich pasji i hobby wskazują, że małe i odległe od centrów obszary, jak obszar objęty LSROR, 

(ujęty w opracowaniu jako Suwalszczyzna) - posiadają olbrzymi, drzemiący potencjał, który można 

wydobyć dzięki procesowi badawczemu, wnikliwej obserwacji, pomysłowości oraz współpracy 

różnych jednostek.  

Biorąc pod uwagę powyższe, cel badawczy niniejszego opracowania przewija się na kilku 

płaszczyznach. W pierwszej części analitycznej określony został obszar i potencjał turystyczny 

Suwalszczyzny jako regionu turystycznego posiadającego już identyfikowalną markę. Badania  

określiły również znaczenie turystyki, z uwzględnieniem niszowej turystyki wędkarskiej, na 

współczesnym rynku turystycznym, wskazały konkurencję w tym zakresie, a także trendy w turystyce, 

które są wyznacznikiem popytu turystycznego, a tym samym motywem rozwoju infrastruktury i oferty 

turystycznej. 

Aby znaleźć dla obszaru objętego LSROR najlepsze, zgodne ze współczesnymi trendami, 

rozwiązania prorozwojowe, niezbędne było przeprowadzenie analizy SWOT, a następnie możliwe 

było wskazanie w II Części opracowania kierunków rozwoju turystyki wędkarskiej na 

Suwalszczyźnie, w tym sformułowanie propozycji w zakresie wizji, misji, celów marketingowych, 

charakteru produktów i przedsięwzięć do realizacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych.  

  Badania zostały przeprowadzone w formie analizy dostępnych materiałów: literatury 

fachowej, artykułów naukowych, opracowań dla regionu, badań ankietowych przeprowadzonych w 

środowisku wędkarzy, danych GUS, PZW, WPN. W trakcie badań przeprowadzono również wiele 

wywiadów z przedstawicielami PZW, WPN, użytkownikami i dzierżawcami wód regionu, 

przedstawicielami samorządu lokalnego i organizacji turystycznych, a także wykorzystane zostały 

ponad 20-letnie doświadczenia autorki niniejszego opracowania, zajmującej się zawodowo tematyką 

turystyki i będącej pomysłodawcą wielu dotychczasowych działań w tym zakresie na obszarze 

Suwalszczyzny. 

Wyniki badań i zawartość niniejszego opracowania mogą służyć zarówno w celach 

planistycznych LGR, samorządom jak również przedsiębiorstwom turystycznym do rozwoju oferty 

turystyki wędkarskiej, pozwalając dostosować produkty turystyczne regionu do wymogów turystów, a 

w konsekwencji zbudować silną markę i podnieść atrakcyjność turystyczną regionu. 
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1. Opis obszaru 

 

1.1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” i LSROR.  

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” utworzona została 7 

września 2009 r. Uchwałą zebrania założycielskiego i przyjęła formę stowarzyszenia. Głównym celem 

działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego  i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa, obejmujących 17 gmin północnej 

części województwa podlaskiego. W ramach działań podejmowanych przez LGR szczególne 

znaczenie przypisuje się:  

1) zrównoważonemu rozwojowi obszarów rybackich, 

2) zrównoważonemu rozwojowi sektora rybactwa, 

3) poprawie jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa, 

4) poprawie efektywności wykorzystania zasobów lokalnych, 

5) rekonwersji obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa, 

6) ochronie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa, 

7) wspieraniu działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, 

8) wspieraniu różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od rybactwa, 

9) podniesieniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

10) rozwojowi i usprawnieniu współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami 

reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego oraz innymi 

podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim, 

11) wspieraniu rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby, 

12) opracowaniu i wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, zwanej LSROR, 

13) aktywizacji społecznej, zawodowej i gospodarczej mieszkańców obszarów zależnych od 

rybactwa, 

14) budowaniu i promocji wizerunku regionu, 

15) upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszarów 

zależnych od rybactwa, 

16) wspieraniu rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa, 

17) wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i 

organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechnianiu idei demokracji, 

samorządności i samorządu, 

18) przeciwdziałaniu bezrobociu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

obszarów zależnych od rybactwa, 

19) inicjowaniu oraz wspieraniu działań realizowanych na zasadach partnerstwa. 

Obecnie w skład LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wchodzi 96 podmiotów, w tym 

34 osoby prawne min. samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe oraz 62 osoby fizyczne, w 

tym dzierżawcy jezior, użytkownicy rybaccy
1
. LGR działa na rzecz wszystkich mieszkańców gmin 

członkowskich, a jej program ma przyczynić się do większej aktywizacji społeczności obszarów 

                                                   
1 Strona internetowa: www.lgr-pojezierze.eu. 

 

http://www.lgr-pojezierze.eu/
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związanych z rybactwem, m.in. poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego 

obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw prorozwojowych w oparciu o Lokalną 

Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).  

LSROR jest to dokumentem opracowanym przez Stowarzyszenie LGR „Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie” w trakcie ubiegania się o status lokalnej grupy rybackiej i podlega 

niezbędnej aktualizacji w trakcie działania Stowarzyszenia. Zawiera podstawowe wytyczne dotyczące 

rozwoju obszaru wchodzącego w skład LGR pod kątem jego związku z rybactwem oraz wskazuje 

wizję rozwoju obszaru rybackiego, na którym działa Stowarzyszenie. LSROR stanowi swego rodzaju 

plan wyznaczający kierunki, w jakich ma się rozwijać wskazany obszar zależny od rybactwa. Jest to 

obowiązkowy dokument, którego założenia i cele winny być realizowane przez Stowarzyszenie i 

potencjalnych beneficjentów (np.: gminy, rybaków, hodowców ryb, przetwórców, innych 

przedsiębiorców itd.), realizujących poszczególne zadania i korzystających ze środków Osi 

Priorytetowej 4. Za przestrzeganie zgodności realizowanych zadań z LSROR odpowiedzialny jest 

Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 

1.2 Obszar objęty LSROR LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz 

badaniami w zakresie turystyki wędkarskiej.  

Obszar działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, dla którego została przygotowana 

LSROR, obejmuje 17 gmin północnej części województwa podlaskiego w obrębie 4 powiatów:  

1) suwalskiego – gminy: Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Wiżajny, Raczki, Przerośl, Filipów 

2) augustowskiego – gminy: Augustów, Nowinka, Płaska, Bargłów Kościelny, miasto Augustów 

3) sejneńskiego – gminy: Sejny, Krasnopol, Puńsk, Giby 

4) grajewskiego – gmina Rajgród 
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Rys. 1 Gminy wchodzące w skład LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
2
. 

 

Turystyka i współczesny rynek turystyczny znajduje się w czołówce światowych dziedzin 

gospodarki, występuje tu jednak bardzo duża konkurencja. Powodzenie w zakresie wykreowania i 

promocji oferty turystycznej można osiągnąć dzięki kilku niezbędnym czynnikom, wśród których 

można wymienić:    

 współpracę, integrację działań i zaangażowanie wielu podmiotów w  tworzenie, finansowanie 

promocję i sprzedaż oferty 

 wspólne określenie regionu/obszaru recepcji turystycznej, posiadającego 

identyfikowalną markę, spójny program rozwoju turystycznego i koncepcję działalności 

promocyjnej 

 wspólne promowanie i sprzedaż oferty turystycznej w ramach danego obszaru 

  jednolite zarządzanie całym procesem tworzenia, finansowania promocji i sprzedaży oferty 

turystycznej 

                                                   
2 Strona internetowa: www.lgr-pojezierze.eu . 

http://www.lgr-pojezierze.eu/
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Podstawowym założeniem w rozwoju turystyki i procesie budowania produktów turystycznych, 

w tym również turystyki wędkarskiej, jest zatem konieczność wzięcia pod uwagę spójności obszaru w 

ujęciu przestrzennym, historycznym i kulturowym oraz społeczno-gospodarczym. Obszar powinien 

być rozpoznawalny i posiadać dobrze identyfikowalną markę, stąd proponuje się, aby na potrzeby 

rozwoju turystyki wędkarskiej na obszarze działania Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” i LSROR wykorzystać już funkcjonującą markę SUWALSZCZYZNA. Pokrywa się 

ona w większości z obszarem działania LGR, obejmując pod kątem administracyjnym powiaty: 

suwalski, augustowski i sejneński. Tereny wymienionych powiatów, jak również przylegające do tego 

obszaru miasto/gmina Rajgród (leżący na Pojezierzu Rajgrodzkim), łączy wspólne dziedzictwo 

historyczno-kulturowe, podobieństwa przyrodnicze, a w wielu aspektach wręcz jednorodność 

środowiska naturalnego oraz podobieństwo kierunków i perspektyw rozwoju przyjętych przez 

sąsiadujące ze sobą samorządy. W celu harmonijnego rozwoju oferty i produktów turystyki 

wędkarskiej opisywany obszar zostanie ujęty w całości, bez eliminowania kilku gmin niebędących 

członkami LGR, a często bardzo istotnych pod kątem zasobów dla turystyki, położonych wewnątrz 

SUWALSZCZYZNY i stanowiących jej integralną część. Potwierdzeniem takiego podejścia 

gwarantującego spójność obszarową jest fakt, że turysta podczas wypoczynku i rekreacji nie jest 

zainteresowany granicami administracyjnymi, dla niego najważniejsza jest atrakcyjność oferty, z 

której chce skorzystać. 

 

1.3 Lokalizacja i dostępność obszaru  

 

Suwalszczyzna (nazwa pojawiła się w XIX w. w czasie istnienia Królestwa Polskiego) - to 

północno-wschodni kraniec Polski, wciśnięty pomiędzy Białoruś, Litwę i rosyjski Obwód 

Kaliningradzki.  Suwalszczyzna stanowi geograficznie południową część Pojezierza Litewskiego, 

która nazywana bywa Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko - Augustowskim. Różni się ona od 

Pojezierza Mazurskiego nie tylko cechami fizycznogeograficznymi, lecz również odrębnym rozwojem 

historycznym. Nie wchodziła w skład państwa krzyżackiego, a później Niemiec, ale należała do 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś od 1815 r. do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim i 

wreszcie do odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Ta różna przynależność polityczna wywarła swoje 

piętno na zagospodarowaniu regionu, stopniu antropogenizacji i charakterze osiedli.  

Za zachodnią granicę Pojezierza Litewskiego przyjmuje się obniżenie Jarki, częściowo bieg 

Rospudy i kontakt sandrowej Równiny Augustowskiej z Pojezierzem Rajgrodzkim. Od południa 

granicę tworzy linia maksymalnego zasięgu fazy leszczyńskiej, którą wyznacza występowanie 

kopalnych i współczesnych jezior wytopiskowych. Od wschodu i północy polska część Pojezierza 

Litewskiego zamknięta jest granicą państwa z Litwą. 

Suwalszczyzna jest częścią administracyjną województwa podlaskiego oraz obszaru 

funkcjonalnego Zielone Płuca Polski i wchodzi w skład Euroregionu Niemen.  Pod kątem 

administracyjnym położona jest głównie na obszarze trzech powiatów: suwalskich, augustowskiego i 

sejneńskiego. Ze względu na obszar działania Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" i zasięg LSROR analizą zostaje objęty w niniejszym opracowaniu także teren 

miasta/gminy Rajgród – obszar Pojezierza Rajgrodzkiego - spójny z Suwalszczyzną pod kątem 

geograficzno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym – aspektów bardzo istotnych dla rozwoju 

turystyki wędkarskiej. 
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Rys.2 Mapa. Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny. 

 

 

Rys. 3 Mapa. Usytuowanie regionu Suwalszczyzny na tle województwa podlaskiego. 

 

Położenie regionu turystycznego Suwalszczyzny w geograficznym centrum Europy oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie trzech państw sprawia, iż spełnia ona istotną rolę w krajowym i 

międzynarodowym systemie komunikacyjnym.  

Przebiega tędy ważny szlak transportowy z północy na południe (z Helsinek przez kraje 

nadbałtyckie do Warszawy). Europejska Konferencja Ministrów Transportu na Krecie w 1994 r. i w 

Helsinkach w 1997 r., ustaliły trasy dróg i linii kolejowych o znaczeniu transeuropejskim. Trasę 
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Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki zaliczono do I Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego (spośród 10 korytarzy transportowych określonych dla Europy Środkowej i 

Wschodniej 4 z nich przebiega przez Polskę). Warunkiem paneuropejskiego korytarza jest 

zrównoważony rozwój, co najmniej dwóch gałęzi transportu. Warunek ten spełniają plany rozwoju 

sieci transportowej w postaci drogi szybkiego ruchu – VIA BALTICA oraz linii kolejowej – RAIL 

BALTICA, obu przebiegających przez region turystyczny Suwalszczyzny. 

 

Rys. 4 Mapa. Odległości Suwalszczyzny od ważnych ośrodków w otoczeniu regionu
3
. 

 

1.3.1 Transport drogowy 

W wymiarze krajowym i regionalnym strategiczne znaczenie odgrywają drogi: 

 Nr 8 Warszawa – Białystok – Augustów – Suwałki – Budzisko – granica państwa (I 

Drogowy Paneuropejski Korytarz Transportowy – droga międzynarodowa E 67) – 

docelowo droga ekspresowa S 8, 

 Nr 61 Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów, 

 Nr 16 Olsztyn – Ełk – Augustów – Pomorze – Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa. 

 

Ważną rolę dla dostępności turystycznej regionu odgrywają również drogi wojewódzkie: 

 Nr 651 Gołdap – Szypliszki - Sejny, 

                                                   
3 Audyt regionu przygranicznego Euroregionu Niemen, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Polska Agencja 

Rozwoju Turystyki, 2003/2004. 
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 Nr 658 Rutka-Tartak – Suwałki 

 Nr 655 Suwałki – Raczki - Olecko 

 Nr 664 Raczki – Augustów 

 

 

Rys. 5 Mapa. Główne szlaki komunikacyjne przecinające region Suwalszczyzny. 

Odległość od przejść granicznych: Gołdap (z Federacją Rosyjską) – 40 km, Kuźnica 

Białostocka (Białoruś ) – 140 km. 

Od 21 grudnia 2007 roku w Polsce i na Litwie obowiązują zasady przekraczania granicy zgodne 

z układem z Schengen. Oznacza to w praktyce swobodne przekraczanie granicy polsko – litewskiej w 

dowolnym miejscu i dowolnym środkiem transportu.  

1.3..2 Transport kolejowy 

Zasadniczy dla obszaru szkielet kolejowej sieci transportowej o znaczeniu krajowym  

i regionalnym stanowią linie kolejowe: 

 Nr 40 Sokółka – Augustów – Suwałki, 

 Nr 51 Suwałki – Trakiszki – granica państwa, 

 Nr 39 Olecko – Suwałki, 
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Przez Suwalszczyznę przebiega I Paneuropejski Korytarz Transportowy E 75 (RAIL 

BALTICA) objęty międzynarodowymi umowami AGC/AGTC w szczególności liniami Warszawa - 

Białystok - Sokółka - Suwałki – Trakiszki - granica państwa z Litwą. Część korytarza I 

zdefiniowanego jako Kolej Bałtycka (Rail Baltica), łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z 

Warszawą stanowi jedyne połączenie kolejowe pomiędzy krajami bałtyckimi i Polską z możliwością 

połączeń z innymi stolicami jak Praga, Berlin i Wiedeń. Korytarz I łączy się w Warszawie z 

korytarzami II (linia E 20) i VI (linia E 65). Linia E 75 - Warszawa - Białystok - Sokółka - Augustów 

- Trakiszki objęta jest Umową Europejską o głównych liniach kolejowych (AGC) ale w chwili 

obecnej nie spełnia parametrów technicznych tej umowy tzn. stan techniczny oraz geometria linii nie 

pozwalają na eksploatację pociągów w ruchu pasażerskim z prędkością 160 km/h i w ruchu 

towarowym z prędkością 120 km/h, z naciskiem na oś 225 kN. Linia jest zelektryfikowana od 

Warszawy do Sokółki, a od Sokółki do Trakiszek wykorzystywana jest trakcja spalinowa. Ponadto 

linia E 75 na odcinku z Białegostoku do Suwałk przecina wyjątkowo wrażliwe ekologicznie tereny 

Puszczy Knyszyńskiej, Doliny Biebrzy i Puszczy Augustowskiej. W wielu miejscach linia brzegowa 

jezior dochodzi prawie do samej linii kolejowej po obu jej stronach. Położenie to stwarza dla PKP 

PLK S.A. określone problemy natury technicznej i ekologicznej. W związku z powyższym 

zaplanowana jest zmiana przebiegu korytarza Rail Baltica na odcinku Białystok - Suwałki, to znaczy 

poprowadzenie go przez Ełk – Olecko zamiast przez Sokółkę - Augustów. Linia przez Ełk jest 

wprawdzie także linią jednotorową, i do tego dłuższą o 33 km od linii przez Sokółkę - Augustów, ale 

za jej wyborem przemawia przede wszystkim fakt, iż trasa przebiega w zdecydowanie mniejszym 

stopniu przez obszary wrażliwe ekologicznie. 

1.3.3 Transport lotniczy  

Regularna komunikacja lotnicza na Suwalszczyźnie nie funkcjonuje. Lotniska sportowo-

sanitarne w Białymstoku i Suwałkach nie są przystosowane do celów komunikacyjnych.  

Lotnisko w Suwałkach użytkowane jest przez miejscowe stowarzyszenie pasjonatów lotnictwa oraz 

prywatnych użytkowników samolotów pasażerskich. W województwie podlaskim przewiduje się 

wybudowanie podlaskiego lotniska regionalnego w rejonie miasta Białegostoku, czynione są starania  

w celu wybudowania lokalnego lotniska w Suwałkach. Najbliższe porty lotnicze utrzymujące 

regularną komunikację międzynarodową to: Kowno (Litwa ) – 140 km od Suwałk; Wilno (Litwa) – 

200 km od Suwałk; Warszawa (Polska) – 290 km od Suwałk. 

1.3.4 Transport wodny śródlądowy 

Transport wodny śródlądowy na obszarze Suwalszczyzny funkcjonuje w ograniczeniu do usług 

ruchu turystycznego. Wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku „Kanał Augustowski” 

wchodzący w skład drogi wodnej łączącej Wisłę przez rzeki Narew, Biebrzę, Nettę, Czarną Hańczę z 

Niemnem pozostał jedynie droga wodną o znaczeniu lokalnym służąc flisowi drewna do Wisły i 

Niemna. W okresie międzywojennym Kanał Augustowski stał się atrakcją turystyczną jako 

malowniczy krajobrazowo szlak kajakowy, żeglarski i komunikacji statkami pasażerskimi. Taką 

funkcję w ograniczonym zakresie (remontem śluz) spełnia na odcinku polskim do dzisiaj. W ostatnich 

latach Kanał Augustowski całkowicie zrekonstruowany został przez stronę białoruską. Od 2005 roku 

funkcjonuje sezonowe, wodne przejście graniczne na Kanale Augustowskim. Zlokalizowane jest na 

śluzie granicznej Kurzyniec.  
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1.4 Zasoby naturalne obszaru 

  
1.4.1  Regiony geograficzne 

Pod względem fizycznogeograficznym Suwalszczyzna znajduje się w następujących regionach 

geograficznych: Makroregion:  Pojezierze Litewskie, Mezoregiony: 842.72 Pojezierze 

Zachodniosuwalskie; 842.73 Pojezierze Wschodniosuwalskie; 842.74 Równina Augustowska; 843.32 

Kotlina Biebrzańska (fragment), 842.86 Pojezierze Ełckie (fragment). 

 

Rys. 6  Mapa. Regiony geograficzne. 

Pojezierza Zachodnio- i Wschodniosuwalskie znajdują się w północnej części Suwalszczyzny, 

Równina Augustowska i Kotlina Biebrzańska w południowej.  

Pojezierze Zachodniosuwalskie (842.72) od zachodu sąsiaduje ze Wzgórzami Szeskimi i 

Pojezierzem Ełckim, od wschodu z Pojezierzem Wschodniosuwalskim i Równiną Augustowską. 

Zajmuje powierzchnię około 830 km
2
. Oś regionu stanowi długa rynna rzeki Rospudy z kilkoma 

większymi jeziorami: Rospuda Filipowska (powierzchnia 3,4 km
2
, głębokość 38,9 m), Garbaś (1,5 

km
2
, 48 m), Sumowo (0,9 km

2
, 13,6 m), Bolesty (1,4 km

2
, 16,2 m) oraz paroma mniejszymi. 

Przepływająca przez te jeziora Rospuda wpada do jeziora Białego pod Augustowem i należy do 

dorzecza Wisły. Na wschód od rynny Rospudy znajduje się rynna Przerośli, z której wody spływają 

do dorzecza Pregoły; największe w niej jest Jezioro Białe Filipowskie (1,3 km
2
, 52 m), wysunięte 

najdalej na południe. Za północno-zachodnią granicę regionu przyjęto obniżenie, wykorzystywane 

przez dopływ górny odcinek Gołdapy – Jarkę. W jej dorzeczu, na przedłużeniu rynny Rospudy, 

znajduje się Jezioro Czarne Gołdapskie (1,7 km
2
, głęb. 27,5 m), a na zachód od Rospudy – Jezioro 

Mieruńskie Wielkie (1,9 km
2
, głęb. 25,5 m), mające odpływ do jeziora Garbaś. A.Richling wyróżnił 

trzy mikroregiony: Wyniesienie Oleckie (842.721) – teren stosunkowo mało urozmaicony na zachód 

od rynny Rospudy, o wysokościach od 165 do 239 m; Garb Przerośli (842.722) – na obszarze 

wododziałowym Błędzianki, Czarnej Hańczy i Rospudy, o wysokościach dochodzących do 257 m; 

Pagórki Przebrodzkie (842.723) –  pomiędzy rynną Rospudy a doliną Czarnej Hańczy, powyżej 

Suwałk. Pojezierze Zachodniosuwalskie jest krainą rolniczą, lasów ma mało, miast nie ma. 

Pojezierze Wschodniosuwalskie (842.73) rozpościera się na pograniczu Polski i Litwy, na 

wschód od doliny Czarnej Hańczy, od południa styka się z sandrową Równiną Augustowską. 

Największe wzniesienia znajdują się w północnej części regionu: Krzemieniucha (na północ od 
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Suwałk) – 288 m n.p.m., na terenie wsi Prawy Las (gmina Przerośl) 295,4 m, Góra Rowelska koło 

Wiżajn – 298,1 m. Formy terenu są ogromnie zróżnicowane; występują wały morenowe, kemy, ozy i 

bardzo głębokie rynny, jak np. rynna jeziora Hańcza (3,1 km
2
, maksymalna głębokość 108,5 m, 

wysokość 227 m n.p.m.), przez które przepływa rzeka Czarna Hańcza, uchodząca do Niemna na 

granicy litewsko-białoruskiej. Pojezierze Wschodniosuwalskie ma klimat o cechach najbardziej 

kontynentalnych w Polsce. Całe Pojezierze Wschodniosuwalskie należy do regionów bardzo 

atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, toteż utworzono tu wiele obiektów 

chronionych. Należą do nich przede wszystkim Wigierski Park Narodowy w otoczeniu jeziora Wigry, 

o powierzchni 150 km
2
, oraz Suwalski Park Krajobrazowy na północ od Suwałk (62,8 km

2
), 

obejmujący kilkanaście jezior, w tym unikatową Hańczę. Istnieje ponadto kilka rezerwatów, m.in. 

„Bobruczek" (0,9 ha) w pobliżu linii kolejowej z Suwałk do Trakiszek, „Marycha" (208,8 ha) na 

północny-zachód od Sejn, „Cmentarzysko Jaćwingów" (4,1 ha), obejmujący bór świerkowy z 

kurhanami w Szwajcarii na północ od Suwałk. Malowniczym obiektem zabytkowym jest były klasztor 

Kamedułów na półwyspie jeziora Wigry. Znajdują się tu dwa miasta: Suwałki i Sejny.  

Równina Augustowska (842.74) jest sandrem zaczynającym się w okolicach Suwałk, na 

wysokości około 150 m, i obniżającym się do około 120 m w okolicach Augustowa. Od północy 

graniczy z Pojezierzem Wschodniosuwalskim, od zachodu z Pojezierzem Zachodniosuwalskim, od 

południa z Kotliną Biebrzańską i w granicach Polski zajmuje powierzchnię około 1170 km
2
. Sandr 

powstał w fazie poznańskiej zlodowacenia wiślańskiego i pokrywa formy związane z fazą 

leszczyńską, o której zasięgu świadczą wytopiskowe misy licznych jezior. Należy do nich południowa 

część Wigier i grupa jezior pod Augustowem: Necko (4 km
2
, głęb. 25 m), Białe (1,8 km

2
, 30 m), 

Długie (1,6 km
2
, 12 m), Sajno (5,2 km

2
, 27 m), Studzieniczne (2,5 km

2
, 30,5 m), a dalej ku 

wschodowi – Serwy (1,6 km
2
, 41,5 m), Mikaszewo (1,3 km

2
, 15 m) i inne. Przeważającą część równi-

ny zajmuje Puszcza Augustowska, w której utworzono wiele rezerwatów przyrody. Na północnym-

wschodzie znajduje się rezerwat „Tobolinka" (4,3 ha), śródleśne jezioro dystroficzne; w okolicach 

Augustowa „Brzozowy Grąd" (0,1 ha) ze stanowiskiem obuwika pospolitego na wyspie Jeziora 

Studzienicznego; dalej ku wschodowi rezerwaty leśne, m.in. „Mały Borek" (90,5 ha), obejmujący 

fragment boru sosnowego, „Starożyn" (183,4 ha) i „Kozi Rynek" (143,6 ha) z lasami grądowymi i 

olsami. Na południe od Augustowa rezerwatem jest jezioro Kolno, miejsce lęgowe łabędzia niemego.  

Kotlina Biebrzańska (843.32) jest rozległym, zabagnionym obniżeniem o powierzchni około 

2600 km
2
, długości ponad 100 km i szerokości 10 – 20 km. Dno kotliny obniża się z północy na 

południe od 120 do 98 m przy ujściu Biebrzy do Narwi. Biebrza jest głównym ciekiem kotliny, choć 

przez jej południową część przepływa ze wschodu na zachód Narew. Dopływem Biebrzy jest między 

innymi Netta, wykorzystywana wraz z Biebrzą jako droga wodna Kanału Augustowskiego. Kotlina 

Biebrzy jest silnie zabagniona. Na Suwalszczyźnie znajduje się północna część kotliny, a granica 

przebiega wzdłuż odcinka Biebrzy.  

Pojezierze Ełckie  (842.86) – w jego południowej części znajduje się Jezioro Rajgrodzkie, 

które posiada wiele walorów rekreacyjnych i wypoczynkowych, ma urozmaiconą linię brzegową, 

graniczącą na długich odcinkach z lasami i terenami mało zmienionymi jeszcze przez cywilizację, a 

przeźroczystość wody sięga do 3 m. 

Pod względem ukształtowania terenu Suwalszczyzna dzieli się na dwa wyraźnie różniące się 

podregiony. Południowa część krainy jest generalnie płaska i w większości porastają ją bory Puszczy 

Augustowskiej. To Równina Augustowska, której obniżenia wypełniają liczne jeziora. Im dalej na 

północ, tym teren Suwalszczyzny coraz bardziej się fałduje, by w okolicach Wiżajn przypominać 

tereny podgórskie.  
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Rys. 7 Mapa. Ukształtowanie terenu 

Obszar ten cechują charakterystyczne polodowcowe formy rzeźby terenu: 

a) formy związane z akumulacją lodowcową, tj. powstałe pod lodowcem lub u jego 

krawędzi (rynny lodowcowe, moreny czołowe, moreny denne), 

b) formy martwego lodu, które powstawały podczas cofania się lądolodu, gdy od jego 

cielska odrywały się wielkie, wytapiające się płaty lodu zwanego martwym (moreny 

martwego lodu, zagłębienia wytopiskowe) 

c) formy związane z akumulacją wód lodowcowych (ozy, kemy, sandry) 

 

W krajobrazie Suwalszczyzny wyróżnia się wiele wzgórz z powodu znacznych wysokości 

względnych (między najwyższym punktem a otaczającą okolicą). Często z tymi wzniesieniami 

związane są ciekawe historie, które wiążą się też z ich nazwami. 

 

Najwyższe i najniższe miejsca na Suwalszczyźnie (w metrach n.p.m.) 

Góra Rowelska 298 m 

Góra Krzemieniucha 289 m 

Góra Leszczynowa 272 m 

Góra Cisowa 256 m 

Góra Krzemianucha 254 m 

Góra Jesionowa 252 m 

Kanał Augustowski przy śluzie Kurzyniec        

(najniższe miejsce na Suwalszczyźnie) 

100 m 

Tabela 1. Najwyższe i najniższe miejsca na Suwalszczyźnie 
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1.4.2 Klimat Suwalszczyzny 

Odrębność Suwalszczyzny od Mazur czy Podlasia podkreśla większy kontynentalizm klimatu. 

Cała Suwalszczyzna, pomimo niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego, pozostaje pod znacznym 

wpływem klimatu kontynentalnego. Lata często bywają tu upalne, a zimy mroźne. Lato zaczyna się w 

pierwszej dekadzie czerwca i jak wykazały wieloletnie pomiary, ma około 25 dni z temperaturą 25–

30
0
C. Maksymalna odnotowana temperatura wynosiła +36

0
C. Największe nasłonecznienie występuje 

w czerwcu i w lipcu; najmniejsze zachmurzenie nieba – zazwyczaj w czerwcu i we wrześniu, a 

najczęstsze – w listopadzie. Jesień zaczyna się pod koniec sierpnia. Okres wegetacyjny trwa prawie 

trzy tygodnie krócej niż na zachodzie Polski. Średnia roczna temperatura wynosi około 6
0
C, a suma 

opadów około 600 mm. Najmniej opadów atmosferycznych jest w maju i wrześniu.  

W województwie podlaskim wyróżnia się  trzy regiony klimatyczne – suwalski, podlaski i 

mazowiecki. Obszar Suwalszczyzny znajduje się w suwalskim regionie klimatycznym. Spośród 

wymienionych trzech regionów jest on najchłodniejszy, mimo występowania znacznej liczby jezior, 

łagodzących warunki termiczno – wilgotnościowe. Region ten charakteryzuje się znacznymi kontrastami 

opadowymi ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu. W regionie suwalskim pokrywa 

śnieżna zalega najdłużej w województwie. Pierwszy śnieg pojawia się na Suwalszczyźnie już na początku 

listopada. Niestety i tutaj pokrywa śnieżna ma charakter nietrwały, wywołany śródzimowymi 

odwilżami. Pod względem długości trwania pokrywy śnieżnej rekordowa była zima 1969/70, kiedy w 

Suwałkach odnotowano 137 dni ze śniegiem, najwięcej w całym województwie podlaskim. W rejonie 

Suwałk czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi średnio 90 dni w roku, i nie trwa krócej niż 36 dni. Są 

to wartości największe dla północno-wschodniej części Polski. W Suwałkach największą wysokość 

pokrywy śnieżnej odnotowuje się od lutego do kwietnia.  

Ważną cechą klimatu wyróżniającą ten region od pozostałych jest największa w województwie 

podlaskim średnia roczna prędkość wiatru, ponad 4 m/s, z dużym udziałem wiatru o prędkościach 

umiarkowanych i silnych. Pora najsilniejszych wiatrów (przeważają zachodnie) przypada na marzec i 

listopad natomiast najsłabszych – na lato. 

W obrębie suwalskiego regionu klimatycznego wyróżniono trzy subregiony: Garbów Pojeziernych, 

Suwalsko-Sejneński oraz Wigiersko-Augustowski.  

 

 

Rys. 8 Subregiony suwalskiego regionu klimatycznego 

 



 

 15 

O ich wyodrębnieniu zadecydowały wyraźne różnice w ilości opadów. W subregionie Garbów 

Pojeziernych suma roczna opadów atmosferycznych jest największa, istotnie mniejsza w subregionie 

Wigiersko-Augustowskim, a najmniejsze opady notuje się w subregionie Suwalsko-Sejneńskim.  

W województwie podlaskim tylko region suwalski  może poszczycić się faktem, że średnia 

miesięczna temperatura powietrza przyjmuje wartości ujemne w czterech miesiącach – grudniu, 

styczniu, lutym i marcu. W pozostałych regionach województwa średnie temperatury marca są 

dodatnie. W Suwałkach średnie temperatury są jednocześnie najniższe w województwie a 

najchłodniejszym miesiącem jest styczeń. Do Suwałk należy rekordowo najmniejsza średnia 

temperatura roczna: 4,3
O
C w 1987 roku. W ciągu ostatnich 60 lat zdarzało się, że słupek rtęci na 

Suwalszczyźnie opadał do prawie -40
O
C. Jednakże proces zmian warunków klimatycznych na tym 

obszarze nie jest odosobniony, gdyż na całej kuli ziemskiej dokumentowane są zmiany klimatu o 

zasięgu regionalnym i globalnym. Proces globalnego ocieplania się klimatu miał swój początek już 

prawdopodobnie w XIX wieku. Od tego czasu obserwuje się stopniowy wzrost średniej temperatury 

powietrza na całej Ziemi. Mimo takich wniosków Suwalszczyzna wciąż pozostaje obszarem 

posiadającym najlepsze (poza górami) warunki klimatyczne do rozwoju zimowych aktywności, w tym 

wędkowania spod lodu.  

1.4.3 Sieć hydrograficzna Suwalszczyzny  

Młoda polodowcowa rzeźba Suwalszczyzny charakteryzuje się niezmiernie bogatą siecią 

hydrograficzną. Sieć rzeczna w południowej części Suwalszczyzny jest dziedzictwem odpływu 

lodowcowo-rzecznego, a na północy ukształtowała się w miarę zaniku zlodowacenia. W północnej 

części regionu, wznoszącej się do wysokości prawie trzystu metrów nad poziom morza, swoje źródła 

ma wiele cieków płynących w kierunku trzech rzek: na wschód do Niemna, na południe do Wisły i na 

północ do Pregoły. Ten źródliskowy charakter tłumaczy wyróżniającą się spośród innych obszarów 

czystość tutejszych rzek i jezior. 

Większość rzek znajduje się w dorzeczu Niemna, przepływającego przez teren Białorusi i 

Litwy. Największą rzeką Suwalszczyzny jest Czarna Hańcza, której długość wynosi 147 km, z tego w 

Polsce – 117. Swój początek bierze w okolicy wsi Okliny, około 10 km na południowy zachód od 

Wiżajn. Przepływa przez jezioro Hańcza, miasto Suwałki i jezioro Wigry. W Rygoli łączy się z 

systemem wodnym Kanału Augustowskiego. Od Wigier stanowi jeden z najpiękniejszych i 

najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Największym lewym dopływem Czarnej Hańczy 

jest Marycha, o długości 80,8 km, w tym 17,6 km poza granicami Polski, w górnym odcinku 

nazywana też Czarną. Po opuszczeniu jeziora Sejny przepływa przez miasto Sejny i po przebyciu 17 

km wpada do jeziora Pomorze; po 12 km od niego dopływa do granicy polsko-litewskiej, którą 

biegnie przez około 10 km; następnie już poza Polską staje się graniczną rzeką litewsko-białoruską i 

ostatecznie wpada do Czarnej Hańczy na terytorium Białorusi. W Suwalskim Parku Krajobrazowym 

znajdują się źródła Szeszupy, jednej z większych rzek Litwy. Ten lewy dopływ Niemna ma długość 

297 km, z czego w Polsce tylko 24 km.  

Druga co wielkości rzeka Suwalszczyzny – Rospuda – ma długość 102 km i znajduje się w 

dorzeczu Wisły. Jest to bardzo malownicza rzeka o zmiennym charakterze – od bystrej z kamienistym 

dnem i płynącej głęboką doliną do leniwej z zabagnionymi brzegami. Przepływa przez osiem jezior: 

Czarne, Rospuda Filipowska, Kamienne, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty i wpada do 

dziewiątego – Rospudy Augustowskiej. Mija trzy dawne miasteczka – Filipów, Bakałarzewo i Raczki. 

Od Rospudy Filipowskiej stanowi bardzo interesujący szlak kajakowy (72 km). W tabeli poniżej 

znajduje się krótka prezentacja wybranych rzek 



 

 16 

Lp. Nazwa Charakterystyka 

1. Rospuda 

Rzeka ma długość 102 km. Wypływa z Jeziora Czarnego, a uchodzi do 
jeziora Rospuda. Tworzy szlak wodny o długości ok. 67 km. Przepływa 

przez 9 jezior. Rzeka tworzy średnio trudny, bardzo urozmaicony szlak 

wodny, charakteryzujący się zróżnicowanym nurtem oraz przeszkodami w 

postaci zwalonych drzew, mostów itp. Czas spływu to ok. 4-5 dni. 

2. Czarna Hańcza 

Rzeka ma długość 141,8 km (na terenie Polski 107,8 km) i tworzy długi, bo 

ok. 100 km szlak wodny. Początek szlaku jest w Gawrychrudzie lub w 

Starym Folwarku, skąd od wypływu Czarnej Hańczy z Wigier szlak 
prowadzi przez Puszczę Augustowską do Rygoli, gdzie rzeka łączy się z 

Kanałem Augustowskim, którym kajakarze dopływają do Augustowa. Jest 

to jeden z najpopularniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków 

wodnych w kraju. Czas spływu to 5-7 dni. 

3. Marycha 

Rzeka tworzy 23 km szlak wodny. Początek spływu jest zazwyczaj 

w Sejnach, skąd rzeka płynąc wśród polnych wzniesień dostaje się do 

malowniczego jeziora Pomorze. Potem płynie przez bory Puszczy 
Augustowskiej. Szlak kończy się w Zelwie. 

4. Szeszupa 

Jest to rzeka długości 297 km należąca do Pojezierza Litewskiego 

dopływająca do Niemna. Jej 24-kilometrowy odcinek leży po stronie 

polskiej. Płynie przez Suwalski Park Krajobrazowy. Rzeka tworzy ok. 20 
km szlak wodny. 

5. Biebrza 

Rzeka o długości 164 km jest prawym dopływem Narwi. Płynie szerokim, 

zbagnionym korytem (fragmentami przez gminę Sztabin). Wokół rzeki 

powstał Biebrzański Park Narodowy znany z niezliczonego bogactwa 
i różnorodności ptaków (głównie wodno-błotnych). Rzeka tworzy szlak 

wodny wzdłuż południowych obrzeży Suwalszczyzny, od Lipska do 

połączenia się Biebrzy z Kanałem Augustowskim w Dębowie. Od śluzy 
Dębowo szlak prowadzi Kanałem Augustowskim do Augustowa. Można też 

Biebrzą płynąć dalej, przez Biebrzański Park Narodowy, aż do jej ujścia do 

Narwi. 

6. Netta Rzeka tworzy 35 km szlak wodny. 

7. Szelmentka 

Rzeka o długości 25 km (z czego ostatnie 3 km leżą już na terenie Litwy). 

Rzeka tworzy bardzo malowniczy i urozmaicony szlak kajakowy, 
przepływający przez kilka jezior, pokonuje wiele przełomów. Rzeka wpada 

do Szeszupy. Tworzy 21 km szlak wodny. 

8. Wiatrołuża 
Rzeka ma 20 kilometrów długości. Jest stosunkowo wąska i płytka, W 

wielu miejscach porośnięta jest szuwarami. Przepływa przez malowniczo 
położone jezioro Królówek i wpada do jez. Pierty. 

9. Blizna 

Rzeka tworzy szlak o długości 35 km. Jest to szlak puszczański. Początek 

jest we wsi Ateny. Stąd, po przecięciu zachodniego krańca jeziora Blizno, 

kajakarze dostają się do wypływu Blizny. Dalej Puszczą Augustowską do 
połączenia się z Rospudą. 

10. 

Czarna 

Pawłówka 

Żubrówka 

Wigra 

Bludzia 

Mniejsze rzeki Regionu raczej nie nadające się do spływów. 

Tabela 2. Wybrane rzeki Regionu Suwalskiego 
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Głównym elementem hydrograficznym Suwalszczyzny, będącym również dziełem lodowca, są 

jeziora. Zawsze jak najsilniejszy magnes przyciągały turystów. Doliczono się ich tutaj 254 o 

powierzchni powyżej jednego hektara. Brak tu jezior o powierzchni o powierzchni ponad tysiąc 

hektarów. Jedynym wyjątkiem są Wigry (2118,3 ha). Akweny Suwalszczyzny nie należą wprawdzie 

do największych w Polsce ale za to wiele jest w czołówce pod względem głębokości. Jezior o 

głębokości ponad 50 metrów jest 5, przy czym jezioro Hańcza jest najgłębsze w Polsce (108.5 m). W 

zależności od tego, jak powstawały, wyróżnia się wśród nich kilka kategorii. Jeziora rynnowe – 

wąskie i wydłużone, najczęściej południkowo. Zbiorniki takie często położone są w dolinach 

obecnych rzek. Najpiękniejszy chyba zespół takich jezior znajduje się w dolinie Rospudy. Inne 

akweny powstały pośród wzgórz morenowych i stąd nazywane są jeziorami morenowymi. Kolejny 

typ to jeziora wytopiskowe – rozległe, płytkie, o kształtach zbliżonych do owalu. Powstały one 

wyniku wytapiania się brył lodu. Jeżeli bryły te były niewielkie, powstawały tzw. “oczka 

polodowcowe” – niewielkie zagłębienia bezodpływowe. Te ostatnie występują bardzo licznie w 

północnej części Suwalszczyzny. Do szczególnych zbiorników należą Wigry posiadające cechy trzech 

pierwszych typów jezior. 

Ze względu na stopień użyźnienia (trofię), daje się wyodrębnić cztery podstawowe typy jezior: 

oligotroficzne (mało żyzne, czyste i przejrzyste), eutroficzne (żyzne, mało przejrzyste, z “zakwitami” 

glonów), mezotroficzne (typ pośredni między oligotroficznym i eutroficznym) oraz dystroficzne (o 

wodzie naturalnie zakwaszonej).  Te ostanie nazywane są na Suwalszczyźnie sucharami i są wielką 

osobliwością. 

Omawiany obszar charakteryzuje się także licznymi jeziorami głębokimi. Cechują się one 

największą czystością i najmniejszym stopniem eutrofizacji (żyzności). Wykazują najwyższą 

naturalną odporność na zanieczyszczenie. Dzięki temu żyją w nich organizmy rzadko spotykane w tej 

części Europy, typowe dla zimnych wód północnych. Spośród ryb występują w nich między innymi 

sielawa Coregonus albula i sieja Coregonus lavaretus. Roślinność zanurzoną reprezentują coraz 

rzadsze ramienice Chara sp. Ponadto wśród zwierząt bezkręgowych, żyjących w wodach jezior 

zimnych, czystych i głębokich, na uwagę zasługuje reliktowy kiełż głębinowy Pallasea 

quadrispinosa. Krótka prezentacja wybranych jezior znajduje się w tabeli poniżej.  

Lp. 

Nazwa i 

powierzchnia 

jeziora (w ha) 

Położenie 

Charakterystyka 
miejscowość gmina 

1.  

Necko               

422,7 

Miasto Augustów 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 
warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych, 

rozbudowana infrastruktura 
wodniacka 

2.  

Rospuda            

105,1 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 

3.  

Białe                 

487,6 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 
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4. 

 
 

Studzieniczne   

253,0 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i odpoczynku  

na wodzie   

5. 

 

Sajno                 

530,8 

Jezioro rybne, leszczowe z czystą 

wodą dobre warunki do wędkowania, 

kąpieli i uprawiania sportów wodnych 

6. 

Kolno                

260,3 Kolnica  Augustów 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-

szczupakowe w rezerwacie, 
atrakcyjne wędkarsko 

7. 

Tajno                

229,4 Tajenko  

Bargłów 

Kościelny 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i odpoczynku  

na wodzie   

8. 

Dręstwo            

526,6 Dreństwo  

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i odpoczynku  

na wodzie   

9. 
Blizno               
240,4 

Ateny –
Danowskie 

Nowinka 

Jezioro leszczowe, rybne, dobre 
warunki do rekreacji 

10. 
Kopanica            

31,5 
Tobołowo 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i odpoczynku  

na wodzie   

11. 
Tobołowo           
55,0 

Tobołowo 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i odpoczynku  

na wodzie   

12. 
Długie (Kalejty) 
63,1 

Strękowizna 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-

szczupakowe w rezerwacie, 

atrakcyjne wędkarsko 

13. 
Gorczyckie         

22,6 
Gorczyca - 

Płaska 

Płaska 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-

szczupakowe na trasie Kanału 

Augustowskiego, atrakcyjne 

wędkarsko 

14. 
Orle                     

27,3 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-

szczupakowe na trasie Kanału 

Augustowskiego, atrakcyjne 
wędkarsko 

15. 
Mikaszewo       

125,8 
Mikaszówka 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-

szczupakowe na trasie Kanału 

Augustowskiego, atrakcyjne 
wędkarsko 

16. 
Serwy                

460,0 
Serwy Jezioro leszczowe, rybne, dobre 

warunki do rekreacji 

17. 
Pobojno              
24,8 

Płaska Jezioro eutroficzne, rybne, linowo-
szczupakowe, atrakcyjne wędkarsko 

18. 
Rajgrodzkie   

997,0 

Rajgród 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 19. 

Przepiórka        

149,1 
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20. 

Stackie              

344,0 

21. 
Pomorze            
297,6 

Posejnele 

Giby 

Jezioro rybne, leszczowe z czystą 

wodą dobre warunki do wędkowania, 

kąpieli i uprawiania sportów wodnych 

22. 
Gieret              

75,4 
Giby  

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe, dobre warunki do 

rekreacji 

23. 
Zelwa             

105,4 
Zelwa 

Jezioro malowniczo położone o 
bardzo czystej i przejrzystej wodzie. 

Doskonałe warunki do kąpieli. 

24. 
Gremzdy        

207,8 

Gremzdy 

Polskie 

Krasnopol 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe na rzece Gremzdówce . 
Istnieją warunki do kąpieli. 

25. 
Długie            

106,8 
Krasne 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe, dobre warunki do 
rekreacji  

26. 
Dowcień          

83,6 
Ryżówka 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe  

27. 
Żubrowo          

99,3 
Remieńkiń 

max głębokość 17 m. Jezioro 
eutroficzne, linowo-szczupakowe. 

Istnieją warunki do kąpieli. 

28. 
Szejpiszki        

77,8 
Szejpiszki 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe. Istnieją warunki do 
kąpieli. 

29. 
Jeziorki              

26,3 
Jeziorki 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe na rzece Gremzdówce . 

Istnieją warunki do kąpieli. 

30. 
Boksze           

102,0 
Boksze  Osada 

Puńsk 

Bardzo rybne, łowisko specjalne  

31. 
Sejwy             

100,7 
Sejwy 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe. Istnieją warunki do 
kąpieli. 

32. 
Sejny                   

77,5 
Sejny 

Sejny  

Silnie eutroficzne, linowo-

szczupakowe, dobre warunki do 

rekreacji 

33. 
Hołny                

159,0 
Krasnogruda 

Eutroficzne, linowo-szczupakowe, 

atrakcyjne do połowów pod lodem 

34. 
Gaładuś             

592,2 

Radziucie, 

Żegary 

Jezioro graniczne, linowo-
szczupakowe, atrakcyjne do połowów 

pod lodem, dobre warunki do 

rekreacji 

35. 
Mieruńskie        

203,3 
Mieruniszki 

Filipów 

max głębokość 6,7 m. Jezioro 

rynnowe, silnie eutroficzne, bardzo 

rybne. 

36. 
Garbaś              

145,1 
Garbaś I 

max głębokość 48 m. Jezioro o 
wysokich brzegach położone na 

szlaku Rospudy. 
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37. 
Białe Filipowskie 

130,5 
Motule  Nowe 

max głębokość 53 m. Jezioro rynnowe 

o wysokich brzegach. Bardzo czysta 

woda, piaszczyste dno, doskonałe 
warunki do rekreacji. 

38. 
Jemieliste         
67,4 

Jemieliste 

max głębokość 7,5 m. Jezioro 

rynnowe, eutroficzne, bardzo rybne. 

Nadaje się także do rekreacji. 

39. 
Rospuda         

333,8 
Supienie 

max głębokość 39 m. Jezioro bardzo 

malowniczo położone. 

40. 
Szurpiły              

89,0 
Szurpiły 

Jeleniewo 

max głębokość 46,8 m. Wody jeziora 

bardzo przejrzyste, na środku znajduje 
się wyspa Pustelnia. 

41. 
Szelment W.     

356,1 
Udryn, Przejma 

max głębokość 40 m. Zbiornik typu 

rynnowego, atrakcyjny do połowów 
pod lodem. 

42. 
Hańcza           

305,2 

Hańcza, 

Mierkinie Przerośl 

max głębokość 112 m. Najgłębsze 

jezioro w Polsce, o stromych 

zboczach misy jeziornej, rybne. 
Uchodzi do niego Czarna Hańcza. 

43. 
Bolesty           
127,1 

Raczki 
Raczki 

max głębokość 16,2 m. Jezioro 

rynnowe na szlaku Rospudy, bardzo 

długie. Doskonałe warunki do kąpieli. 

44. 
Sumowo              
81.0 

Karasiewo  
Bakałarzewo 

głębokość max. 13,6 m. Bardzo 

malowniczo położone, doskonałe 

miejsce do kąpieli. 

45. 
Krzywe  (zespół) 
215,1 

Mała Huta 

Suwałki 

Atrakcyjne wędkarsko, dobre warunki 
do kąpieli 

46. 
Okmin            

117,4 
Osowa  Bardzo czysta woda, atrakcyjne 

wędkarsko, dobre warunki do kąpieli 

47. 

Pierty                

233,3 

Piertanie  
max głębokość 38 m. Jezioro silnie 

eutroficzne, bardzo rybne. 

48. 

Wigry              

2 098,7 

Bryzgiel, Stary 

Folwark 

max głębokość 73 m. Największe 
jezioro na Pojezierzu, w kształcie 

litery „S”. Posiada urozmaiconą linię 

brzegową, leży na nim 18 wysp. 
Jezioro położone jest na terenie 

Wigierskiego Parku Narodowego. 

Atrakcyjne wędkarsko. 

49. 
Szelment Mały 

179,9 

Przejma 

Wysoka Szypliszki  

max głębokość 28,5 m. Jezioro 
eutroficzne, bardzo rybne (linowo-

szczupakowe). Istnieją warunki do 

kąpieli. 

50. 
Kamenduł           

27,3 
Łopuchowo  

Jeleniewo 
max głębokość 10 m. Jezioro 

eutroficzne, dobre warunki do kąpieli. 

51. 
Jaczno                 

42,1 
Smolniki 

Rutka Tartak 

max głębokość 19 m. Jezioro 

wytopiskowe, silnie eutroficzne, 
rybne. Istnieją warunki do kąpieli. 

52. 
Wiżajny            

298,4 
Stankuny 

Wiżajny 

max głębokość 5,3 m. Jezioro 

rynnowe, sandaczowe, eutroficzne o 

urozmaiconej linii brzegowej. 

Tabela 3. Wybrane jeziora obszaru. 
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Zestawienie jezior o powierzchni pow. 1 ha na terenie poszczególnych gmin LGR 

Lp. Gmina Jeziora na terenie LGR 

Liczba  Powierzchnia w ha 

1 Augustów miasto   10 1 930,69 

2 Augustów   2 270,00 

3 Bargłów Kościelny  6 825,49 

4 
Nowinka  

8 605,22 

5 
Płaska   

14 884,86 

6 
Rajgród   

8 1 600,93 

7 
Giby   

28 871,06 

8 
Krasnopol   

26 964,63 

9 
Puńsk 

13 287,01 

10 
Sejny   

35 1 368,84 

11 
Filipów   

12 1 033,16 

12 
Jeleniewo  

18 617,63 

13 
Przerośl  

7 
580,13 

14 
Raczki  

1 127,12 

15 
Suwałki 

60 3 195,91 

16 
Szypliszki  

7 
257,08 

17 
Wiżajny  

33 
609,49 

 Razem LGR 288 16 029,25 

Tabela 4. Zestawienie jezior o powierzchni pow. 1 ha na terenie poszczególnych gmin LGR 

Stosunki hydrograficzne Suwalszczyzny charakteryzuje także chaotyczne nagromadzenie 

zagłębień bezodpływowych, których większość wypełniają torfowiska. Występowanie dużej liczby 

obszarów torfowiskowych o niewielkich powierzchniach to jedna z osobliwości Suwalszczyzny. W 

większości powstały one w licznych zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu, 

współtworząc niezwykłą w tym regionie mozaikę środowisk. Wyjątek od tej reguły stanowi 

południowa granica Suwalszczyzny, czyli rozległa dolina Biebrzy, a wypełniające ją torfowiska są 

największym obszarem bagiennym w Polsce. Na Suwalszczyźnie spotkamy wszystkie typy torfowisk 

występujących w tej strefie klimatycznej. Szczególna wartość przyrodnicza torfowisk polega na tym, 

że są to zazwyczaj ekosystemy najbardziej naturalne, najmniej zniekształcone przez człowieka. 

Dotyczy to zwłaszcza, zupełnie rolniczo nieprzydatnych, torfowisk wysokich.  
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1.4.4  Lasy Suwalszczyzny 

Flora Suwalszczyzny jest niezwykle interesująca, ponieważ występują tu gatunki 

reprezentujące różne strefy geograficzne. Do najliczniejszych należą środkowo-europejskie i północne 

(borealne). Są tu także rośliny ciepłolubne, rosnące głównie w południowej Europie. Mało 

przekształcone środowisko powoduje, że gatunki rzadkie w innych częściach Polski tu znajdują 

doskonałe warunki życia. Szczególnie liczna jest rodzina storczykowatych. Rośnie tutaj ponad 20 

gatunków tych niezwykłych roślin.  

Północna i południowa części Suwalszczyzny różnią się między sobą również pod względem 

pokrycia terenu lasem. Obszar Pojezierza Suwalskiego w większości porastają niewielkie i liczne 

kompleksy leśne. One też tworzą mozaikę, która w połączeniu z bogatą rzeźbą terenu i jeziorami 

czyni krajobraz niezwykle pięknym. Wielką atrakcją Równiny Augustowskiej jest jej prawie 

całkowite zalesienie. Porasta ją Puszcza Augustowska, która zajmuje około 110 tysięcy hektarów i 

należy do największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. W północno-wschodniej części 

łączy się z leżącą na terenie Litwy Puszczą Kopciowską (27,7 tys. ha), która za Niemnem przechodzi 

w Puszczę Dajnawską, inaczej zwaną Lasami Druskiennicko-Orańskimi (135 tys. ha). Wraz z lasami 

na terytorium Białorusi puszcze te współtworzą największy zwarty kompleks leśny na niżu Europy, 

który pokrywa obszar około trzystu tysięcy. hektarów. Zachował się głównie dzięki słabym, 

piaszczystym glebom i surowemu klimatowi, co nie sprzyjało rolnictwu i dlatego pozostało tu tyle 

lasów. Warunki te przyczyniły się również do tego, że puszcze pogranicza Polski i Litwy przede 

wszystkim porastają bory, czyli zbiorowiska roślinne z drzewami iglastymi. Najbardziej pospolite są 

tu mszyste bory sosnowe i świerkowo-sosnowe. Lasy średnio zajmują 35% powierzchni 

Suwalszczyzny. To sporo więcej niż lesistość Polski (29%) i Europy (ok. 32%). Udział lasów w 

gminie Filipów (północna Suwalszczyzna) wynosi zaledwie 9%. Położona w centrum Puszczy 

Augustowskiej gmina Płaska (południowa Suwalszczyzna) w 82% pokryta jest lasami. 

1.4.5 Obszary i obiekty chronione 

Najsilniejszym magnesem przyciągającym turystów na Suwalszczyznę jest wciąż dzika i 

nieskażona przyroda. Liczne jeziora, rzeki i puszczańskie lasy sprawiają, że Suwalszczyzna należy do 

najpiękniejszych zakątków Polski. Najcenniejsze obszary są chronione w parkach –  narodowym i 

krajobrazowym – oraz w rezerwatach przyrody. 
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Rys. 9. Mapa. Obszary chronione województwa podlaskiego
4
 

Objaśnienie skrótów: SPK – Suwalski Park Krajobrazowy, WPN – Wigierski Park Narodowy, 

BPN – Biebrzański Park Narodowy, PKPK – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, PKDN – 

Park Krajobrazowy Dorzecza Narwi, NPN – Narwiański Park Narodowy, BPN – Białowieski Park 

Narodowy 

1.4.5.1 Wigierski Park Narodowy 

Liczne jeziora, rzeki i puszczańskie lasy sprawiają, że okolice Wigier należą do najciekawszych 

i najpiękniejszych zakątków Polski. Wigierski Park Narodowy jako jedyny w Polsce chroni typowy 

obszar pojezierza. W jego granicach znajdują się 42 naturalne zbiorniki wodne, których łączna 

powierzchnia wynosi około 28 km
2
 (19 % powierzchni parku). W centrum parku leży jezioro Wigry, 

największe i drugie pod względem głębokości na Suwalszczyźnie. Przepływa przez nie herbowa rzeka 

regionu – Czarna Hańcza. Na szczególną uwagę zasługują niewielkie śródleśne zbiorniki wodne, 

                                                   
4 Strona internetowa: www.wrotapodlasia.pl 

 

http://www.wrotapodlasia.pl/
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zwane na Suwalszczyźnie sucharami, których w parku jest dwadzieścia. I nie ma w Polsce drugiego 

takiego miejsca, gdzie byłoby ich tak wiele. Północna część parku znajduje się w zasięgu Pojezierza 

Wschodniosuwalskiego, jest więc pagórkowata; natomiast południowa – jako fragment Równiny 

Augustowskiej – bardziej płaska. Wigierski Park Narodowy to jednak przede wszystkim lasy (ponad 

60% powierzchni), które stanowią północny fragment Puszczy Augustowskiej. Ten leśno-jeziorny 

krajobraz uzupełniają otwarte tereny wsi, pól i łąk. Tutaj właśnie najlepiej widać zróżnicowaną rzeźbę 

terenu, ukształtowaną przez ostatnie zlodowacenie. Grunty orne, łąki, pastwiska oraz zabudowa wsi 

łącznie zajmują 18 proc. areału WPN. Wśród zwierząt na szczególną uwagę zasługują gatunki, które 

dzięki ochronie gatunkowej i rezerwatowej zostały uratowane przed wyginięciem. Do zwierząt 

ocalonych należy w szczególności bóbr europejski, który stał się symbolem parku. Od powstania 

WPN (1989) zamieszkały w nim trzy pary bielików. Wśród ryb skutecznie utrzymuje się tu populacje 

sielawy i siei, a wśród ssaków regularnie obserwuje wilki, rysie oraz zające bielaki (gatunek 

północny). Oprócz dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów do atrakcji Wigierskiego Parku 

Narodowego należą obiekty kultury materialnej. Najcenniejszym zabytkiem jest tu pokamedulski 

zespół klasztorny. Położony na półwyspie, wyróżnia się w krajobrazie okolic jeziora Wigry. 

Odpoczywał w nim papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku. 

Główne drogi są w parku otwarte dla samochodów, ale najlepiej zwiedzać go rowerem, pieszo lub 

kajakiem, a zimą na nartach.  

1.4.5.2Biebrzański Park Narodowy 

Dolina Biebrzy, unikat w skali kontynentu, jest największym i najbardziej naturalnym kom-

pleksem torfowisk w środkowej Europie. Niebywała przestrzeń otwartych bagien pozostawia 

niezapomniane wrażenia. Park narodowy zajmuje powierzchnię 59 223 ha i rozciąga się na długości 

ponad 100 km. Jego północna część – od Lipska po ujście Netty do Biebrzy i uroczyska Czerwonego 

Bagna – znajduje się w obrębie ziemi augustowskiej, stanowiąc południowe krańce Suwalszczyzny. 

Północny basen doliny Biebrzy (w okolicach Lipska i Sztabina) ma szerokość 1,5–4 km, basen 

środkowy (w rejonie Czerwonego Bagna) – już 20 km. Biebrzański Park Narodowy (BPN) utworzony 

został w 1993 roku. Park to królestwo ptaków. Gnieździ się tu 180 gatunków, a 91 zalatuje wiosną i 

jesienią. Trzeba koniecznie przepłynąć Biebrzę na początku maja, w czasie szczytu liczebności 

ptaków. Wtedy bez trudu zobaczymy z kajaka tokujące bataliony i inne niezwykle rzadkie gatunki 

wodno-błotne. Trzeba jednak pamiętać, że przed 23 czerwca pływanie pomiędzy Osowcem i 

Brzostowem wymaga zgody dyrektora parku. Wiosną – po śnieżnych i mroźnych zimach – rzeka 

rozlewa się aż po horyzont. Kto chociaż raz przepłynie jej rozlewiskami, wróci nad Biebrzę wiele razy 

– po to, by latem łódź wprowadziła go w labirynt tysiąca meandrów lub jesień wwiodła w pejzaż 

zrudziałych łąk turzycowych i złocistych brzezin. W granicach parku znajduje się kilkanaście 

rezerwatów, a wśród nich największy w Polsce teren ścisłej ochrony – Czerwone Bagno (2569 ha), 

gdzie odbudowana została po 1945 roku rodzima populacja łosia. Obecnie nad Biebrzą bytuje około 

czterystu tych wielkich i tajemniczych ssaków. Na pewno je zobaczymy, przemierzając liczne szlaki 

turystyczne parku. Oprócz łosia żyje tu jeszcze 48 innych gatunków ssaków. W wodach Biebrzy i 

innych rzek parku doliczono się 36 gatunków ryb. 

1.4.5.3 Suwalski Park Krajobrazowy  

Nieprzypadkowo Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) powstał w 1976 roku jako pierwsza tego 

typu forma ochrony w Polsce. Trudno byłoby w kraju znaleźć obszar o piękniejszym krajobrazie. O 

unikatowym krajobrazie i przyrodzie SPK decyduje niezwykła rzeźba terenu. Na niewielkim obszarze 
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(6284 ha) znajdziemy w nim niespotykane nagromadzenie niepowtarzalnych, różnorodnych i 

szczególnie wyrazistych form polodowcowych. To właśnie tu zobaczymy przykłady najpiękniejszych 

moren, kemów i ozów. I tylko tu poznamy wiszącą dolinę i ogromne głazowiska. To także kraina 

wysokich wzgórz oraz głębokich dolin i rynien, często wypełnionych jeziorami. Tak wielkie 

deniwelacje i tak silne nachylenie zboczy, przypominające krajobraz podgórski, spotyka się bardzo 

rzadko na niżu. Blisko 65 proc. powierzchni parku to tereny rolnicze, głównie pola i łąki. Dzięki temu 

niezwykła rzeźba terenu jest bardzo dobrze widoczna. Z wielu miejsc można dostrzec najbardziej 

charakterystyczne wzgórze – Górę Cisową. Centralną część SPK zajmuje rozległa, głęboka kotlina, 

otoczona ze wszystkich stron wysokimi, stromymi krawędziami. Nosi ona nazwę zagłębienia 

Szeszupy – od płynącej jej dnem rzeki. Znajduje się w nim najpiękniejsze w Polsce zgrupowanie form 

martwego lodu. W zachodniej części parku leży głęboka rynna, a w niej najgłębsze polskie jezioro – 

Hańcza. Jego maksymalna głębokość wynosi 108,5 m. Wypływa z niego Czarna Hańcza, która 

pomiędzy Bachanowem i Turtulem płynie wąską, głęboką doliną, przypominając górski potok. W 

dolinie tej znajduje się najwspanialsze w Polsce skupisko trzynastu pagórków ozowych, zwane ozem 

turtulskim. Na terenie parku znajdują się 22 jeziora. Ze względu na bardzo duże zasilanie przez źródła 

i wody podziemne oraz brak zanieczyszczeń powierzchniowych należą one do najczystszych w 

Polsce. Jeziora kleszczowieckie, położone w okolicy wsi Smolniki, uchodzą za najpiękniejszą pod 

względem krajobrazowym grupę nizinnych jezior w Polsce. Wśród nich największą urodą odznacza 

się Jaczno (34 ha). Przy jego północnym brzegu występują największe w SPK różnice poziomów 

terenu, sięgające 120 m. Nie mniej atrakcyjne są jeziora szurpilskie, z Szurpiłami na czele (80,9 ha) i 

leżącą pośród nich Górą Zamkową.Wielką atrakcję SPK stanowią liczne głazy i głazowiska. Nie ma w 

kraju podobnego miejsca, gdzie na tak małym obszarze skupiałoby się tak dużo głazów. SPK to także 

bogactwo zabytków kultury materialnej człowieka. Do najciekawszych zabytków archeologicznych 

należy położony pośród jezior szurpilskich pojaćwieski zespół osadniczo-obronny, którego 

dominującym elementem jest grodzisko zwane Górą Zamkową. Wśród obiektów sakralnych 

wymienić trzeba świątynię staroobrzędowców (molennę) we wsi Wodziłki. 

Wśród innych form ochrony przyrody należy wymienić: rezerwaty przyrody, użytki 

ekologiczne, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary NATURA 2000. 

 

1.4.5.4 Rezerwaty  

Rezerwaty są obszarowo mniejsze od parków narodowych i krajobrazowych, jednak często nie 

mniej cenne przyrodniczo. Trudno byłoby wymienić wszystkie; ich liczba na Suwalszczyźnie wynosi 

21. Warto jednak wspomnieć przynajmniej o niektórych z nich. W rezerwatach przyrody chroni się 

między innymi najcenniejsze fragmenty Puszczy Augustowskiej. Trzeba więc koniecznie zobaczyć 

leżące w południowej części puszczy: Kozi Rynek, Kuriańskie Bagno, Perkuć i Starożyn. Niektóre 

oprócz lasu ochraniają doliny rzek, jak ostoja bobrów „Marycha” czy Kukle, oraz niewielkie jeziora 

(Łempis, Tobolinka) i duże zbiorniki wodne („Jezioro Kolno”, Kalejty). Są również rezerwaty, które 

poza dziką przyrodą mają na celu zachowanie cennych obiektów kultury materialnej człowieka, jak 

znane nie tylko w regionie „Cmentarzysko Jaćwingów”. W Suwalskim Parku Krajobrazowym 

znajdują się niezwykłe głazowiska „Bachanowo” i „Rutka”. Tam też można zobaczyć, chronione jako 

rezerwat, najgłębsze na Niżu Środkowoeuropejskim jezioro – Hańcza (108,5 m.). 

1.4.5.5 Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne powinno się tworzyć kiedy mamy do czynienia z zasługującymi na ochronę 

pozostałościami ekosystemów, mającymi znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. 

Mogą to być na przykład, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 

torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, kamienice, stanowiska rzadkich 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oczko_wodne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanowisko_%28biologia%29
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lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 

miejsca sezonowego przebywania. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych była 

potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem 

przyrodniczym, nie mogły być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i 

zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. W praktyce za użytki ekologiczne uznaje się 

również większe obszary, które na pewno nie są tylko pozostałościami ekosystemów. Takie przykłady 

spotkamy również na Suwalszczyźnie, gdzie użytkami ekologicznymi są duże jeziora. Wynika to z 

faktu, że znacznie szybsza i łatwiejsza jest procedura powoływania użytku ekologicznego niż 

rezerwatu przyrody. Użytki ekologiczne na Suwalszczyźnie:  

1. Jez. Jaczno, 

2. Jezioro  Długie  Sejneńskie. Jezioro  objęte  jest  programem  reintrodukcji  troci  

jeziorowej  i  innych  rzadkich  gatunków  ryb, 

3. Jez. Jeglówek (20,58 ha). Utworzone w 1994 r. Obejmuje jezioro wraz z pasem zarośli i 

trzcin oraz 15-metrową strefą wokół jeziora. Miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków 

ptaków, 

4. Jez. Szurpiły (89,0 ha). Utworzony w 1996 r. Jezioro objęte jest programem reintrodukcji 

troci jeziorowej i innych rzadkich gatunków ryb, 

5. Jez Kojle (19,38 ha). Utworzony w 1996 r. Jezioro objęte jest programem reintrodukcji 

troci jeziorowej i innych rzadkich gatunków ryb, 

6. Jez. Pierty (21,56 ha). Utworzony w 1996 r. Jezioro objęte jest programem reintrodukcji 

troci jeziorowej i innych rzadkich gatunków ryb, 

7. Jez. Ingiel, 

8. Bagno Wiżajny (3,51 ha). Utworzony w 1993 r. Torfowisko przejściowe z oczkiem 

wodnym w zagłębieniu bezodpływowym, 

9. Jez. Marianka I (2,64 ha). Utworzony w 1994 r. Jezioro wraz z pasem zarośli i trzcin. 

Ochrona występowania raka szlachetnego, 

10. Jez. Marianka II (2,17 ha). Utworzony w 1994 r. Jezioro wraz z pasem zarośli i trzcin. 

Ochrona występowania raka szlachetnego, 

11. Jezioro Łanowcze, 

12. Wyspy na jeziorze Rospuda, 

13. Wyspy na jeziorze Białe, 

14. Wyspy na jeziorze Studzieniczne, 

15. Wyspy na jeziorze Serwy, 

16. Wyspy na jeziorze Blizno.  

 

1.4.5.6 Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia 

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Na 

Suwalszczyźnie status pomnika przyrody nadano 236 drzewom oraz 54 głazom. 

 1.4.5.7 Obszary chronionego krajobrazu 

Obszary chronionego krajobrazu zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe czy 

narodowe i obejmują większe jednostki środowiska naturalnego, takie jak doliny rzeczne, kompleksy 

leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska itp. Na tych obszarach działalność gospodarcza 

podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
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niszczenia środowiska naturalnego). Nie są oznakowane w terenie. Na terenie Suwalszczyzny mamy 

sześć takich obszarów: 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” - zajmuje 

powierzchnię 39510 ha. Rozciąga się od granicy z Litwą na północy po Suwałki i Wigierski Park 

Narodowy na południu obejmując swym zasięgiem cały Suwalski Park Krajobrazowy i tereny na 

wschód od niego, aż po OCK Pojezierza Sejneńskiego. Jedno z najpiękniejszych w Polsce pojezierzy, 

gdzie mozaika jezior, licznych wzniesień, pól, łąk i lasów harmonijnie splata się z siecią dróg i 

zabudowań, tworząc półnaturalny lecz urzekający krajobraz. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” - obszar ten o powierzchni 25 250 ha 

chroni cenne przyrodniczo tereny zachodnich obrzeży Puszczy Augustowskiej, a dokładniej: dolinę 

rzeki Rospudy, od granicy z województwem warmińsko-mazurskim na północy do jeziora Necko na 

południu, dolinę rzeki Szczeberka, kilkanaście jezior rynnowych oraz przylegające do nich bagna i 

lasy. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki” - najmniejszy w województwie 

podlaskim obszar ochrony krajobrazu o powierzchni 3550 ha. Obejmuje górny odcinek rzeki 

Błędzianki i kilka jezior rynnowych ciągnących się pasem od Filipowa do Przerośli. Odznacza się 

urozmaiconą rzeźbą terenu oraz wysokimi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Od wschodu 

sąsiaduje z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, a od południa graniczy z OCK Doliny Rospudy. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze sejneńskie” - rozległy obszar o powierzchni 37 

880 ha. Obejmuje tereny na wschód od Wigierskiego Parku Narodowego po granicę z Litwą. Na 

południu przylega do Puszczy Augustowskiej, a na północy wąskim pasem dochodzi do granicy 

państwa za miejscowością Puńsk. Charakteryzuje się krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu z 

licznymi wzniesieniami, jeziorami i rzekami oraz z cennymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i 

torfowiskowymi. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i jeziora augustowskie” - zajmuje powierzchnię 

65 475 ha, z czego ponad 50 000 ha przypada na lasy. Obejmuje znaczą część Puszczy Augustowskiej 

wraz z jeziorami w jej obrębie i na obrzeżach. Najcenniejszym obiektem kulturowym i historycznym 

Obszaru jest Kanał Augustowski, będący również atrakcyjnym szlakiem kajakowym. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” - w skład Obszaru wchodzi cały 

Biebrzański Park Narodowy o powierzchni 59,223 ha oraz tereny wokół Parku o powierzchni 33 876 

ha. Granica Obszaru pokrywa się z granicą otuliny Parku. Osią i głównym czynnikiem stanowiącym o 

krajobrazie i unikatowej w skali Europy przyrodzie tego terenu jest rzeka Biebrza wraz z jej 

dopływami. Na Suwalszczyźnie znajduje się północny skraj tego obszaru. 

1.4.5.8 Obszary Natura 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to obszary o najcenniejszych walorach 

przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w 

granicach Unii Europejskiej. W skład Europejskiej Sieci Natura 2000 wchodzą dwa rodzaje obszarów 

powoływanych niezależnie od siebie:  

 Obszary specjalnej ochrony [ptaków] (OSO) wyznaczone na podstawie tzw. „Dyrektywy 

Ptasiej” w sprawie ochrony dzikich ptaków. Obszary te wyznaczane są z myślą o ochronie 

rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. 
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 Specjalne obszary ochrony [siedlisk] (SOO) wyznaczone na podstawie tzw. "Dyrektywy 

Siedliskowej", w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Obszary te powoływane są w celu ochrony rzadkich lub zagrożonych siedlisk i zwierząt z 

pominięciem ptaków. 

Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne - w niektórych przypadkach ich granice mogą 

pokrywać się lub być nawet identyczne. Jedynym wspólnym kryterium jest ich znaczenie dla 

gatunków i ekosystemów wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej, a 

jedyną wiążącą wytyczną dotyczącą funkcjonowania obszarów –  konieczność skutecznego 

zachowania tych gatunków i ekosystemów w tzw. „właściwym stanie ochrony". 

OSO Puszcza Augustowska - obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący 

na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone 

drzewostany (ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter. 

OSO Dolina Biebrzy - obszar obejmuje dolinę Biebrzy od jej źródeł do połączenia z rzeką 

Narew oraz dodatkowo Basen Wizny. Chroni największy w środkowej Europie kompleks mokradeł. 

W dolinie Biebrzy stwierdzono dotąd aż 279 gatunków ptaków, z około 400 gatunków jakie można 

spotkać w Polsce! Na Suwalszczyźnie jest północny skraj tego obszaru. 

 

Rys. 10 Mapa. Obszary chronione dyrektywą ptasią i siedliskową programu Natura 2000 w regionie 

Suwalskim. 

DYREKTYWA PTASIA                 

PLB 200002 – DOLINA BIEBRZY 

PLB 200005 – PUSZCZA AUGUSTOWSKA         

DYREKTYWA SIEDLISKOWA 

PLH 200001 – DOLINA BIEBRZY 

PLH 200005 – PUSZCZA        AUGUSTOWSKA 

PLH 200008 – SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

PLH 200009 – WIGIERSKI PARK NARODOWY 
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Rys. 11 Mapa. Obszary chronione programem Natura 2000 w województwie podlaskim
5
. 

 

1.5 Gospodarka i Turystyka 

1.5.1 Walory i atrakcje turystyczne 

1.5.1.1 Walory naturalne 

Suwalszczyzna zdecydowanie wyróżnia się spośród innych regionów Polski, jako kraina posiadającą 

szczególne warunki do uprawiania turystyki. Wśród najważniejszych walorów naturalnych możemy 

wymienić: 

 bogactwo fauny i flory, parki  inne obszary chronione, niezwykła, jak na niżową część 

Polski rzeźba terenu w północnej części Suwalszczyzny,   

                                                   
5 Strona internetowa: www.wrotapodlasia.pl 

 

http://www.wrotapodlasia.pl/
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 ogromne obszary lasów w południowej części Suwalszczyzny, sprzyjające rozwojowi 

różnorodnych form aktywności turystycznej, 

 liczne jeziora będące wielką atrakcją turystyczną przez cały rok, w sezonie wiosenno – 

letnio – jesiennym stanowią doskonalą bazę do uprawiania sportów wodnych: pływanie, 

kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo, natomiast zamarznięte tafle jezior 

stanowią doskonałą powierzchnię do uprawiania wielu sportów zimowych i wędkarstwa 

podlodowego, 

 bogata sieć rzek - zamarzają one znacznie trudniej niż jeziora a pokrywa lodowa 

zazwyczaj nie jest zbyt gruba, pozwala to łatwo zrobić przerębel i zażywać chłodnej 

kąpieli podczas przerw w czasie pobytu w parowych łaźniach, zwanych na 

Suwalszczyźnie baniami.  

Bogactwo przyrody i piękno krajobrazów jest wielkim  atutem Suwalszczyzny w skali nie tylko 

polskiej ale również europejskiej.   

 

1.5.1.2 Walory kulturowe  

 

Walory kulturowe Suwalszczyzny są doskonałym celem interesujących wycieczek. Są 

wprawdzie w Polsce regiony z większą liczbą zabytków, jednak obszar Suwalszczyzny ma swoją 

„kulturową” specyfikę, która może przyciągnąć turystów z kraju i zagranicy.  Na tę specyfikę składają 

się między innymi:  

 grodziska i cmentarzyska jaćwieskie 

 ciekawostki etniczne,  mniejszości narodowe  

 obiekty militarne 

 pomniki i głazy upamiętniające wydarzenia martyrologiczne  

 pomniki, obeliski i głazy poświęcone znanym ludziom 

 cmentarze cywilne i wojskowe, mogiły 

 układy urbanistyczne, budynki miejskie 

 zabytki sztuki sakralnej  

 pozostałości dworów i pałaców 

 zabytkowe chałupy i inne obiekty budownictwa drewnianego (oprócz sakralnych) 

 ciekawe obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe  

 zabytki kolejowe 

 Kanał Augustowski ze śluzami – zabytek hydrotechniki 

 obiekty muzealne (muzea, izby regionalne, galerie, wystawy, miejsca do zwiedzania) 

 miejsca związane ze znanymi ludźmi (Ignacy Pradzyński, Ludwik Michał Pac, Czesław 

Miłosz, Mieczysław Geniusz - budowniczy Kanału Sueskiego, Antoni Baranowski 

(Antanas Baranauskas), Alfred Lityński, Ojciec Święty Jan Paweł II, Alfred Wierusz 

Kowalski, Aleksandra Pilsudska, Maria Konopnicka, Lechosław Marszałek, Knut Olof 

Falk,  Karol Brzostowski, Bohdan Urbanowicz)  

 rzemiosło i sztuka ludowa i regionalne produkty kulinarne 

 

Do innych ważnych walorów kulturowych należy zaliczyć także wartości niematerialne, jak: 

język i gwary, tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe. Ważną dla wzbogacania oferty turystycznej 

dziedziną kultury niematerialnej są legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny.  
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1.5.2 Rozwój gospodarczy, baza i ruch turystyczny 
 

Rozwój gospodarczy jest pojęciem wielowymiarowym, a jego poziom można mierzyć między 

innymi za pomocą mierników ekonomicznych, gospodarczych, demograficznych i społecznych. 

Poziom rozwoju gospodarczego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej określono na podstawie danych 

statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zaprezentowano w formie tabelarycznej oraz 

opisowej. Wybrane wskaźniki omówiono w odniesieniu do województwa podlaskiego i kraju. 

 

1.5.2.1 Dane statystyczne dotyczące terenu LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

 

Wyszczególnienie  
Miasto 

Augustów 

Miasto 

i gmina 

Rajgród  

W gminach powiatu 

Razem augusto-

wskiego 

sejneń-

skiego 

suwal-

skiego 

Dochody samorządów (w tys. 

zł)  w tym: 
70837,35 14476,30 63117,56 41472,09 93502,43 283405,73 

- dochody własne 30730,23 3420,72 9622,55 8634,56 26652,15 79060,21 

udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem 43,4 23,0 15,2 20,8 28,5 27,9 

Ludność 

w tym: 
30351 5432 17660 15227 29764 98434 

- w wieku przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej) 
5800 1076 3845 2994 6693 20408 

- w wieku produkcyjnym 19461 3396 10690 9233 18174 60954 

- w wieku poprodukcyjnym 5090 960 3125 3000 4897 17072 

Bezrobotni 2202 492 1107 1172 1170 6143 

Udział bezrobotnych zarejest-

rowanych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym (w %) 

11,3 14,5 10,4 12,7 6,4 10,1 

Podmioty gospodarki 

narodowej (sztuk) w tym: 
2772 258 896 710 1486 6122 

- rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
48 48 229 95 127 547 

- przemysł i budownictwo 555 48 185 155 345 1288 

- usługi 2169 162 482 460 1014 4287 

Podmioty gospodarki 

narodowej na 10 tys. ludności 

(sztuk) 

913 475 507 466 499 622 

Liczba miejsc noclegowych 2095 217 871 614 1030 4827 

Korzystający z noclegów 

(liczba osób) 
59298 9764 7985 9695 19083 105825 

Liczba udzielonych noclegów 179460 28280 47937 27339 45646 328662 

Wskaźnik liczby korzystających 

z noclegów na 1000 

mieszkańców 

1954 1797 452 637 641 1075 

Tabela 5. Dane statystyczne GUS, Bank Danych Lokalnych 2010 
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Głównym miernikiem ekonomicznym rozwoju gospodarczego jest PKB. Główny Urząd 

Statystyczny nie określa jednak tego wskaźnika dla poszczególnych gmin. Obszar LGR znajduje się  

w podregionie suwalskim dla którego PKB na 1 mieszkańca w roku 2009 wyniósł 23020 zł.  

PKB na 1 mieszkańca w omawianym podregionie jest niższy niż w Polsce o 34,6%. Nieco lepiej 

wygląda sytuacja na tle województwa podlaskiego, gdzie wskaźnik ten jest niższy o 11,3%. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że w perspektywie lat 2007-2009 wskaźnik utrzymuje tendencję 

wzrostową, co oznacza, że wzrasta łączna wartość końcowych dóbr i usług wytworzonych na obszarze 

LGR. 

W latach 2008-2010 następuje stały wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

znajdujących się na obszarze LGR. Dochody własne również utrzymują tendencję wzrostową. Wzrost 

ten może być przesłanką do wyciągnięcia wniosków, iż mieszkańcom na opisywanym terenie żyje się 

coraz lepiej.  

Obszar LGR na koniec 2010 r. zamieszkiwały 98434 osoby, co stanowiło 8,3% mieszkańców 

województwa podlaskiego. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 61,9% ogółu ludności. Udział 

osób w wieku produkcyjnym na omawianym obszarze jest niższy od wskaźnika dla Polski, który 

wynosi 64,4% oraz dla województwa podlaskiego wynoszącego 63,6%. 

Obszar LGR cechuje większy niż w województwie podlaskim (8,4%) oraz kraju (7,9%) udział 

zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Średnio bezrobotni 

stanowią 10,1% ludności w wieku produkcyjnym, z czego w Rajgrodzie wskaźnik ten jest najwyższy  

i wynosi 14,5%, a w wybranych gminach powiatu suwalskiego tylko 6,4%. 

Na obszarze LGR działalność prowadzą 6122 podmioty gospodarki narodowej. Podobnie jak w 

województwie i kraju największy udział stanowią podmioty zajmujące się kolejno: działalnością 

usługową, przemysłem i budownictwem oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. 

Przemysł i budownictwo charakteryzują się zbliżonym udziałem procentowym (ok. 21%) na obszarze 

LGR, województwa i kraju. Udział podmiotów w sektorze usług jest niższy od średniej krajowej 

(76%)  i wojewódzkiej (75%) i wynosi 70% a w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 

jest wyższy od średniej krajowej i wojewódzkiej i wynosi 9%.  

Podobnie jak w przypadku PKB nie są dostępne dane dotyczące wynagrodzeń i liczby 

pracujących w poszczególnych gminach i miastach. W celu zobrazowania tych wskaźników 

przedstawione zostaną dane dotyczące trzech powiatów: augustowskiego, sejneńskiego  

i suwalskiego. Liczba osób pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym w 2010 r. wyniosła 

31 980 osób, co stanowi 32% ludności ogółem. Wskaźnik ten nie uwzględnia jednak pracujących   

w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób. Średnie wynagrodzenie brutto waha się od 2613,35 zł 

w powiecie suwalskim do 3175,28 zł w powiecie augustowskim, co stanowi od 76,1% do 92,4% 

średniego wynagrodzenia w Polsce w roku 2010.  

1.5.2.2 Zagospodarowanie i infrastruktura turystyczna 

Transformacja ustrojowa i gospodarcza Polski na początku lat dziewięćdziesiątych zmieniła 

również oblicze gospodarki turystycznej na obszarze Suwalszczyzny. W miejsce zakładowych 

ośrodków wczasowych nad jeziorami i państwowych obiektów hotelarskich w głównych ośrodkach 

regionu zaczęły pojawiać się obiekty prywatne o różnorodnym charakterze oferujące szeroką gamę 

usług turystycznych przez cały rok.  

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2010 r. bazę turystyczną stanowiły 62 obiekty,  

w tym 11 obiektów hotelowych i 51 innych obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących 

ogółem 4827 miejscami noclegowymi. 43% ze wszystkich miejsc noclegowych znajduje się w mieście 

Augustów. W 2011 r. udzielono 328662 noclegów, co stanowiło 36% ogółu noclegów udzielonych  
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w województwie podlaskim. Ponad połowa z udzielonych 105825 osobom noclegów miała miejsce  

w Augustowie.  

Z bazy noclegowej na Suwalszczyźnie w 2010 roku skorzystało 105,8 tys. turystów. Wskaźnik 

liczby korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców przedstawia „obciążenie” miejscowej 

społeczności przez turystów. W 2010 roku na obszarze LGR wartość tego wskaźnika wynosiła od 452 

w wybranych gminach powiatu augustowskiego do 1954 w mieście Augustów. Dla całego obszaru 

wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1075 i był wyraźnie wyższy niż w województwie podlaskim 

(384) i kraju (536).  

 Uzupełnieniem specjalistycznej bazy turystycznej są kwatery agroturystyczne, systematycznie 

podnoszące standard usług noclegowych i gastronomicznych. Suwalszczyzna dysponuje dodatkowo 

ponad 4000 miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych. Najwięcej miejsc znajduje się na 

terenie gminy Wiżajny (prawie 22% wszystkich miejsc w gospodarstwach agroturystycznych 

omawianego obszaru – informacje na podstawie badań Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej).  

Bazę noclegową uzupełniają lokale gastronomiczne oraz pozostała infrastruktura turystyczna w 

postaci szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych i innych, punktów informacji 

turystycznej, a także funkcjonująca sieć podmiotów świadczących usługi przewozowe oraz usługi  

w zakresie organizacji różnorodnych imprez.  

Region północno-wschodni Polski (obszar działania LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”, objęty LSROR), charakteryzuje się niskim stopniem zaludnienia, niskim stopniem 

urbanizacji i uprzemysłowienia, stosunkowo wysokim bezrobociem oraz niskim stopniem 

przekształcenia i degradacji środowiska naturalnego, co uwidacznia przedstawiona powyżej krótka 

charakterystyka gospodarki. Wybitne walory przyrodnicze, a wśród nich czyste powietrze, duża liczba 

i powierzchnia naturalnych zbiorników wodnych, duża powierzchnia obszarów chronionych stanowią, 

że jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych w Europie miejsc zamieszkania oraz uprawiania różnych 

form turystyki. Ponadprzeciętne, o dużym stopniu naturalności, wartości przyrodnicze obszaru LGR  

predestynują te tereny do rozwoju turystyki, a wielokulturowość mieszkańców pogranicza wzbogaca 

dodatkowo walory turystyczne obszaru. Na obszarze LGR można uprawiać turystykę: pieszą, 

rowerową, kajakową, pod żaglami, konną oraz kulturową. Są tu też dobre warunki do uprawiania 

sportów wodnych, wędkowania oraz myślistwa. Wymienione walory turystyczne szczególnie 

sprzyjają rozwojowi wysokiej jakości produktów turystyki wędkarskiej, które są szczególnie istotnie 

dla obszaru objętego LSROR, ze względu na możliwość wydłużenia dzięki nim sezonu turystycznego.  

 
 

1.5.2.3 Baza gastronomiczna  

Na obszarze Suwalszczyzny funkcjonuje ponad 150 zarejestrowanych obiektów 

gastronomicznych w postaci restauracji, barów, kawiarni, pubów. Baza gastronomiczna jest dobrze 

rozwinięta w głównych miastach regionu, natomiast występuje wyraźny brak sieci gastronomicznej w 

terenie – według opinii turystów jest to jedna ze słabych stron w rozwoju oferty turystycznej, przy 

czym turyści zwracają również uwagę na potrzebę wyeksponowania potraw z ryb w menu ze względu 

na charakter obszaru. 

Kuchnia Suwalszczyzny to bardzo ciekawa mieszanka kuchni pogranicza polsko – litewsko – 

białorusko – rosyjskiego z elementami tradycji żydowskiej czy tatarskiej. Surowy klimat i 

ograniczenie się do podstawowych produktów żywnościowych uczyniły kuchnię suwalską kuchnią 

prostą i niezbyt wyszukaną, ale za to sytą, smaczną i jednocześnie oryginalną. Na podstawową 
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dzienną dietę składał się chleb na bazie słodów, mięso i ziemniaki, dodatkowo okraszane, popijane 

dużą ilością mleka. I chociaż to właśnie ziemniaki i mięso stanowią podstawę potraw na 

Suwalszczyźnie, turysta będzie zaskoczony liczbą dań oferowanych przez tradycyjną kuchnię 

regionalną. Charakterystyczne dla regionu są potrawy wędzone, solone, kiszone, suszone. Najbardziej 

znane i popularne potrawy lokalne to kartacze, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, placki 

ziemniaczane, kołduny litewskie, pierogi, tatar, kindziuk, węgorz wędzony, sieja wędzona, sielawa 

wędzona, lin w śmietanie, sękacz czy mrowisko. Od kilku lat popularność zdobywają sery 

dojrzewające wytwarzane w gospodarstwach rolnych gminy Wiżajny i Rutka-Tartak. 

1.5.2.4 Obiekty sportowe i rekreacyjne 

Baza sportowa i rekreacyjna na obszarze Suwalszczyzny zgromadzona jest głównie w 

ośrodkach miejskich. Najlepiej wyposażone są Suwałki, które posiadają obiekty o wysokim 

standardzie pozwalające na uprawianie praktycznie każdej dyscypliny sportu, w tym nowoczesny, 

dobrze wyposażony Aquapark, nowoczesną halę sportową ze ścianką wspinaczkową, stadion piłkarski 

z sąsiadującym kempingiem. Augustów natomiast wyposażony jest w atrakcyjny z punktu 

wyposażenia turystycznego wyciąg nart wodnych. Na terenie wiejskim opisywanego obszaru istnieje 

mała liczba obiektów sportowych o wysokim standardzie, przeważającą ilość stanowią lokalne sale 

gimnastyczne i boiska przyszkolne. Pozytywnym trendem jest rozwój tejże bazy ze względu na 

program budowy tzw.”Orlików”, istnieje jednak potrzeba zachęcenia jednostek zarządzających tymi 

obiektami do turystycznego udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych. Ważnymi dla rozwoju 

turystyki całorocznej są trasy narciarstwa zjazdowego w Dąbrówce k. Suwałk i WOSiR „Szelment”. 

Ten ostatni jest nowoczesnym centrum zarówno sportów zimowych, jak i rekreacji letniej z polem do 

mini-golfa oraz aktualnie budowaną nowa infrastrukturą w postaci parku linowego oraz wyciągu nart 

wodnych. W najlepszym okresie obiekt ten odwiedzany był przez około 100 000 gości w sezonie 

zimowym, gdzie ponad połowę stanowili turyści i odwiedzający z Litwy. 

1.5.2.5 Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i wodnego 

Wypożyczalnie skupiają się również w znacznej mierze na terenie miast, a także w okolicy jezior 

w większych miejscowościach turystycznych. Oprócz łódek, kajaków, rowerów wodnych istnieje sieć 

wypożyczalni rowerów, której powstanie zainicjowała Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna rozwijając 

Zintegrowaną Sieć Tras Rowerowych Suwalszczyzny. Stosunkowo nielicznie występują 

wypożyczalnie nart śladowych, podczas, gdy narciarstwo biegowe staje się coraz modniejszą dziedziną 

rekreacji ruchowej. Na stoku narciarskim w Dąbrówce k. Suwałk oraz w Wojewódzkim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji „Szelment” funkcjonują wypożyczalnie nart do narciarstwa zjazdowego oraz deski 

do snowboardu. 

1.5.2.6  Ośrodki żeglarskie 

W okresie letnim region oferuje turystom możliwości uprawiania turystyki żeglarskiej. 

Jednostki wypożyczające sprzęt żeglarski i proponujące szkolenia w tym zakresie zlokalizowane są 

głównie w Augustowie, Suwałkach, Rajgrodzie, Starym Folwarku i Kuklach, gdzie można 

wypożyczyć także bardzo oryginalny sprzęt wodny w postaci tzw. łódek okrągłych. 
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1.5.2.7 Inne atrakcje turystyczne 

 

Do nich możemy zaliczyć m.in.: 

 Wigierską Kolej Wąskotorową –  przewożąca turystów uroczą, leśną i polną, trasą o 

długości 20 km – z Płociczna do Krusznika i z powrotem. Organizator przewozów, na 

życzenie, może połączyć przejazd kolejką z innymi atrakcjami - przejażdżkami konnymi, 

bryczką lub saniami, a także ogniskiem, majówką lub inną biesiadą. 

 Rejsy statkami Żeglugi Augustowskiej po jeziorach i Kanale Augustowskim oraz gondolami 

w kierunku Doliny Rospudy. 

 Rejsy statkiem oraz łodzią z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry. 

 Zwiedzanie Ogrodu Bajek w Kaletniku czy Osady Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach k. 

Puńska. 

 Zwiedzanie regionu w oparciu listę specjalnych miejsc do odwiedzenia i sieć questów, gdzie 

można zdobyć pieczątki do paszportu Suwalszczyzny „Krainy jak baśń”, a także 

uczestniczyć w ciekawej zabawie turystycznej przeznaczonej głównie dla rodzin z dziećmi w 

ramach realizowanej przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną, samorządy i miejscowe 

LOT-y Kampanii Promocyjnej. 

 Spływy kajakowe Rospudą, Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim z możliwością 

przepłynięcia na Białoruś, a także rzekami: Marychą i Szeszupą. 
 

 

Rys. 12 Mapa turystyki aktywnej w regionie Suwalszczyzny
6
. 

                                                   
6 Audyt regionu przygranicznego Euroregionu Niemen, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Polska Agencja 

Rozwoju Turystyki, 2003/2004. 
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1.5.2.8 Turystyka aktywna i kwalifikowana  

Ten rodzaj aktywności turystycznej reprezentowany jest na Suwalszczyźnie głównie poprzez 

kajakarstwo, żeglarstwo, rajdy piesze, konne i narciarstwo. Bardzo prężnie rozwijającym się 

segmentem turystyki aktywnej jest turystyka ekstremalna.  

Spływy kajakowe ściąga głównie szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. Pływa nim 

według szacunków blisko 15 % odwiedzających region (łącznie z rejsami statkiem).  

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie szlakiem Rospudy. Zostało ono wywołane sporem 

pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską na temat budowy obwodnicy Augustowa przez 

dolinę Rospudy. Ogólnonarodowa debata na ten temat spowodowała masowy najazd turystów  na 

dolinę Rospudy. Najpopularniejsze trasy spływów to 2-3 dniowe wyprawy od jeziora Garbaś przez 

Bakałarzewo, jezioro Sumowo, jezioro Bolesty, Raczki, Dowspudę, Święte Miejsce, Młynisko do 

jeziora Rospuda w Augustowie.  

Na mniejszą skalę spływy kajakowe odbywają się Szeszupą, Szczeberką, Szelmentką, Marychą, 

Biebrzą. Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość spłynięcia na tratwach z Lipska w dół Biebrzy.  

Żeglarstwo uprawiane jest głównie na Wigrach, gdzie organizowane są także regaty  

o znaczeniu ogólnopolskim. Imprezy o mniejszej skali organizuje Augustów na jeziorach Necko i 

Białe Augustowskie. 

Jeziora Augustowskie nie są objęte strefą ciszy i cieszą się dużym powodzeniem wśród 

motorowodniaków. Ośrodek w Kuklach organizuje na Jeziorze Pomorze regaty łodzi okrągłych.  

Reaktywowane jest żeglarstwo bojerowe. Windsurfing przez amatorów uprawiany jest niemal na 

wszystkich akwenach.  

Najbardziej popularnymi akwenami uprawiania nurkowania głębinowego są jeziora Hańcza 

(najgłębsze jezioro w Polsce) oraz jezioro Białe koło Filipowa. Ośrodki szkoleniowo-treningowe 

zlokalizowane są w Błaskowiźnie i Bachanowie nad Hańczą.  

Szlaki piesze pokrywają gęstą siecią cały region. Najliczniej odwiedzane się trasy  

w Suwalskim Parku Krajobrazowym i Wigierskim Parku Narodowym, w tym ścieżki poznawcze i 

edukacyjne.  

Suwalszczyzna pokryta jest gęstą siecią oznakowanych i opisanych tras rowerowych, których 

łączna długość wynosi ponad 1200 km. Turyści najchętniej samodzielnie układają programy 

wycieczek rowerowych, chociaż dla zainteresowanych istnieją także propozycje konkretnych tras 

produktowych oferowanych m.in. przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną, Stowarzyszenie 

Wigierskie, czy też Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy.  

Przez Suwalszczyznę prowadzi Szlak Konny Puszczy Augustowskiej, najdłuższy szlak w 

terenie leśnym wytyczony w Polsce nizinnej. Oznakowany formą zielonego proporczyka – niestety 

oznaczenie jest zupełnie niewidoczne. Prowadzi z Biebrzańskiego Parku Narodowego przez Puszczę 

Augustowską do Wigierskiego Parku Narodowego. Zawiera kilka pętli i odnóg, doprowadzających do 

stadnin lub dobrych miejsc na stajnie. Przebiega przez następujące obszary: Biebrzański Park 

Narodowy - 13 km, nadleśnictwo Białobrzegi - 88 km, nadleśnictwo Płaska - 52 km, nadleśnictwo 

Szczebra - 34 km, nadleśnictwo Augustów - 25 km, nadleśnictwo Suwałki - 7 km, Wigierski Park 

Narodowy - 27 km, razem 246 km. 
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Suwalszczyzna pozostaje najlepszym miejscem (oprócz gór) do uprawiania turystyki i sportów 

zimowych. Walory środowiskowe jakimi dysponuje nasz region zdecydowanie wyróżniają go spośród 

innych niżowych regionów Polski. Wśród zimowych form turystyki i rekreacji proponuje się: 

narciarstwo zjazdowe i snowboard, narciarstwo biegowe, żeglarstwo lodowe, turystykę na łyżwach 

czyli tripskate, kuligi, deskę i latawiec, czyli snowkiting, nurkowanie i wędkarstwo podlodowe, a do 

tego wszystkiego suwalską banię (saunę), która bardzo dobrze uzupełnia wszystkie wymienione 

formy turystyki i rekreacji zimowej. 

Rozwój turystyki zimowej jest ściśle uzależniony od warunków klimatycznych. 

Nieprzewidywalność zimowej pogody zmusza do jednoczesnego tworzenia oferty alternatywnej,  na 

wypadek braku śniegu i mrozu. Powinna to być oferta nie tyle turystyki zimowej ile turystyki zimą 

czy turystyki w miesiącach zimowych. Istnieje przynajmniej kilka dyscyplin, które nie wymagają 

śniegu i lodu, do nich należy niewątpliwie  wędkarstwo.  
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2. Analiza konkurencyjności 

 

Z punktu widzenia krajowej i zagranicznej konkurencyjności turystyki wędkarskiej dla oferty w 

regionie turystycznym Suwalszczyzny można wyróżnić trzy kategorie obszarów konkurencyjnych: 

 Konkurencja regionów wędkarskich w Polsce 

 Konkurencja regionów wędkarskich w Europie 

 Konkurencja wędkarstwa morskiego 

 

2.1 Konkurencja krajowa 

2.1.1 Regiony wędkarskie w Polsce 

W Polsce funkcjonuje kilka regionów wędkarskich wyodrębnionych ze względu na położenie 

geograficzne na mapie kraju: 

 Pojezierze Litewskie (w tym: wschodniosuwalskie, zachodniosuwalskie)  

 Pojezierze Mazurskie (w tym: Olsztyńskie, Mrągowskie, Ełckie, Kraina Wielkich Jezior 

Mazurskich)  

 Pojezierze Pomorskie (w tym: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze 

Wschodniopomorskie, Pojezierze Południowopomorskie) 

 Pojezierze Wielkopolskie (w tym: Poznańskie, Gnieźnieńskie, Kujawskie)  

 Pojezierze Iławskie 

 Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie 

 Pojezierze Lubuskie 

 

2.1.2 Pojezierze Mazurskie jako główny obszar konkurencyjny 

Najpoważniejszą konkurencję dla łowisk wędkarskich na Suwalszczyźnie stanowią jeziora i 

rzeki Pojezierza Mazurskiego. Obszar Wielkich Jezior Mazurskich usytuowany jest w północnej 

Polsce w województwie warmińsko – mazurskim, które bezpośrednio graniczy z województwem 

podlaskim i co za tym idzie od strony wschodniej z regionem turystycznym Suwalszczyzny.  

Pojezierze Mazurskie skupia ponad 1500 zbiorników wodnych w tym największe jeziora Polski, 

takie jak: Śniardwy o powierzchni 113,8 km
2
, Mamry o powierzchni 108,8 km

2
, Niegocin o 

powierzchni 26,0 km
2
 - co stanowi wielki potencjał do rozwoju turystyki wędkarskiej. 

Konkurencyjność obszarów wynika z bezpośredniego sąsiedztwa regionu Mazur z 

Suwalszczyzną, niewielkiej odległości do wielu atrakcyjnych wędkarsko i przyrodniczo zbiorników 

oraz dobrej dostępności Mazur dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

łączącej oba regiony. Znaczący jest również fakt, że obszary Suwalszczyzny i Mazur przez wiele lat 

końca XX wieku (lata 1975 – 1998) wchodziły w skład województwa suwalskiego, czego efektem jest 

wiele powiązań natury infrastrukturalnej, organizacyjnej czy ludzkiej i ma to wpływ na częstość i chęć 

nawiązywania i utrzymywania kontaktów. Z punku widzenia kierunków z których przybywają 

wędkarze odwiedzający Suwalszczyznę odległość od Warszawy czy Białegostoku do obu 

konkurujących regionów, jak i jakość połączeń komunikacyjnych są wprawdzie zbliżone, jednak 

Mazury plasują się tu na lepszej pozycji.  
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Analizę konkurencyjności turystyki wędkarskiej w regionach Mazur i Suwalszczyzny przedstawia 

poniższa tabela. 

 Ocena jakości 

 

Kryteria 

1 2 3 4 5 

Promocja  

i informacja 

          

Infrastruktura 

wędkarska 

          

Zakwaterowanie  

i wyżywienie 

          

Transport, 

dostępność 

          

Krajobraz, jakość 

środowiska, w tym 

wodnego, mniejsza 

presja turystyczna 

          

Wizerunek regionu           

Tabela 6. Analiza konkurencyjności turystyki wędkarskiej na obszarze Mazur i Suwalszczyzny 

 
 

Suwalszczyzna 

 

 
Mazury 

 

Jak wynika z powyższej analizy Suwalszczyzna, jako region wędkarski ma tylko kilka 

znaczących przewag nad Mazurami. Możemy do nich zaliczyć: czyste środowisko, wyjątkowo 

atrakcyjny i urozmaicony krajobraz, mniej zanieczyszczone wody oraz niższa presja turystyczna na 

region Suwalszczyzny. W kategorii informacji i promocji turystyki wędkarskiej w obu regionach 

widoczna jest przewaga Mazur. Zdecydowanie większa ilość zbiorników wędkarskich z Mazur jest 

promowana w różnych mediach, w tym w Internecie. 

Również ilość zbiorników wędkarskich przygotowanych do turystyki wędkarskiej jest większa. 

Warunki zakwaterowania i wyżywienia przemawiają również na korzyść Mazur. Mazury są znanym i 

tradycyjnym regionem turystycznym i ogólnie dostępna baza wypoczynkowa, noclegowa i 

gastronomiczna jest proporcjonalnie większa niż na Suwalszczyźnie. Obydwa regiony mają 

stosunkowo słabą dostępność komunikacyjną. Drogi krajowe prowadzące na Mazury i Suwalszczyznę 

w części pokrywają się (droga krajowa nr 61, nr 16, nr 8). Niestety ich jakość nie odpowiada rosnącej 

wielkości ruchu pojazdów co sprawia, że szczególnie w dni wyjazdów i powrotów z weekendów drogi 
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są zablokowane i tworzą się korki. Również transport kolejowy z głównych polskich aglomeracji jest 

utrudniony ze względu na małą ilość połączeń oraz długie czasy podróży. Obydwa regiony nie 

posiadają jak dotychczas możliwości regularnej komunikacji lotniczej. Lotnisko sportowe o 

nawierzchni trawiastej w Suwałkach służy jedynie jako lądowisko dla małych, prywatnych 

samolotów. 

2.2 Konkurencja zagraniczna 

2.2.1 Konkurencja regionów wędkarskich w Europie   

W związku z rosnącą zamożnością Polaków rośnie również grupa wędkarzy zainteresowanych 

turystyką wędkarską za granicą. Coraz bardziej popularne stają się wyprawy wędkarskie do krajów 

skandynawskich: Szwecji, Norwegii i Finlandii. 

Wyprawy wędkarskie za granicę organizowane są zarówno samodzielnie przez wędkarzy jak i 

przez wyspecjalizowane biura wędkarskie działające w Polsce. Korzystanie z pośrednictwa biur 

turystyki wędkarskiej ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to: 

 kompleksowa oferta obejmująca m.in.: bilety promowe, zakwaterowanie, rezerwację łódek, 

licencje wędkarskie, mapy, przewodników 

 oferta turystyki wędkarskiej za granicą jest dobrze promowana (dużo artykułów w prasie 

specjalistycznej, strony internetowe, aktualności i oferty przesyłane pocztą mailową, foldery 

rozsyłane pocztą) 

 wysoka i sprawdzona jakość oferty - usługa, jaką otrzymuje wędkarz jest całkowicie zgodna 

z opisem oferty 

 wysoki poziom satysfakcji z rezultatów połowów, jakość łowisk zagranicznych 

promowanych w Polsce jest z reguły wysoka, satysfakcja zależy wyłącznie od umiejętności 

wędkarza. 

 

Przykładem dużego biura turystycznego organizującego kompleksowe wyprawy wędkarskie jest 

biuro Eventur wykorzystujące intensywną promocję internetową i rezerwację usług on line 

(www.wyprawynaryby.pl). 

 

Do istotnych cech ujemnych, ograniczających możliwości korzystania z turystyki zagranicznej 

można zaliczyć: 

 wysokie koszty usługi (min. ok. 500 Euro za tydzień) 

 duże odległości i słaba dostępność z Polski regionów wędkarskich za granicą 

 związany z tym długi czas podróży (np. podróż na łowiska szwedzkie, czy norweskie 

zajmuje ok. 4 dni w dwie strony samochodem + promem) 

 dla wybranych szczególnie atrakcyjnych łowisk należy rezerwować miejsca pobytu z 

wielomiesięcznym wyprzedzeniem. 
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Poza krajami Skandynawskimi, wśród zagranicznych  ofert wędkarskich można znaleźć wiele 

innych kierunków proponowanych wypraw na ryby. Jako przykład może posłużyć Internetowy 

Katalog Ofert biura Eventur
7
. 

   

   

 

2.2.2 Konkurencja sąsiedniej Litwy 

Oddzielnie należy wspomnieć o konkurencyjnej ofercie turystyki wędkarskiej u najbliższego 

zagranicznego sąsiada Suwalszczyzny - Republiki Litwy. Litwę natura wyposażyła w bardzo bogate 

zasoby zbiorników wodnych, leżących głównie w południowo – zachodniej części kraju. Wchodzą 

one w skład Pojezierza Litewskiego, a więc tej samej krainy geograficznej, która obejmuje wody 

Suwalszczyzny. Wody jezior litewskich są przede wszystkim eksploatowane przez wędkarzy 

litewskich. Jednakże bliskość dużego rynku polskiego i perspektywa zniesienia odpraw granicznych w 

związku z przystąpieniem Polski i Litwy do układu z Schengen spowodowały zainteresowanie 

rozszerzeniem oferty łowisk litewskich dla wędkarzy polskich.  

W 2007 roku pojawiło się na rynku pierwsze wydawnictwo dotyczące turystyki wędkarskiej na 

jeziorach Litwy w graniczącym z Polską rejonie Łoździeje (Lazdijaj). Wydawnictwo przygotowane 

przez Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach opisuje szczegółowo 26 zbiorników wodnych 

począwszy od największych na Litwie jezior: Dusia (2334 ha), Metelys (1289 ha), Veisieijs (765 ha) 

aż po małe kilkudziesięciohektarowe jeziora. Niewątpliwą zaletą oferty jest bliska odległość jezior od 

granicy, od kilku do kilkunastu kilometrów. To sprawia, że są one tak samo dostępne jak jeziora 

lokalne. Oferta obejmuje możliwości wędkarstwa w zimie, mapy batymetryczne zbiorników, 

możliwości zakwaterowania i nabycia licencji wędkarskich. 

2.2.3 Konkurencja ze strony wędkarstwa morskiego 

Uprawianie wędkarstwa morskiego jest najmłodszą specjalizacją wędkarską, która staje się 

coraz bardziej popularna wśród wędkarzy Polski, w tym i Suwalszczyzny. Przez wiele lat wędkarstwo 

                                                   
7 Strona internetowa: www.wyprawynaryby.pl 
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morskie było domeną mieszkańców regionów wybrzeża Bałtyku, czasami zupełnie rekreacyjnie 

próbowane przez turystów i gości odwiedzających morskie kurorty w czasie wakacji. Przystąpienie 

Polski do Unii Europejskiej wywołało istotne zmiany w gospodarce rybackiej w naszym kraju. Duża 

część rybaków otrzymując unijne rekompensaty świadomie zrezygnowała z rybołówstwa, 

ograniczenia w przemysłowym połowie dorszy zmusiły wielu do poszukiwania alternatywnych źródeł 

dochodu. Część kutrów rybackich zmieniła swoje przeznaczenie i po niewielkiej modernizacji 

przeistoczyła się w statki wycieczkowe oferujące możliwość połowów dorsza i innych ryb 

wędkarzom. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe, ale rosnąca ilość ofert ze strony właścicieli kutrów, 

również w mediach specjalistycznych i Internecie wskazuje na coraz większą popularność tej formy 

wędkarstwa.  

Główne zalety wędkarstwa morskiego to: 

 Wędkarstwo morskie może być uprawiane przez okrągły rok 

 W Polsce mamy wiele atrakcyjnych portów z których można wystartować na wyprawę 

morską z dobrym zapleczem noclegowym i gastronomicznym – Łeba, Władysławowo, 

Kołobrzeg 

 Jeszcze bardziej atrakcyjny jest port Kłajpeda na Litwie, który znajduje się ok. 100 km 

bliżej od Suwałk niż porty polskie, a dojazd trasą Via Baltica, następnie autostradą do 

Kłajpedy jest o wiele szybszy i bezpieczniejszy 

 Wyprawy morskie są krótsze 2 – 3 dniowe, tak, że można je planować w każdy weekend 

bez potrzeby brania urlopu 

 Co za tym idzie wyprawy morskie są o wiele tańsze i bardziej dostępne dla kieszeni 

przeciętnego wędkarza.  

 Rezultaty wędkarskie są przeważnie satysfakcjonujące, połowy od kilkunastu do 

kilkudziesięciu ryb dziennie są normą. 

 

Niestety, jak każde hobby, tak i uprawianie wędkarstwa morskiego związane jest z wieloma 

niedogodnościami. Do istotnych cech negatywnych wędkarstwa morskiego można zaliczyć:  

 Zbyt mała i mało wiarygodna informacja i promocja oferty wędkarstwa morskiego. Brak 

jest oferty kompleksowej obejmującej np. dojazd, zakwaterowanie i łowienie. Na razie 

promują się głównie kutry rybackie. 

 Wędkarstwo morskie wymaga innego rodzaju sprzętu wędkarskiego i przynęt. Wiąże się to 

z wysokimi kosztami skompletowania pierwszego wyposażenia rzędu kilkuset PLN. 

Przynęty (np. typu pilkery) są narażone na utratę w związku z częstymi zaczepami na 

łowiskach i ich zapas trzeba często uzupełniać. 

 Kutry rybackie  są tylko częściowo przystosowane do turystyki wędkarskiej. Są bardzo 

wyeksploatowane i oferują tylko podstawowe usługi sanitarne czy gastronomiczne. Niski 

jest również komfort stanowisk do łowienia. 

 Często wyprawa na morze w złych warunkach pogodowych kończy się chorobą morską, 

która skutecznie pozbawia radości z łowienia. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że wędkarstwo morskie jest to dziedzina, która ma wielką 

przyszłość przed sobą, stąd też stanowi bardzo dużą konkurencję. Ograniczone zasoby zbiorników 

słodkowodnych i rosnąca presja na ich eksploatację powoduje, że wędkarze gotowi są zapłacić 

większe pieniądze za pewność przeżycia emocji i złowienia dużej ilości ryb. Poprawa jakości i ilości 

ofert w tej branży będzie owocować szybko rosnącym popytem ze strony wędkarzy.  
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3. Analiza trendów 

 

 3.1 Ogólne trendy w turystyce 

 

W kilkunastu ostatnich latach nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju turystyki i w 

panujących trendach na rynku turystycznym. Wiek XX przyniósł największe w dziejach ludzkości 

zmiany, związane z szeroko rozumianym rozwojem cywilizacyjnym - wzrostem zamożności i 

świadomości społeczeństw, zmianą stylu życia i warunków pracy, rozwojem środków transportu, 

zmianą sposobów i motywacji spędzania czasu wolnego. Turystyka „jest fenomenem naszych 

czasów” i stała się bardzo szybko:  

 aktywnym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego, 

 stałym elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka i jego rodziny, 

 dynamiczną dziedziną gospodarki ze stałą tendencją wzrostową, zarówno po stronie podaży 

jak i popytu, 

 źródłem koniunktury dla innych dziedzin gospodarowania oraz aktywizacji miejscowości i 

całych regionów, 

 trwałym elementem polityki państwa i współpracy międzynarodowej
8
. 

 

W zmianach trendów turystycznych po stronie popytu i podaży obserwuje się wyraźne 

tendencje zainteresowania środowiskiem naturalnym i aktywnymi formami jego poznawania. Spada 

zainteresowanie trzema „S" (sun, sea, sand – słońce, morze, piasek), a wzrasta zainteresowanie 

aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Następuje stopniowe odchodzenie od turystyki 

masowej na rzecz turystyki indywidualnej, charakteryzujące się różnorodnymi, specyficznymi 

potrzebami, wynikającymi z dążenia do podtrzymywania kondycji fizycznej i psychicznej, uprawiania 

hobby i przeżywania mocnych wrażeń. Dla potwierdzenia tej tezy warto przytoczyć pogląd Z. 

Baumana, który prowadząc wnikliwą analizę postaw współczesnego konsumenta, stwierdza: 

„Konsumenci są przede wszystkim zbieraczami wrażeń: kolekcjonują rzeczy jedynie wtórnie, jako 

pochodne doznań”
9
.  

Zauważa się także wyraźnie wzrost znaczenia własnego bezpieczeństwa  

i dobrego samopoczucia w podróży. Wzrasta zapotrzebowanie na różnorodne formy turystyki 

kwalifikowanej i specjalistycznej. Zmienia się struktura oferowanego produktu turystycznego w 

związku ze zmianą motywacji podróżowania i chęci przeżywania przygody - obecnie sport, rekreacja, 

atrakcje kulturalne, archeologiczne, historyczne, walory przyrodnicze, chęć powrotu do korzeni 

stanowią główną motywację do uprawiania turystyki. Rośnie znaczenie ekologii w turystyce, co ma 

odzwierciedlenie w zainteresowaniu turystyką na terenach wiejskich i leśnych. Turystyka wiejska i 

agroturystyka są coraz bardziej popularne zarówno wśród touroperatorów jak i turystów, a 

ekoturystyka już dziś stanowi poważny sektor uprawiania turystyki w Europie i na świecie. Wzrasta 

zapotrzebowanie na turystykę weekendową oraz obserwuje się dalszy wzrost wyjazdów służbowych i 

turystyki motywacyjnej. Przy czym to turystyczny rynek europejski generuje największą liczbę 

turystów, stąd tendencje i motywacje występujące wśród turystów z tego obszaru, są wyznacznikiem 

w rozwoju krajowych produktów turystycznych. Generalnie należy podkreślić, że niemal wszystkie, 

wyżej wymienione, tendencje i motywacje zmierzają do rozwoju turystyki kwalifikowanej, 

                                                   
 
9 Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 96-99, (w:) Nowy Incentive w 

Polsce, redakcja naukowa Świątecki A., Wydawnictwo ELEKT, Warszawa 2005.  
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specjalistycznej, ekologicznej, ekoturystyki i agroturystyki, a Polska jest jednym z ważnych krajów w 

Europie mogących zaspokoić potrzeby związane z rozwojem turystyki „bliżej natury”
 10

. 

Europejska Komisja Turystyki
11

 sporządziła raport o przyszłych trendach, które należy 

uwzględnić przy planowaniu rozwoju turystyki oraz strategiach marketingowych dotyczących tej 

dziedziny gospodarki. 

 

3.1.1 Czynniki demograficzne – starzenie się populacji Unii Europejskiej 

Starzenie się społeczeństwa powoduje, że większe znaczenie w turystyce będzie miała grupa 

zasobnych konsumentów ze starszego pokolenia. Jest ona wymagająca, wiele podróżowała i będzie to 

robić nadal, domaga się wysokiej jakości obsługi oraz pakietowania usług. Przewiduje się, że do 2020 

r. aż 20% populacji będzie w wieku 65 lat lub więcej. Zwiększenie długości życia oraz większa 

zamożność tej grupy wiekowej będzie miała olbrzymi wpływ na popyt w sektorze turystycznym. 

Coraz ważniejsza dla rynku stanie się populacja w wieku 50-65 lat, wolna od zobowiązań rodzinnych 

i zamożna, szukająca nowych rozrywek i wrażeń. Także inne grupy konsumentów na rynku unijnym i 

w Polsce zmieniają swoje przyzwyczajenia i nawyki. 

 

3.1.2 Większe obawy o bezpieczeństwo  

Odwiedzający przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa podróżowania oraz bezpieczeństwa 

pobytu. Oceniano, że znaczenie tego czynnika wobec światowego zagrożenia terroryzmem będzie 

większe. Wydaje się jednak, że nawet największe akty terroryzmu mają nieznaczny wpływ na liczbę 

globalnych podróży. Obawy o bezpieczeństwo prowadzą jednak to do wybierania kierunków leżących 

bliżej, bardziej dostępnych. Bezpieczeństwo staje się głównym motywem wyboru kierunku podróży 

wypierając z tego miejsca krajobraz (woda czy góry). 

 

3.1.3  Kurczenie się czasu, aktywny wypoczynek oraz troska o zdrowie 

Wybieranie krótszych urlopów: wobec niepewności i zmian na rynku pracy oraz nowych 

trendów (telepraca, inny model relacji pracowniczych), ludzie pracują więcej, z mniejszym niż do tej 

pory bezpieczeństwem. Korzystają z krótkich urlopów, wybierając kierunki z krótkim czasem dojazdu 

/dolotu. Są zarazem przygotowani na wydanie większej ilości pieniędzy. Szukają miejsc, w których 

mogliby uciec od stresu. Rozwój gospodarki i technologii będzie te postawy pogłębiał. Należy 

spodziewać się zwiększenia popytu na wyjazdy krótsze, spakietowane, zawierające maksimum 

atrakcji w krótkim czasie, sprofilowane pod kątem potrzeb odbiorcy. Równocześnie rosną wydatki na 

podniesienie „poziomu wspomnieniowego” (o kilkanaście procent). Wzrost zainteresowania 

produktami short breaks, zwłaszcza produktami turystyki miejskiej i kulturowej oraz aktywnego 

wypoczynku. Jednocześnie wzrasta także świadomość zdrowotna i popyt na produkty związane  z 

odnową biologiczną (powstaje moda na spa, farmy piękności). 

Modą staje się  aktywne spędzanie czasu: następuje rezygnacja z dotychczasowych nawyków 

konsumenckich. Odwiedzający rezygnują z produktów o charakterze pasywnym (tydzień pobytu w 

jednym miejscu bez dodatkowych atrakcji), a wybierają te zapewniające większą aktywność, 

nastawione na aktywne spędzanie czasu. Pogłębia się oczekiwanie „autentycznego przeżycia”, 

                                                   
10

 Tamże, s. 51-59. 
11 UNWTO (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) organizacja wyspecjalizowana ONZ,  

z Polską jako członkiem, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu 

turystycznego. UNWTO należy do jednych z najważniejszych organizacji międzynarodowych. W 2009 

zrzeszała 154 państwa reprezentowane przez turystyczne organizacje rządowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_wyspecjalizowane_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/2009
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włączając obcowanie z lokalną kulturą oraz naturą, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych. 

Rośnie przy tym świadomość, że od leczenia lepsze jest dbanie o zdrowie, wzrasta zatem 

zainteresowanie wyjazdami typu wellness. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem stresu w 

działalności i życiu i chęcią sięgnięcia po metody likwidacji zagrożenia stresem. Zarazem pojawia się 

popyt na programy edukacyjne, pozwalające na zdobywanie wiedzy podczas wakacji. 

 

3.1.4 Czynniki świadomości i edukacji 

Przy wyborze kierunku turystycznego coraz większą rolę odgrywa nastawienie się na poznanie i 

przeżycia w tym emocje. Zwiększa się rola skojarzeń emocjonalnych, obietnicy przeżycia 

szczególnego rodzaju doznań. Najszybciej w świecie rozwija się obecnie popyt na produkty 

dziedzictwa natury i kultury (natural & cultural heritage). Masowe kierunki turystyczne oferują 

podobną ofertę i standard świadczeń. Rywalizacji będą służyć wartości emocjonalne związane z 

tożsamością i kulturą regionu - na nich właśnie należy budować system komunikacji marketingowej 

Nastąpi wzrost popytu na produkty specjalistyczne, zawierające elementy sztuki, kultury i historii. 

Wzrośnie  potrzeba lepszego i bardziej kreatywnego przekazywania informacji, interpretacji 

historycznej, etnicznego przybliżenia produktów turystycznych. 

 

3.1.5  Zmiany w stylu życia 

Gospodarstwa domowe stają coraz mniejsze, zwiększa się mobilność, wzrasta poziom 

wykształcenia. Coraz większy staje się segment osób szukających propozycji niebanalnych, 

pozwalających na zaspokojenie ich pasji. Wyższe wykształcenie populacji zwiększa chęć do 

podróżowania i odkrywania nowych atrakcji. Nacisk na zaspokajanie własnych pasji i zainteresowań 

powoduje szybki rozwój turystyki niszowej, oferującej produkt dostosowany do specjalistycznych 

zainteresowań (turystyka golfowa, wędkarska, sanatoryjna, spa – ośrodki relaksu i wypoczynku, 

dziedzictwo historyczne i kulturowe). Kładzie się szczególny nacisk na „value for money”: dobra cena 

za dobry produkt. 

 

3.1.6  Wzrastająca rola technologii informatycznych i komunikacyjnych 

Nadal będzie wzrastać znaczenie Internetu oraz jego wykorzystanie do zdobywania informacji, 

a także nabywania produktów i usług turystycznych. Podróże coraz częściej są planowane 

indywidualnie, z pominięciem biur podróży. Sprzyja temu dużo lepszy niż kiedykolwiek dostęp do 

informacji i łatwość samodzielnego konstruowania pakietów, spadek cen biletów lotniczych i zmiany 

w systemach sprzedaży, a także chęć ucieczki od wyjazdów zorganizowanych, nie zapewniających 

dostatecznej intymności. Wiążąca się z tym tendencja do bezpośredniego rezerwowania wyjazdów, 

zwłaszcza przez strony www, rozwój internetu oraz sposobów bezpośredniej rezerwacji biletów i 

miejsc hotelowych: coraz więcej  wyjazdów rezerwowanych jest bezpośrednio przez internet, który 

staje się tym samym najważniejszym źródłem informacji o ofercie turystycznej.  

Wzrastające wykorzystanie narzędzi informatycznych i komunikacyjnych przez turystów 

stanowi ważną informację dla sektora turystycznego o konieczności wykorzystania tych technik 

dla przekazu marketingowego, w tym promocji. 

 

3.1.7  Zwiększająca się świadomość zrównoważonego rozwoju 

Świadomość związana z ochroną środowiska będzie nadal wzrastać. Będzie to skutkować 

zwiększonym popytem na miejsca, w których rozwój jest zrównoważony i w których przyroda i 

lokalni mieszkańcy odgrywają szczególną rolę w  zapewnieniu gościnności. Turyści będą bardziej 



 

 46 

preferować miejsca, w których miejscowa ludność chętnie ich przyjmuje, oferując ciepłe przyjęcie, 

domową kuchnię opartą na lokalnej tradycji, informację związaną z historią, życiem lokalnej 

społeczności. 

Demografię, częstotliwość i czas podróży, wymagania jakości usług, sposoby udzielania 

informacji oraz rezerwacji, wydatki – te i inne wymienione czynniki należy wziąć pod uwagę przy 

planowaniu rozwoju infrastruktury i usług turystycznych. 

 

3.2 Trendy w turystyce wędkarskiej 

 

Na podstawie danych
12

 z Ameryki, Europy i  Polski należy stwierdzić, że rynek turystyki 

wędkarskiej rozwija się bardzo dynamicznie generując  wiele miejsc pracy. Liczba wędkarzy w 

Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 44,3 mln, co stanowi 17 % społeczeństwa,  na kontynencie 

europejskim 22,5 mln co stanowi 4,85 % populacji, w Polsce przyjmuje się ok. 1,5 mln osób co daje 

podobny wskaźnik jak w Europie.  Największą organizacją wędkarską w Polsce jest Polski Związek 

Wędkarski liczący na dzień 31 grudnia 2010 roku 615 171 członków, zrzeszonych w 45 Okręgach i  

kołach wędkarskich. 

 

Wśród najczęściej obserwowanych trendów w turystyce wędkarskiej w Polsce należy 

wymienić: 

 Wysoka i wciąż rosnąca ilość wędkarzy  

 Rosnący popyt na ofertę wędkarską wysokiej jakości i obejmującą usługę kompleksową od 

organizacji podróży poprzez zakwaterowanie i korzystanie z łowiska i sprzętu 

 Oczekiwanie wysokiej satysfakcji z ilości i jakości złowionych ryb 

 Rosnące zainteresowanie z możliwością zapoznania się i rezerwacji kompletnej oferty 

wędkarskiej w miejscu zamieszkania wędkarza (w biurze turystycznym, najczęściej za 

pośrednictwem Internetu) 

 Rosnące wydatki na turystykę wędkarską 

 Rosnące zapotrzebowanie na łowiska wędkarskie wysokiej jakości połączone z możliwością 

zakwaterowania w dobrych warunkach 

 Rosnąca popularność połowów metodą spinningową oraz wędkarstwa morskiego 

 Zwiększone zainteresowanie ofertą zagranicznych łowisk wędkarskich (szczególnie w 

Skandynawii) 

 

Jak  wykazują badania, obraz turystyki w świecie zmienia się istotnie na przestrzeni ostatnich 

lat. Najważniejsze zjawiska jakie zdominowały turystykę w ostatnim czasie bezwzględnie wiążą się z 

turystyką wędkarską, stanowiącą swoistą niszę na całościowym rynku turystyki. Zatem przy 

rozwijaniu oferty wędkarskiej warto zwrócić uwagę na pojawienie się mody na wypoczynek częstszy, 

krótszy bardziej intensywny, często organizowany w ostatniej chwili, a więc łatwo dostępny z punktu 

widzenia organizacyjnego odbiorcy oferty. Nie do przecenienia jest tu rosnąca rola komunikacji 

internetowej jako platformy poszukiwania i rezerwacji oferty turystycznej przygotowywanej w sposób 

kompleksowy.  Dużą wagę w tworzonej ofercie nabiera podkreślanie lokalnej odmienności danego 

                                                   
12

 Konferencja "Wędkarstwo Mazurskim Produktem Turystycznym", Węgorzewo 2009, 

http://www.mazurylgd9.pl.  

 

http://www.mazurylgd9.pl/
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miejsca, jego walory naturalne, specyfika, koloryt, kuchnia. Wzrasta udział dzieci w turystyce na 

prawach równych dorosłym, stąd koniecznością jest zadbanie, aby oferta wędkarska miała aspekt 

wypoczynku rodzinnego, atrakcyjnego również dzieciom. We wszystkim dominuje poszukiwanie 

mocnych i skoncentrowanych wrażeń. 
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4. Analiza mocnych i słabych stron 

 

Ważną metodą oceny posiadanych zasobów i aktualnej sytuacji związanej z rozwojem 

turystyki wędkarskiej na obszarze LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” objętym LSROR jest 

analiza SWOT. Metoda ta stosowana jest w ocenie warunków realizowania każdego rodzaju 

działalności, należy jednak pamiętać, że jest to zawsze ocena stanu aktualnego, który może się 

zmieniać wraz z upływem czasu.  

4.1 Identyfikacja głównych problemów rozwojowych 

Analiza SWOT poszczególnych dziedzin problemowych w tym szczególnie związanych z 

turystyką daje obraz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń istotnych dla życia i rozwoju 

obszaru Suwalszczyzny jako całości. Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie głównych 

czynników mających wpływ na rozwój obszaru. 

 

4.1.1 Mocne strony 

S 1.  Unikalne walory przyrodniczo – krajobrazowe: 

 większość subregionu Suwalszczyzny objęta jest ochroną Programu NATURA 2000, 

 bardzo wysoki stopień zalesienia obszaru – ponad 48 %, 

 bardzo duża ilość zbiorników wodnych, 

 zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy wiejskiej na części obszaru, 

 silne struktury służące ochronie wód i krajobrazu 

S 2. Wysoka rozpoznawalność obszaru wśród mieszkańców naszego kraju: 

 Najlepiej rozpoznawalnymi nazwami kojarzonymi z walorami i atrakcjami turystycznymi 

są: Augustów, Kanał Augustowski, Czarna Hańcza, jezioro Hańcza, Wigierski Park 

Narodowy, Rospuda, Suwalski Park Krajobrazowy,  Szelment 

S 3.   Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe: 

 Kanał Augustowski – atrakcyjny szlak wodny, obiekt budownictwa wodnego z XIX 

wieku o znaczeniu międzynarodowym (zabytek hydrotechniki), 

 liczne miejsca kultu religijnego z bogatą historią (Wigry, Sejny, Studzieniczna, Święte 

Miejsce nad Rospudą), 

 miejsca pamięci walk powstańczych i niepodległościowych. 

S 4. Korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji przyjaznej dla środowiska: 

 przejście graniczne na Kanale Augustowskim z Białorusią, 

 liczne akweny i szlaki wodne atrakcyjne dla uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa, 

wędkarstwa i innych sportów wodnych, 

 bogata i urozmaicona sieć szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, konnych, 

narciarskich, 

 mnogość atrakcyjnie położonych gospodarstw rolnych predestynowanych do 

prowadzenia agroturystyki. 

S 5. Otwartość, gościnność i serdeczność mieszkańców wynikająca z tradycji, historii i 

przygranicznego położenia: 

 Wielokulturowość wyznaniowa i etniczna mieszkańców obszaru, 

 Bogate tradycji kuchni regionalnej. 

S 6. Bogata baza rodzimych surowców dla przetwórstwa rolno – spożywczego: 
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 obfitość runa leśnego i dziczyzny, 

 zagłębie mleczarskie, 

 dobre warunki dla rozwoju upraw ekologicznych, 

 ryby słodkowodne z obszarów o czystym środowisku naturalnym. 

S 7. Dobre doświadczenia samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i 

rolników w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym 

dostępność dodatkowych środków z programów współpracy transgranicznej i Lokalnej Grupy 

Rybackiej „Pojezierze suwalsko-Augustowskie” 

S 8. Rozbudowa nowej infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności turystycznej obszaru: 

Aquapark w Suwałkach i inne zaplecze sportowo-rekreacyjne OSiR Suwałki, WOSiR 

„Szelment”, Sala Koncertowo-Teatralna w Suwałkach, nowe Hotele w Suwałkach i baza 

hotelarska o podwyższonym standardzie w innych miejscowościach obszaru, duże obiekty 

handlowe w Suwałkach (PLAZA, OBI, TESCO Ekstra) oraz Park Naukowo-Technologiczny. 

 

4.1.2 Słabe strony  

W 1. Niższy od innych regionów Polski poziom rozwoju społeczno – gospodarczego Suwalszczyzny: 

 Niedoinwestowania infrastruktura techniczna, 

 Słaby dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

 Zły stan techniczny dróg lokalnych i sieci kolejowej, brak lotniska regionalnego (słaba 

dostępność komunikacyjna obszaru), 

 Wysokie bezrobocie, sezonowość zatrudnienia w turystyce, stosunkowo niskie płace i 

duża fluktuacja kadr. 

W 2. Mała aktywność społeczna mieszkańców: 

 Stosunkowo mała ilość silnych organizacji pozarządowych w subregionie, 

 Niewielka ilość inicjatyw społecznych, 

 Brak cyklicznych wydarzeń integrujących społeczności lokalne i promujących walory 

obszaru, 

 Znikoma  współpraca i brak wspólnych inicjatyw sektorów: publicznego, społecznego i 

gospodarczego (partnerstwo publiczno-prywatne praktycznie nie funkcjonuje). 

W 3. Niewystarczający rozwój branży turystycznej: 

 Zbyt krótki sezon turystyczny 

 Brak małej infrastruktury turystycznej w miejscach atrakcyjnych, 

 W niewielkim stopniu oznakowane ciekawe szlaki i miejsca, w tym miejsca do 

wędkowania i spuszczania łodzi, kwatery wędkarskie, 

 Niezagospodarowane miejsca wypoczynku, plaże nad jeziorami, rzekami i Kanałem 

Augustowskim, 

 Słabe wyposażenie gospodarstw turystycznych w małą infrastrukturę urozmaicającą 

pobyt i podnoszącą atrakcyjność oferty, 

 Brak sieci standaryzowanych kwater wędkarskich, 

 Brak nowoczesnego systemu promocji i sprzedaży oferty turystycznej Suwalszczyzny, 

 Niskie dochody z turystyki.  

W 4. Mała aktywność gospodarcza mieszkańców obszaru: 

 Mała ilość podmiotów gospodarczych, szczególnie na wsi, 

 Znikoma ilość podmiotów przetwarzających surowce lokalne, 

 Mało wypromowanych produktów lokalnych – brak sieci dystrybucji tych produktów, 
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 Niewielka ilość gospodarstw zajmujących się dodatkowo inną działalnością poza 

rolnictwem. 

 Brak wykształcenia i kwalifikacji  do prowadzenia działalności gospodarczej (odpływ 

dobrze wykształconych kadr na bardziej atrakcyjne rynki pracy). 

W 5. Niewystarczająca promocja walorów, dziedzictwa, kultury i atrakcyjności turystycznej i 

gospodarczej obszaru 

 Niewielka ilość znaczących imprez promocyjnych skierowanych do turystów i gości, 

 Znikome uczestnictwo środowisk lokalnych w imprezach regionalnych, ogólnopolskich i 

międzynarodowych, 

 Niewystarczająco rozwinięta profesjonalna informacja turystyczna, 

 Brak cyklicznych, odnawialnych wydawnictw promujących obszar, 

 Niedostateczna, zintegrowana promocja walorów i możliwości uprawiania turystyki na 

Suwalszczyźnie skierowana do turystów krajowych i zagranicznych. 

 

4.1.3 Szanse 

O 1. Partnerska współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju lokalnego: 

 Wspólne zaangażowanie partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

w inicjatywy rozwijające i promujące region oraz zwiększające aktywność mieszkańców, 

 Stworzenie wspólnej platformy współpracy właścicieli głównych zbiorników 

wędkarskich w Regionie: PZW, dzierżawcy jezior i użytkownicy rybaccy oraz Wigierski 

Park Narodowy w celu rozwoju produktu turystyki wędkarskiej 

 Wspólne działania w zakresie informacji i promocji obszarów wędkarskich, 

uruchomienie wspólnych punktów sprzedaży pozwoleń wędkarskich, ujednolicenie opłat 

za wędkowanie i wprowadzenie dogodnych form płatności (przez Internet, karta 

kredytowa), 

 Dzięki porozumieniu różnych środowisk i współpracy poprawa stanu i rozwój 

infrastruktury dla turystyki wędkarskiej – pomostów, kładek (w tym odpinanych) oraz 

systemu usług - wypożyczalni sprzętu wędkarskiego, łodzi itp. 

O 2. Wzrost zainteresowania w kraju i zagranicą aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji, do 

uprawiania których najlepsze warunki są na obszarze Suwalszczyzny: 

 Zmiana modelu spędzania wolnego czasu, 

 Konflikt wokół „Doliny Rospudy” promujący wśród mieszkańców kraju i za granicą 

wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru, 

 Wzrost zainteresowania wśród turystów realizacją pasji i zamiłowań (hobby) 

przyczyniających się do rozwoju turystyki niszowej, w tym wędkarstwa. 

O 3. Wzrost krajowego i zagranicznego popytu na „zdrową żywność” produkowaną metodami 

tradycyjnymi: 

 Rosnąca moda na „zdrową żywność”, 

 Powrót do tradycyjnych technologii i receptur, 

 Dobra opinia o polskiej żywności w Europie, 

 Powstanie kanałów dystrybucji na poziomie lokalnym, 

 Powstanie lokalnych „przystanków kulinarnych”. 

O 4. Dostępność funduszy unijnych i krajowych na realizację zadań służących rozwojowi obszaru: 

 PROW, 

 RPO WP, 

 Kapitał Ludzki, 

 Programy Współpracy Transgranicznej, 
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 PO Ryby - Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

O 5. Pozytywne doświadczenia rozwoju obszarów wiejskich związane z wdrażaniem programu 

LEADER w Unii Europejskiej, Lokalne Grupy Działania. 

O 6. Przygraniczne położenie Suwalszczyzny i rozwijająca się współpraca z sąsiadami z Litwy i 

Białorusi. 

O 7. Szybki rozwój telekomunikacji dający szansę na poprawę dostępności do szerokopasmowego 

Internetu. 

 

4.1.4 Zagrożenia 

T 1. Peryferyjne w stosunku do kraju i regionu położenie Suwalszczyzny, przyczyniające się do 

marginalizacji potrzeb tego obszaru i oczekiwań w odbiorze krajowym i regionalnym, 

T 2. Duża i stale rosnąca konkurencja innych regionów w dziedzinie turystyki, w tym turystyki 

wędkarskiej, 

T 3. Konflikty pomiędzy gospodarczym wykorzystaniem potencjału obszaru a wymogami ekologii, 

T 4. Ciągle jeszcze niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

T 5. Bariery w wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania z powodu braku środków na udział 

własny w przedsięwzięciach, 

T 6. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy skutkujący spadkiem popytu na dobra i usługi oferowane 

przez nasz obszar, 

T 7.  Brak środków na budowę nowoczesnych ciągów komunikacyjnych i poprawę dostępności 

obszaru, 

T 8. Dezintegracja społeczności lokalnych związana z emigracją ludzi młodych i wykształconych 

oraz napływem negatywnych wzorców kultury globalnej. 

4.2 Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT 

Analiza głównych czynników decydujących o rozwoju wskazuje jednoznacznie na możliwość 

turystycznego rozwoju obszaru Suwalszczyzny. Atutem tych terenów są wybitne walory 

przyrodniczo-krajobrazowe, bogate dziedzictwo kulturowe a także korzystne warunki do atrakcyjnego 

wypoczynku i uprawiania różnego rodzaju sportów, hobby i pasji. Walory te należy wykorzystać w 

rozwoju i promocji obszaru Suwalszczyzny. 

Największym problemem, jest słabość ekonomiczna i niski potencjał inwestycyjny obszaru. Ma 

to swoje podłoże w wieloletnich zapóźnieniach w rozwoju infrastruktury technicznej, szczególnie w 

dostępności komunikacyjnej i nowoczesnych mediów, a tym samym braku zainteresowania obszarem 

inwestorów zewnętrznych. Są to typowe efekty peryferyjnego traktowania regionu w przeszłości we 

wszystkich dziedzinach życia. 

Słabą stroną Suwalszczyzny jest również niedostateczne wypromowanie jej walorów i 

możliwości atrakcyjnego wypoczynku wśród mieszkańców Polski i odbiorców zagranicznych. 

Stosunkowo niska jest aktywność w sferze przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach 

wiejskich. Funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze charakteryzują się niską kondycją 

finansową. Nie mogą intensywnie inwestować w rozwój i ograniczają zatrudnienie. Nie funkcjonuje 

partnerstwo publiczno-prywatne.  

 

Szansą na poprawę sytuacji w tym zakresie jest wsparcie finansowe działań zarówno na 

szczeblu krajowym jak i lokalnym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o Sektorowe Programy Operacyjne i Narodowy Plan 

Rozwoju w latach 2007-2013, a także nowa perspektywa finansowa od roku 2014. 
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Najpoważniejszym zagrożeniem w rozwoju subregionu Suwalszczyzny jest brak środków 

finansowych do przygotowania i realizacji inwestycji, w tym głównie inwestycji infrastrukturalnych i 

turystycznych. Jeżeli w tym zakresie nie nastąpią radykalne zmiany, region pozostanie peryferyjnym 

obszarem, którym nie zainteresuje się ani inwestor, ani turysta, a młodzi i wykształceni mieszkańcy będą, 

jak dotąd, poszukiwali swego miejsca w centrum kraju bądź poza jego granicami. 

4.2.1  Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy potencjału i wizerunku turystycznego
13

 

Suwalszczyzna – skojarzenia: 

 Zimno, polski biegun zimna, niskie temperatury 

 Miejscowości: Suwałki, Sejny, Augustów, jezioro Wigry 

 Kraniec Polski, daleko 

 Bunkry 

 Teren przygraniczny 

 Tu bywał papież 

Mocne strony:  

 Osoby, które miały doświadczenia z pobytu na Suwalszczyźnie postrzegały region jako 

interesujący i warty zobaczenia, jako miejsce kontaktu z przyrodą i aktywnego spędzenia czasu.  

Słabe strony: 

 W percepcji badanych turystów Suwalszczyzna nie oferuje nic ponad to, co można znaleźć na 

Mazurach, które znajdują się zdecydowanie bliżej. Większość osób kojarzy Suwalszczyznę z 

jeziorami, ale nie wydają się one tak atrakcyjne jak jeziora mazurskie. 

 Silne skojarzenie z niskimi temperaturami i zimnem sprawia, że Suwalszczyzna wydaje się 

mniej atrakcyjnym miejscem na spędzenie letnich wakacji. 

 Nazwa „Suwalszczyzna” sugeruje w pierwszej chwili, że region ten ogranicza się do Suwałk i 

okolicy. Negatywny wizerunek Suwałk (najzimniejsze miasto Polski, miasto tranzytowe, bieda) 

przekłada się na odbiór całego regionu. 

 

Rekomendacja: Wizerunek Suwalszczyzny wymaga „ocieplenia” – można uzyskać to między 

innymi podkreślając w komunikacji istnienie takich atrakcji jak Biebrza, Rospuda, Wigry czy Augustów i 

jego okolice. Suwalszczyzna nie powinna być promowana jako „drugie Mazury” ze względu na położenie 

(daleko), mniej jezior i chłodniejszy klimat takie pozycjonowanie tego regionu nie przyniesie zwiększenia 

poziomu turystyki. 

Potencjał wyjazdu do regionu:  

Duży potencjał:  

 Poszukiwacz inności – wyjeżdża z bliskimi, przyjaciółmi, sam, rzadziej z najbliższą rodziną, 

 Aktywny – z małą grupą znajomych lub z rodziną (także dalszą) 

Średni potencjał: 

 Rodzinny – z najbliższą rodziną, 

 Towarzyski – ze średniej wielkości grupą znajomych. 

Potencjał regionu: 

Suwalszczyzna: Wypoczynek na łonie natury nad jeziorem – a to z kolei tworzy duże możliwości 

promocyjne pod katem turystyki wędkarskiej, pod warunkiem wypracowania i szerokiego udostępnienia 

atrakcyjnego produktu w tym obszarze.  

                                                   
13

 Raport z badania jakościowego przygotowany przez Dom Badawczy Maison dla Polskiej Organizacji 

Turystycznej (kwiecień 2009) w ramach badania potencjału turystycznego Polski Wschodniej. 
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Część B 

Kierunki rozwoju  

turystyki wędkarskiej 
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1. Profil Suwalszczyzny jako regionu turystyki wędkarskiej 

 
Przedstawiona w poprzednich rozdziałach analiza obszaru objętego LSROR i jego potencjału, 

konkurencji w turystyce wędkarskiej oraz charakterystyka głównych trendów otoczenia 

marketingowego w sektorze turystyki posiada zasadnicze znaczenie dla wszystkich podejmowanych 

działań w szeroko pojmowanym zakresie narzędzi marketingowych, a więc: produktu, promocji, ceny, 

dystrybucji oraz z uwzględnieniem jakości zasobów ludzkich, elementów fizycznej obecności 

pewnych charakterystycznych cech środowiska i sposobu dostarczania produktu odnoszących  się do 

systemów dystrybucji. Należy cały czas mieć na uwadze, iż dla odwiedzającego produktem będą 

doświadczenia, wrażenia jakie wyniesie z pobytu w danym miejscu. A na to składać się będzie efekt 

synergii osiągnięty z odpowiednio dopasowanych narzędzi marketingowych.   

 

1.1 Turystyka wędkarska w planowaniu strategicznych i działaniach obszaru 

Turystyka wędkarska nie była do tej pory przedmiotem szczególnego zainteresowania gremiów 

odpowiedzialnych i podmiotów działających w dziedzinie turystyki. W Programie Rozwoju Turystyki 

i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego
14

 opracowanym na zlecenie Zarządu 

Województwa przyjętym do realizacji przez Sejmik Województwa Podlaskiego problematyka 

rozwoju turystyki wędkarskiej potraktowana została marginalnie. Brakuje zarówno informacji o 

wyposażeniu regionu w infrastrukturę wędkarską jak i wskaźników wielkości turystyki wędkarskiej. 

Wymienia się jedynie obszar Rekreacji w ekosystemach wodnych. Jednym z celów szczegółowych 

jest tam „wykreowanie mody na aktywne formy rekreacji wodnej. Wśród zadań dla tego obszaru 

wymienia się min. przystosowanie zbiorników do rekreacji … w tym budowę pomostów, punktów 

wynajmu sprzętu i jego naprawy, tworzenie wypożyczalni i przechowalni sprzętu wodnego, 

modernizacja i rozwój infrastruktury dla wędkarzy (sklepy, wiaty). Rozwój turystyki wędkarskiej nie 

znalazł się wśród priorytetów turystyki w województwie podlaskim.  

W latach 2003 – 2004 Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna wspólnie z Polską Agencją 

Rozwoju Turystyki opracowały Program Rozwoju Produktu Turystycznego regionu przygranicznego 

Euroregionu Niemen (Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska). 

Program ten wśród wiodących form turystyki wskazanych w rozdziale 3. wymienia turystykę 

specjalistyczną (myślistwo, wędkarstwo, nurkowanie, sporty lotnicze). Jako najlepsze walory 

polecane dla turystyki wędkarskiej wymieniono: Jez. Wigry, Rospuda, Hołny, Garbaś, Wiżajny, 

Szelment, Jemieliste, Perty, Przechodnie, Mierunskie Wielkie, Pobondzie, Szlement Wielki i Mały, 

Boczne, Przerośl, Przystajne, Żubrowo, Jaczno, Pierty, łowiska specjalne: Pomorze, Zelwa, Gaładuś, 

Szlamy i rzeki: Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha, Netta, Szlamica oraz Biebrza.  

W ramach tworzenia programu przeanalizowano główne problemy związane z rozwojem 

turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie. W celu rozwoju wędkarstwa zaplanowano następujące 

działania, które miałyby poprawić wizerunek obszaru w tym zakresie i stworzyć atrakcyjną ofertę:  

 Stworzenie wspólnej platformy współpracy właścicieli głównych zbiorników wędkarskich 

w Regionie: PZW, dzierżawcy jezior i użytkownicy rybaccy oraz Wigierski Park 

Narodowy.  

                                                   
14 Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do roku 2010, 

Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego na lata 2010-2015, 

Białystok 2009, www.wrotapodlasia.pl. 

 

http://www.wrotapodlasia.pl/
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 Wspólne działania w zakresie informacji i promocji obszarów wędkarskich, uruchomienie 

wspólnych punktów sprzedaży pozwoleń wędkarskich, ujednolicenie opłat za wędkowanie i 

wprowadzenie dogodnych form płatności (przez Internet, karta kredytowa). 

 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury – pomostów, kładek (w tym odpinanych) oraz 

systemu usług - wypożyczalni sprzętu wędkarskiego, łodzi itp. 

 Oznakowanie kładek, pomostów i miejsc do spuszczania łodzi. 

 Stworzenie modelu i standaryzacja kwater/ośrodków wędkarskich 

 Szkolenia/przygotowanie przewodników/pomocników wędkarskich 

 Stworzenie łowisk typu „Put and take”  („Suwalskie łowiska” – budowa sieci małych baz 

wędkarskich, m.in. małe przystanie oraz system wypożyczalni sprzętu wędkarskiego). 

 Przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie. 

 

O wędkarzach wspomina się również w rozdziale 5. Budowa marki turystycznej regionu, gdzie 

wśród komunikatów wzmacniających świadomość wśród turystów marki „Suwalszczyzna – kraina jak 

baśń” znajdujemy komunikat skierowany do wędkarzy i pasjonatów łowienia ryb pt. „Magiczne 

łowiska suwalskie” (słowo „magiczne” podkreśla unikalność natury i krajobrazu wpisując się w 

główne hasło marki Suwalszczyzna „Kraina jak baśń”. 

W rozdziale 6. Programy wdrożeniowe w „Programie rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej” proponuje się działanie: Rozwój kwalifikowanej bazy turystycznej dla turystyki 

aktywnej i specjalistycznej, w którym jednym z elementów infrastruktury mają być „Folwarki 

turystyczne” – kompleksowe, małe centra – osady turystyczne, w zakresie turystyki rowerowej, 

pobytowej, edukacyjnej czy konnej i wędkarstwa. Innym elementem infrastruktury mają być Stacje 

„Rybny Raj” – centra wędkarskie np. przy jez. Hołny, Garbaś, Jaczno.  

W tym samym rozdziale w „Programie rozwoju wiodących form turystyki oraz produktów 

markowych Regionu”  w działaniu - Rozwój form turystyki specjalistycznej Regionu wymienia się 

następujące zadania:  

 „Suwalskie łowiska” – budowa sieci małych baz wędkarskich (m.in. małe przystanie oraz 

system wypożyczalni sprzętu wędkarskiego) 

 „Udogodnienia – na łowiskach” - poprawa stanu i rozwój infrastruktury – pomostów, 

kładek oraz systemu usług: wypożyczalni łodzi itp.  

 Specjalne programy wsparcia rozwoju potencjału łowisk wędkarskich  

 Opracowanie pakietów weekendowych i edukacyjnych w zakresie wędkarstwa, hippiki, 

myślistwa. 

 

W następnych latach i w kolejnych działaniach Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna przy 

współpracy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, Wigierskiego Parku Narodowego, 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego i praktyków z dziedziny wędkarstwa podjęła zadania związane z 

realizacją założeń Programu Rozwoju Produktu Turystycznego regionu przygranicznego Euroregionu 

Niemen (Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska)
15

. Izba podjęła również współpracę 

w zakresie rozwoju turystyki wędkarskiej z partnerami krajów regionu Morza Bałtyckiego w ramach 

projektu „S-MAN 2000 Sustainable management of angling tourism in Natura 2000 and other 

sensitive areas”. Wspólnie realizowane z partnerami zadania pozwoliły na wymianę doświadczeń, 

poznanie dobrych praktyk przy rozwoju wędkarstwa na obszarach chronionych i promocję 

                                                   
15 Program Rozwoju Produktu Turystycznego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej (jako 

regionu przygranicznego Euroregionu Niemen), Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju 

Turystyki, Suwałki 2003/2004. 
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Suwalszczyzny jako jednego z atrakcyjnych regionów wędkarskich w Europie. Wśród konkretnych 

zrealizowanych działań Izby znalazły się m.in.:  

 Przeprowadzone badania ankietowe na grupie ponad 700 wędkarzy z całej Polski dotyczące 

Suwalszczyzny jako regionu wędkarskiego
16

, 

 Opracowane, wydane i rozpowszechnione materiały promocyjne dotyczące wędkarstwa na 

Suwalszczyźnie, m.in.: przewodniki wędkarskie „Wędkowanie bez granic - wypoczynek, 

pasja, emocje – przewodnik wędkarski”, „Suwalszczyzna kraina jak baśń – przewodnik 

wędkarski” 

 Zorganizowany zespół działań edukacyjnych i promocyjnych (m.in. wydane materiały 

„Atlas ryb i środowiska wodnego”, „Poradnik wędkarski – wędkarstwo a ochrona 

środowiska”, przeprowadzony cykl zajęć wśród dzieci i młodzieży, zorganizowane zawody 

wędkarskie, promocja internetowa, itp.), 

 Opracowane zasady standaryzacji kwater wędkarskich (wraz z listą wymogów w zakresie 

usług  i wyposażenia kwatery), logo promocyjne i przeprowadzone doposażenie oraz 

standaryzacja 5 kwater w ramach pilotażu. 

 Nakreślenie kierunków strategicznych rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie 

jako jednego z markowych produktów tego regionu turystycznego (Koncepcja 

marketingowa turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie). 

 

Wzrost świadomości i odpowiedzialności użytkowników rybackich wód regionu za ich 

zasobność w różne gatunki ryb, powstanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” i objęcie tego obszaru LSROR, a także wzmocnienie dodatkowym wsparciem 

finansowym z PO Ryby może skutecznie doprowadzić do podniesienia atrakcyjności turystycznej 

Suwalszczyzny pod kątem wędkarstwa. 

 

1.2 Ocena warunków do połowu ryb na Suwalszczyźnie oraz profil regionu w 

oczekiwaniach wędkarzy na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

 

Badania ankietowe wśród wędkarzy z terenu Polski zostały przeprowadzone przez Suwalską 

Izbę Rolniczo-Turystyczną w 2006 roku i są to jak dotąd jedyne, kompleksowe i istotne dla rozwoju 

turystyki wędkarskiej badania opinii wędkarzy, jako osób bezpośrednio zainteresowanych omawianą 

dziedziną. Zadaniem ankietyzacji była analiza i ocena aktualnych warunków dla połowu ryb na 

Suwalszczyźnie, a w konsekwencji uzyskanie informacji rynkowych, służących poprawie tychże 

warunków oraz tworzeniu atrakcyjnego produktu turystyki wędkarskiej tak, aby w przyszłości osoby 

wędkujące odnosiły większe zadowolenie i korzyści z wędkowania. Opracowano trzy rodzaje ankiet 

w zależności od miejsca zamieszkania osoby ankietowanej: 

 do 20 km, czyli najbliższe otoczenie (obszar I - Suwalszczyzna) 

 do 100 km od Suwalszczyzny (obszar II - w praktyce cześć województwa podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego) 

 powyżej 100 km, czyli pozostała cześć Polski (obszar III). 

 

 

 

                                                   
16 „Wędkarstwo na Suwalszczyźnie – wyniki badań ankietowych”- Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, 

Suwałki, 2006. Wyniki analizy ankiet zostały przedstawione w części analitycznej opracowania. 
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Rys. 13 Mapa obszaru objętego badaniem 

Tabela 7. Liczba rozpowszechnionych i otrzymanych ankiet 

 

WYKRES 1. Liczba rozpowszechnionych i otrzymanych ankiet 
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Wyniki analizy ankiet - o wędkarstwie na Suwalszczyźnie przedstawiają się następująco: 

WYKRES 2. Średni wiek rozpoczęcia wędkowania  
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 Suwalszczyzna jest regionem najbardziej w kraju zasobnym w jeziora i rzeki. Tradycja 

spędzania wolnego czasu nad wodą, w tym wędkowania jest upowszechniana od pokoleń. Bliska 

odległość od zbiorników wodnych, niskie koszty i krótki czas dotarcia, różne formy przemieszczania 
się (pieszo, rower, autobus, samochód ) powodują, że wiek rozpoczęcia przygody z wędkarstwem jest 

niższy niż w bardziej odległych i mniej atrakcyjnych wędkarsko rejonach kraju. 

WYKRES 3. Czy wędkarstwo jest najważniejszym hobby  
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Wykres pokazuję, że ankietowani traktują wędkarstwo jako najważniejsze hobby, co 

potwierdza, że byli właściwą grupą osób, od których można uzyskać praktyczne informacje na temat  

wędkarstwa.  Wędkarstwo nie należy do najbardziej kosztownych form rekreacji, a jednocześnie łączy 

wiele zalet sportowej rywalizacji, kontaktu z przyrodą, wysiłku fizycznego, odreagowania stresów 

dnia codziennego. To sprawia, że dla wielu mieszkańców naszego kraju jest najważniejszą formą 

aktywnego wypoczynku. 

WYKRES 4. Z kim Pan/Pani łowi najczęściej 

 

Wędkarze równie dobrze czują się na rybach samotnie jak i w towarzystwie. Szczególnie 

towarzystwo cenią osoby, które pokonują dłuższe dystanse, aby dotrzeć do łowiska i spędzić na nim 

kilka dni.  Na wyprawy wędkarskie wędkarze lubią wybierać się ze znajomymi bądź przyjaciółmi, 

którzy również łowią i potrafią cierpliwie znieść okresy bez brań. Wędkarstwo czasami wymaga 

poświęceń i wyrozumiałości dla partnera na łódce bądź na pomoście. Dlatego w cenie są prawdziwi 

przyjaciele. 

WYKRES 5. Z kim jeździsz na ryby  
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Źródło: http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92 (05-12-2006) 

http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92%20(05-12-2006)
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Dane z obydwu źródeł pokrywają się i pokazują, że dominującym sposobem jest samodzielne 

wędkowanie, a następnie w kolejności z kolegami i z rodziną. Rzadko można spotkać wędkujące 

małżeństwa. Wędkowanie rodzinne to raczej ojciec uczący dzieci wędkarstwa.   

Tabela 8. Upodobania i przyzwyczajenia ankietowanych 

 do 20 km do 100km powyżej 100 km 

Wędkarstwo morskie albo słodkowodne *1,28 1,53 1,14 

Rybołówstwo w zbiornikach hodowlanych albo 

naturalnych  1,40 1,40 1,23 

  Łowienie ryb w wodach bieżących albo stojących 0,60 0,50 0,12 

  Łowienie z łodzi albo z brzegu -0,31 -0,35 0,28 

Łowienie na sztuczną  albo na naturalną przynętę 0,25 0,11 0,36 

Stacjonarne wędkarstwo (na przykład gruntowe ) albo 

spinningowe czy też w marszu -0,23 0,28 -0,07 

Łowienie rzadszych okazów  dużych ryb albo 
mniejszych ale powszechnych ryb 0,26 -0,14 0,20 

Regularnie zanęcam miejsce połowów przed lub w 

czasie dnia połowu albo bez zanęcania 0,38 -0,10 -0,34 

  Łowienie nie-rybożernych  ryb albo ryb 

drapieżnych 0,17 0,37 0,03 

Chęć złowienia  jakiegoś  wybranego  gatunku ryby 

albo gatunków jak popadnie -0,19 0,04 0,11 

  Łowienie ryb do późniejszego spożycia albo bez 
zamiaru jej spożycia -0,46 -0,26 -0,20 

Wędkuję podczas urlopu albo poza urlopem -0,61 0,32 0,23 

Wędkuję podczas weekendów  albo od poniedziałku 

do piątku -1,80 0,08 -0,25 

Łowię nocą albo w dzień 0,39 0,67 0,45 

*Preferencje wskazania poszczególnych opcji obliczono w sposób następujący  

wyłącznie pierwsza opcja  -2 pkt 

przeważnie pierwsza -1 pkt 

obie opcje w tym samym stopniu  0 pkt 

żadna z opcji  0 pkt 

przeważnie druga opcja  1 pkt 

wyłącznie druga opcja  2pkt 

W odpowiedzi na temat wędkarstwa morskiego albo słodkowodnego zdecydowanie  

preferowana była opcja druga czyli wędkarstwo słodkowodne. Statystyczny ankietowany najczęściej 

łowi w wodach słodkowodnych, naturalnych. Wynika to z powszechnej w naszym kraju dostępności 

do jezior i rzek. Wędkarstwo morskie w ostatnich latach staje się jednak coraz bardziej popularną 

formą rekreacji, a nawet zaopatrzenia w świeżą rybę poza  głównym sezonem na wodach 

słodkowodnych. Barierą dostępności są wyższe niż w przypadku wypraw nad pobliskie jeziora koszty. 

 Łowimy raczej w wodach stojących niż bieżących. Wód stojących jest zdecydowanie więcej i 

są łatwiej dostępne niż rzeki. Łowienie na zbiornikach stojących wymaga mniejszego wysiłku.  

Łowienie z łodzi ma minimalną przewagę nad łowieniem z brzegu. Tendencją ostatnich lat jest 

ograniczanie dostępności brzegów jezior przez prywatnych właścicieli działek nad brzegami 
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zbiorników. Korzystanie z łodzi pozwala na swobodny dostęp do wybranych łowisk. Wędkarstwo z 

łodzi będzie coraz bardziej popularne pod warunkiem, że pojawią się miejsca do bezpiecznego 

wodowania i wyciągania łodzi z brzegów oraz wzrośnie liczba wypożyczalni łodzi. 

Naturalna przynęta jest bardziej uznana niż sztuczna. Przynęty naturalne są używane głównie do 

połowów białej ryby. Połów drapieżników odbywa się przy użyciu przynęt sztucznych.  

Brak przewagi po stronie wędkarstwa stacjonarnego nad spinningowym. To ważne 

spostrzeżenie, które oznacza, że każdy gatunek ryby ma swoich amatorów i jednakową uwagę należy 

przykładać do wzrostu populacji ryby białej i drapieżnej. 

W równowadze pozostaje także nastawianie się na łowienie okazów dużych ryb i mniejszych, 

ale popularniejszych gatunków. Marzeniem każdego wędkarza jest złowienie okazu nawet gdyby stało 

się to przy okazji moczenia kija przy pomoście. Wzrost doświadczenia i umiejętności wędkarskich 

pozwala na świadomy wybór gatunku ryby, które zamierza się łowić oraz dobór sprzętu i przynęty 

właściwej dla poszukiwanej ryby. 

Zanęcanie przygotowujące łowisko na kilka dni przed planowanym połowem jest możliwe i 

stosowane przede wszystkim wtedy, gdy mamy blisko do łowiska i możemy tam regularnie przez 

kilka dni zanęcać. Dlatego stosują je albo osoby wypoczywające nad zbiornikiem, lub łowcy okazów 

białej ryby, którzy przygotowują łowisko. Najbardziej rozpowszechnione jest donęcanie łowiska w 

trakcie połowów.   

Złowione ryby są najczęściej konsumowane. Wypuszczanie złowionych ryb nie jest jeszcze 

zwyczajem praktykowanym w Polsce. Będzie to możliwe na zbiornikach obficie zaoptrzonych w 

rybę, gdzie zabranie ryby będzie wiązało się z dodatkowym kosztem. 

Wędkowanie odbywa się tak samo intensywnie podczas urlopów jak i poza nim. Dla amatora 

wędkarstwa każda chwila spędzona nad wodą jest tak samo cenna.  

Łowienie w dzień jest częstsze niż łowienie nocą.  

WYKRES 6. Najczęściej łowione ryby 
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Wyniki połowów są związane z dwiema zależnymi, po pierwsze; w jakie ryby są zasobne 

zbiorniki wędkarskie na których łowimy, po drugie; na połów jakich ryb się nastawiamy.  Zbiorniki na 

Suwalszczyźnie są bogate w ryby drapieżne i białe pochodzące z naturalnego wylęgu. Dlatego 

bardziej popularne są okoń i szczupak oraz leszcz i płoć. W regionach oddalonych popularne są 

zbiorniki sztucznie zarybiane karpiem, amurem czy sumem. Dlatego preferencje i wyniki połowów są 

zróżnicowane regionalnie. 

WYKRES 7. Jakie gatunki ryb łowisz najczęściej?  
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Oddano 4825 głosów

 

Źródło: http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92 (05-12-2006) 

Odpowiedzi ankietowanych podczas omawianych badań pokrywają się z odpowiedziami 

internautów-wędkarzy - jest to kolejne potwierdzenie reprezentatywności ankietowanej grupy. 

Łososiowate są mało popularne na Suwalszczyźnie, podobnie jak karpie i amury. Przeważa 

populacja ryb naturalnie rozmnażających się w jeziorach, okonia i szczupaka z drapieżników oraz 

leszcza i płoci z ryb białych. 

WYKRES 8.Czas poświęcony wędkarstwu 
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Z wykresu wyraźnie widać, iż ankietowani najczęściej spędzają nad wodą od 4 do 8 godzin. To 

najbardziej popularny czas wędkarskiej wyprawy. Osoby, które wybierają się na kilkudniowe 

wyprawy wędkarskie i to jeszcze z odległych miejsc potrafią spędzić nad wodą znacznie więcej czasu 

jak wynika to z danych i jest to zrozumiałe. 

 

WYKRES 9. Odległość od łowisk 
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Preferowane odległości, które pokonują ankietowani to przedział 11-50 km. Dane te „pokrywają 

się” z danymi poprzedniego wykresu dotyczącego średniego czasu poświeconego wędkowaniu, który 

wynosi 4-8 godzin, co stanowi jednorazowy wypad „na ryby”,  zarówno w tygodniu jak i w weekend. 

Wędkarze wybierają takie łowiska na które dojazd nie zajmie dłużej niż godzinę czasu, dalszy wyjazd 

może mieć miejsce kiedy wybierają się na kilka dni bądź bardzo atrakcyjne łowisko. Znaczenie mają 

również koszty dojazdu. 

WYKRES 10.Jak często próbuje Pan/Pani łowić na innych zbiornikach ? 
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Wędkarze nie są w zdecydowane większości przywiązani do jednego zbiornika, chociaż trzeba 

zauważyć, że częściej zmieniają zbiorniki osoby, które mieszkają dalej od wody. Decyzja o zmianie 

zbiornika uzależniona jest przede wszystkim od zasobności w ryby oraz mobilności wędkarza, np. 

dostępu do łódki. 

Tabela 9.  Czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję, aby wypróbować nowe, uprzednio 

nieznane wody 

 do 20 km do 100 km powyżej100 km 

Wygodny dostęp do wody 2,78 3,21 3,08*
) 

Występowanie ulubionego gatunku ryb 2,51 2,96 3,12 

Czy nikt nie będzie przeszkadzał? 3,01 3,11 3,14 

Bezpieczne miejsce na zaparkowanie samochodu 2,87 3,27 3,17 

Cena licencji wędkarskiej 2,77 2,96 3,18 

Występowanie tam większych okazów ryb 2,72 2,96 3,30 

Niewielka liczba wędkarzy na łowisku 3,26 3,52 3,43 

Bliskość od miejsca zamieszkania 3,30 3,47 3,57 

Występowanie ryb, które można bezpiecznie jeść 3,29 3,67 3,76 

Możliwość jeszcze większych połowów 3,37 3,64 3,76 

Możliwość korzystania z udogodnień rekreacyjnych 
przez członków rodzin, którzy nie zajmują się 

wędkarstwem 4,07 4,05 3,91 

Miejsca polecane przez kolegów oraz media 3,90 3,98 3,97 

Możliwość wynajęcia łodzi 3,71 3,93 4,05 

Sklepy ze sprzętem oraz inne usługi w pobliżu wody 4,69 4,62 4,32 

Możliwość korzystania z wycieczek z przewodnikiem 4,66 4,94 4,66 

*
) 

Przy obliczaniu preferencji zliczano punkty zawarte w pytaniu, tj. największa zgodność = 1,  
     czynnik wcale nieważny = 5 

Kolumnę „powyżej100 km” uporządkowano od czynnika najbardziej ważnego 

W kolumnach „do 20 km” i „do 100 km” wyróżniono czynniki najbardziej ważne. 
 

Czym kieruje się wędkarz podejmując wyprawę nad nowy nieznany zbiornik? Przede 

wszystkim chciałby posiadać jak najwięcej informacji o wodzie i jej otoczeniu. Po pierwsze, czy 

znajdzie tam ryby, które chciałby złowić, szczególnie większe sztuki, po drugie, jaka jest cena 

licencji, oraz czy będzie jak dojechać do wody i gdzie zostawić samochód.  

Mało istotne dla wędkarza będzie, czy będzie tam sklep czy możliwość skorzystania z innych 

usług. Rzadko brane pod uwagę są udogodnienia dla rodzin wędkarzy. Ma to znaczenie dla osób, 

które przyjeżdżają z rodzinami na wielodniowe pobyty, zupełnie nieważne jest w przypadku osób 

organizujących jednodniowe wyprawy. 
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WYKRES 11. Stopień zadowolenia z jakości wędkarstwa na Suwalszczyźnie  
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Skala ocen od  1 (bardzo niezadowolony), do – 10 (bardzo zadowolony) 

Miejscowi wędkarze są bardziej zadowoleni niż przyjezdni. Związane jest to z pewnością z 

lepszymi wynikami wędkarskimi spowodowanymi lepszą znajomością zbiorników wodnych oraz 

łatwiejszym i częstszym dostępem do wody. Ocena osób spoza regionu związana jest również z 

dostępem do wiarygodnej informacji wędkarskiej i infrastrukturą wędkarską. A w tych dziedzinach 

jest jeszcze wiele do poprawienia.  

WYKRES 12. Źródła informacji o łowiskach 
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Z powyższego wynika, że najwięcej informacji przekazywanych jest poprzez osobiste kontakty. 

Można to wykorzystać dbając o jakość pobytów wędkarskich na Suwalszczyźnie. 

Informacje o sukcesach kolegów wędkarzy są najlepszą zachętą do odwiedzenia zbiornika. 

Takie informacje rozchodzą się bezpośrednio pomiędzy wędkarzami, dobrym źródłem jest miejscowy 

sklep wędkarski. Jeżeli szukamy łowiska poza naszym najbliższym otoczeniem to pożyteczne mogą 

być informacje w prasie specjalistycznej bądź na stronach internetowych. Niestety tych informacji o 

regionie Suwalszczyzny jest ciągle zbyt mało i są zbyt ogólnikowe by dostarczyły użytecznych 

danych dla wędkarza. 

WYKRES 13. Średni stopień zadowolenia z jakości wędkarstwa na Suwalszczyźnie w czasie 

ubiegłego sezonu 

 

Skala ocen od  1 ( bardzo niezadowolony), do – 10 (bardzo zadowolony ) 

Taki wynik dowodzi o dużych możliwościach poprawy warunków wędkowania dla każdej z 

tych grup. Sukcesy wędkarskie osób łowiących na Suwalszczyźnie są coraz gorsze zarówno co do 

ilości złowionych ryb jak i okazów. Stopień zadowolenia będzie poprawiał się jedynie w przypadku, 

gdy poprawią się warunki uprawiania wędkarstwa, a przede wszystkim zasobność wód w ryby 

różnych gatunków. 

WYKRES 14.  Czy zamieniłby Pan\Pani obecne łowiska na inne, położone na Suwalszczyźnie 

jeśli warunki połowu byłyby podobne albo lepsze?  
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powyżej 100
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odpowiedź negatywna

odpowiedź twierdząca
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Wędkarze są zainteresowani w poprawie jakości i dostępności łowisk. Niestety na wielu 

zbiornikach gospodarka rybacka nie jest nastawiona na tworzenie warunków dla rozwoju wędkarstwa 

a raczej na przemysłowe pozyskiwanie ryby. To odbija się na wynikach wędkarskich. Podobna ocena 

dotyczy dostępności zbiorników, możliwości wypożyczenia łódki, czy nabycia karty. Każda oferta 

lepszego łowiska, dobrze zarybionego i wyposażonego w infrastrukturę może przyciągnąć rzesze 

wędkarzy. 

WYKRES 15. Czy doświadczył Pan/Pani ograniczeń swobody, które nie pozwoliły łowić 

częściej albo łowić w ogóle  

 

Na wykresie przedstawiono odpowiedzi negatywne (taka część ankietowanych nie doznała 

ograniczeń swobody). 

Występuje wiele ograniczeń, które nie pozwalają swobodnie uprawiać turystykę wędkarską. 

Ograniczony dostęp do zbiorników przez właścicieli terenów prywatnych, brak miejsc do wodowania 

łodzi, ograniczenia przyrodnicze na obszarach chronionych. 

Tabela 10.  W grupie „do 100 km” na pytanie „w jaki sposób spędza Pan/Pani wyprawy 

wędkarskie na Suwalszczyźnie?” udzielono następujących odpowiedzi 

Jednodniowe wyprawy 62% 

Przedłużone weekendy czy inne wyprawy, z przynajmniej jednym noclegiem 4% 

Dłuższe wczasy nastawione na wędkarstwo lub wczasy rodzinne podczas których łowisz 31% 

Brak odpowiedzi 4% 

 

Jednodniowe, kilkugodzinne wypady na ryby są i będą najpopularniejsze. Wynika to z bliskości 

zbiorników wodnych i ich dużego wyboru. Również koszty takich wyjazdów są najniższe. 
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Tabela 11. W grupie „do 100 km” na pytanie „Jaki sposób zakwaterowania wybiera Pan/Pani 

podczas wypraw wędkarskich na Suwalszczyznę?” udzielono następujących 

odpowiedzi 

Namiot nad wodą 57% 

Zakwaterowanie u przyjaciół, rodziny 18% 

Płatna kwatera 4% 

Pole namiotowe/kemping 14% 

Kwatera ze śniadaniem 0% 

Hotele 0% 

Zakwaterowanie w domku wędkarskim 4% 

Zakwaterowanie u rybaka lub organizowanie przez  wędkarski przemysł turystyczny 4% 

 

Brak jest jeszcze większej ilości kwater turystycznych nastawionych na organizację turystyki 

wędkarskiej. Nie ma możliwości znalezienia kwatery nad większością zbiorników na Suwalszczyźnie. 

Jednocześnie ciągle duży wpływ na decyzje o wyborze formy zakwaterowania mają koszty pobytu. 

 

Tabela 12.  Powody, które mogły przyczynić się do tego, że łowiono rzadziej albo w ogóle na 

Suwalszczyźnie 

 powyżej100 km do 20 km 

Obszar ten jest zbyt daleko od mego obecnego miejsca zamieszkania 2,06 3,32*
)
 

Nie dość dobrze znam region 2,19 3,51 

Nie mogę częściej łowić z powodu pracy i braku czasu 2,37 3,33 

Mam lepsze łowiska gdzieś indziej 2,52 2,98 

Nie stać mnie na częstsze połowy 2,68 3,35 

Moje ulubione gatunki nie występują tam w dostatecznej ilości 2,75 2,35 

Moi koledzy wolą łowić nie na tym obszarze 2,75 3,36 

Inni użytkownicy zbiorników tam położonych ograniczają moją 

swobodę łowienia 2,78 2,58 

Za mało tam udogodnień, z których mogliby korzystać pozostali 

członkowie mojej rodziny, którzy nie wędkują 2,78 2,98 

Istniejące przepisy (np. wymiar ochronny, ograniczenia dotyczące 

połowów nocnych ) nie są właściwe 2,79 3,05 

Ryby, jakie tam mogę złowić są zbyt małe 2,82 2,29 

Nie jestem zadowolony z usług oferowanych przy wodzie 

(np..wynajem łodzi) 2,83 3,05 

Nie mogę częściej łowić z przyczyn rodzinnych 2,85 2,64 

Zbyt wielu jest tam wędkarzy 2,93 2,83 

Mam zbyt mało brań 3,04 2,68 

Region ten cieszy się zła opinią 3,19 3,37 

*) Przy obliczaniu preferencji zliczano punkty zawarte w pytaniu, tj. największa zgodność = 1, 

zdecydowanie się nie zgadzam =5. W kolumnie pierwszej umieszczono i uporządkowano 

współczynniki zgodności z prezentowaną opinią (kolumna 1) ankietowanych (powyżej 100 km), 

ponieważ jest to dla nas wielce prawdopodobna grupa docelowa.W kolumnie „do 20 km” wyróżniono 
pierwsze trzy najważniejsze czynniki. 

Należy się liczyć z tym, iż wraz z polepszającymi się warunkami materialnymi ludności coraz 

mniejszą rolę będę odgrywały czynniki typu ekonomicznego, jak: 

 ”Obszar ten jest zbyt daleko”,  „Nie mogę częściej łowić z powodu pracy i braku czasu” lub ” 

Nie stać mnie na częstsze połowy”. 
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Zwraca uwagę bardzo wysoka pozycja czynnika (opinii) „Nie dość dobrze znam region”, 

wskazując, że mogą tu odegrać wielką rolę organizacje promujące region Suwalszczyzny.  

Wędkarze lokalni podejmując decyzję o wyborze łowiska kierują się przede wszystkim 

możliwością złowienia wybranego gatunku ryb. Wędkarze przyjezdni bardziej zwracają uwagę na 

odległość i niedostateczną znajomość wód na Suwalszczyźnie. Wydaje się, że dobra informacja i 

promocja możliwości wędkowania może przyczynić się do wzrostu ilości wędkarzy w regionie. 

WYKRES 16.Gatunki, które należy szczególnie rozwijać na Suwalszczyźnie 

 

Wędkarze wyraźnie preferują gatunki ryb, które jednocześnie są atrakcyjne wędkarsko             

(waleczność), jak i atrakcyjne smakowo. Wędkarze lokalni wskazują częściej na gatunki drapieżne. 

Wędkarze spoza regionu również wymieniają karpia, który jest bardzo popularny na zbiornikach 

sztucznych. 

Tabela 13. Sposoby podnoszenia jakości wędkarstwa na Suwalszczyźnie 

 
powyżej 

100 km do 100 km do 20 km 

Zwiększyć liczbę ryb przez zarybianie albo tworzenie 

naturalnych miejsc tarła ryb 1,27 1,29 1,19*
)
 

Promować wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży w 
szkołach 1,70 1,58 1,77 

Ułatwić dostęp do łowisk 1,71 1,93 1,83 

Poprawić współpracę pomiędzy zarządcami zbiorników 

komercyjnych i wędkarskich 1,75 1,93 1,67 

Zredukować połowy przemysłowe 1,78 1,63 1,54 

Usprawnić kampanię uświadamiającą ludzi na temat 
wędkarstwa, np. w mediach albo za pośrednictwem 

regionalnych związków wędkarskich 1,96 2,00 1,99 

Usprawnić informacje na temat możliwości 

wędkarskich 2,11 2,15 2,24 

Stworzyć możliwości wędkowania dla członków 

wielodzietnych rodzin 2,19 2,32 2,30 

Wprowadzić produkt turystyki wędkarskiej na okres 2,27 2,24 2,22 
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wakacji czy świąt 

Uprościć procedury wydawania licencji wędkarskich 2,40 2,58 2,56 

Rozwinąć wędkarstwo turystyczne za opłatą 2,48 2,69 2,55 

Zredukować liczbę kormoranów i innych gatunków 

rybożernych ptaków 2,49 2,19 1,91 

Poprawić warunki dla wycieczek wędkarskich z 

przewodnikiem 2,56 2,76 2,51 

Ograniczyć inne formy użytkowania wody, takie jak np. 

żegluga i pływanie łodzią 2,92 3,47 3,36 

Obniżyć ograniczenia wędkarskie (np. wymiar 

ochronny, limit połowów) 3,25 3,41 3,47 

Ograniczyć ilość kart wędkarskich 3,79 3,73 3,98 

*
) 

Przy obliczaniu preferencji zliczano punkty zawarte w pytaniu, tj. największa zgodność = 1, 

zdecydowanie się nie zgadzam =5 

Tak jak poprzednio na pierwszym miejscu umieszczono grupę powyżej 100 km, która 

najprawdopodobniej należy uznać za grupę docelową, 

Należy zauważyć, że wszystkie trzy grupy ankietowanych oceniają w miarę zgodnie pierwszych 

pięć sposobów umieszczonych w tabeli, uznając je za najważniejsze. 

Wszystkie działania służące poprawie jakości wędkowania na Suwalszczyźnie znajdują 

poparcie środowiska wędkarskiego. Najmniej entuzjazmu budzi oczywiście ograniczenie dostępności 

poprzez limitowanie kart i pozwoleń na zbiorniki czy limitowanie połowów. Zjawiskiem najbardziej 

pożądanym przez wędkarzy jest poprawa jakości zbiorników poprzez zarybianie i poprawę 

dostępności wód oraz zmniejszenie presji połowów przemysłowych. Tak więc oczekiwana jest 

specjalizacja wędkarska.  

 

Tabela 14.  Stosunek ankietowanych do warunków wędkarskich i ekologicznych na obszarach 

chronionych, gdzie występuje wiele gatunków zwierząt i roślin zagrożonych 

wyginięciem 

 powyżej 100 km do 100 km do 20 km 

My wędkarze moglibyśmy robić jeszcze więcej dla 
ochrony ryb, zwierząt i roślin na obszarach chronionych 1,77 1,75 1,86 

Wędkarze powinni zmienić postępowanie, by chronić ryby, 

zwierzęta oraz rośliny na obszarach chronionych 1,88 2,15 2,10 

Zbyt wielu wędkarzy korzystających z wód na obszarach 
chronionych może przynieść negatywne konsekwencje dla 

roślin, ryb i innych zwierząt 2,19 2,40 2,64 

Na obszarach chronionych, ryby, inne zwierzęta oraz 

rośliny mają te same prawa co wędkarze 2,20 2,66 2,52 

Przy wielu zbiornikach na obszarach chronionych liczba 

wędkarzy zbliża się do granicy, przekroczenia której może 

zagrażać występującym tam rybom, roślinom i zwierzętom. 2,37 2,98 2,90 

Ograniczenie swobody wędkarstwa na obszarach 
chronionych jest słuszne 2,49 2,51 2,77 

Ludzie przeceniają wartość potencjalnego wpływu 

wędkarstwa na ryby, rośliny, inne zwierzęta na obszarach 
chronionych 2,53 2,84 2,63 

Ograniczenie swobody wędkarstwa na obszarach 

chronionych są często niezrozumiałe 2,69 2,67 2,61 

Równowaga naturalna w zbiornikach wodnych jest na tyle 
silna by sobie poradzić z działaniem wędkarzy 2,85 2,82 2,77 
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Na podstawie najważniejszych  opinii, zamieszczonych w tabeli, w pierwszej kolejności należy 

zauważyć dużą odpowiedzialność osób wędkujących, bez względu na miejsce zamieszkania. 

Wędkarze spoza regionu mają świadomość, że ich obcowanie ze środowiskiem nie zawsze jest 

właściwe. Są skłonni zwracać większą uwagę na poszanowanie i ochronę środowiska, które dostarcza 

im wędkarskich wrażeń. Wędkarze lokalni z racji łatwiejszego dostępu do wód przywiązują nieco 

mniejszą wagę do troski o środowisko. W tym względzie powinno podjąć się działania edukacyjne 

(np. jakie skutki dla zbiornika niesie niedopałek papierosa wyrzucony do wody, czy pety i torby 

plastikowe pozostawione na brzegu, jakie skutki niesie używanie dużej ilości zanęt pochodzenia 

roślinnego). 

WYKRES 17. Płeć wędkujących 

 

Kobiety stanowią od 1 do 4 % wszystkich wędkujących, czyli tylko znikomy odsetek wśród 

grupy osób wędkujących. Wędkarstwo jest bardzo atrakcyjną formą rekreacji i przydałaby się większa 

promocja wśród płci pięknej. Wędkarstwo wymaga pewnego wysiłku fizycznego, noszenia sprzętu, 

obsługi łódki. To zapewne zniechęca część kobiet do zainteresowania się tą formą rekreacji. W 

towarzystwie mężczyzn te uciążliwości nie będą przeszkodą.  

WYKRES 18.Wiek wędkujących 
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 Wyraźnie widać, iż wędkarstwo to zajęcie ludzi w przedziale wiekowym 40 – 65 lat, czyli 

ludzi o ustabilizowanej sytuacji życiowej. Ta grupa może charakteryzować się jednak obniżoną 

skłonnością do akceptowania zmian. 

Na uprawianie wędkarstwa znajdują czas ludzie o ustabilizowane j sytuacji życiowej, którzy 

mają możliwość wygospodarowania kilku czy kilkunastu dni w roku, bez szkody dla pracy 

zawodowej czy rodziny. Większej troski wymaga praca z dziećmi i młodzieżą, odsetek ludzi młodych 

jest zbyt niski. 

WYKRES 19.Wykształcenie wędkarzy 

 

Osoby z wykształceniem wyższym i średnim stanowią większość wędkujących. To oznacza 

większą świadomość i otwartość na zmiany. W takim środowisku łatwiej jest wprowadzać nową 

ofertę wędkarską. 

Tabela 15. Rodzaj wykonywanej pracy 

 powyżej 100 km do 100 km do 20 km 

pracuję na całym etacie 60% 53% 63% 

w niepełnym wymiarze godzin albo 

dorywczo 4% 4% 7% 

nie pracuję(uczniowie, studenci, 

bezrobotni oraz emeryci) 34% 43% 30% 

wciąż przyuczam się do zawodu 1% 0% 1% 

nie pracuje, bo jestem na urlopie 

wychowaczym 1% 0% 0% 

 

Taka struktura zatrudnienia tej grupy stwarza dużą nadzieję na możliwości zmiany upodobań 

co do miejsca wędkowania. 

Zdecydowana większość to osoby pracujące. Daje to perspektywę otwartości na nowe oferty 

w zakresie turystyki wędkarskiej ze względu na posiadanie potencjalnych źródeł finansowania w tej 

grupie. 

 

 

 

 



 

 73 

Tabela 16. Struktura grupy określającej się jako nie pracująca 

 powyżej 100 km do 100 km do 20 km 

uczeń 21% 13% 29% 

student 6% 11% 4% 

emeryt 58% 37% 37% 

bezrobotny 9% 3% 5% 

zajmuję się dziećmi 2% 32% 24% 

inny powód 4% 5% 1% 

 

Największą grupę osób wędkujących spośród nie pracujących stanowią emeryci. Mają oni 

dużo wolnego czasu i zabezpieczenie finansowe dla uprawiania turystyki wędkarskiej.  
 

Tabela 17. Struktura grupy pracujących na etacie lub w niepełnym wymiarze godzin 

OPIS powyżej 100 km do 100 km do 20 km 

praca niezależna 23% 12% 3% 

pracuję jako członek rodziny 7% 9% 20% 

państwowa posada 34% 33% 23% 

robotnik niewykwalifikowany 3% 2% 32% 

robotnik wykwalifikowany 15% 28% 16% 

pracownik na stanowisku kierowniczym 4% 5% 4% 

kadra kierownicza 14% 12% 1% 

 

Dominującymi grupami zawodowymi wśród wędkarzy spoza regionu są urzędnicy państwowi i 

przedstawiciele wolnych zawodów, a więc osoby o dość wysokim statusie materialnym, które stać na 

wielodniowe i odległe wypady a ryby. W zamian oczekują oferty dobrej jakości. Wśród wędkarzy 
lokalnych dominują robotnicy i urzędnicy. Wędkarstwo lokalnie nie cieszy się popularnością 

przedstawicieli wolnych zawodów i kadry kierowniczej. 

 

WYKRES 20.Sytuacja w gospodarstwie domowym 
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Bardzo zbliżona jest struktura gospodarstw domowych rodzin wędkarskich. W co drugiej 

rodzinie wędkarskiej to hobby uprawia więcej niż jedna osoba. 
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Tabela 18. Struktura dochodu netto wszystkich członków rodziny 

 do 20 km do 100 km powyżej 100 km 

poniżej *2000 PLN 46% 48% 45% 

2001-3600 PLN 40% 46% 42% 

3601 i więcej 14% 6% 12% 

*Płaca netto w X’06 1597,01 (płaca brutto 2657,99 wynagrodzenie dane GUS)  

Struktura dochodów we wszystkich trzech obszarach jest bardzo zbliżona. Największą grupę 

stanowią dochody najniższe, ale tuż za nimi plasują się dochody ze średniego przedziału. Najmniejszą 

liczebnością, zgodnie z przewidywaniami, stanowią dochody najwyższe. Taka obecna struktura 

dochodów, wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą  Polski, stwarza nadzieję na szanse 

przeznaczenia w przyszłości wzrastającej części środków na wędkarstwo. 

 

Ciekawymi dla porównania są odpowiedzi internautów-wędkarzy:  

 

WYKRES 21.Gdzie w tym roku spędzisz wędkarski urlop?  
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Ogółem głosów 1542

 

Źródło: http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92 (05-12-2006) 

Ponad 70 % badanych planuje spędzenie urlopu wędkarskiego w Polsce. Wynika to z 

pewnością z możliwości finansowych wędkarzy. Z pewnością oferta wędkarska z Suwalszczyzny 

może spotkać się z zainteresowaniem tej grupy wędkarzy. 

 

 

http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92%20(05-12-2006)
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WYKRES 22. Gdzie chciałbyś spędzić swój wymarzony wędkarski urlop  

Ogółem głosów: 3328 
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Źródło: http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92 (05-12-2006) 

Ponad 55 % badanych chciałoby się wybrać nad polskie jezioro lub rzekę i to niekoniecznie 

blisko domu. Wyniki obydwu sond internetowych dają nadzieję na rozwój wędkarstwa w takich 

regionach jak Suwalszczyzna. 

Badania znajomości Suwalszczyzny jako terenów wędkarskich prezentowane powyżej 

zapoczątkowały proces, którego celem jest stworzenie produktu turystyki wędkarskiej, a następnie 

jego promocja na terenie Polski i Europy. Badania te dostarczyły informacji o wędkarzach, ich 

motywacjach i postawach rynkowych, ich preferencjach i oczekiwaniach, na które należy 

odpowiedzieć rozwijając turystykę wędkarską na obszarze objętym LSROR. 

 

http://podroze.onet.pl/sondy.html?K=92%20(05-12-2006)
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2. Baza i usługi turystyczne 

 

2.1 Zasoby materialne i organizacyjne 

 

Ogółem do wędkowania na Suwalszczyźnie i Pojezierzu Rajgrodzkim udostępnionych jest 

około 260 obwodów rybackich, obejmujących wody stojące i wody płynące o ogólnym obszarze 

ponad 16 000 hektarów. Na obszarze objętym LSROR funkcjonuje łącznie ponad 90 dzierżawców i 

użytkowników wód
17

, spośród których największymi są: Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, 

Wigierski Park Narodowy oraz prywatne Gospodarstwo Rybackie Falko i Gospodarstwo Rybackie 

Augustów. Właścicielem wód przepływowych w regionie zgodnie z polskim prawem jest Skarb 

Państwa. W imieniu Skarbu Państwa wodami zarządzają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

oraz Regionalne Oddziały Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na obszarze Suwalszczyzny 

funkcję właściciela wód pełni Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Filia 

Regionalnego Oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach. Kompletny wykaz 

wód objętych zezwoleniem na amatorski połów jest dostępny w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 12 b
18

. 

Według danych Polskiego Związku Wędkarskiego za 2010 r. liczba wędkarzy zarejestrowanych 

w kołach PZW na obszarze Suwalszczyzny i uprawiających czynnie wędkarstwo wynosiła około 1000 

osób. Aktywną obecność na wodach akwenów Suwalszczyzny i Pojezierza Rajgrodzkiego zaznaczyli 

również wędkarze z sąsiednich regionów, warmińsko – mazurskiego 500 członków i podlaskiego 

1300 członków PZW. 

Na terenie Suwalszczyzny funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć sprzedaży kart wędkarskich PZW 

– można je nabyć w kilkunastu punktach (sklepy wędkarskie, urzędy pocztowe, inne podmioty). Na 

stronie internetowej www.pzw.suwalki.com.pl można również wykupić w każdej chwili e-zezwolenia. 

Również wystarczająca jest sieć sklepów wędkarskich usytuowanych głównie w większych 

miejscowościach regionu Suwałkach, Augustowie i Sejnach. Ogółem jest ich ponad 10. Niektóre z 

tych sklepów oferują również usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu wędkarskiego. Wyposażenie 

sklepów jest bogate i zaspokaja potrzeby wędkarzy zarówno jeżeli chodzi o sprzęt wędkarski, ubiory i 

wyposażenie, sprzęt pływający, przynęty i zanęty zarówno sztuczne jak i naturalne. 

Nie funkcjonują w regionie typowe wypożyczalnie sprzętu wędkarskiego. Tradycyjnie 

wędkarze zarówno miejscowi jak i przyjezdni korzystają z własnego sprzętu. Inaczej wygląda sytuacja 

jeżeli chodzi o wypożyczenie łódek. Praktycznie każdy dzierżawca prywatny posiada do dyspozycji 

łódki dla wędkarzy zainteresowanych połowem, również łódkę można wypożyczyć u właścicieli 

kwater agroturystycznych zlokalizowanych w pobliżu zbiorników wodnych. Ogólnie dostępne są 

wypożyczalnie sprzętu pływającego, również większe ośrodki wypoczynkowe i hotele oferują 

wypożyczanie łodzi. Ceny wypożyczenia łodzi wahają się od 10 PLN do 30 PLN za dobę. Często w 

kwaterach agroturystycznych i pensjonatach korzystanie z łódki wliczone jest w cenę pobytu. 

                                                   
17 Wykaz obwodów rybackich, dzierżawców i użytkowników wód stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

opracowania. 
18 Strona internetowa www.warszawa.rzgw.gov.pl. 

 

http://www.pzw.suwalki.com.pl/
http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/
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Większość jezior na Suwalszczyźnie objęta jest strefą ciszy. Wyjątkiem są jeziora wokół 

Augustowa: Necko, Rospuda i Białe oraz jezioro Krzywe przy mieście Suwałki. W związku z tym na 

jeziorach obowiązuje zakaz używania silników spalinowych i wypożyczalnie nie oferują tego rodzaju 

wyposażenia. Niedostępne są również do wypożyczenia silniki elektryczne. W praktyce możliwe do 

wypożyczenia są jedynie łodzie wiosłowe. 

Na obszarze Suwalszczyzny funkcjonuje jeziorowe łowisko specjalne jeziora Białe (Białogóry) 

prowadzone przez Gospodarstwo Rybackie Falko.  

Dostępność do zbiorników wodnych jest ograniczona w miejscach gdzie prywatni właściciele 

działek z dostępem do brzegu zdecydowali się na ogrodzenie ich do lustra wody. Prawo przewiduje 

możliwość przejścia wzdłuż linii brzegowej jezior i rzek, ale nie jest powszechnie przestrzegane. 

Nadal jednak dostępność do brzegów jezior jest powszechna. Istniejące nad jeziorami kładki i 

pomosty ułatwiają łowienie. Są to jednak miejsca nie oznakowane i ich zajmowanie odbywa się na 

ryzyko i odpowiedzialność wędkarzy. Brak jest również oznakowania nad jeziorami miejsc 

przeznaczonych do spuszczania łodzi wędkarskich na wodę.  

Osoby uprawiające turystykę wędkarską są zobowiązane posiadać kartę wędkarską oraz 

zezwolenie na połów ryb na dany zbiornik.  

 

2.1.1 Polski Związek Wędkarski (PZW) jako największy organizator wędkarstwa 

Polski Związek Wędkarski, który na dzień 31 grudnia 2010 roku liczył 615 171 członków, 

zrzeszonych w 45 Okręgach i  kołach wędkarskich, jest największym organizatorem wędkarstwa w 

Polsce. Dlatego też analiza danych Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w zakresie 

sprzedaży zezwoleń wędkarskich daje wiarygodny obraz dotyczący klientów turystyki i rekreacji 

wędkarskiej na Suwalszczyźnie. 

PZW sprzedaje zezwolenia na wszystkie dzierżawione przez związek zbiorniki wodne. Opłaty 

wędkarskie roczne na wody PZW Suwałki na rok 2011 wynosiły od 240 zł (zrzeszeni w PZW) do 400 

zł (niezrzeszeni) na wszystkie jeziora oraz odpowiednio 180 zł i 310 zł na jedno jezioro. Opłaty 

okresowe 1, 3, 7, 14 i 30- dniowe były również zróżnicowane w zależności czy ktoś jest członkiem 

PZW, czy wędkarzem niezrzeszonym i mieściły się w przedziale cenowym 18 - 200 zł. Preferowane 

cenowo są licencje na dłuższe okresy połowów. Dopłata za trolling dla wszystkich wynosi 50% opłaty 

podstawowej. Cennik opłat oraz wszelkie niezbędne informacje wędkarze mogą znaleźć  na stronie 

internetowej www.pzw.suwalki.com.pl. 

http://www.pzw.suwalki.com.pl/
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Porównując wykaz sprzedanych zezwoleń w 2010 roku na wody Gospodarstwa Rybackiego 

PZW w Suwałkach dla wędkarzy z innych Okręgów PZW w Polsce, można stwierdzić, że najwięcej 

wędkarzy przyjechało z Okręgu Olsztyńskiego. Liczba tych osób stanowi 38,04% (tj. 2834 osób) 

ilości wszystkich wędkarzy z całej Polski. Drugim, co do ilości chętnie wędkujących w 

Gospodarstwie PZW Suwałki jest Okręg Mazowiecki, gdzie liczba wędkarzy przekracza 2500 osób, 

co stanowi 34,3% ilości wędkarzy w skali całej Polski. Wędkarze z Okręgu Białegostoku stanowią 

17,5%, to ponad 1300 osób. Liczna grupa wędkarzy korzysta z naszych akwenów wodnych z Okręgu 

Katowickiego, Krakowskiego i Kieleckiego, co stanowi około 6,0 % ilości wędkujących. Również 

wędkujących nie brakuje z Okręgu Łomżyńskiego, Lublińskiego i Siedleckiego, gdzie skorzystało z 

naszych wód ponad 60 osób przypadających na jeden okręg. Część Okręgów z: Częstochowy, 

Gdańska, Koszalin, Łódź, Nowy Sącz, Opola, Ostrołęki, Piotrków Trybunalski, Płocka, Poznania, 

Radomia, Rzeszowa, Skierniewic, Szczecina, Tarnobrzega, Wrocławia, Zamościa i Zielonej Góry 

stanowią grupy wędkarzy liczących po kilka lub kilkanaście osób na okręg. Sporadycznie były 

sprzedawane zezwolenia dla wędkujących z Okręgów: Bielska Białej, Bydgoszczy, Elbląga, Chełma,  

Gliwic, Kalisza, Konina, Legnicy, Sieradza, Tarnowa średnio około 3 zezwoleń na Okręg. Najmniej 

przyjeżdżającą grupą wędkujących w nasze strony byli wędkarze z Okręgów: Ciechanowa, Jeleniej 

Góry, Krosna i Słupska jest to zaledwie jedna osoba z okręgu. 

 W 2010 roku Gospodarstwo sprzedało największą ilość zezwoleń okresowych jednodniowych 

jest to 10032 sztuki, co stanowi 47 % w skali wszystkich dostępnych w Gospodarstwie rodzajów 

zezwoleń. Zezwolenia trzydniowe dla wędkarzy zrzeszonych i niezrzeszonych kształtowały się na 

zbliżonym do siebie poziomie, stanowiły one 16,4 % sprzedaży, co daje nam około 3508 sprzedanych 

zezwoleń. Ilość zezwoleń siedmiodniowych dla wędkarzy zrzeszonych wynosiła 840 sztuk co stanowi 

3,9 % sprzedaży, natomiast siedmiodniowych niezrzeszonych 508 sztuk (tj. 2,4 %). Wzrosła sprzedaż 

zezwoleń 14 dniowych zarówno dla osób zrzeszonych w PZW (330 sztuk – 1,5 %) jak i 
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niezrzeszonych (191 sztuk – 0,9 %). Jeśli chodzi o sprzedaż zezwoleń trzydziestodniowych nie 

cieszyły sie one największym zainteresowaniem. Sprzedano ich najmniej, albowiem stanowią one 

zaledwie 0,2 % i 0,1 % sprzedaży w porównaniu ze wszystkimi rodzajami zezwoleń.   

 Zezwolenia całoroczne stanowią 18,4 % wszystkich sprzedanych zezwoleń w Gospodarstwie. 

W 2010 r. w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach zostało sprzedanych 3930 sztuk zezwoleń 

całorocznych. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił przyrost o 5,7 %. Największa ilość 

sprzedanych zezwoleń całorocznych wykupiona została przez wędkarzy z  Okręgu Olsztyńskiego, 

takich zezwoleń kupiono 2579 sztuk co stanowi 66 % w skali wszystkich Okręgów w Polsce. Z 

Okręgu Białostockiego kupiono 853 zezwoleń (tj.22 %), z Mazowieckiego kupiono 352 zezwolenia 

(tj. 9 %), a z Katowickiego 74 zezwoleń (tj. 2 %). Ilości zakupionych zezwoleń okresowych w 

pozostałych Okręgach  kształtowały się na bardzo zróżnicowanym poziomie. Z pozostałych okręgów  

ilość wykupionych zezwoleń wynosiła poniżej 10 sztuk zezwoleń z jednego Okręgu. Wędkarze z 

niektórych okręgów nie wykupili żadnego zezwolenia rocznego upoważniającego do wędkowania na 

wodach użytkowanych przez  Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach. Należą do nich okręgi: 

Biała  Podlaska, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg,  Jelenia Góra, 

Kalisz, Krosno, Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Słupsk, Tarnobrzeg, 

Wałbrzych i Zamość. 

W 2010 r. na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach wędkowało 104 wędkarzy 

z zagranicy. Najwięcej (80 osób) było wędkarzy z Niemiec, 6 z Anglii, 4 z Litwy, 3 z Belgi. Po 2 

wędkarzy przyjechało wędkować z: Luxemburga, Rosji, Węgier i Włoch a po 1 z: Austri, Francji i 

USA. Ogółem wędkowali na wodach Gospodarstwa przez 439 dni. 

Na podstawie rejestrów połowu wyliczono całkowitą ilość dni połowu wędkarzy na wodach 

użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach w 2010 r. i wynosi ona 12 073 dni.  

  

Tabela 19. Sprzedaż zezwoleń wędkarskich na wody PZW w latach 2006 - 2010  

Zezwolenia  2006 r.  2007 r.  2008 r.  2009 r.  2010 r.  

 szt. szt. szt. szt. szt. 

Całoroczne  2815 2997 3481 3935 4077 

Okresowe  13546 14237 16925 18921 20091 

Razem  16154 17234 20406 22856 24168 

Przyrost  w stosunku  

do roku poprzedniego 

%  5,1 6,8 18,4 12,0 5,7 

Ilość dni połowu  83687 101130 104502 116503 120073 

 

Średni dzienny połów wyniósł 1,61 kg na wędkarza. W 2010 r. wędkarze odłowili 8,94 kg ryb 

z jednego hektara użytkowanej powierzchni wód. 
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Tabela 20. Połowy wędkarskie w kg/ha w latach 2006-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 W ogólnym ujęciu głównym problemem dzisiejszego wędkarstwa i rybactwa na 

Suwalszczyźnie jest przede wszystkim mała zasobność w ryby dostępnych zbiorników wodnych, a 

przez to ich mała atrakcyjność wędkarska. Przyczyn tego stanu jest kilka, a wśród nich do 

podstawowych należą: mało racjonalna gospodarka rybacka (zwłaszcza prywatnych użytkowników 

jezior), polegająca na niskim poziomie zarybiania i wysokich odłowach komercyjnych, a także 

kłusownictwo i kormorany
19

. Wędkarze odławiają  średnio rocznie ok. 8,8 kg/ha ryby, rybacy 

podobnie ok. 8,9 kg/ha. Natomiast kormorany niemal dwukrotnie więcej, bo ok. 17,2 kg/ha ryby. 

Jeden kormoran dziennie zjada do 400 g ryby, co oznacza że rocznie  daje to ok. 120 kg. Szacunkowa  

ilość kormoranów w regionie północno-wschodnim Polski wynosi ok. 20 tys. sztuk, oznacza to, że 

 kormorany „pożerają” dziennie  ok. 8 ton ryby. 

Tabela 21. Porównanie struktury i wielkości odłowów ryb  w 2010 r (kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19 Konferencja "Wędkarstwo Mazurskim Produktem Turystycznym", Węgorzewo 2009, 
http://www.mazurylgd9.pl. 

Gatunek Odłowy w kg/ha 

Rybacy Wędkarze Kormorany 

kg % kg % kg % 

Okoń 0,6 6,8 2,9 32,4 1,9 11,0 

Płoć + 

wzdręga 

1,2 13,6 2,3 25,7 5,7 33,1 

Szczupak 1,3 14,8 2,5 28,0 1,7 9,9 

Leszcz + krąp 2,2 25,0 0,8 8,9 2,9 16,9 

Lin 0,7 8,0 0,2 2,2 2,9 16,9 

Węgorz 0,4 4,5 0,04 0,4 0,2 1,2 

Pozostałe 2,4 27,3 0,2 2,2 1,9 11,0 

Razem 8,8 100,0 8,9 100,0 17,2 100,0 

GGaattuunneekk//rrookk  22000066    22000077    22000088    22000099    22001100    ŚŚrreeddnniioo  22000066--22001100  

kkgg//hhaa                %%  OOkkoońń  11,,9900  11,,6600  22,,5500  33,,1100  22,,9900  22,,4400  2299,,6600  

PPłłooćć  ++  wwzzddrręęggaa  11,,6600  11,,8800  22,,7700  33,,1100  22,,3300  22,,3300  2288,,4400  

SSzzcczzuuppaakk  11,,7700  22,,1100  22,,1100  22,,2200  22,,5500  22,,1100  2255,,9900  

LLeesszzcczz  00,,5500  00,,7700  00,,9900  00,,6600  00,,6600  00,,7700  88,,6600  

LLiinn  00,,2200  00,,2200  00,,3300  00,,1100  00,,2200  00,,2200  22,,5500  

KKrrąąpp  00,,1100  00,,1100  00,,1100  00,,1100  00,,2200  00,,1100  11,,2200  

WWęęggoorrzz  00,,1100  00,,1100  00,,1100  00,,0033  00,,0044  00,,1100  11,,2200  

PPoozzoossttaałłee  00,,2200  00,,2200  00,,3300  00,,3300  00,,2200  00,,2200  22,,6600  

RRaazzeemm  66,,3300  66,,8800  99,,0000  99,,5533  88,,9944  88,,1100  110000,,0000  

http://www.mazurylgd9.pl/
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Korzystających z wód dzierżawionych przez PZW obowiązują  poniższe zasady wędkowania: 

1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkami:  

a. wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz 

wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca 

do jednej godziny przed wschodem słońca; 

b. połów metodą trollingu wymaga dopłaty do opłaty podstawowej - całorocznej lub 

okresowej. 

2. Opłaty całoroczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

3. Opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i opłaty okresowe, upoważniają do połowu na 

wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowiska specjalnego, na którym 

obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania. 

4. Opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach 

bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ). 

5. Opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem opłaty socjalnej, upoważniają do połowu z 

łodzi, spinningu. 

6. Do opłat okresowych nie stosuje się ulg. 

7. Opłata socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu na jednym jeziorze lub rzece bez 

prawa użycia spinningu. Opłata socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom 

(mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym 

do pracy. 

8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14 i 30 

dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni. 

9. Do opłat całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:  

a. Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16 - 100% 

b. odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami - 75% 

c. odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18 - 50% 

10. Na terenie działania Gospodarstwa opłaty przyjmują wytypowane Urzędy Pocztowe, sklepy 

wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, 

Węgorzewie i Rucianem-Nidzie. 

11. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe opłaty w załączeniu (bez łowiska specjalnego 

jeziora Wiartel - Przylasek). 

12. Na terenie działania Gospodarstwa opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, 

skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i 

Rucianem-Nidzie. 

13. Opłat okresowych 1 i 3 - dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie 

poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego 

dotyczy opłata. 

14. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:  

15. wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu, 

16. druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa. 

17. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje 

prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. 

18. Na łowisko specjalne j. Wiartel-Przylasek obowiązują oddzielne opłaty i regulamin. 
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2.1.2  Wigierski Park Narodowy (WPN) jako znaczący gestor zbiorników wodnych w 

regionie  

Wigierski Park Narodowy jest po Polskim Związku Wędkarskim największym gestorem 

zbiorników wodnych w regionie. Na terenie parku znajdują się 42 akweny, wśród których 

udostępnione do turystyki i wędkarstwa na podstawie wykupionej licencji są:  Wigry, Pierty, 

Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz 

rzeka Czarna Hańcza, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark - Studziany Las. 

Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące 

w danym roku. Obowiązuje tu całkowity zakaz połowów suma, siei, troci jeziorowej i pstrąga 

potokowego, 10-cio miesięczny okres ochronny dla szczupaka, w okresie od 15 czerwca do 15 lipca 

zakaz połowu węgorza  oraz zakaz stosowania połowów "na żywca" i używania zanęt. 

Sezon turystyczny na wodach WPN trwa od 1 maja do 31 października. Jedynie w rejonie 

pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami 

zaczyna się od 15 czerwca. 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego 

(Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2010 Dyrektora WPN z dnia 13.12.2010 r.)
20

    

1. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, 

Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzece Czarnej 

Hańczy, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie 

wykupionej licencji. 

2. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest wyłącznie młodzież do lat 14, która może 

wędkować w ramach własnego łowiska i limitu dziennego ale wyłącznie pod opieką 

opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.  

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu 

słońca zgodnie z kalendarzem. 

4. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi 

lub metodę spinningową na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu. 

Zimą z lodu wolno łowić tylko jedną wędką.  

5. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako 

przynęty żywych oraz martwych ryb). 

6. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga 

potokowego, a w okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza. 

7. Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i 

Pierty w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz 

połów na spinning jest zabroniony. 

8. Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas 

połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.  

9. W jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędkowanie z brzegu 

dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami. 

                                                   
20 Strona internetowa: www.wigry.win.pl, zakładka „informacja turystyczna” – wędkarstwo. 

 

http://www.wigry.win.pl/
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10. W jeziorze Wigry zabrania się wędkowania z brzegu oraz w stykającym się z nim pasem 

wody o szerokości 20 metrów (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi 

pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w 

kierunku środka jeziora) na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce 

Hańczańskiej do półwyspu Łysocha. Fragment linii brzegowej wyłączonej z wędkowania 

przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Zakaz ten 

nie dotyczy wędkowania z lodu. 

11. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 

maja do 31 października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

12. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy 

nie zarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania. Odcinki brzegów, na 

których dozwolone jest cumowanie łodzi przedstawione są na mapce stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

13. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska. 

14. W jeziorze Wigry okresie od zejścia lodu do 15 czerwca obowiązuje zakaz wędkowania z 

brzegu oraz z łodzi w 20 metrowym pasie wody (w miejscach gdzie roślinność 

wynurzona porasta brzegi pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju 

roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) wokół wysp: Ordów, Ostrów, Krowa 

i dalej wzdłuż południowego brzegu do cypla w miejscowości Zakąty. Zakaz ten dotyczy 

także wysp Brzozowych oraz wyspy Kamień. 

15. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach 

WPN-u. Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u w miejscowości 

Studziany Las dopuszcza się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz 

przynęt roślinnych. 

16. Obowiązują następujące wymiary ochronne: 

 płoć - 15 cm.  

 okoń - 15 cm.  

 leszcz - 25 - cm. 

 węgorz – 50 cm. 

 szczupak – 55 cm.  

 pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego 

Związku Wędkarskiego - Warszawa 2003. 

17. Obowiązują następujące limity ilościowe: 

 szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu doby. 

 leszcz – 10 szt. 

 pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego 

Związku Wędkarskiego - Warszawa 2003.  

18. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN-u nieuregulowane niniejszym 

regulaminem określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku 

Wędkarskiego - Warszawa 2003. 

19. W przypadku utraty licencji duplikaty nie będą wydawane. 

20. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do 

pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji 

wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym wraz z późniejszymi zmianami. 
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Ceny na rok 2011 licencji upoważniających do wędkowania na wybranych wodach 

Wigierskiego Parku Narodowego są uregulowane załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2010 

Dyrektora WPN z dnia 13.12.2010 r.
21

 Koszt licencji całorocznych wynosi od 180 do 215 PLN. Ceny 

licencji okresowych (jednodniowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, półrocznych) 

wahał się w przedziale od 9 do 130 PLN. Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich WPN są dostępne 

również na podanej stronie internetowej. 

Odłowy wędkarskie na terenie WPN w ostatnich latach wykazują tendencję zniżkową (w 

przeciwieństwie do danych na wodach PZW Suwałki). Presja wędkarska w roku 2009 była nieco 

mniejsza niż w roku 2008. Wędkarze odłowili w przybliżeniu ok. 8000 kg ryb, głównie leszcza, płoci 

oraz okonia.  

WYKRES 23. Liczba sprzedanych licencji wędkarskich na wody WPN w latach 2009-2010. 

 

W 2009 roku sprzedano 4471 licencji wędkarskich. Liczby sprzedanych licencji z podziałem na 

poszczególne kategorie przedstawiały się następująco:  

 licencje roczne – 104;  

 licencje półroczne – 52;  

 licencje dwutygodniowe – 125;  

 licencje tygodniowe – 178;  

 licencje dzienne – 4012. 

 

                                                   
21 Strona internetowa: www.wigry.win.pl, zakładka „informacja turystyczna” –wędkarstwo. 

 

http://www.wigry.win.pl/
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W roku 2010 nastąpił kolejny spadek odłowów wędkarskich w stosunku do roku 2009. W 2010 

roku sprzedano 3773 licencji wędkarskich. Liczby sprzedanych licencji z podziałem na poszczególne 

kategorie przedstawiały się następująco:  

 licencje roczne - 116;  

 licencje półroczne - 122;  

 miesięczne - 17;  

 licencje dwutygodniowe - 31;  

 licencje tygodniowe - 87;  

 licencje dzienne - 3400;  

   

Na podstawie przybliżonych szacunków liczba sprzedanych licencji w 2011 r. może być 

podobna do poziomu 2010r. Wędkujący na terenie wód WPN najczęściej pochodzą z Suwałk, 

Białegostoku i okolic, Warszawy, Śląska, Trójmiasta. 999 

 Spośród indywidualnych dzierżawców i użytkowników wód wyróżnia się dwie większe 

jednostki: Gospodarstwo Rybackie „Falko” i Gospodarstwo Rybackie Augustów. Informacje o tych 

jednostkach i proponowanych usługach można znaleźć na stronach internetowych:  
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2.2 Kwatera wędkarska 

Zgodnie z trendami w turystyce klienci wymagają coraz wyższych standardów w zakresie bazy 

i infrastruktury turystycznej, coraz bardziej kompleksowej i łatwo dostępnej w sprzedaży oferty oraz 

coraz wyższej jakości obsługi. 

Obecnie w regionie Suwalszczyzny nie ma zorganizowanego systemu sprzedaży ofert turystyki 

wędkarskiej. Praktycznie turystyka wędkarska jest elementem towarzyszącym ofertom wypoczynku w 

obiektach turystycznych położonych nad jeziorami bądź rzekami, ale nie stanowi samodzielnej 

zintegrowanej oferty zarówno w skali regionu, jak i pojedynczych obiektów turystycznych. Brakuje 

typowych obiektów/kwater przystosowanych do organizacji profesjonalnej turystyki wędkarskiej z 

całym pakietem wyposażenia i usług oferowanych wędkarzom, jak ma to miejsce w innych 

europejskich regionach wędkarskich. 

Kwatera wędkarska jest wyspecjalizowaną bazą noclegową, świadczącą usługi hotelarskie, z 

dodatkowym wyposażeniem i przystosowaniem usług dla wędkarzy, usytuowaną najczęściej w 

pobliżu łowiska i świadczącą niejednokrotnie rozszerzony zakres usług. 

Na Suwalszczyźnie w 2006 r. podjęte zostały przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną we 

współpracy z PZW w Suwałkach, praktykami w zakresie turystyki wędkarskiej oraz partnerami z 

krajów Regionu Morza Bałtyckiego, pilotażowe działania w zakresie standaryzacji kwater 

wędkarskich. Opracowane zostały kryteria do standaryzacji kwater wędkarskich oraz specjalne logo, a 

także została nawiązana w ramach pilotażu współpraca z pięcioma kwaterami z obszaru 

Suwalszczyzny i gminy Rajgród.    

Określenie minimalnych wymagań kategoryzacyjnych dla kwater wędkarskich to element 

wykreowania marki produktu turystyki wędkarskiej. To również dostosowywanie jakości polskiej 

oferty do standardów europejskich oraz umożliwienie tej ofercie konkurowania na międzynarodowym 

rynku usług turystycznych.  

Głównym celem standaryzacji jest zapewnienie jakości  poprzez wyznaczenie podstawowego 

jej poziomu, chronionego administracyjnie, poniżej którego świadczenie usług nie jest dopuszczalne 

zarówno ze względu na wymagania sanitarne, jak i szerzej rozumianą ochronę interesów klienta. 

Przejrzyste określenie  nawet dobrowolnych standardów to wiarygodna informacja dla klienta, 

ułatwiająca mu podjęcie decyzji o zakupie. Dokonanie zakupu usługi opatrzonej znakiem jakości, 

firmowanym przez  wyznaczoną organizację zajmującą się rozwojem turystyki oraz świadomość 

istnienia instancji odwoławczej daje klientowi poczucie bezpieczeństwa. Profesjonalnie prowadzona 

inspekcja standaryzacyjna zapewnić powinna zgodność deklaracji  o poziomie i zakresie usług z 

rzeczywistością, co przyczyni się do zadowolenia klienta. 

Zadowolony klient jest najlepszym ambasadorem danego obiektu, miejscowości  czy kraju. 

Badania podają, że zadowolony klient dzieli się swoimi pozytywnymi wrażeniami z 4 - 8 osobami. 

Niezadowolony klient przekazuje swoje negatywne odczucia 10 - 23 osobom. Zadowolony klient to 

najważniejsza korzyść dla podmiotu świadczącego usługi turystyczne. Przejrzyste określenie 

standardów dla obiektów turystyki wędkarskiej to informacja dla usługodawcy o tym, jaką ofertę 

powinien przygotować. Dzięki znajomości wymagań standaryzacyjnych kwaterodawca może 

planować rozwój swego obiektu i  sukcesywnie osiągać wyższy standard.  

Przed przystąpieniem do standaryzacji kwatery wędkarskiej, gdzie jedną z podstawowych usług 

będzie zakwaterowanie zaleca się, aby kwatera najpierw spełniła wymogi systemu kategoryzacji 

wiejskiej bazy noclegowej, zarządzanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne”. W ramach systemu wyróżnia się cztery rodzaje wiejskiej bazy noclegowej:  
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 pokoje gościnne,  

 pokoje grupowe,  

 samodzielne jednostki mieszkalne,   

 przyzagrodowe pola namiotowe. 

 

POKÓJ GOŚCINNY - pomieszczenie urządzone i wyposażone w taki sposób by mogło pełnić 

rolę sypialni dla maksimum 4 osób z dostępem do łazienki, WC oraz pomieszczeń wspólnych. 

Wyróżnia się w ramach tej formy zakwaterowania, pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, 3- i 4-osobowe. 

 POKOJE GRUPOWE - pomieszczenia sypialne przeznaczone dla więcej niż 4 osób, z 

dostępem do łazienki, WC i pomieszczeń wspólnych.  

 SAMODZIELNA JEDNOSTKA MIESZKALNA - obiekt wynajmowany w całości jednej 

rodzinie lub znanej sobie grupie osób. Jednostka taka obejmuje: mieszkania wakacyjne oraz domy 

wolno stojące. Mieszkanie wakacyjne obejmuje nie więcej niż 3 sypialnie, kuchnię, kącik 

wypoczynkowy oraz łazienkę. 

PRZYZAGRODOWE POLA NAMIOTOWE –  miejsce na ustawienie namiotów i przyczep 

mieszkalnych lub miejsca w namiotach i przyczepach mieszkalnych gospodarza. 

 

Wszystkie rodzaje zakwaterowania muszą najpierw spełniać Minimalne Wymagania aby móc 

przystąpić do kategoryzacji. Pokoje gościnne i samodzielne jednostki mieszkalne mogą uzyskać 

następujące kategorie w kolejności do najwyższej:  

 standard,  

 kategoria I,  

 kategoria II,  

 kategoria III. 

Pokoje grupowe i przyzagrodowe pola namiotowe mogą uzyskać tylko jedną kategorię - 

standard.  

 

Aby przystąpić do systemu kategoryzacyjnego, kwaterodawca, po zapoznaniu się z wymogami 

kategoryzacyjnymi
22

  składa do biura Federacji w Warszawie
23

 (za pośrednictwem Internetu lub 

lokalnego stowarzyszenia agroturystycznego) pisemny wniosek o przeprowadzenie kategoryzacji, w 

którym wyraża zgodę na przeprowadzenie w jego obiekcie wizyty inspektorów. Kwaterodawca 

otrzymuje wówczas numer referencyjny, który jest również umieszczony na formularzach 

kategoryzacyjnych. W ustalonym terminie przyjeżdżają do obiektu licencjonowani przez Federację 

inspektorzy w celu dokonania inspekcji. Ich zadaniem jest sprawdzenie stanu i wyposażenia obiektu 

zgodnie z opracowanymi formularzami kategoryzacyjnymi oraz wykonanie zdjęć obiektu zarówno z 

zewnątrz, jak i wewnątrz wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla gości. Inspekcja, mimo że jest 

prowadzona w życzliwej dla właściciela atmosferze, dokonywana jest w sposób bardzo szczegółowy. 

Obowiązkiem inspektora jest  dokonanie dokładnych pomiarów pomieszczeń sypialnych 

przeznaczonych dla gości (powierzchnia oraz jeśli to konieczne również wysokość), wymiarów łóżek 

oraz sprawdzenie funkcjonowania wszystkich urządzeń przeznaczonych dla turystów. W trakcie 

wizyty inspektorzy w obecności gospodarza wypełniają odpowiednie kwestionariusze w trzech 

egzemplarzach. Jedna z kopii pozostaje u właściciela obiektu. Formularze te obejmują:  

Po wizycie inspektorzy przesyłają pełną dokumentację do biura Federacji i tam ostatecznie 

zapada decyzja o kategorii przyznanej całemu obiektowi. Jest ona nadawana na okres czterech lat. Po 

upływie okresu ważności istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia Kategoryzacji na kolejne 2 

                                                   
22 Dostępne na stronie www.agroturystyka.pl, zakładka „serwis informacyjny”. 
23 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” ul. Wspólna 30,00-930 Warszawa 

http://www.agroturystyka.pl/


 

 88 

lata. Po upływie tego czasu w obiekcie powinna być dokonana ponowna inspekcja kategoryzacyjna. 

Kwatera wiejska po uzyskaniu określonej kategorii, otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem 

Federacji. Przy określonej kategorii na tle głównego znaku pojawiają się słoneczka. Kwaterodawca 

zyskuje również prawo do umieszczenia swojej oferty w materiałach promocyjnych Federacji. 

Materiały te oprócz zdjęcia obiektu oraz informacji o przyznanej kategorii, zawierają inne dane, 

przedstawione głównie przy pomocy ustalonych jednakowych piktogramów
24

.  

Przystępując do systemu kategoryzacyjnego właściciel obiektu musi być świadomy, że oprócz 

zapowiadanych wizyt inspektorów możliwe są również niezapowiadane kontrole w celu sprawdzenia 

jakości świadczonych w danej kwaterze usług.  

Kwatera wędkarska, oprócz skategoryzowanej bazy noclegowej, powinna świadczyć inne 

specjalistyczne usługi dla wędkarzy i współuczestników wypraw wędkarskich. Niezbędne jest zatem 

posiadanie w obrębie takiej kwatery szeregu dodatkowych udogodnień i specjalistycznego 

wyposażenia. W ramach dobrowolnego systemu standaryzacji kwater wędkarskich przygotowana 

została lista wymogów dla kwater wędkarskich, które chcą poddać się inwentaryzacji, przygotować 

odpowiednie warunki pobytu i wyposażenie dla wędkarzy, a tym samym uzyskać rekomendację i 

szerszą promocję.  

Lista, zgodnie z umieszczoną poniżej tabelą, zawiera zbiór standardowych i 

ponadstandardowych elementów wyposażenia kwatery, jej otoczenia oraz usług towarzyszących 

wędkarstwu, których spełnienie pozwala na uzyskanie oceny kategoryzacyjnej (standard, bądź 

standard+) a także specjalne oznakowanie kwatery wędkarskiej.  

 

Tabela 22. Lista wymogów standaryzacyjnych kwatery wędkarskiej
25

. 

  

Usługi gospodarstwa wędkarskiego Standard                                               

            + 

I. Zakwaterowanie - zgodnie z wymogami kategoryzacji 

kwater wiejskich PFTW „GG” oraz dodatkowe 

pomieszczenia i specjalistyczne wyposażenie jak 

poniżej: 

  

I.1.  Miejsce do smażenia ryb 

- kuchnia gazowa lub elektryczna, 

- patelnia, 

- zlew z bieżącą wodą ciepłą i zimną 

  

I.2.  Miejsce do sprawiania ryb 

-  stół z blatem umożliwiającym sprzątnięcie resztek po 

sprawieniu i oskrobaniu  ryby, 

-  nóż, skrobaczka przymocowana na stałe do stołu, 

-  kran, 

-  szlauch z wodą bieżącą, 

-  szczotka, 

-  kosz zamykany na odpadki z workiem foliowym w 

  

                                                   
24  piktogram - oznaczenie graficzne, symbol, znak 
25

    według systemu standaryzacji opracowanego przez: 

 

Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną,  
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82, lok. 7, tel./fax 87 5665494, 5665872,  
www.suwalki-turystyka.info.pl , e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl 

                           

http://www.suwalki-turystyka.info.pl/
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środku, 

-  oświetlenie stołu i otoczenia, 

-  sprzęt do ważenia, mierzenia i fotografowania ryb. 

I.3.  Miejsce do przechowania sprzętu wędkarskiego – 

wydzielone i zamykane 

  

I.4. Miejsce do naprawy i konserwacji sprzętu wędkarskiego   

I.5.  Miejsce do przechowania silnika, akumulatora i paliwa   

I.6.  Suszarnia ubrań wędkarskich (w budynku lub 

mieszkaniach) 

  

I.7.  Zamrażarka do mrożenia ryb (wspólna dla całej kwatery 

lub w mieszkaniach) 

  

I.8. Dostosowanie pory posiłków do życzeń wędkarzy   

II. Sprzęt – wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego  

w kwaterze 

  

II.1.  Łodzie wędkarskie - jedna łódka na 2 wędkarzy 

(długość do 4 m), jedna łódka na 3 wędkarzy (długość 4 

i więcej m )   

  

II.2.  Wyposażenie łódek 

- silniki elektryczne lub spalinowe,    

-  możliwość ładowania akumulatora do silników 

elektrycznych  (ilość stanowisk związana z ilością 

łodzi), 

-  kotwice (po 2 szt. do łodzi),    

-  cuma,    

-  wiosła,    

-  naczynie do wybierania wody,   

-  kamizelki ratownicze,    

-  sprzęt do sygnalizacji niebezpieczeństwa na wodzie 

  

II.3.  Wędki    

-  kompletne wędki do połowu ryby białej lub do 

spinningu 

  

II.4.  Podbieraki   

II.5.  Siatki na ryby    

III. Zagospodarowanie otoczenia   

III.1. Odpowiednie oznakowanie elementów 

zagospodarowania wędkarskiego czytelne dla wędkarzy 

obcojęzycznych  

  

III.2. Kosz do śmieci na brzegu    

III.3. Pomost lub nabrzeże przystosowane do cumowania 

łodzi 

  

III.4. Stanowiska wędkarskie na brzegu    

III.5. Mapa batymetryczna i opis zbiornika (kopia do 

dyspozycji na każdą łódkę)   

  

III.6. Informacja o serwisie wędkarskim w najbliższej okolicy 

(w kwaterze) 

  

III.7. Informacja o serwisie spożywczym w najbliższej 

okolicy (w kwaterze)  
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III.8. Wędzarka do ryb   

IV. Przewodnik wędkarski na zbiorniku wodnym przy 

którym zlokalizowana jest kwatera 

  

V. Sprzedaż  na miejscu   

V.1.  Możliwość zakupu pozwoleń wędkarskich na zbiornik 

w kwaterze    

  

V.2.  Możliwość zakupu paliwa do silników spalinowych na 

miejscu (np. wliczone w cenę łódki) 

  

VI. Inne usługi   

VI.1. Świadczenie usług patroszenia i smażenia ryb przez 

pracowników kwatery dla gości 

  

VI.2. Organizacja biesiad rybnych   

VI.3. Organizacja szkoleń z kuchni rybnej   

VI.4. Prowadzenie księgi rekordów gości gospodarstwa   

VI.5. Organizacja imprez i zawodów wędkarskich   

VI.6. Organizacja imprez integracyjnych połączonych z 

wędkowaniem 

  

 

W ramach systemu standaryzacji kwater wędkarskich na Suwalszczyźnie, poza listą kryteriów, 

opracowane zostało specjalne logo dla kwater, które poddadzą się standaryzacji i uzyskają pozytywną 

opinię w tym zakresie. Poniższe ryciny obrazują proponowane logo standaryzacyjne kwater 

wędkarskich na Suwalszczyźnie. Logiem tym posługuje się od 2006 roku pięć kwater wędkarskich, 

które poddały się z powodzeniem standaryzacji w ramach projektu pilotażowego. 

 

 

Rys. 14. Opracowane w 2006 roku logo kwatery wędkarskiej na Suwalszczyźnie – tablica główna 
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Rys. 15. Opracowane w 2006 roku logo kwatery wędkarskiej na Suwalszczyźnie – tablica kierunkowa. 

 

Sprawa oznakowania jest niezwykle istotna zwłaszcza w przypadku tych kwater, które położone 

w malowniczej okolicy o rozproszonym typie zabudowy, znajdują się jednocześnie z dala od znanych 

traktów komunikacyjnych. Duża liczba bocznych dróg dojazdowych wprowadza turystów w błąd i 

powoduje, że docierają oni na miejsce po długim błądzeniu, co nie wywołuje dobrego nastroju i może 

rzutować na ocenę samej kwatery, jak i całego pobytu.  

Wprowadzenie w życie  systemu klasyfikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej 

powinno zdecydowanie przyczynić się do poprawy jakości usług noclegowych i żywieniowych 

świadczonych turystom. Wymagania kategoryzacyjne określają przede wszystkim warunki techniczne 

wyposażenia budynku czy pokoju oraz zakres usług, udogodnień  czy  możliwości urozmaiconej 

oferty spędzenia czasu. Jednak, jak pokazują badania, bardzo  ważnym  czynnikiem, którego 

znaczenia nie da się przecenić, są ludzie.  Od ich pracy, staranności, uprzejmości, grzeczności, 

serdeczności zależy końcowa ocena pobytu. Umiejętność  rozładowywania  konfliktów  oraz 

zaspokajania różnorodnych potrzeb gości to podstawy sukcesu w działalności. 
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3. Rozwój produktu turystycznego  

 

Przedstawione propozycje rozwoju produktu turystycznego nawiązują do wcześniejszej 

Koncepcji marketingowej turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie
26

, której inicjatorem była 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna. Aby mówić o rozwoju produktu turystycznego, który ma 

osiągnąć identyfikowalną markę i sukces rynkowy niezbędne jest najpierw ustanowienie wizji i 

filozofii turystyki wędkarskiej, a także misji i celów marketingowych w tej sferze. Wszystkie te 

elementy, a w konsekwencji przyszłe projekty i działania prorozwojowe powinny zostać ze sobą ściśle 

zintegrowane. 

Jak wynika z wcześniejszych badań, Suwalszczyzna powinna budować swoją pozycję na rynku 

turystyki wędkarskiej w oparciu o walory i potencjał, którym dysponuje. Są to cechy unikalne, 

niespotykane bądź rzadko spotykane w takim nasileniu na innych rynkach. Budowa wizerunku jest 

procesem długotrwałym i wymagającym konsekwencji. Świadomie należy koncentrować działania na 

wybranej grupie docelowej nie ulegając pokusie rozproszenia działań na wiele grup docelowych bo to 

grozi rozmyciem i zatraceniem unikalnego wizerunku regionu.  

Elementy, które wyróżniają Suwalszczyznę jako region wędkarski, to przede wszystkim: 

1. Mnogość naturalnych zbiorników wodnych: jezior i rzek o bardzo urozmaiconej linii 

brzegowej, położonych z dala od dużych skupisk ludzkich, 

2. Piękny, urozmaicony krajobraz, duże obszary leśne i pofałdowany teren, 

3. Dzikość i cisza przyrody, 

4. Czystość wód i powietrza, 

5. Niespotykana w innych regionach ilość obszarów chronionych (parki, rezerwaty, Natura 

2000), 

6. Różnorodność gatunków ryb w akwenach wodnych (chociaż poprawy wymaga ilość ryb), 

7. Serdeczność i gościnność gospodarzy kwater agroturystycznych, kuchnia regionalna. 

 

Wizerunek Suwalszczyzny skomponowany z wyżej wymienionych cech będzie wiarygodny, 

zgodny ze stanem faktycznym, jednocześnie posiada walory oryginalności i odróżnienia od ofert 

konkurencji. 

 

3.1 Wizja rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie 
 

Wizja rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie została w zarysie przytoczonej 

koncepcji marketingowej sformułowana w następujący sposób: 

„Suwalszczyzna atrakcyjnym regionem wędkarskim oferującym duże emocje wędkarskie, 

bezpośredni kontakt z piękną przyrodą i krajobrazem oraz wysokiej jakości warunki wypoczynku w 

gronie przyjaciół i rodziny„  

Wizja podkreśla emocje wędkarskie związane z  dobrym „braniem” (dbanie o zasoby ryb w 

jeziorach), wysoką jakość środowiska i miejsc zakwaterowania dla wędkarzy, ich rodzin i przyjaciół 

towarzyszących wędkarzowi. Wizja zawiera bezpośrednie odniesienie do najważniejszych wartości 

jakie może zaoferować nasz region:  

                                                   
26 „Koncepcja marketingowej turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie”,  Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, 

Suwałki 2006. 
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1) wyobrażamy sobie Suwalszczyznę jako znany i renomowany region wędkarski o odmiennej 

od innych regionów wędkarskich specyfice, 

2) zakładamy duże prawdopodobieństwo przeżycia silnych emocji wędkarskich związanych z 

łowieniem oczekiwanych ryb, 

3) wędkowanie odbywać się będzie na najcenniejszym przyrodniczo i bardzo atrakcyjnym 

krajobrazowo obszarze Suwalszczyzny, objętym ochroną programu UE Natura 2000, na 

naturalnych zbiornikach wodnych, w otoczeniu lasów, łąk i pól, z dala od dużych skupisk 

ludności, bez presji zatłoczonego zbiornika, rywalizacji o miejsce nad wodą, w dalekim, 

raczej wzrokowym kontakcie z innymi wędkarzami, 

4) podkreślamy możliwość dużego wyboru wysokiej jakości miejsc zakwaterowania dla 

wędkarzy, ich rodzin i przyjaciół towarzyszących wędkarzowi. Niekoniecznie będą oni brać 

udział w wyprawach wędkarskich, ale z pewnością będą mogli wypocząć w dobrych 

warunkach 

5) chcemy, aby wyprawa wędkarska na Suwalszczyznę była wyprawą rodzinną lub w gronie 

przyjaciół. Dla nich Suwalszczyzna ma do zaoferowania wiele innych atrakcji. 

Podstawowe skojarzenia to: ryby, przygoda, przyroda, przyjaciele, rodzina, radość, 

wypoczynek, rekreacja. 

 

3.2  Misja rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie, hasło promocyjne i 

cele marketingowe 

 

Poprzez sformułowanie misji opisywana jest rola w realizacji wizji turystyki wędkarskiej w 

regionie. Zakłada się, że misją turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie będzie: 

“Wypromowanie Suwalszczyzny jako atrakcyjnego i renomowanego miejsca turystyki 

wędkarskiej  i wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi w najwyższej jakości środowisku naturalnym”.  

 

Jako hasło promocyjne wędkarstwa na Suwalszczyźnie proponuje się:  

„ Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” 

„Angling, naturally in Suwalki lake district”  (wersja angielska) 

 

Hasło oddaje myśl przewodnią organizacji turystyki wędkarskiej na tym obszarze, a mianowicie 

unikalny w skali kraju bezpośredni kontakt z przyrodą wysokiej jakości, często objętą ochroną, a 

jednocześnie sugeruje naturalność wyboru Suwalszczyzny jako najlepszego miejsca do wypoczynku z 

wędką (do uprawiania turystyki wędkarskiej). 

 

Jako cele marketingowe turystyki wędkarskiej zakłada się: 

1. Rozwój produktu turystycznego „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” 

2. Wzrost rozpoznawalności marki „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” 

3. Podniesienie świadomości o unikalnej jakości środowiska na Suwalszczyźnie 

4. Wzrost ilości turystów odwiedzających Suwalszczyznę w celach wędkarskich 

5. Wzrost sieci i poprawa wykorzystania kwater turystycznych i dostawców usług 

wędkarskich 

6. Wzrost sprzedaży pozwoleń wędkarskich 

7. Wzrost dochodów lokalnych usługodawców i partnerów turystyki wędkarskiej 

8. Wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej i turystów wędkarzy. 
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3.3 Segmentacja rynku i linia produktów turystyki wędkarskiej na 

Suwalszczyźnie 

 

Na podstawie dotychczasowych badań i analiz jako podstawową grupę docelową do której 

powinny być skierowane działania marketingowe zachęcające do wyboru Suwalszczyzny jako miejsca 

uprawiania turystyki wędkarskiej można określić w sposób następujący: 

1. Wędkarze – osoby płci męskiej, pracujące, wykształcone, zamieszkałe poza Suwalszczyzną 

(w tym cudzoziemcy), przyjeżdżające na ryby z przyjaciółmi bądź rodziną, poszukujący 

łowisk drapieżników bądź białej ryby, zainteresowani kilkudniowymi pobytami i 

zakwaterowaniem o dobrym standardzie za cenę „wartą oferty”, a więc niekoniecznie 

najtańszej oraz innymi usługami związanymi z wędkarstwem, rekreacją i wypoczynkiem. 

2. Drugą grupą docelową są wędkarze miejscowi, zamieszkujący teren Suwalszczyzny. Można 

ich opisać w sposób następujący: mężczyźni, pracujący i emeryci, odbywający głównie 

jednodniowe wyprawy wędkarskie, powracający na nocleg do domu, zainteresowani w 

rybnych zbiornikach, mniej zainteresowani otoczeniem (obcują ze środowiskiem na co 

dzień).  Ankietowani wędkarze najczęściej spędzają nad wodą od 4 do 8 godzin. To 

najbardziej popularny czas wędkarskiej wyprawy osób z okolic Suwalszczyzny. 

 

Podstawowy produkt turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie który chcemy zaoferować 

określonej grupie docelowej wędkarzy można opisać zarówno poprzez jego cechy zewnętrzne, jak i 

doznania i korzyści jakie odniesie nabywca. Te drugie, czyli korzyści dla klienta, będą decydować o 

powodzeniu naszego produktu na rynku.  

 

Proponowane linie produktów:   

 Oferta indywidualna 

 Oferta rodzinna 

 Oferta grupowa /towarzystwo zaprzyjaźnionych osób/ 

 Oferta firmowa /integracyjna/ 

 

Doznania i korzyści związane z produktami - ekskluzywny (unikalny) wypoczynek z wędką w 

wyjątkowym otoczeniu przyrody, nad pięknym jeziorem i rzeką, wśród pól i lasów, w ciszy i spokoju, 

w towarzystwie ryb i ptaków, z dala od zgiełku ludzkich skupisk, z dużą ilością emocji, kiedy „ryba 

bierze” 

Cechy zewnętrzne oferty - pobyt w kwaterze agroturystycznej (kwaterze wędkarskiej), noclegi 

w pokojach/samodzielnych jednostkach mieszkalnych, wyżywienie – 2 posiłki dziennie: śniadanie i 

obiadokolacja/dostępna, dobrze wyposażona kuchnia. Dostępne przewodniki, mapy batymetryczne, 

wypożyczenie łódki wiosłowej, możliwość sprawienia i usmażenia/uwędzenia złowionych ryb, do 

dyspozycji gości plaża i kąpielisko oraz sauna, urządzenia rekreacyjne i sprzęt turystyczny, możliwość 

organizacji biesiady, ogniska”. 

 

 

3.4 Plan Dostępu i Informacji dla turystów, łańcuch usług wędkarskich 

 

Rozwój produktu turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie „Wędkarstwo, naturalnie na 

Suwalszczyźnie” wymaga stworzenia kompleksowego Planu Dostępu i Informacji dla turystów 
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przebywających w regionie Suwalszczyzny oraz szeregu usług tworzących komplementarną ofertę 

(łańcuch usług). Plan Dostępu i Informacji powinien zawierać następujące elementy: 

1. Plan lokalizacji  znaków i symboli skierowanych do wędkarzy umieszczonych w ciągu dróg 

publicznych w regionie. 

2. Plan sieci znaków i tablic informacyjnych na brzegach zbiorników wodnych 

udostępnionych do wędkowania. 

3. Plan oznakowania kwater wędkarskich. 

4. Plan współpracy z dzierżawcami obwodów rybackich udostępnionych do wędkowania. 

Powinien obejmować zarówno Wigierski Park Narodowy, Polski Związek Wędkarski, jak i 

indywidualnych dzierżawców i użytkowników rybackich.  

5. Mapy i broszury pomagające w odszukaniu i dostępie do wybranych łowisk i kwater 

możliwe do otrzymania w formie papierowej jak i do ściągnięcia w wersji elektronicznej. 

 

Każdy z elementów Planu Dostępu i Informacji jest integralną częścią planu i powodzenie 

wdrożenia planu zależy od stopnia uwzględnienia wszystkich komplementarnych elementów planu. 

Rys. 16. Przykład oznakowania rampy zjazdowej dla łodzi i łowiska z brzegu dla wędkarzy 

 

 

 

 

Oferta wędkarska przygotowana w ramach produktu turystycznego „Wędkarstwo, naturalnie na 

Suwalszczyźnie” powinna składać się z komplementarnych elementów usług i infrastruktury 

wędkarskiej, czyli tzw. łańcucha usług. Łańcuch usług wędkarskich powinien zawierać:  

 usługę zakwaterowania,  

 usługę wyżywienia,  
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 usługę wypożyczenia łodzi i elementów wyposażenia łodzi,  

 usługę wypożyczenia sprzętu wędkarskiego,  

 usługę sprzedaży licencji na połów ryb,  

 usługę przewodnika wędkarskiego, 

 usługi wypoczynku, rekreacji, animacji i rozrywek  oferowanych osobom  towarzyszącym  

wędkarzom. 

Elementy infrastruktury niezbędne do świadczenia usług wędkarskich wysokiej jakości to: 

 Właściwe oznakowanie dróg dojazdowych i otoczenia zbiorników wodnych (znaki 

dojazdowe, znaki informacyjne, tablice informacyjne)  

 Zagospodarowanie brzegów akwenów wodnych w infrastrukturę ułatwiającą wędkowanie 

(pomosty, rampy do spuszczania łodzi, parkingi dla samochodów i przyczep) 

 Sieć kwater wędkarskich spełniających wymogi standaryzacji, wyposażonych w niezbędny 

sprzęt i infrastrukturę. 

 

3.5  Propozycje przedsięwzięć w zakresie rozwoju produktu turystycznego 

„Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” 

Produkt turystyczny „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” proponuje się jako ofertę 

spędzenia zorganizowanych wczasów wędkarskich na Suwalszczyźnie dla osób indywidualnych, 

wędkarzy z rodzinami, grup wędkarskich oraz wypraw wędkarskich dla firm. 

Główną zaletą i unikalną cechą produktu jest stworzenie możliwości uprawiania turystyki 

wędkarskiej na terenach objętych ochroną przyrody, obszarach Natura 2000, parkach narodowych i 

krajobrazowych. Daje to niepowtarzalną szansę na bezpośredni kontakt z przyrodą o unikalnych w 

skali europejskiej walorach, obcowania z przepięknym krajobrazem, czystą wodą i powietrzem, w 

ciszy i spokoju wśród lasów i łąk. Jednocześnie nakłada na wędkarzy korzystających z tej wyjątkowej 

oferty zobowiązania związane z humanitarnym traktowaniem złowionych ryb, stosowaniem się do 

rygorów przepisów sportowego połowu ryb na obszarach chronionych oraz pozostawienia po sobie 

środowiska w stanie nie gorszym niż zastaliśmy.  

Dla podkreślenia stałego i możliwie bliskiego kontaktu ze środowiskiem ważne jest, aby 

zasadniczym elementem oferty wędkarskiej był pobyt w kwaterze wędkarskiej
27

. A więc w miejscach, 

które są bezpośrednio wtopione w środowisko, gdzie miejscowi ludzie mieszkają od lat, gdzie można 

uzyskać najpełniejsze i najbardziej wiarygodne informacje o najbliższym otoczeniu, gdzie wreszcie 

można posmakować oryginalnej kuchni regionalnej. W skład oferty powinna wejść organizacja 

pobytu w kwaterze wędkarskiej, w tym zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość wypożyczenia 

sprzętu pływającego i szereg usług towarzyszących uprawianiu turystyki wędkarskiej i 

urozmaicających wypoczynek w gospodarstwie turystycznym. 

Propozycje rozwoju produktu turystyki wędkarskiej na obszarze objętym LSROR, oparte 

zostały o analizę trendów w turystyce, wyniki analizy badań ankietowych wśród wędkarzy łowiących 

ryby w naszym regionie, analizę SWOT Suwalszczyzny jako potencjalnego regionu wędkarskiego, 

analizę porównawczą z innymi regionami wędkarskimi Polski i Europy. W wyniku tych analiz 

powstała koncepcja budowy produktu turystycznego złożona z niżej przedstawionych przedsięwzięć. 

                                                   
27 Zasady tworzenia kwatery wędkarskiej zostały przedstawione w Części B - Rozdziale 2 niniejszego 

opracowania. 
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1. Wybór i kategoryzacja kwater agroturystycznych położonych w pobliżu akwenów wodnych, 

które chcą specjalizować się w turystyce wędkarskiej. 

2. Uzgodnienie zasad współpracy z dzierżawcami wód (jezior i rzek), nad którymi 

zlokalizowane są kwatery wędkarskie. 

3. Uzgodnienie z kwaterodawcami i dzierżawcami zasad polityki cenowej i poziomu cen 

stosowanego w ramach produktu.  

4. Zawarcie stosownych umów z kwaterodawcami i dzierżawcami o współpracy w zakresie 

promocji i sprzedaży oferty turystyki wędkarskiej. 

5. Nawiązanie współpracy ze sklepami wędkarskimi, wypożyczalniami i punktami informacji 

turystycznej w sprawie promocji produktu turystycznego. Stworzenie listy podmiotów, które 

będą uczestniczyły w takiej promocji. 

6. Opracowanie marki i logo produktu, oraz katalogu ich zastosowania. 

7. Przygotowanie szczegółowych opisów akwenów wodnych, które będą objęte promocją 

produktu turystycznego (przykładowy opis w załączeniu). 

8. Przygotowanie szczegółowych opisów i oferty kwater wędkarskich w zależności od ich 

specyfiki w formie pakietów produktowych.  

9. Szkolenia/przygotowanie przewodników/pomocników wędkarskich oraz 

właścicieli/pracowników kwater wędkarskich. 

10. Opracowanie planów oznakowania dróg dojazdowych,  brzegów akwenów i kwater 

wędkarskich.  

11. Zbudowanie portalu turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie.  

12. Przygotowanie internetowego systemu rezerwacji „rybyonline” 

13. Testowanie portalu i systemu rezerwacji online – wprowadzenie stosownych ulepszeń bądź 

rozszerzeń w trakcie funkcjonowania pilotażowego. 

14. Przygotowanie informacji o produkcie dla innych portali wędkarskich. 

15. Przygotowanie reklamy portalu turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie w prasie 

wędkarskiej. 

16. Przygotowanie ulotek informacyjnych o produkcie do wykorzystania w promocji lokalnej i na 

imprezach targów turystycznych i wędkarskich. 

17. Wykonanie znaków i tablic informacyjnych. 

18. Oznakowanie kwater wędkarskich, dróg dojazdowych oraz brzegów  rzek i jezior. 

19. Uruchomienie portalu turystyki wędkarskiej.  

20. Uruchomienie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży ofert wędkarskich. 

21. Przekazanie cykliczne informacji o produkcie dla innych portali. 

22. Umieszczenie cykliczne reklamy w prasie wędkarskiej. 

23. Przekazywanie cykliczne ulotek reklamowych do lokalnych podmiotów. 

24. Udział cykliczny w targach wędkarskich turystycznych. 

25. Przygotowanie i cykliczna emisja programu promocyjnego w popularnym telewizyjnym 

programie wędkarskim. 

26. Organizacja cykliczna „study tour” dla dziennikarzy prasy wędkarskiej. 

27. Organizacja cyklicznych zawodów wędkarskich z udziałem „celebrities. 

 

Propozycje realizacji szczegółowych przedsięwzięć  w rozwoju produktu turystycznego 

„Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” powinno doprowadzić do osiągnięcia ważnych celów 

operacyjnych: 
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 Stworzenia wspólnej platformy współpracy właścicieli głównych zbiorników wędkarskich w 

Regionie: PZW, dzierżawcy jezior i użytkownicy rybaccy oraz Wigierski Park Narodowy.  

 Wspólnych działań w zakresie informacji i promocji obszarów wędkarskich, uruchomienia 

wspólnych punktów sprzedaży pozwoleń wędkarskich, ujednolicenia opłat za wędkowanie i 

wprowadzenie dogodnych form płatności (przez Internet, karta kredytowa). 

 Poprawy stanu (w tym oznakowanie) i rozwój infrastruktury – pomostów, kładek  oraz 

systemu usług - wypożyczalni sprzętu wędkarskiego, łodzi itp. 

 Stworzenia modelu i standaryzacja kwater/ośrodków wędkarskich 

 Przeprowadzenia szerokiej kampanii promocyjnej turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie i 

Pojezierzu Rajgrodzkim na rynku krajowym i zagranicznym.   
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4. Założenia komunikacji marketingowej 

4.1 Docelowy wizerunek Suwalszczyzny jako regionu wędkarskiego 

Proces komunikacji marketingowej jest bardzo istotnym elementem w całym procesie rozwoju 

turystyki wędkarskiej. Wiąże się z całym zespołem zintegrowanych działań, które w konsekwencji z 

jednej strony prowadzą do osiągnięcia spójności wewnętrznej podmiotów zaangażowanych w 

tworzenie produktu. Z drugiej strony ma za zadanie dotarcie do jak najszerszego grona wybranych 

grup docelowych i systematycznie przekazywanie czytelnych i atrakcyjnych komunikatów, 

zachęcających do przyjazdu na Suwalszczyznę jako do modnego regionu wędkarskiego. Dobrze 

prowadzona komunikacja marketingowa jest w stanie wpływać nie tylko na uświadomienie, ale także 

na kreowanie zupełnie nowych potrzeb klientów, związanych z zakupem produktu turystyki 

wędkarskiej. Stąd bardzo ważne jest, aby projektowanie docelowego wizerunku Suwalszczyzny jako 

regionu wędkarskiego było od początku dobrze przemyślane i właściwie ukierunkowane. 

  

Zadaniem komunikacji marketingowej w pierwszej fazie będzie: 

 Wywołanie pożądanych skojarzeń z Regionem Suwalszczyzny oraz produktem 

„Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie”, 

 Utrwalenie oczekiwanego obrazu, tożsamości produktu i regionu Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego, 

 Pozyskanie liderów opinii oraz mediów do promocji oferty i walorów Regionu, 

 Zwrócenie uwagi na walory i elementy atrakcyjności turystyki wędkarskiej na 

Suwalszczyźnie, 

 Wsparcie budowy silnej marki turystycznej Suwalszczyzny, 

 Przekonanie lokalnych decydentów do głównych założeń Programu Komunikacji 

Marketingowej oraz realizacji zakładanych działań i zadań, 

 Przekonanie inwestorów lokalnych (głównie gestorów bazy turystycznej) o zasadności i 

słuszności przedstawionych kierunków działania w zakresie rozwoju turystyki wędkarskiej, 

a tym samym aktywizacja przedsiębiorców w celu ich włączenia w proces wdrażania 

nakreślonej strategii 

 Kreowanie pozytywnej opinii społecznej dla wdrażanej koncepcji rozwoju produktu 

turystycznego „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” szczególnie poprzez 

podkreślenie ekonomicznego znaczenia turystyki dla Regionu. 

 
Przykładowe komunikaty bezpośrednie mogą zawierać proponowaną treść przekazu: 

 Wybierz Suwalszczyznę, region wypoczynku z wędką na obszarach chronionych, w 

bezpośrednim kontakcie z piękną i nieskażoną przyrodą, w ciszy i zgodzie z naturą. 

 Poznaj zapierające dech w piersiach krajobrazy i przyrodę Suwalszczyzny, która pozostała 

taka jak dawniej. Korzystaj z dobrodziejstw natury: wody, lasów, czystego powietrza, 
gorącego lata i śnieżnej zimy.  

 Tylko na Suwalszczyźnie połączysz aktywny wypoczynek wędkarski z możliwością 

bezpośredniego kontaktu z piękną i nieskażoną przyrodą. 

 Przenieś się w krainę ciszy i spokoju, gdzie czas płynie wolniej. Przyłącz się do koneserów 

wędkarstwa zgodnego z naturą. Sprawdź jaką satysfakcję daje złowienie ryby a następnie 
podarowanie jej wolności. 

 Doznaj słynnej gościnności mieszkańców Suwalszczyzny, poznaj tajniki kuchni pogranicza, 

wybierz kwaterę wędkarską nad jeziorami. 
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Dużym wsparciem w procesie promocji turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie mogłoby być 

zaangażowanie do przekazu podstawowych komunikatów tzw. Celebrities – czyli znanych 

powszechnie osobowości. Dla bardzo wiele osób znanych w życiu publicznym wędkarstwo jest 

ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Chętnie biorą też oni udział w zawodach wędkarskich. 

Artyści, politycy, dziennikarze to osoby dla których kontakt z naturą jest najlepszą formą odpoczynku 

od stresu codziennej pracy.  

Krzysztof Daukszewicz, Magdalena Wójcik, Marek Kondrat, Marian Glinka, Karol Strasburger, 

Jerzy Bończak, Andrzej Grabarczyk, Wiktor Zborowski, Izabela Trojanowska, Olga Borys to tylko 

niektóre z plejady gwiazd, które można zaprosić do udziału w promocji walorów wędkarskich 

Suwalszczyzny. 

 

4.2 System zarządzania i promocji ofert turystyki wędkarskiej 

 
Obecnie na obszarze Suwalszczyzny nie ma zorganizowanego systemu zarządzania i promocji 

ofert turystyki wędkarskiej. Praktycznie turystyka wędkarska jest tylko elementem towarzyszącym 

ofertom wypoczynku w obiektach turystycznych położonych nad jeziorami bądź rzekami, ale nie 

wchodzi w skład zintegrowanych ofert ośrodków turystycznych. 

Nieliczne ośrodki turystyczne, oferujące możliwość wypoczynku z wędką promują i sprzedają 

swoje oferty samodzielnie poprzez stronę internetową, poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny, 

listowny, lub bezpośredni z nabywcą.  W przypadku kwater agroturystycznych, posiadających 

możliwości organizacji wędkarstwa, w promocji ofert uczestniczy aktywnie Suwalska Izba Rolniczo – 

Turystyczna, Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”, Stowarzyszenie Wigierskie i Augustowska 

Organizacja Turystyczna.  

Turystyka wędkarska jako wyodrębniony produkt turystyczny dla obszaru działania Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskiego” powinna posiadać wyspecjalizowany, 

niezależny system zarządzania i promocji ofert dla wędkarzy.  Organizacja i prowadzenie takiego 

systemu powinny być powierzone wyspecjalizowanej firmie/organizacji turystycznej. Z kolei 

podstawą działania takiego podmiotu powinna być doskonała znajomość lokalnego rynku turystyki 

wędkarskiej, bezpośrednie codzienne kontakty z gestorami kwater wędkarskich oraz możliwość 

operowania szeroką gamą narzędzi promocyjnych i kanałów dystrybucji wybranych dla sprzedaży 

ofert turystyki wędkarskiej. Rolę menedżera produktu turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie może 

z powodzeniem pełnić Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Wynika to z jej dotychczasowego 

zaangażowania w rozwój turystyki wędkarskiej, doświadczenia w organizacji i promocji różnych 

innych form turystyki, doskonałej znajomości walorów i zasobów turystycznych regionu oraz 

zaplecza organizacyjnego i kadrowego pozwalającego na realizację zadań praktycznie z marszu. 
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Rysunek poniżej przedstawia zakres zadań menedżera produktu turystyki wędkarskiej. 

 

 

 

 

 

 Rys. 17. Zakres zadań menedżera produktu turystyki wędkarskiej. 

W proponowanym systemie zarządzania i promocji produktów turystyki wędkarskiej ważne jest 

zaangażowanie do współpracy różnych podmiotów (zarówno publicznych, PZW, WPN, jak i 

prywatnych przedsiębiorców), które będą zarówno świadczyć komplementarne usługi wchodzące w 

skład produktu, jak również realizować poszczególne przedsięwzięcia z zakresu organizacji, promocji 

i dystrybucji oferty (np. prowadzenie portalu internetowego, organizacja poszczególnych imprez, itp.). 

Tego typu partnerstwo publiczno-prywatne pozwoli na zapobieganie sytuacjom konfliktowym, lepsze 

wykorzystanie potencjału i zaspokajanie interesów wszystkich stron.  
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4.3 Główne narzędzia promocji i kanały dystrybucji oferty 

Zgodnie z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród wędkarzy najważniejszymi 

źródłami informacji dla segmentu „gości spoza regionu” są w kolejności: 

 Informacje od przyjaciół i znajomych 

 Informacje z prasy wędkarskiej 

 Informacje z Internetu 

 

Na miejscu pobytu również ważne są: 

 Informacje od miejscowych wędkarzy / rybaków 

 Informacje w sklepach wędkarskich  

 

Dla grupy docelowej „miejscowi” najważniejszym źródłem informacji są: 

 Wiadomości od kolegów i przyjaciół 

 Prasa wędkarska 

 Informacje od mieszkańców okolic jezior 

 Internet 

 Lokalne sklepy wędkarskie 

 

Marketingowy system promocji produktu turystyki wędkarskiej „Wędkarstwo naturalnie na 

Suwalszczyźnie” winien obejmować następujące narzędzia i kanały dystrybucji: 

 reklamę (prasową, radiową, zewnętrzną) 

 wydawnictwa (ulotki, foldery, broszury, katalogi, plakaty) 

 prezentacje (targi, wystawy, festyny, punkty informacji turystycznej) 

 public relations (materiały do doniesień prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, 

pobyty promocyjne dla dziennikarzy, seminaria dla touroperatorów, konferencje prasowe, 

wypowiedzi znanych postaci, okresowe i systematyczne spotkania z przedstawicielami 

władz, samorządów, organizacji i instytucji, itd.) 

 sprzedaż osobistą (ważny właściwy kontakt sprzedawcy z nabywcą, odpowiednie 

kwalifikacje, osobowość), 

 promocję dodatkową (obniżki cen, kupony, konkursy, karty stałych klientów, drobne 

upominki „od firmy”). 

 

Aczkolwiek podmiotem działań promocyjnych jest zawsze turysta wędkarz - klient ze swoimi 

potrzebami, to określone działania promocyjne nie odnoszą się tylko do nabywców indywidualnych. 

Mogą być one skierowane także do biur podróży, pośredniczących w sprzedaży produktów 

turystycznych zarówno dla turystów indywidualnych, jak i zbiorowych, różnego typu potencjalnych 

organizatorów imprez zbiorowych (np. zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, itp.), a także do osób 

bądź instytucji kształtujących opinię publiczną (np. dziennikarzy prasy, radia, telewizji, redakcji gazet 

i czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych). 

 Zgodnie z najnowszymi trendami w turystyce światowej podstawowym źródłem informacji i 

sprzedaży produktów turystycznych są portale internetowe, stąd rekomenduje się utworzenie takiego 

portalu dla potrzeb promocji i sprzedaży ofert turystyki wędkarskiej Suwalszczyzny. 

Proponowany portal internetowy produktu „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie” 

powinien zawierać m.in. następujące elementy: 

 Aktualności – bieżące informacje z branży wędkarskiej i turystycznej w regionie 
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 O regionie – Misja, Historia, Ludzie 

 Oferta – Wyjazdy indywidualne, Grupowe, Rodzinne, Firmowe 

 Galeria – zdjęcia, filmy z wypraw wędkarskich na Suwalszczyznę 

 Informacje – opisy zbiorników wędkarskich, kwater wędkarskich, atrakcji turystycznych 

Suwalszczyzny 

 Rezerwacja – on line, druk rezerwacji pocztowej lub e-mailowej 

 Dojazd – mapki dojazdu do regionu i poszczególnych ośrodków 

 Kontakt i forum wędkarskie 

 Reklamy, linki na inne strony 

 

Tabela 23: Układ treści portalu wędkarskiego (przykład) 

Aktualności O 

regionie 

Oferta 

produktowa 

Informacje Rezerwacja Dojazd Galeria Kontakt 

Wędkarskie Misja Wyjazdy 

indywidualne 

Opisy 

zbiorników 

On line Mapki 

dojazdu 

do regionu 

Zdjęcia Adres 

Regionalne Historia Rodzinne Opisy 

kwater 

Poprzez e – 

mail 

Mapki 

dojazdu 

do kwater 

Filmy e-mail 

Pogoda Ludzie Grupowe Atrakcje 

turystyczne 

Druk 

rezerwacji  

Połączenia 

PKP, PKS 

Opinie  Forum 

temperatura  Firmowe  Poczta / fax Najblizsze   

 

  Jako przykład dla tworzonego portalu mogą posłużyć dobrze zorganizowane strony turystyki 

wędkarskiej: www.wyprawynaryby.pl , www.activeholiday.com.pl 

Przygotowane opisy łowisk występujących w ofercie kwatery wędkarskiej warto dodać do 

wszystkich stron wędkarskich w Polsce, które prezentują informacje o łowiskach. Przykładem takiej 

promocji mogą być opisy naszych jezior na www.wedkuje.pl. Przykładami innych stron, na których 

warto umieścić tego typu informacje o akwenach, bądź imprezach wędkarskich www.haczyk.pl, 

www.jerkbait.pl, www.naryby.abc.pl www.rtw.org.pl, www.rybieoko.pl. Ofertę kwater wędkarskich 

warto również zamieścić na suwalskich portalach internetowych: www.basniowasuwalszczyzna.pl, 

www.sirt.suwalki-turystyka.info.pl, www.suwalszczyzna.com.pl, www.suwalszczyzna.net.pl, 

www.ziemia-sejnenska.pl, www.augustow.pl. 

 

4.4  Strategia cenowa 

 
Na poziom kształtowania cen w turystyce wpływa szereg czynników na które firma turystyczna 

ma niewielki wpływ. To między innymi poziom rozwoju kraju, stan jego gospodarki, poziom 

konkurencji na rynku świadczonych usług, elastyczność popytu na usługi turystyczne. Strategię 

cenową wybieramy kierując się celami jakie chcemy osiągnąć w okresie objętym planem, konkurencją 

na rynku, w tym poziomem usług konkurencyjnych, charakterystyką produktu, kosztami jego 

wytworzenia, fazą życia produktu, otoczeniem prawnym. 

W przypadku turystyki wędkarskiej proponuje się zastosowanie polityki cenowej, która będzie 

łączyła trzy elementy: 

http://www.wyprawynaryby.pl/
http://www.activeholiday.com.pl/
http://www.wedkuje.pl/
http://www.haczyk.pl/
http://www.jerkbait.pl/
http://www.naryby.abc.pl/
http://www.rtw.org.pl/
http://www.rybieoko.pl/
http://www.basniowasuwalszczyzna.pl/
http://www.sirt.suwalki-turystyka.info.pl/
http://www.suwalszczyzna.com.pl/
http://www.suwalszczyzna.net.pl/
http://www.ziemia-sejnenska.pl/
http://www.augustow.pl/
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 Wielkość kosztów poniesionych na świadczenie usługi turystycznej, 

 Politykę cenową stosowaną przez konkurencję, 

 Siłę nabywczą i wyobrażenia klienta. 

 

Oferta turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie jest nowym produktem turystycznym, który 

dopiero będzie wchodził na rynek. Charakteryzować go będzie niewielka konkurencja wewnętrzna i 

duża konkurencja zewnętrzna (krajowa i zagraniczna), jednocześnie będzie to produkt w fazie 

wzrostu. Rynek krajowy i zagraniczny jest bardzo rozproszony a oferta turystyki wędkarskiej na 

Suwalszczyźnie będzie na tyle mała, że nie wywoła u konkurencji wojny cenowej.   

Kalkulacja ceny powinna w pierwszym etapie odnosić się do planowanych kosztów stałych i 

zmiennych. Cena powinna pokryć koszty i zapewnić osiągnięcie zysku na działalności turystycznej.  

W przypadku, gdy tak ustalona cena odbiega od cen konkurencji powinniśmy ją ukształtować 

na poziomie nieco wyższym niż konkurencja. Należy przyjąć strategię lidera cenowego kierując się 

unikalnością i jakością produktu, który wprowadzamy na rynek. Tak ukształtowaną cenę powinniśmy 

zweryfikować o informacje związane z siłą nabywczą i oczekiwaniami segmentu klientów, do których 

kierujemy ofertę. Z badań ankietowych wynika, że dla turystów wędkarzy cena nie jest 

najważniejszym wyznacznikiem akceptacji i zakupu oferty, rynek nie jest wrażliwy na zmianę cen, 

również rynek usług wędkarskich jest rynkiem rozwojowym i w cenie jest dobra jakość i wysoka 

reputacja oferty (marka). 

Biorąc pod uwagę wpływ wyżej wymienionych czynników podstawowa cena usług turystyki 

wędkarskiej na Suwalszczyźnie powinna być kształtowana na poziomie dającym poczucie zakupu 

dobrej oferty  wartej swojej ceny. 

  Zasadą polityki cenowej powinno być stosowanie stałych cen przez jak najdłuższy okres 

czasu. Poza głównym sezonem zamiast obniżania cen lepiej jest dodać dodatkowe świadczenia w 

pakiecie ofertowym. Źle odbierane przez klientów jest podwyższanie cen za jakieś dodatkowe 

elementy. Lepiej jest je ująć w cenie podstawowej i ewentualnie obniżać cenę jeżeli jakiś element 

zostaje wyłączony. 

Jako narzędzie cenowe warto jest zastosować upusty (rabaty), które można wykorzystać do 

poprawienia wielkości i płynności sprzedaży. W praktyce w branży turystycznej rabaty stosuje się 

najczęściej przy: 

 Wcześniejszej rezerwacji 

 Sprzedaży dużym grupom zorganizowanym 

 Wobec osób ważnych dla rozwoju oferty turystycznej ( np. dziennikarzy, celebrities) 

 Sprzedaży oferty pośrednikom 

 Sprzedaży poza sezonem 

Zastosowaniu rabatów lub dodatkowych świadczeń w ofercie powinna być stale monitorowana i 

uzależniona od oceny sytuacji na rynku, prowadzonych badań i doświadczenia menedżerów turystyki.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

W niniejszym opracowaniu przeprowadzony został proces dotyczący analizy i oceny zasobów w 

zakresie turystyki wędkarskiej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich 

(LSROR), a także określone zostały wymogi  tworzenia oferty rynkowej w postaci produktu 

turystycznego, z uwzględnieniem aktualnych trendów, problemów i potrzeb rozwoju w tej dziedzinie. 

Analizą został objęty konkretny region turystyczny pod wspólną nazwą marketingową 

Suwalszczyzna.  

Bezpośrednim problemem jest tu niewykorzystany dotąd potencjał regionu dla rozwoju 

całorocznej  turystyki, której doskonałą formą może być coraz bardziej popularne wędkarstwo. 

Wiążące się ze wskazanym problemem następstwa to przede wszystkim: bardzo krótki sezon 

turystyczny, mała ilość turystów i odwiedzających region oraz niska rentowność inwestycji 

turystycznych. Stąd też celem, któremu może służyć opracowanie  jest wykreowanie pomysłów i 

przygotowanego projektu modelowych rozwiązań dla kreowania konkurencyjnego, całorocznego 

produktu turystyki wędkarskiej oraz uaktywnienie turystycznej działalności gospodarczej na 

obszarach objętych LSROR i działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie”.  

Przy propozycjach tworzenia produktu turystycznego i założeniach komunikacji marketingowej 

przyjęto ważne i niezbędne dla realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także osiągnięcia sukcesu 

w rozwoju gospodarki turystycznej założenie, że na terenie objętym LSROR nastąpi aktywizacja 

współpracy przedsiębiorców, samorządów, organizacji lokalnych i regionalnych w dziedzinie rozwoju 

ważnej formy turystyki, jaką może być „Wędkarstwo, naturalnie na Suwalszczyźnie”. Zawarta w 

poszczególnych częściach i rozdziałach opracowania bardziej szczegółowa analiza specyfiki obszaru, 

produktu turystycznego, zasobów naturalnych, kulturowych, infrastruktury turystycznej i 

planowanych przedsięwzięć z zakresu turystyki wędkarskiej, a także ocena wędkarzy wynikająca z 

badań ankietowych, pozwoliły na nowe, kompleksowe spojrzenie na rozwój rekreacji i turystyki 

wędkarskiej na tym terenie.   
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