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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot opracowania 

Większość obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego objęta jest różnego rodzaju 

formami ochrony przyrody i krajobrazu. Również przeważająca część wód Pojezierza podlega 

specjalnej ochronie. Rodzi sie zatem pytanie: czy obowiązujące przepisy ochronne 

precyzyjnie określają w jaki sposób należy użytkować jeziora i rzeki Suwalszczyzny? Czy 

istnieją specyficzne ograniczenia dla ich wykorzystania gospodarczego, turystycznego czy 

rekreacyjnego? Jaki jest aktualny stan ekosystemów wodnych Pojezierza? Co należy w nich 

chronić? Jaka jest rola gospodarki rybackiej w ochronie wód? 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących relacji 

pomiędzy różnymi formami użytkowania wód, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

rybackiej i wędkarskiej, a celami dla których powołano obszary chronione, na przykład park 

narodowy, rezerwat przyrody czy obiekt europejskiej sieci Natura 2000. Ważną częścią 

opracowania są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych pośród rybackich 

użytkowników jezior, które przedstawiają ich opinie na temat praktycznych aspektów 

użytkowania i ochrony wód oraz zawierają wnioski na przyszłość.  

Opracowanie powstało na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie". 

 

1.2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 

powstało 7 września 2009 roku, obejmując obszar 17 gmin - obszarów zależnych od 

rybactwa: Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w powiecie 

suwalskim, gmin Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny w powiecie sejneńskim, miasta Augustów, 

gminy Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka i Płaska w powiecie augustowskim, oraz 

gminy Rajgród w powiecie grajewskim. Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 3 262 

km
2
. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Suwałkach, przy ul. Wesołej 22. 

Zgodnie z przyjętym statutem, celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie 

wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 

obszarów zależnych od rybactwa, a w tym m.in.: 

 zrównoważony rozwój sektora rybactwa, 

 poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa, 
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 poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych, 

 ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  

 wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, 

 wspieranie różnicowania działalności gospodarczej, 

 podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

 wspieranie rozwoju turystyki, 

 aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców  

 budowanie i promocja wizerunku regionu, 

 wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców  

 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców  

Inspiracją do utworzenia Stowarzyszenia była ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 roku 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. Fundusz ten, jako instrument finansowy Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa, finansuje lokalne projekty zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia 

mieszkańców na zasadach określonych przez państwa członkowskie. Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 

2013" (PO Ryby) umożliwił finansowanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

poprzez Lokalne Grupy Rybackie (LGR) utworzone na zasadach partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

Stowarzyszenie opracowało własną Lokalną Strategię Rozwoju Obszaru Rybackiego 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" (LSROR) i zgłosiło ją do konkursu ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W październiku 2010 roku MRiRW dokonało 

wyboru LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” do realizacji LSROR w ramach osi 

priorytetowej 4 PO Ryby, przyznając na ten cel dotację w wysokości 53 miliony 414 tysięcy 

złotych.  

Wdrażanie LSROR i realizacja celów Stowarzyszenia obejmuje kilka grup działań: 

1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

 dofinansowanie projektów służących wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

 dofinansowanie projektów służących restrukturyzacji i reorientacji działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną 
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z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem, 

 dofinansowanie projektów służących podnoszeniu wartości produktów rybactwa, 

rozwojowi usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

 dofinansowanie projektów służących ochronie środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej, 

 funkcjonowanie LGR, nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności 

2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

   

Lokalna Grupa Rybacka przeprowadziła do III kwartału 2012 roku trzy nabory 

wniosków o dofinansowanie różnorodnych działań służących realizacji LSROR, zgłaszanych 

przez przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Poszczególne 

projekty były oceniane przez Komitet LGR, a po ich selekcji zgodnie z przyjętymi kryteriami 

i procedurą, przesyłane do weryfikacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Podlaskiego, jako instytucji pośredniczącej dla czwartej osi priorytetowej PO Ryby. Projekty 

zatwierdzone do dofinansowania, po podpisaniu odpowiednich umów pomiędzy 

beneficjentami a UMWP, były kierowane do realizacji.  

Ważną sferą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie szkoleń, licznych działań 

promocyjnych, w tym targów, konkursów i akcji społecznych, publikacji i badań. 
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Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 
(opracowanie własne) 
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2. Stan ekosystemów wodnych 

    na obszarze objętym LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

  

2.1. Ekosystemy wodne Suwalszczyzny 

 

Suwalszczyzna obejmuje fragmenty trzech dorzeczy. Blisko połowa obszaru, w części 

północno-wschodniej, leży w dorzeczu Niemna (region wodny Niemna), część południowo-

zachodnia - w zlewni Wisły (region wodny Środkowej Wisły), a niewielkie fragmenty części 

północnej - w zlewni Pregoły (region wodny Łyny i Węgorapy). Drogą wodną łączącą 

dorzecza Niemna i Wisły jest Kanał Augustowski. 

Rozdzielenie Pojezierza wododziałami powoduje, iż nie występują tu duże rzeki, 

a jedynie cieki mające charakter potoków piaszczystych lub żwirowych, małych rzek 

nizinnych oraz odcinków łączących jeziora. Prawie wszystkie cieki mają charakter naturalny, 

płynąc nieregulowanymi korytami i posiadają wysokie wartości przyrodnicze. Na charakter 

ekologiczny ekosystemów wód płynących duży wpływ mają zanieczyszczenia, szczegółowo 

opisane w rozdziale 2.2.  

Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, na obszarze działania Lokalnej Grupy 

Rybackiej, znajduje się 277 jezior (powyżej 1 ha), o łącznej powierzchni całkowitej 16 024,00 

ha. Według Atlasu jezior Polski (IMGW, 1996) jezior o powierzchni powyżej 10 ha jest 150. 

Zajmują one łączną powierzchnię 15823 ha. Ich charakter ekologiczny jest niezwykle 

zróżnicowany. Wynika on głównie z różnorodności morfometrycznej (wielkości, głębokości, 

ukształtowania dna, rozwinięcia linii brzegowej), trofii (żyzności) i warunków 

hydrologicznych (m.in. przepływowości).  

Jeziora duże, głębokie i posiadające stosunkowo niewielką zlewnię najczęściej mają 

charakter od oligo-mezotroficznego (jeziora: Hańcza i Ożewo) do mezotroficznego (jak np. 

Gaładuś, Szelment Wielki, Białe Wigierskie i Wigry). Ze względu na niską żyzność, ich 

wody są zwykle przezroczyste, roślinność wynurzona jest skąpa, a rośliny zanurzone 

charakteryzują się dużym zasięgiem występowania lecz małym zagęszczeniem. Wśród roślin 

zanurzonych często dominują ramienice (Charophyta). W jeziorach tego typu stwierdza się 

największe, w stosunku do innych typów jezior, bogactwo gatunków bezkręgowców i ryb. 

Wynika to m.in. z dobrego natlenienia wody, zarówno w epi jak i w hypolimnionie. Są 

najcenniejszymi z przyrodniczego punktu widzenia zbiornikami wodnymi Suwalszczyzny.  

Najliczniejszą grupę jezior stanowią płytsze i na ogół mniejsze zbiorniki mezo-

eutroficzne i eutroficzne. Ze względu na wyższą żyzność i obecność obfitego fitoplanktonu 

ich wody są mniej przezroczyste i częstym zjawiskiem jest powstawanie zakwitów. 
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Roślinność szuwarowa rozwija się szerszym pasem. W jeziorach eutroficznych notuje się 

mniejszy zasięg głębokości występowania makrofitów zanurzonych, przy dużym 

zagęszczeniu roślin. Wraz ze wzrostem żyzności zwiększa się bogactwo gatunkowe roślin 

zanurzonych. Licznie występują m.in. rdestnice (Potamogeton), rogatki (Ceratophyllum), 

wywłóczniki (Myriophyllum), moczarka (Elodea), a także rośliny o liściach pływających. 

Osady denne zawierają dużo materii organicznej. Częstym zjawiskiem jest znaczne 

odtlenienie wód hypolimnionu i występowanie długotrwałych deficytów tlenowych 

w przydennej warstwie wody w okresach stagnacji letniej i zimowej. 

Specyficzną grupę ekosystemów wodnych stanowią drobne zbiorniki humotroficzne 

(polihumisowe, dystroficzne), często nazywane na Suwalszczyźnie sucharami. Występują 

w otoczeniu lasów iglastych, głównie w Wigierskim Parku Narodowym, na Pojezierzu 

Sejneńskim, oraz w lasach Puszczy Augustowskiej. Mają wodę kwaśną, żółtawą lub brunatną, 

na skutek dopływu substancji humusowych ze zlewni bezpośredniej. Przy brzegach rozwijają 

się zbiorowiska roślinności nasuwającej się na powierzchnię wody (tzw. pło), zdominowane 

przez mchy torfowce. Rośliny zanurzone praktycznie nie występują. Suchary charakteryzują 

się bardzo silną stratyfikacją termiczną i tlenową, bardzo niskimi koncentracjami wapnia oraz 

odmienną w stosunku do jezior harmonicznych strukturą fitoplanktonu i zespołów 

bezkręgowców. Niektóre z nich są bezrybne. Ze względu na naturalny charakter oraz 

występowanie, zwłaszcza na ple torfowcowym, wielu rzadkich gatunków, należą do 

ekosystemów zasługujących na szczególną ochronę. 

 

2.2. Jakość wód w świetle badań monitoringu państwowego 

 

Ocena jakości wód wykonywana jest obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. nr 257, poz. 1545). Podstawą oceny są wskaźniki biologiczne: chlorofil „a” jako 

wskaźnik intensywności rozwoju fitoplanktonu uzupełniony przewidywanym do 

wprowadzenia tzw. multimetriksem fitoplanktonowym, wskaźnik okrzemkowy dla jezior IOJ 

charakteryzujący fitobentos oraz wskaźnik ESMI (makrofitowy indeks stanu ekologicznego) 

charakteryzujący stan roślinności naczyniowej w jeziorze. Wskaźniki oparte na 

bezkręgowcach bentosowych i ichtiofaunie są w trakcie opracowania i aktualnie nie są brane 

pod uwagę przy ocenie stanu jezior. W zależności od typu i rodzaju jeziora wartość 

wskaźników biologicznych przypisana jest jednej z 5 klas:  

I klasa – stan bardzo dobry,  
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II klasa – stan dobry,  

III klasa – stan umiarkowany,  

IV klasa – stan słaby,  

V klasa – stan zły. 

Jeśli wybrane wskaźniki biologiczne wskazują na stan dobry lub bardzo dobry 

klasyfikację weryfikuje się wskaźnikami fizykochemicznymi (widzialność krążka Secchiego, 

tlen rozpuszczony nad dnem w okresie letnim lub natlenienie hypolimnionu, przewodność, 

azot ogólny i fosfor ogólny) oraz wskaźnikami z grupy substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) i ustala 

się klasyfikację stanu ekologicznego jeziora.  

Równolegle przeprowadza się ocenę stanu chemicznego na podstawie chemicznych 

wskaźników wód (substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające). 

Stan ekologiczny i stan chemiczny decydują o stanie jednolitej części wód takiej jak 

jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny – stan dobry lub stan zły (poniżej dobrego). 

Monitoring wód prowadzi się w sposób umożliwiający ocenę ich stanu oraz ilościowe 

ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności parametrów biologicznych, hydro- 

morfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Stan wód dla wód naturalnych określa 

się, porównując wyniki klasyfikacji cząstkowych tj.: oceny stanu lub potencjału 

ekologicznego (dla wód sztucznych i silnie zmienionych - jak np. Kanał Augustowski) 

z wynikami stanu chemicznego. Dodatkowymi elementami są:  

– ocena przydatności do bytowania ryb. Podstawę oceny stanowi Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

(Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1455). 

– ocena przydatności wody do spożycia. Podstawę oceny stanowi Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728). 

– ocena wrażliwości wód na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

i podatności na eutrofizację. Podstawę oceny stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 

azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2093). 

Prezentowane poniżej dane pochodzą z raportów publikowanych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku: Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego 
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Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego 

grodzkiego i suwalskiego ziemskiego (Suwałki, grudzień 2010 r.), Informacja Podlaskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu 

augustowskiego w 2010 r., (Suwałki, grudzień 2011 r.), Informacja Podlaskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu 

sejneńskiego w 2010 r. (Suwałki, grudzień 2010 r.), Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu 

grajewskiego w 2011 roku (Łomża, sierpień 2012 r.), Klasyfikacja wstępna jezior 

województwa podlaskiego badanych w 2011 r. (Suwałki 2012 r.), Ocena stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa 

podlaskiego w 2011 roku (ocena w jednolitych częściach wód) (Białystok - czerwiec 2012 r.). 

 

RZEKI 

 

Stan rzek Suwalszczyzny jest zróżnicowany. Badania prowadzone według nowej, 

opisanej powyżej metodyki, wykazały, że w latach 2008-2010: 

 większość rzek, według elementów biologicznych wykazywała stan dobry (II), jedna 

stan bardzo dobry (Marycha - Zelwa) i jedna umiarkowany (Hołnianka - Hołny 

Wolmera); 

 ocena stanu według elementów fizykochemicznych wykazała, iż na 10 z 16 stanowisk 

stan wód był poniżej dobrego lub umiarkowany, w pozostałych miejscach - dobry 

 sumarycznie, stan ekologiczny ocenianych wód był na ogół jako umiarkowany (III), 

na 4 stanowiskach dobry, a na jednym stanowisku słaby (Turówka - Białobrzegi); 

 żadna z badanych wód nie spełnia kryteriów przydatności do bytowania ryb (jedynie 

w 2009 roku stwierdzono przydatność wód Czarnej Hańczy (profil Kudrynki) do 

bytowania ryb karpiowatych; 

 wody rzek dyskwalifikują na ogół ponadnormatywne koncentracje różnych form 

azotu, ogólnego węgla organicznego, fosforu, niska koncentracja tlenu bądź obecność 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
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Stan rzek badanych w powiatach Suwałki, Sejny i Augustów 

oraz w gminie Rajgród (powiat grajewski) w latach 2008-2011. 
1 - stan wg elementów biologicznych, 2 - stan wg elementów fizykochemicznych, 3 -stan ekologiczny,  

p.s.d. - poniżej stanu dobrego, niewypełnione symbole - element nie był badany, bądź brak danych. 

Opracowanie własne na podstawie wyników monitoringu państwowego (WIOŚ). 
 

Zestawienie wyników badań poszczególnych rzek Suwalszczyzny zestawiono 

w poniższych tabelach: 
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Lata 2008 - 2010  

 

Nazwa rzeki 

- profil 

stan/potencjał 

wg elementów 

biologicznych 

stan/potencjał 

wg elementów 

fizyko- 

chemicznych 

stan/potencjał 

ekologiczny 

stan 

chemiczny 

przydatność 

do 

bytowania 

ryb 

Uwagi 

Czarna 

Hańcza - 

Sobolewo 

dobry  poniżej dobrego umiarkowany  nie azotany 

Czarna 
Hańcza - 

Kudrynki 

dobry dobry dobry poniżej 
dobrego 

2009: tak 
(karpiowate) 

2010: nie 

WWA, 
azotyny 

Szeszupa - 

Poszeszupie 

 dobry  zły nie WWA, 

azotyny 

Szelmentka - 

Kupowo 

(Smolnica), 

2008 

 poniżej dobrego  dobry nie ChZT, 

azotyny, 

tlen, Pog. 

Wizga - 

Bolcie 

dobry poniżej dobrego umiarkowany poniżej 

dobrego 

nie tlen, ChZT, 

WWA, 

azotyny, 

Pog. 

Netta 

(Rospuda) - 

Kozia Szyja 

dobry dobry dobry dobry   

Netta 
(Rospuda) - 

Polkowo-

Zwierzyniec 

dobry umiarkowany  dobry nie azotyny 

Zalewianka 

(Kamienny 

Bród) - 

Mazurki 

dobry umiarkowany   nie azotany, 

Corg.,  

azotyny, 

tlen 

Turówka - 

Białobrzegi 

dobry poniżej dobrego słaby  nie azotyny, 

azotany, 

Pog., tlen 

Kanał 

Augustowski 

- Sosnówka 

dobry dobry dobry dobry nie tlen, 

azotyny 

Marycha - 

Michnowce 

dobry umiarkowany umiarkowany  nie Cog., tlen, 

azotyny 

Marycha - 
Aleksiejówka 

dobry umiarkowany umiarkowany  nie tlen, Cog., 
NKjel., 

azotyny, 

Pog. 

Marycha - 

Zelwa 

b.dobry umiarkowany umiarkowany dobry nie tlen, Cog., 

azotyny, 

Pog. 

Marycha - 

Stanowisko 

dobry umiarkowany  dobry nie Cog., azot, 

tlen, 

azotyny 

Hołnianka - 

Hołny 

Wolmera 

umiarkowany dobry umiarkowany poniżej 

dobrego 

nie WWA,  

tlen, 

azotyny 

Jegrznia - 

Kuligi 

dobry dobry dobry dobry   

Cog. - ogólny węgiel organiczny, Pog. - fosfor ogólny, WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 

ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenowe, NKjel. - azot Kjeldahla 
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Rok 2011 

 

a) w obszarach chronionych: 

Nazwa JCW 

Nazwa punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Stan 

ekologiczny 

Ocena 

spełnienia 

wymagań 

dla 

obszarów 

chronionych 

Stan 

ekologiczny 

w obszarach 

chronionych 

Stan 

chemiczny 

Stan 

JCW 

Czarna Hańcza od 

wypływu z jeziora 

Hańcza do jeziora 

Wigry  

Czarna Hańcza - 

wodowskaz 

Sobolewo  

umiarkowany  nie  umiarkowany  poniżej 

dobrego  

zły  

Czarna Hańcza od 

Gremzdówki do granicy 

państwa  

Czarna Hańcza - 

profil graniczny 

śluza Kudrynki  

umiarkowany  tak umiarkowany  dobry  zły  

Netta (Rospuda) od 

wypływu z jez. Necko 
do połączenia z 

Kanałem 

Augustowskim bez jez. 

Sajno  

Netta - Polkowo-

Zwierzyniec  

dobry 

i powyżej 
dobrego 

tak dobry 

i powyżej 
dobrego 

poniżej 

dobrego  

zły  

Turówka  Turówka - 

Białobrzegi  

umiarkowany  nie  umiarkowany    zły  

Piertanka Piertanka -Tartak 

(dopływ B22 do 

jez. Wigry z jez. 

Pierty)  

dobry  tak  dobry      

Czarna Hańcza od jez. 

Wigry do Gremzdówki 

włącznie  

Czarna Hańcza - 

Wysoki Most  

b. dobry  nie umiarkowany    zły  

 

b) poza obszarami chronionymi: 

Nazwa JCW 
Nazwa punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Stan 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

JCW 

Szeszupa od Potopki do granicy państwa  Szeszupa - profil graniczny 

wodowskaz Poszeszupie  

dobry  dobry  dobry  

Szelmentka do granicy państwa  Szelmentka - profil graniczny 
Kupowo (Smolnica)  

dobry      

Marycha od Marychny do dopływu z jez. 

Zelwa  

Marycha - profil graniczny 

wodowskaz Zelwa  

dobry      

Jegrznia od wyp. z jez. Dręstwo do rozdz. się 

na stare koryto i Kanał Woźnawiejski  

Jegrznia - Kuligi  dobry  dobry  dobry  

 

 

JEZIORA 

 

Spośród 69 jezior powiatu suwalskiego przebadanych przez WIOŚ do 2007 r. ogólny 

stan czystości (według Systemu Oceny Jakości Jezior stosowanego do 2007 r.) większości 

z nich odpowiadał II klasie czystości (50 jezior) – jeziora średnio zanieczyszczone 

w granicach umiarkowanej eutrofii. Wody najwyższej jakości (I klasa) występowały w 5 

jeziorach (Hańcza, Białe Wigierskie, Białe Filipowskie, Dunajewo i Linówek. Pozostałe 

zbiorniki charakteryzowały się nadmiernym zanieczyszczeniem – stan czystości 14 akwenów 
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mieścił się w granicach III klasy czystości. Stan sanitarny wszystkich badanych akwenów był 

dobry. 

Klasyfikacja jezior powiatu suwalskiego wg Systemu Oceny Jakości Jezior 

badanych przez WIOŚ (do 2007 r.) 

Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 

maks. [m] 
Lata badań 

Kategoria 

podatności 

na 

degradację 

Klasa 

czystości 

Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego i pobliskie 

Hańcza 311,4 108,5 1991, 1996, 1997, 2000, 2005 1 1 

Szurpiły 80,9 46,8 1984, 1985, 2003 2 2 

Kluczysko 3,6 13,6 1984, 1985, 2003 2 3 

Jeglówek 19,6 26,5 1984, 1985, 2003 2 2 

Jeglóweczek 1,6 8,2 2003 3 2 

Kopane 15,1 18,7 1984, 1985 2 2 

Udziejek 6,1 7,2 1984, 1985 3 2 

Szelment Wielki 356,1 45 1984, 1985, 1999, 2005 1 2 

Szelment Mały 168,5 28,5 1984, 1985, 1999, 2005 2 2 

Sumowo 30 8 1984, 1985 3 3 

Udryn 6,06 6,1 1984, 1985 NON 2 

Jałowo 15,2 15,5 1984, 1985 2-3 2 

Gulbin 7,4 9,4 1985, 1986, 2000 NON 2 

Okrągłe Kleszczowieckie 15,8 8 1985, 1986, 2000 NON 2 

Kojle 15,4 33 1985, 1986, 2002 2 2 

Perty 20 31 1985, 1986, 2002 2 2 

Jaczno 39,7 25 1985, 1986, 2001 2 2 

Kamenduł 25,5 24,5 1985, 1986, 2001 2 2 

Łopuszek ok. 2,0 

 

1986 - 2 

Białe 8,5 16 1986 - 3 

Potopy 19,5 26 1986 - 2 

Prowinek 2,8 4 1986 - 2 

Płonszyn 2,95 7,1 1986 - 3 

Krejwelek 9,5 6 1987, 2000 NON 2 

Przechodnie 25,5 5,4 1987, 2000, 2007 NON 2 

Postawelek 3,4 4,8 1987, 2000 NON 2 

Pobondzie 53,1 -16,5 1987, 2002 3 3 

Czarne Kleszczowieckie 6,2 5,2 1987, 2000 3 2 

Białe Kleszczowieckie 9,8 11,5 1987, 2000 3 2 

Linówek (rezerwat) 2,6 5,6 2003 NON 1 

Jeziora wigierskie 

     Wigry 2118,3 73 1984-86, 2004 2 2 

Białe Wigierskie 100,2 34 1985, 1986, 2004 1 1 

Suchar Wielki 9,2 9,6 1985, 1986 - 3 

Muliczne 25,7 11,3 1985, 1986, 2001 – 2007 2 2 

Długie Wigierskie 80 14,8 1985, 1986, 1999 – 2007 2 2 

Okrągłe Wigierskie 12,2 12,8 1985, 1986, 2001 – 2007 2 2 

Staw Wigierski 22,2 14,2 1985, 1986 - 3 

Czarne Wigierskie 5 11,3 1985, 1986 - 2 

Pierty 228,2 38 1987, 2004 2 2 

Białe Pierciańskie 6 24 1987 - 2 

Królówek 9,9 4,5 1987 - 3 

Omułówek 14,2 5,5 1987 - 2 

Leszczewek 21 6,5 1987 - 3 

Krzywe Wigierskie 138,4 28,5 1981,1998 2 2 

Czarne k. Krzywego 23,4 8,8 1981, 1998 3 2 

Zielone k. Krzywego 7,7 6 1998 NON 2 
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Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 

maks. [m] 
Lata badań 

Kategoria 

podatności 

na 

degradację 

Klasa 

czystości 

Koleśne 25,6 15 1981, 1998 3 2 

Jeziora rzeki Rospudy-Netty 

Czarne Filipowskie 40,7 28,1 1990 - 2 

Rospuda Filipowska 341,7 38,9 1990, 2005 1 2 

Kamienne 44,1 20 1990 - 2 

Wysokie k. Rospudy 24,1 26,5 1990 - 2 

Długie Filipowskie 23 5 1990 - 3 

Garbaś 152,5 48 1990, 2005 2 2 

Głębokie k. Garbaś 10 17,5 1990 - 3 

Sumowo Bakałarz. 88,2 13,6 1990, (2000 – TT) , 2007 2 2 

Okrągłe Bakałarz. 43,7 4,7 1990, (2000 – TT) - 2 

Bolesty 138,8 16,2 1990, 2006 (2000 – TT), 2 3 

Mieruńskie Wielkie 189,4 25,5 1990, 2005 2 2 

Jeziora ciągu rzeki Bludzi 

Kościelne 50,8 6,6 1990 - 2 

Białe Filipowskie 132,4 53 1991, 2005 2 1 

Przystajne 31,5 15,9 1991 2 3 

Czostków 20,1 9,4 1991 3 3 

Krzywe k. Przerośli 51,25 21,3 1991, 2007 2 2 

Boczne k. Przerośli 58,3 33,5 1991, 2007 2 2 

Pozostałe jeziora 

Dunajewo (graniczne) 26 3,8 2004 3 1 

Ożewo (Użewo) 55 55,5 1989, 2000, 2007 2 2 

Okmin 114,4 39,9 1989, 2000 2 2 

Jemieliste 50 23,2 1989, 2007 2 2 

Wiżajny 293,1 5,3 1995, 2000, 2007 NON 2 

Uwaga: parametry jakości dotyczą ostatniego roku badań danego jeziora 

(2000 – TT) – pomiary jedynie profili termiczno-tlenowych bez oceny jeziora 

 

W latach 2007-2008 WIOŚ ocenił stan ekologiczny 10 jezior: 

Nazwa jeziora 

stan 

wg elementów 

biologicznych 

stan wg elementów 

fizyko- 

chemicznych 

stan 

ekologiczny 
Uwagi 

Sumowo Bakałarzewskie dobry dobry dobry  

Wiżajny umiarkowany dobry umiarkowany  

Boczne k.Przerośli dobry dobry dobry  

Krzywe Filipowskie dobry dobry dobry  

Przechodnie dobry dobry dobry  

Jemieliste dobry poniżej dobrego umiarkowany azot, tlen 

Ożewo b.doby dobry b.dobry  

Długie Wigierskie dobry dobry dobry  

Muliczne b.dobry dobry b.dobry  

Okrągłe b.dobry dobry b.dobry  

  

W powiecie augustowskim do 2008 r. w ramach monitoringu wód powierzchniowych 

zostało przebadanych przez WIOŚ 30 jezior. Ogólny stan czystości większości jezior powiatu 

augustowskiego (według Systemu Oceny Jakości Jezior stosowanego do 2007 r.), odpowiadał 

II klasie czystości (21 jezior) – jeziora średnio zanieczyszczone w granicach umiarkowanej 

eutrofii. Wody najwyższej jakości występowały w jeziorach: Busznica i Serwy. Pozostałe 

zbiorniki charakteryzowały się nadmiernym zanieczyszczeniem – stan czystości 6 akwenów 
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mieścił się w granicach III klasy czystości. Stan sanitarny wszystkich badanych akwenów był 

dobry. 

Klasyfikacja jezior powiatu augustowskiego 

wg Systemu Oceny Jakości Jezior badanych przez WIOŚ (do 2007 r.) 

  

Lp. Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 

maks. 

[m] 

Lata badań 

Kategoria 

podatności 

na 

degradację 

Klasa 

czystości 

Jeziora wigierskie  

1.  Wigry (fragment)  2118,3  73,0  1984-86, 2004  2  2  

2.  Czarne k. Bryzgla  7,8  32,0  1987  - 2  

3.  Mulaczysko  18,3  20,5  1987  - 2  

4.  Krusznik  26,8  18,0  1987  - 2  

Jeziora rzeki Rospudy-Netty i Blizny  

5.  Rospuda August.  104,0  10,5  1989, 2002  3  3  

6.  Necko  400,0  25,0  1989, 2002  2  2  

7.  Staw Sajenek  35,8  12,6  1989, 2000  3  3  

8.  Jeziorko (Sajenko)  68,2  26,0  1989 , 2000  2  2  

9.  Sajno  522,5  27,0  1989, 2002  2  2  

10.  Kolno (rezerwat)  265,6  2,0  1996, 2002  NON  2  

11.  Tajno  235,6  6,6  1993, 2006  3  3  

12.  Tobołowo  87,0  9,5  1991  - 2  

13.  Kopanica  40,0  6,0  1991  - 3  

14.  Blizienko  38,8  16,8  1991, (2001 – TT)  2  2  

15.  Blizno  238,5  28,8  1991, 2001, 2007  2  2  

16.  Busznica  49,4  48,0  1991, 2002  2  1  

17.  
Kalejty (Długie August. -

rezerwat)  
159,7  12,0  1991,1995, 2004  2  2  

Jeziora Kanału Augustowskiego  

18.  Białe Augustowskie  476,6  30,0  1988, 2002  2  2  

19.  Staw Wojciech  22,6  3,1  1988  - 1  

20.  Studzieniczne  250,1  30,5  1988, 2002  2  2  

21.  Serwy  460,3  41,5  1988, 2006  - 1  

22.  Gorczyckie  22,1  3,5  1988  - 2  

23.  Orle  25,2  4,7  1988  - 2  

24.  Pobojno  23,6  6,2  1988  - 3  

25.  Paniewo  39,8  12,5  1988  - 2  

26.  Kruglak  8,3  4,2  1988  - 2  

27.  Krzywe  21,6  6,0  1988  - 2  

28.  Mikaszówek  17,3  4,7  1988  - 2  

29.  Mikaszewo  126,0  15,0  1988, 2006  - 2  

Pozostałe jeziora  

30.  Dręstwo  504,2  25,0  
1970, 1993, 1996, 

2000  
2  3  

 

W 2009 roku na terenie powiatu augustowskiego przeprowadzono badania jezior: 

Necko, Sajno, Białe Augustowskie, Rospuda Augustowska, Kolno i Dręstwo w ramach 

monitoringu diagnostycznego, według nowej metodyki: stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego: 
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Nazwa jeziora 

stan 

wg elementów 

biologicznych 

stan wg elementów 

fizyko- 

chemicznych 

stan 

ekologiczny 

stan 

chemiczny 
Uwagi 

Białe Augustowskie b.dobry dobry b.dobry dobry  

Dręstwo dobry dobry dobry dobry 
WWA do 

potwierdzenia 

Kolno b.dobry dobry b.dobry dobry  

Necko dobry dobry dobry dobry  

Rospuda Augustowska dobry dobry dobry dobry  

Sajno dobry dobry dobry dobry  

 

W powiecie sejneńskim do 2010 r. WIOŚ Białystok (Delegatura w Suwałkach) 

przebadał 39 zbiorników. Ogólny stan czystości większości jezior badanych przez WIOŚ do 

2008 roku (według Systemu Oceny Jakości Jezior stosowanego do 2007 r., a w 2008 r. 

zastosowanego razem z nowym systemem oceny), odpowiadał II klasie czystości (21 jeziora) 

– jeziora średnio zanieczyszczone w granicach umiarkowanej eutrofii. Wody najwyższej 

jakości występowały w jeziorach: Dmitrowo, Zelwa i Płaskie k. Rygola. Pozostałe zbiorniki 

charakteryzowały się nadmiernym zanieczyszczeniem – stan czystości 13 akwenów mieścił 

się w granicach III klasy czystości, a jakość wód 1 zbiornika (Punia) nie odpowiadał normom. 

Stan sanitarny wszystkich badanych akwenów był dobry. 

 

Klasyfikacja jezior powiatu sejneńskiego wg Systemu Oceny Jakości Jezior 

badanych przez WIOŚ (do 2008 r. z uzupełnieniem z 2010 r.). 

  

Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 

maks. 

[m] 

Lata badań 

Kategoria 

podatności 

na degradację 

Klasa 

czystości 

Jeziora zlewni dolnego biegu Czarnej Hańczy i Pawłówki 

Dowcień  79 10,4 1992 3 3 

Żubrowo  97,3 17 1992 2 3 

Długie Krasnopolskie (Sejneńskie)  102,4 48 1992, 2006 (2001 – TT)  2 2 

Jegliniec  22,6 8,2 1992 3 2 

Gremzdel  59,3 10 1992, 2007-2008  3 3 

Boczniel  25,5 6,8 1992 NON 2 

Gremzdy  188,1 14,3 1992, 2006  3 3 

Głuche  ok. 32,0  3,4 1992 NON 3 

Jurkowo  ok. 20,0  2,3 1992 NON 3 

Kociołek  ok. 3,3  2,6 1992 NON 3 

Płaskie  ok. 15,5  6,1 1992 3 2 

Miałkie  ok. 26,5  2 1992, 2004  NON 2 

Dmitrowo  61,2 42 1992 2 1 

Sumowo k. Dmitrowa  14,3 14,6 1992 2 3 

Białe k. Białogóry  78,2 15,1 1993, 2007  - 2 

Czarne k. Białogóry  24 6 1993 - 2 

Wierśnie  32,3 8,4 1993 - 3 

Brożane  44,6 24,3 2004 2 2 

Płaskie koło Rygola  56,8 12 2010 2 1 

Jeziora zlewni rzeki Marychy 

Gieret  67,3 17 1995, 2001  2 2 

Pomorze  295,4 23,5 1995, 2001, 2008  2 3 

Zelwa  103,7 12,3 1995, 2001, 2008  2 1 
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Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 

maks. 

[m] 

Lata badań 

Kategoria 

podatności 

na degradację 

Klasa 

czystości 

Wiłkokuk  39,1 12,2 1995, 2004  3 2 

Sejny  64,3 3,8 1996 NON 3 

Boksze  96,4 22 1999 2 2 

Sejwy  85,6 21,5 1999 3 3 

Szejpiszki  71,4 21,6 1999 2 3 

Berżniki  81 38,8 2000 2 2 

Punia (Puńsk)  15 6,9 2000 3 NON  

Bobruczek (rezerwat)  0,9 3,9 2002 NON 2 

Tobolinka I (rezerwat)  2,8 8 2002 2 2 

Łempis (rezerwat)  8,7 3,3 2003 3 2 

Łempiuk (rezerwat)  3,6 3,3 2003 NON 2 

Stulpieniuk (rezerwat)  0,6 2 2003 NON 2 

Stulpień (rezerwat)  7,4 3,8 2003 NON 2 

Pozostałe jeziora 

Sztabinki  60,5 27,8 2007 - 2 

Hołny  158,1 15,2 1996, 2006  3 2-3 

Gaładuś (graniczne)  728,6 54,8 1991 – 1995, 2001, 2006  1 2 

Bałędzis (graniczne)  58,2 22 2004 2 2 

Uwaga: parametry jakości dotyczą ostatniego roku badań danego jeziora 

(2000 – TT) – pomiary jedynie profili termiczno-tlenowych bez oceny jeziora 

 

 

W latach 2009 – 2010 przeprowadzono badania jezior: Gremzdel, Pomorze, Białe koło 

Białogóry i Płaskie koło Rygola, których wyniki wyglądają następująco: 

 

Nazwa jeziora 

stan 

wg elementów 

biologicznych 

stan wg elementów 

fizyko- 

chemicznych 

stan 

ekologiczny 

stan 

chemiczny 
Uwagi 

Gremzdel dobry umiarkowany umiarkowany dobry 
tlen, 

WWA(?) 

Pomorze umiarkowany poniżej dobrego umiarkowany dobry tlen 

Białe koło Białogóry 

(Białowierśnie) 
dobry poniżej dobrego umiarkowany  tlen 

Płaskie koło Rygola b.dobry dobry b.dobry   

 

Oceny jakości jezior w latach 2010 i 2011 na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim 

przedstawiały się następująco: 

rok 2010 

Jezioro 
Ocena 

biologiczna 

Stan 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 
Stan JCW Uwagi 

Długie 

Wigierskie 

dobry dobry    

Gremzdel dobry umiarkowany    

Garbaś dobry dobry dobry dobry  

Hańcza dobry dobry dobry dobry  

Rospuda 

Filipowska 

umiarkowany umiarkowany dobry zły przezroczystość 

Sumowo 

Bakałarzewskie 

dobry umiarkowany dobry zły tlen 

w hypolimnionie 

Białe 

k. Białogóry 

(Białowierśnie) 

dobry umiarkowany    
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Jezioro 
Ocena 

biologiczna 

Stan 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 
Stan JCW Uwagi 

Boczne k. 

Przerośli 

umiarkowany umiarkowany    

Jemieliste dobry umiarkowany    

Krzywe k. 

Przerośli 

dobry umiarkowany    

Pomorze umiarkowany umiarkowany    

Wiżajny umiarkowany umiarkowany    

Płaskie k. 

Rygola 

b. dobry b. dobry    

 

rok 2011 

Jezioro 
Ocena 

biologiczna 
Stan ekologiczny Stan chemiczny Stan JCW Uwagi 

Długie 

Wigierskie 

dobry umiarkowany    

Gremzdel dobry umiarkowany    

Długie 

Augustowskie 

(Kalejty) 

b. dobry b. dobry PSD zły WWA 

Miałkie dobry dobry PSD zły WWA 

Pierty dobry dobry dobry dobry  

Wigry dobry dobry PSD zły WWA 

Rajgrodzkie dobry dobry    

Wiłkokuk b. dobry b. dobry    

Zelwa dobry dobry    

PSD – poniżej stanu dobrego (zły), WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(123-c,d)piren) 

 

Biorąc pod uwagę badania przeprowadzone w latach 2007-2011, stan jezior Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego można określić w sposób następujący: 

 większość zbadanych dotychczas jezior, na podstawie oceny biologicznej reprezentuje 

stan dobry (40 ocen), znacznie mniejsza liczba stan bardzo dobry (15 ocen) lub 

umiarkowany (8) w jeziorach: Wiżajny, Pomorze, Rospuda Filipowska, Boczne 

k. Przerośli; 

 stan ekologiczny objętych monitoringiem jezior jest gorszy, w porównaniu z oceną 

biologiczną: w 27 badaniach dobry, w 21 – umiarkowany i w15 – bardzo dobry; 

 stan chemiczny jezior badano 24 razy, wykazując w 21 przypadkach stan dobry, 

a w trzech zły (jeziora: Długie Augustowskie, Miałkie, Wigry); 

 Bardzo niepokoi fakt, iż na 8 ocen stanu jednolitych części wód aż 5 badaniach 

stwierdzono stan zły, w jeziorach: Wigry, Miałkie, Długie Augustowskie, Rospuda 

Filipowska, Sumowo Bakałarzewskie. Czynnikami, które decydowały o tym stanie 

były: obecność w wodzie substancji priorytetowych (wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne), niekiedy także niska koncentracja tlenu w hypolimnionie 

lub zbyt wysoka koncentracja związków azotu. 
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Stan jezior badanych w powiatach Suwałki, Sejny i Augustów 

oraz w gminie Rajgród (powiat grajewski) w latach 2007-2011. 
1 - ocena biologiczna, 2 - stan ekologiczny, 3 -stan chemiczny,  

p.s.d. - poniżej stanu dobrego, niewypełnione symbole - element nie był badany, bądź brak danych, 

JCW - stan jednolitej części wód 

Opracowanie własne na podstawie wyników monitoringu państwowego (WIOŚ). 
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3. Jakość wód a rybostan 

Skład gatunkowy i struktura zespołów ryb zasiedlających poszczególne rodzaje wód 

jest zróżnicowany. Według rybackiej klasyfikacji wód, na Suwalszczyźnie występują 

zbiorniki wodne reprezentujące następujące rybackie typy jezior: 

 

Rybackie typy jezior 

 

Typ jeziora 
Charakterystyczny 

skład gatunkowy 
Głębokość 

Charakter 

dna 

Charakter 

roślinności 

Orientacyjna 

wydajność 

rybacka 

Uwagi 

Sielawowe sielawa, stynka, 

ukleja, sieja, płoć, 

okoń, leszcz, krąp, 

jazgarz, węgorz, 

szczupak, miętus, raki 

przec.. 

ponad 20 

m. 

twarde, 

w partiach 

przybrzeżnych 

piaszczyste 

brzegi rzadko 

zarośnięte lub 

w ogóle brak 

rośl. wynurz., 

rośl. zanurz. 

uboga, 

występuje 

wąskim pasem 

34 kg/ha do tego typu 

zalicza się też 

jeziora płytsze 

jeżeli występuje 

sielawa 

Leszczowe leszcz, lin, płoć, 

wzdręga, krąp, ukleja, 
czasami sielawa lub 

stynka, szczupak, 

sandacz, okoń, 

węgorz, jazgarz 

najczęściej 

12-20 m. 

pokryte 

większą ilością 
mułu 

rośl. wynurz. 

silniej 
rozwinięta niż 

w typie 

sielawowym; 

rośl. zanurz. 

obfita 

ilościowo 

i gatunkowo; 

rozległe łąki 

podwodne 

34 kg/ha   

Sandaczowe leszcz, lin, ukleja, 

sandacz, węgorz, 

szczupak, płoć, 

wzdręga, jazgarz.  

6-12 m. miejscami 

pokryte 

mułem; 

występują 
twarde partie 

dna 

rośl. wynurz. b. 

silnie 

rozwinięta 

(zwł. trzcina); 
rośl. zanurz. 

raczej słabo 

rozwinięta 

38 kg/ha przezroczystość 

wody niewielka, 

co wpływa na 

słaby rozwój 
rośl. 

Linowo- 

szczupakowe 

lin, szczupak, płoć, 

węgorz, karaś 

do 6m bardzo muliste rośl. wynurz. 

i zanurz, b. 

obfita 

40 kg/ha   

Karasiowe karaś nieduża zamulone, 

torfiaste 

  

20 kg/ha inne gat. 

występujące 

w znikomej 

liczebności bez 

znaczenia; często 

występuje 

przyducha 

wg. Rybactwo śródlądowe. IRŚ, Olsztyn 1993 

 

Schematycznie, zróżnicowanie warunków morfologicznych, przeźroczystości, 

warunków tlenowych i obecności siarkowodoru w hypolimnionie można przedstawić 

następująco: 
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Morfologiczne schematy ukształtowania rybackich typów jezior 
(Rybactwo śródlądowe. IRŚ, Olsztyn 1993) 

 

Na naturalne zróżnicowanie zespołów ryb w poszczególnych typach jezior ma wpływ 

wiele czynników, z których najważniejszymi są żyzność (trofia, produktywność) 

i morfometria zbiornika oraz odczyn wody. Pozostałe właściwości siedlisk mają charakter 

wtórny.  

Od głębokości, wielkości i ukształtowania dna uzależnione są np. warunki termiczne 

i sposób mieszania się wód jeziora (miksja). W jeziorach głębokich, w okresie stagnacji 

letniej obserwujemy wyraźną stratyfikację termiczną z ciepłą, kilkumetrową warstwą 

epilimnionu i zimnym hypolimnionem. Niektóre gatunki ryb, jak sieja, sielawa czy miętus, 

które wymagają niskiej temperatury wody, mogą występować wyłącznie w głębokich, 

stratyfikowanych zbiornikach wodnych. 
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Od żyzności wód uzależniona jest produkcja pierwotna jezior, przejawiająca się 

obfitością glonów planktonowych. Rosnącej trofii (eutrofizacji) towarzyszy zwiększanie się 

liczebności i biomasy fitoplanktonu, a przez to zmniejszanie się przezroczystości wody. 

Obumierające glony, opadając w kierunku dna ulegają rozkładowi bakteryjnemu, czemu 

towarzyszy wyczerpywanie się tlenu rozpuszczonego w wodzie. W jeziorach eutroficznych, 

zarówno w okresie stagnacji letniej jak i zimowej, procesy rozkładu biomasy mogą 

spowodować całkowite odtlenienie głębszych warstw wody oraz wydzielanie się z osadów 

dennych toksycznego siarkowodoru. Warunki tlenowe są jednym z podstawowych czynników 

wpływających na skład gatunkowy i tempo wzrostu ryb oraz na ich rozmieszczenie w obrębie 

zbiornika. 

Poszczególne gatunki ryb mają zróżnicowane wymagania odnośnie tlenu 

rozpuszczonego w wodzie (Ambient Aquatic Life Water Quality Criteria for Disssolved 

Oxygen 1986; Svobodova i in. 1993). Łososiowate i koregonidy są bardziej wymagające 

jeżeli chodzi o tlen; jego optymalna koncentracja wynosi 8-10 mg/l, a jeśli spada ona poniżej 

3 mg/l ryby zaczynają się dusić. Karpiowate są mniej wymagające; świetnie czują się przy 

koncentracji 6-8 mg tlenu na litr, a zaczynają dusić się dopiero, gdy obniża się ona do 1,5-2.0 

mg/l. 

Wymagania tlenowe ryb zależą także od wielu innych czynników, w tym temperatury, 

odczynu wody, zawartości dwutlenku węgla, głębokości i tempa metabolizmu. Główne 

czynniki określające wymagania tlenowe ryb obejmują temperaturę, masę ciała oraz masę ryb 

w przeliczeniu na objętość wody. Wymagania tlenowe rosną przy wyższej temperaturze (np. 

wzrost temperatury z 10 do 20 stopni co najmniej podwaja zapotrzebowanie tlenowe); wyższa 

masa ryb na jednostkę objętości wody może prowadzić do wzrostu aktywności, a tym samym 

wzrostu respiracji w warunkach przegęszczenia. 

Wymagania tlenowe na jednostkę masy ryb wyraźnie zmniejszają się przy wzroście 

masy ciała. U karpia odzwierciedlają to następujące wskaźniki: ryby jednoroczne: 1, ryby 

dwuletnie: 0.5-0.7, karp handlowy: 0.3-0,4. Używając wskaźnika zapotrzebowania tlenowego 

karpia równego 1, wartości dla niektórych innych gatunków wynoszą: troć 2.83, sieja 2.20, 

płoć 1.51, okoń 1.46, leszcz 1.46, szczupak 1.10, węgorz i lin 0.83.  

W zimie, w wodach bogatych w substancje organiczne, w szczególności przy 

dłuższym zlodzeniu zbiorników, ryby mogą dusić się na skutek deficytu tlenu 

rozpuszczonego w wodzie. Zimowe koncentracje tlenu są czynnikiem silnie wpływającym na 

selekcję gatunków ryb. Najmniejsze wymagania tlenowe, a tym samym największe szanse 

przeżycia, mają niektóre ryby karpiowate, w szczególności karaś. 
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Koncentracja tlenu w wodzie wpływa na zachowanie i fizjologię ryb - ich metabolizm 

i tempo wzrostu. Najlepiej poznane są pod tym względem ryby łososiowate, charakteryzujące 

się najwyższymi wymaganiami tlenowymi.  

W warunkach dobrego natlenienia wzrost łososiowatych (w tym koregonidów) jest 

najszybszy. Kilku-kilkunastoprocentowe spowolnienie wzrostu następuje, jeśli koncentracja 

tlenu spada poniżej 6 mg/l, i o kilkadziesiąt procent przy 4 mg/l. Najbardziej wrażliwe 

gatunki mogą ginąć, jeśli koncentracja tlenu, przy długotrwałym przebywaniu, jest niższa niż 

3 mg/l.  

W przypadku koregonidów krytycznym okresem cyklu życiowego może być rozwój 

embrionalny. Według Czerkiesa i in. (2002) w temperaturze 4
o
C najniższe akceptowane przez 

zarodki sielawy koncentracje tlenu wynoszą 3,2 mg/l, a dla siei 2,5 mg/l.  

Koncentracja tlenu w wodzie wpływa na zachowanie się ryb. Starsze osobniki starają 

się unikać wód, w których koncentracja tlenu spada poniżej 4 mg/l. Obserwacje 

przeprowadzone na niektórych gatunkach (np. troci jeziorowej) wykazały, że zdolności do 

"wyczuwania" i unikania wody z niską koncentracją rozpuszczonego tlenu nie posiadają ich 

larwy. Przy obniżającej się koncentracji tlenu spada szybkość pływania i aktywność 

żerowania ryb, co w dużym stopniu wyjaśnia niższe tempo wzrostu w suboptymalnych 

warunkach tlenowych.  

Reakcje fizjologiczne i behawioralne ryb karpiowatych są podobne, jednak są one 

lepiej przystosowane do niższych koncentracji tlenu. Cześć z nich ma zdolność do przeżycia 

okresowych spadków koncentracji tlenu do wartości nawet poniżej 1 mg/l. Przy 

długotrwałym przebywaniu, wymagają one jednak tlenu w ilości powyżej 2.5 - 3.5 mg/l. 

Warunki tlenowe oddziałują nie tylko na ryby, lecz także na bezkręgowce, które dla 

większości z nich stanowią główne źródło pokarmu. Na przykład w odniesieniu do niektórych 

skorupiaków planktonowych, spadek koncentracji tlenu w wodzie (poniżej 3.7 mg/l) 

prowadzi do obniżania się rozrodczości i osiągania przez osobniki dorosłe niższej masy ciała.  

Towarzyszące eutrofizacji zmiany warunków siedliskowych, w tym koncentracji tlenu 

oraz warunków odżywiania się kształtują strukturę gatunkową zespołów ryb.  

Zmiany naturalnej struktury zespołów ryb towarzyszące rosnącej trofii jezior są 

bardzo wyraźne. W jeziorach oligo-mezo i mezotroficznych wysoki jest udział koregonidów, 

które przy dalszym wzroście żyzności wód zanikają. Ryby drapieżne osiągają maksimum 

masy w jeziorach mezo-eutroficznych, później ich udział wyraźnie się zmniejsza. Stale rośnie 

natomiast  udział ryb karpiowatych - od najniższej żyzności aż po zaawansowaną eutrofię.  
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Ogólny model zmian w strukturze zespołów ryb pod wpływem eutrofizacji 

(na podstawie: Wołos 2011, mod.) 

 

Modelowe procesy przekształceń rybostanu mogą być istotnie modyfikowane przez 

gospodarkę rybacką (odłowy i zarybienia), połowy wędkarskie, kłusownictwo rybackie, 

a także inne, poza trofią, czynniki wpływające na rozrodczość i śmiertelność ryb. 

 

4. Zasady ochrony ryb i ekosystemów wodnych w świetle prawa krajowego 

    i międzynarodowego 

 

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa określają zasady korzystania z wód 

i ich zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony definiują cele 

środowiskowe, z drugiej wprowadzają mechanizmy służące ochronie wód i ich racjonalnemu 

wykorzystywaniu. Poniżej przedstawiony zostanie przegląd podstawowych aktów prawnych 

i wybranych przepisów dotyczących ochrony i użytkowania wód, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki rybackiej. Przy niektórych przepisach umieszczone zostały 

komentarze dotyczące wdrażania tych przepisów na Suwalszczyźnie. 

Do nadrzędnych aktów prawnych, określających m.in. zasady ochrony wód 

i korzystania z ich zasobów, należą: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo wodne 

i ustawa o ochronie przyrody. Ustawa prawo ochrony środowiska definiuje ochronę wód jako 
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zapewnienie ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie 

zapewniającym ochronę równowagi biologicznej. Ocena jakości wód obejmuje ich 

właściwości fizykochemiczne oraz zdolność funkcjonowania ekosystemów wodnych. 

Podstawowe akty prawne nakładają obowiązek doprowadzania wszystkich wód do 

wymaganej przepisami jakości, gdy nie jest ona osiągnięta. Organy administracji planują 

i realizują działania w zakresie ochrony jakości wód uwzględniające obszary zlewni 

hydrograficznych. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 

poz. 627, z późn. zm.) dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia wielu dyrektyw 

Wspólnot Europejskich, w tym m.in. dyrektyw dotyczących odpadów i zanieczyszczeń 

środowiska, dostępu do informacji o środowisku, oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia na środowisko oraz ochrony przyrody: dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 

2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Według tej ustawy, wszystkie dokumenty o charakterze planistycznym, w tym 

dotyczące np. gospodarki przestrzennej, rybołówstwa czy turystyki powinny uwzględniać 

zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zasady te zapisane są w polityce 

ekologicznej państwa. Realizacji polityki ekologicznej państwa powinny służyć wojewódzkie, 

powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 

Lokalne samorządy na Suwalszczyźnie (powiaty i gminy) w części nie realizują 

ustawowego obowiązku systematycznego opracowywania programów ochrony środowiska 

oraz sporządzania raportów z ich realizacji. W gminach, często jedynym dokumentem są 

programy opracowane w roku 2004, o zróżnicowanej jakości, nie aktualizowane i tylko 

częściowo wdrażane. Brak okresowych, rzetelnych analiz stanu i potrzeb ochrony środowiska 

w skali gminy i powiatu utrudniać może planowanie najpilniejszych działań służących m.in. 

ochronie wód Suwalszczyzny. 

Głównym źródłem informacji o środowisku jest państwowy monitoring środowiska. 

Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 

i rozpowszechniania informacji o środowisku. Wspomaga on działania na rzecz ochrony 

środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa 

m.in. o jakości elementów przyrodniczych, o zmianach zachodzących w środowisku i ich 

przyczynach. Jakość wód na Suwalszczyźnie, w świetle ostatnich badań monitoringowych 

opisano w rozdziale 2.2. niniejszego opracowania. 
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Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do 

sporządzania m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego określa się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej 

i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, m.in. poprzez zapewnianie kompleksowego 

rozwiązania problemów odprowadzania ścieków, konieczności ochrony wód, gleby i ziemi 

przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, a także 

uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony wód. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia form ochrony 

przyrody (od parku narodowego po pomnik przyrody) oraz ich otulin. 

Zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne, a ochrony dziko 

występujących zwierząt, między innymi, przepisy ustawy o ochronie przyrody i ustawy 

o rybactwie śródlądowym. 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.) reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz 

zarządzanie zasobami wodnymi. 

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot 

Europejskich, w tym m.in. dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie 

zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976);dyrektywy 78/659/EWG 

z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy 

w celu zachowania życia ryb (Dz. Urz. WE L 222 z 14.08.1978); dyrektywy 79/923/EWG 

z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki 

(Dz. Urz. WE L 281 z 10.11.1979); dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991); 

dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 

375 z 31.12.1991); dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000) 

oraz dyrektyw dotyczących zarządzania jakością wody w kąpieliskach. 



Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

28 

Gospodarowanie wodami powinno być prowadzone w taki sposób, aby działając 

w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do pogorszenia ekologicznych funkcji 

wód. 

Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, 

ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, m.in. w zakresie: ochrony zasobów 

wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, 

utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych, zaspokojenia potrzeb związanych 

z turystyką, sportem i rekreacją oraz rybackim wykorzystaniem wód. Zarządzanie zasobami 

wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony 

wodne. Przez dorzecze rozumie się obszar, z którego całkowity odpływ wód 

powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza, zaś region 

wodny - część obszaru dorzecza wyodrębnioną na podstawie kryterium hydrograficznego na 

potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. 

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje m.in. następujące dokumenty 

planistyczne: program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary 

dorzeczy oraz plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. 

Na Suwalszczyźnie, której wody należą do trzech dorzeczy, są to: 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (M.P. 2011 nr 58 poz. 578) 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 49 poz. 549) 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (M.P. 2011 nr 55 poz. 566) 

 

Ustawa prawo wodne określa organa właściwe w sprawach gospodarowania wodami 

i prawa właścicielskie wód, a także zasady korzystania z wód, cele środowiskowe i zasady 

ochrony wód. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód 

i ekosystemów od nich zależnych. 

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych 

powierzchniowych wód publicznych. Przez powszechne korzystanie z wód rozumie się 

zaspokajanie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania 

specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów 

wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb 

[ustawa o rybactwie śródlądowym (patrz dalej) i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 

hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559 

z późn. zm.)]. Powszechne korzystanie z wód nie obejmuje m.in: wycinania roślin z wód lub 
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brzegu, korzystania z wód w zbiornikach wodnych, przeznaczonych do chowu lub hodowli 

ryb oraz innych organizmów wodnych, usytuowanych na wodach płynących, a także 

wprowadzania ścieków. 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe, w tym m.in.: pobór oraz odprowadzanie wód, wprowadzanie 

ścieków, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie 

z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu, 

wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wycinanie roślin 

z wód lub brzegu, a także rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. 

Większość tych działań wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w drodze decyzji 

starosty lub, w sprawach określonych w art. 140 ust. 2 ustawy - marszałka województwa. 

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymaga także budowa pomostów, a w sytuacji gdy 

długość całkowita pomostu przekracza 25 m lub jego wysokość, liczona od korony pomostu 

do dna akwenu - 2.50 m, także pozwolenia na budowę. Pozwolenie wodnoprawne nie jest 

wymagane m.in. na uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz rybackie 

korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. 

Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków 

określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne 

albo inne czynności wymagające pozwolenia wodno-prawnego – podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo grzywny. Ustawa przewiduje sankcje karne także w przypadku 

innych wykroczeń, np.: karę grzywny dla tych, którzy grodzą nieruchomości przyległe do 

powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. 

Zasady i warunki rybackiego korzystania z publicznych śródlądowych wód 

powierzchniowych płynących są określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2009 r. nr 189 z późn. zm.) 

Zasady korzystania z kąpielisk reguluje kilka aktów prawnych, w tym ustawa prawo 

wodne, ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 

i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. nr 86, poz. 478), Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania 

i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 

informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286) i inne akty wykonawcze.  
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Ustawa prawo wodne nakłada na gminy obowiązek corocznego (do dnia 31 maja) 

uchwalania wykazu kąpielisk. Organizator kąpieliska obowiązany jest m.in. w odpowiedni 

sposób oznakować i wyposażyć kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli, zapewnić 

warunki bezpieczeństwa kapiącym się oraz wykonywać badania jakości wody. Jakość wody 

w miejscu wykorzystywanym do kąpieli powinna odpowiadać wymaganiom określonym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Na podstawie wyników badania wody państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody, czy spełnia ona 

wymagania określone w przepisach, w tym wymagań mikrobiologicznych, obecności 

zanieczyszczeń czy zakwitów sinic. Kąpielisko może funkcjonować, jeżeli jakość wody 

w nim została sklasyfikowana co najmniej jako dostateczna. 

Na Suwalszczyźnie funkcjonuje zaskakująco mało formalnie wyznaczonych, 

bezpiecznych kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W sezonie letnim 2012 roku 

(stan na 31 sierpnia), na podstawie wykazu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Białymstoku, na Pojezierzu funkcjonowało tylko 17 miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli: 

 

L.p. 

Nazwa miejscowości 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

1 Serwy CHRIS Serwy jezioro 

Serwy 

Ośrodek Sportów 

Wodnych "CHRIS" 
Serwy 1, 

16-326 Płaska 

"CHRIS" Turystyka 

i Rekreacja Magdalena 
Alchimowicz, 

ul. Kilińskiego 8m.2 

05-500 Piaseczno 

2 Sajno Skowronek jezioro 

Sajno 

Ośrodek 

Wypoczynkowy 

"Skowronek" n/j 

Sajno w Augustowie 

Firma Budowlana 

"Skowronek" 

ul. Turystyczna 18, 

16-300 Augustów 

3 Augustów BPIS/Jędrek jezioro 

Necko 

Augustów, 

ul. Wczasowa 1-2 

16-300 Augustów 

Usługi Hotelowo-

Gastronomiczne "BPIS" 

S.J. ul. Wczasowa 2, 

16-300 Augustów oraz 

Przedsiębiorstwo 

Turystyczne "AQUA 

FUN" A.Kozłowski 

ul. Wczasowa 2 
16-300 Augustów 

4 Serwy PROSERWY jezioro 
Serwy 

Centrum 
Wypoczynkowo-

Rekreacyjne 

"PROSERWY" 

Serwy 18 

16-326 Płaska 

PUH "PRO" 
Włodzimierz Ciesłowski 

ul. Ukośna 24H, 

15-826 Białystok 

5 Serwy Plaża Gminna 

n/j Serwy 

jezioro 

Serwy 

Plaża Gminna 

n/j Serwy 

Urząd Gminy w Płaskiej 

16-326 Płaska 
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L.p. 

Nazwa miejscowości 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

6 Płaska Plaża Gminna 

n/j Orle 

jezioro Orle Plaża Gminna 

n/j Orle 

Urząd Gminy w Płaskiej, 

16-326 Płaska 

7 Jazy Plaża Gminna 
n/j Mikaszewo 

jezioro 
Mikaszewo 

Plaża Gminna n/j 
Mikaszewo 

Urząd Gminy w Płaskiej, 
16-326 Płaska 

8 Augustów Radiowej Trójki jezioro 
Necko 

Plaża "Radiowej 
Trójki" n/j Necko 

16-300 Augustów 

Centrum Sportu 
i Rekreacji 

w Augustowie 

ul. mjr H. 

Sucharskiego15, 

16-300 Augustów 

9 Augustów Plaża POSTiW jezioro 

Necko 

BAR "POSTiW" 

n/j Necko 

16-300 Augustów 

Centrum Sportu 

i Rekreacji 

w Augustowie  

ul. mjr H. 

Sucharskiego15, 

16-300 Augustów 

10 Rajgród Ośrodek 

Wypoczynkowy 

"Knieja" 

jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul. Leśna 21 

Bank Gospodarki 

Żywnościowej SA - 

Ośrodek Szkoleniowo 

Wypoczynkowy 

"Knieja" 

11 Woźnawieś przy Ośrodku 

kolonijno - obozowym 

TPD w Woźnejwsi 

jezioro 

Dręstwo 

Woźnawieś gm. 

Rajgród 

Oddział Miejski 

Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci w Białymstoku 
ul. Liniarskiego 1A 

12 Rajgród Ośrodek 
Wypoczynkowy 

"Łoś" 

jezioro 
Rajgrodzkie 

Rajgród 
ul. Okoniówek 

Spółka Cywilna "Łoś" 
K.Rydzewski, 

P.Strychowski, 

K. Trochimczyk 

19-300 Ełk 

ul. A. Krajowej 44 

Ośrodek Wypoczynkowy 

"Łoś" w Rajgrodzie 

13 Rajgród Ośrodek 

Wypoczynkowy 

"Wodociąg" 

jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul.Leśna b/n 

Wodociągi Białostockie 

sp.z o.o. w Białymstoku 

ul. Młynowa 52/1 

Ośrodek Wypoczynkowy 

"Wodociąg" w 

Rajgrodzie 

14 Rajgród - plaża 

miejska 

plaża miejska jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul. Szkolna b/n 

Urząd Miejski 

w Rajgrodzie 

ul. Warszawska 32A 

15 Stary Folwark PTTK 

Stary Folwark 

jezioro 

Wigry 

Stary Folwark Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - 

Krajoznawcze Oddział 
w Suwałkach 

16 Gawrych Ruda Młodzieżowy Ośrodek 
Edukacyjno -

Wypoczynkowy 

"Zatoka Uklei" 

jezioro 
Wigry 

Gawrych Ruda Pozaszkolna Placówka 
Specjalistyczna 

Młodzieżowy Ośrodek 

Edukacyjno -

Wypoczynkowy "Zatoka 

Uklei" 
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L.p. 

Nazwa miejscowości 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

17 Szelment Centrum 

Konferencyjno - 

Wypoczynkowe 

"Szelment" 

jezioro 

Szelment 

Szelment DMS Dystrybucja Sp. 

z o.o. 15-181 Białystok 

ul. 27 Lipca 91 

 

Niechęć do wyznaczania miejsc kąpielowych przez gminy wynika zapewne z obawy 

przed podjęciem zobowiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się 

i związanych z tym kosztów. 

Zasady korzystania z wód przez jednostki pływające określa, między innymi, ustawa 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.). 

Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych 

za żeglowne na podstawie przepisów prawa wodnego, zwanych śródlądowymi drogami 

wodnymi, określając m.in. warunki uprawiania i bezpieczeństwa żeglugi. Na Suwalszczyźnie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie 

śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 210 poz. 1786), jedyną śródlądową drogę 

wodną jest Kanał Augustowski - od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz 

z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału. Terenowym organem administracji żeglugi 

śródlądowej na Suwalszczyźnie jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku. 

Zarządzenie Dyrektora UŻŚ w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 

doprecyzowano obszar śródlądowej drogi wodnej Kanału Augustowskiego (jeziora: Necko, 

Białe, Studzieniczne, Orlewo, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo, rzeki: Netta (dwa odcinki 

żeglowne od km 0,35 do km 0,95 i od km 26,60 do km 34,30), Klonownica i Czarna Hańcza, 

na odcinku od km 70,50 do km 80,00), określono maksymalne wymiary statków, zasady 

dotyczące zanurzenia, prędkości, ruchu i postoju statków, żeglugi w warunkach zlodzenia 

i w porze nocnej. Zamieszczono także przepisy szczególne dla statków przeznaczonych do 

uprawiania sportu i rekreacji, w tym m.in. określono zasady przepływania przed dziobem 

statków, kotwiczenia na szlaku żeglownym oraz uprawiania żeglugi na desce z żaglem na 

szlaku żeglownym. Rozporządzenie zezwala na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu 

na podobnym sprzęcie oraz holowania statków powietrznych za statkami żeglugi śródlądowej 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami żeglugowymi 

informacyjnymi, w pasie wody o szerokości 250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: m.in. 

Necko i Białe. Statkom o napędzie mechanicznym zabrania się poza szlakiem żeglownym, 
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uprawiania żeglugi w odległości mniejszej niż 100 m od przystani, wypożyczalni sprzętu 

pływającego, kąpielisk i plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych (poza 

rozpoczęciem lub zakończeniem płynięcia i tylko z minimalną prędkością sterowną). 

Znaczna część wód Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego objęta jest tzw. strefą 

ciszy, w której zabronione jest (poza jednostkami uprawnionymi) korzystanie z jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi. Ograniczenia żeglugi jednostek pływających 

o napędzie spalinowym wprowadzane są uchwałami rad powiatów lub wynikają z przepisów 

obowiązujących na obszarach chronionych. Przykładowo, uchwała nr 68/XI/07 Rady Powiatu 

w Augustowie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ograniczenia żeglugi jednostek 

pływających o napędzie spalinowym na określonych jeziorach powiatu augustowskiego, 

wprowadza zakaz pływania jednostkami pływającymi przy użyciu silnika spalinowego 

w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku na jeziorach: Rospuda, Sajno, Sajenek, 

Staw Sajenek, Staw Wojciech, Jeziorki, Dreństwo, Tajno, Kukowo, Kroszewo, Pogorzałka, 

Reszki, Blizno, Blizienko, Busznica, Kopanica, Tobołowo, Jałowo, Serwy, Głębokie, Pobojne 

i Szlamy. Zakaz ten nie dotyczy jednostek ratownictwa wodnego i porządku publicznego, 

wykonywania prac technicznych oraz utrzymania wód lub urządzeń wodnych, inspekcji lub 

kontroli wykonywanej przez jednostki organizacyjne należące do administratora wód, 

administracji żeglugi śródlądowej, organów ochrony środowiska i straży rybackiej, 

prowadzenia gospodarki rybackiej wyłącznie na użytkowanych jeziorach, przewozów 

pasażerskich lub wycieczkowych na jeziorze Rospuda, Dreństwo i Serwy, uprawiania 

żeglarstwa i korzystających z pomocniczego silnika spalinowego wyłącznie w warunkach 

bezwietrznej pogody i przy prędkości pływania nie większej niż 5 km/godz. 

Na wszystkich wodach obowiązują żeglarzy przepisy Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych 

drogach wodnych (Dz. U. 2003 nr 212 poz. 2072), określające m.in. zasady ruchu 

żeglugowego. 

Wiele innych, do niedawna podstawowych przepisów, w tym zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa 

(Dz. U. 2006 nr 105 poz. 712), wobec uchylenia podstawy prawnej przestało obowiązywać. 

Wymagania techniczne dotyczące wybranych rodzajów jednostek pływających określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. 2004 nr 258 poz. 

2584), podające m.in. zasadnicze wymogi dla projektowania i budowy rekreacyjnych 

jednostek pływających, wymagania dotyczące emisji spalin z silników napędowych i emisji 
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hałasu z jednostek pływających (silniki stacjonarne, zaburtowe, skutery wodne). Rekreacyjne 

jednostki pływające mogą być dopuszczone do eksploatacji tylko wtedy, gdy są właściwie 

zbudowane i obsługiwane oraz nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

mienia oraz środowiska. 

  

Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają 

ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. 

Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Wody muszą nadawać się do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, rekreacji oraz uprawiania sportów 

wodnych, wykorzystywania do kąpieli oraz bytowania ryb i innych organizmów wodnych 

w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację. Zasady oceny jakości wód, 

klasyfikacji ich stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego określają 

odpowiednie rozporządzenia ministra środowiska. 

Cele środowiskowe określa się dla: jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz obszarów chronionych (przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszarów przeznaczonych do 

ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszarów narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie 

przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie). Przez jednolitą część wód powierzchniowych rozumie się oddzielny i znaczący 

element wód powierzchniowych, taki jak np. jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub jego część. 

Cele środowiskowe zawiera się w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza (o czym była mowa wcześniej) i weryfikuje co 6 lat. Wyznaczone cele należy 

osiągnąć do dnia 22 grudnia 2015 r., chyba że zaistnieją opisane w ustawie przyczyny 

i zostaną one szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza. 

Dla poszczególnych rodzajów wód wyznaczane są różne cele środowiskowe. Celem 

środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych (poza sztucznymi lub silnie 

zmienionymi) jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego tych wód. Celem 
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środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego. Pojęcie potencjału ekologicznego stosuje się do wód tak przekształconych 

przez człowieka, że niemożliwe jest przywrócenie ich do stanu naturalnego (np. Kanał 

Augustowski). Kryteria określające poszczególne stopnie potencjału ekologicznego są mniej 

rygorystyczne w porównaniu do stanu ekologicznego.  

Cele środowiskowe realizuje się przez podejmowanie działań polegających na 

stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego oraz zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji tych 

substancji do wód powierzchniowych. 

Dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem zabrania się wprowadzania ścieków: 

(m.in.) bezpośrednio do wód podziemnych, do wód stojących, do wód powierzchniowych 

w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr 

od ich granic, do wód powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami 

wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli 

czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny. Ścieki wprowadzane do wód 

nie powinny wywoływać w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, 

które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie 

przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych. W odniesieniu do gospodarki 

rybackiej warto zauważyć, iż za ścieki uznawane są m.in. wody wykorzystane, odprowadzane 

z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, 

o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych 

ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 

kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. 

Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, 

oraz dotyczące substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określają 

rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984; Dz. U. 2009 nr 27 poz. 

169). Ścieki z jednostek pływających (statków) usuwa się do urządzenia odbiorczego na 

lądzie. Przepisu tego nie stosuje się do statków bez napędu mechanicznego o iloczynie 

długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m
2
 lub o napędzie mechanicznym o mocy 

silników do 20 kW, niewyposażonych w urządzenia sanitarne, a używanych wyłącznie do 

celów sportowych oraz rekreacyjnych. 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, 

z późn. zm) określa, iż ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Jej celem jest 

m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie 

różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego 

stanu ochrony, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody oraz 

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie 

i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot 

Europejskich, m.in. dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 

 uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, oraz 

m.in. w programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego; 

 obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody; 

 opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających 

ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji 

gatunków chronionych; 

 realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z programem działań; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie 

ochrony przyrody; 

 prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 

 

Dbałość o przyrodę jest obowiązkiem organów administracji publicznej, osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Organy administracji publicznej są 

obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla 



Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

37 

ochrony przyrody. Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w dziedzinie ochrony 

przyrody jest obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych 

i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu. 

Na Suwalszczyźnie istnieje wiele form ochrony przyrody (m.in. Wigierski Park 

Narodowy, rezerwaty przyrody, Suwalski Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000, użytki 

ekologiczne i obszary chronionego krajobrazu), a szczególne przepisy dotyczące użytkowania 

wód na tych terenach zostaną omówione w rozdziale 5 niniejszego opracowania. 

 

Zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych 

wodach śródlądowych określa ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

(Dz. U. 1985 nr 21 poz. 91 z późn. zm.). Za chów ryb uważa się działania zmierzające do 

utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę – chów połączony z doborem 

i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 

Ochronę i odbudowę zasobów ryb w wodach, z wyjątkiem gatunków ryb, które są 

objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, zapewnia się przez racjonalne 

gospodarowanie zasobami, w tym podejmowanie działań służących utrzymaniu, 

odtworzeniu lub przywróceniu właściwego stanu tych zasobów i relacji przyrodniczych 

między poszczególnymi ich elementami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ustawa definiuje podmioty uprawnione do rybactwa, określając jednocześnie ich 

obowiązki: dokumentowanie działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką 

w sposób rzetelny, systematyczny i zgodny ze stanem faktycznym oraz udostępnianie tych 

danych dla celów statystycznych i badawczych oraz dokonywania kontroli przestrzegania 

przepisów o rybactwie śródlądowym. 

Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić 

racjonalną gospodarkę rybacką, polegającą na wykorzystywaniu produkcyjnych 

możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów 

uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb 

w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich 

przyszłym uprawnionym do rybactwa. Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa 

obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje 

marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki 

rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. 

Sposoby sporządzania i wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, 

a także jednostki uprawnione do opiniowania tego operatu zawiera wydane na podstawie 
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ustawy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. 

w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. nr 44, poz. 414). Wynika z niego m.in. obowiązek 

uwzględniania w operacie rybackim planów ochrony przyrody, jeżeli obwód rybacki znajduje 

się w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.  

Ustawa definiuje i określa warunki prowadzenia amatorskiego połowu ryb, 

wprowadzając m.in. obowiązek posiadania dokumentów uprawniających do połowów - karty 

wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego i zezwolenia podmiotu uprawnionego do 

rybactwa. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem 

pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją 

egzaminacyjną. 

Ważnymi, z punktu widzenia ochrony rybostanu i ekosystemów wodnym zapisami 

ustawy, są regulacje dotyczące dozwolonych technik połowowych oraz określenie miejsc, 

w których odławianie ryb jest zabronione. Dotyczy to m.in. przypadków określonych 

przepisami o ochronie przyrody, wyznaczonych wymiarów i okresów ochronnych oraz 

limitów połowowych, wykorzystywania prądu zmiennego, środków trujących, materiałów 

wybuchowych i narzędzi kaleczących (z wyjątkiem haków i haczyków oraz grota kuszy), 

czyli np. ościeni. Szczegółowe przepisy dotyczące połowów określają rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późn. zm.). Dotyczą one 

m.in. nakazu eliminowania z wód, w przypadku złowienia, obcych gatunków ryb i raków, 

w tym: trawianki, czebaczka amurskiego, sumika karłowatego, raka pręgowatego i raka 

sygnałowego. W odniesieniu do postępowania z gatunkami obcymi w gospodarce rybackiej, 

w tym szczegółowe ustalenia dotyczące zarybiania wód obcymi gatunkami oraz procedury 

uzyskiwania zezwoleń określi wydane na podstawie ustawy Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime 

i warunków wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie na 

wprowadzenie oraz wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime. Prace legislacyjne nad 

projektem tego rozporządzenia, opracowanym w 2011 roku, jeszcze trwają. 

Dla kontroli przestrzegania opisanych powyżej przepisów, ustawa powołuje podległą 

wojewodzie Państwową Straż Rybacką oraz daje radom powiatów możliwość utworzenia 

Społecznych Straży Rybackich, współdziałających ze strażą państwową. Współdziałanie 

PSR z SSR określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 

2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze 

Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 55). 
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5. Wody objęte rożnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na Suwalszczyźnie 

 

Suwalszczyzna jest uznawana za region o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych, czego dowodem jest powołanie wielu, przewidzianych w ustawie, form 

ochrony. Tworzenie obszarów o szczególnym statusie może determinować warunki 

korzystania z zasobów wodnych. Dlatego też w niniejszym rozdziale przedstawione zostaną 

wody położone na terenach chronionych, wraz z praktycznymi informacjami na temat ich 

użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej. 

 

5.1. Wigierski Park Narodowy 

 

Wigierski Park Narodowy, utworzony w 1989 roku, obejmuje obszar wyróżniający się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 

i edukacyjnymi, o powierzchni 15 053,6 ha (według stanu na 31.12.2011 r.), w tym wody 

2 870,6 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Celem 

parku jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody 

nieożywionej i walorów krajobrazowych, a także przywracanie właściwego stanu zasobów 

i składników przyrody oraz odtwarzanie zniekształconych siedlisk. Do zadań WPN-u należy 

w szczególności: 

1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku, 

2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w zadaniach 

ochronnych (coroczne zarządzenia Ministra Środowiska, do czasu ustanowienia planu 

ochrony parku) i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego; 

3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. 

Obszar parku narodowego, w tym także jego wody, może być udostępniany w sposób, 

który nie wpłynie negatywnie na przyrodę. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu 

jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być 

udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych 

miejscach. 
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Wybrane formy ochrony przyrody na Suwalszczyźnie. 
Opracowanie własne na podstawie materiałów GDOŚ. 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w Wigierskim Parku Narodowym, podobnie 

jak w rezerwatach przyrody poza parkiem, zabrania się m.in.: 
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 budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, 

z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu 

przyrody; 

 połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

w planie ochrony lub zadaniach ochronnych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów 

wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków 

wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Zakazy te nie dotyczą: 

 wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych, które 

obejmują m.in. wszystkie zabiegi związane z zasobami ryb (zarybienia, odłowy 

regulacyjne i kontrolne, pozyskiwanie tarlaków do produkcji materiału 

zarybieniowego, etc.) 

 obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego 

wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz 

wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego położone są 42 naturalne zbiorniki wodne 

o zróżnicowanej powierzchni i głębokości, reprezentujące bardzo szeroką gamę typów 

limnologicznych, a także fragmenty rzek, m.in. Czarnej Hańczy, Wiatrołuży, Maniówki, 

Kamionki i Gremzdówki. Cześć wód objęta jest ochroną ścisłą, wykluczającą jakiekolwiek 

użytkowanie. Należą do nich jeziora: Białe Wigierskie, Długie Wigierskie, Muliczne, 

Okrągłe, Suchar Wielki, Wądołek, Konopniak, suchary: Wschodni, Zachodni i Dembowskich 

oraz fragmenty rzek: Czarnej Hańczy powyżej jeziora Wigry, Wiatrołuży, Maniówki 

i Kamionki. 

Pozostałe wody, z wyłączeniem jeziorka Błotnistego (własność prywatna, nieużytek, 

ochrona krajobrazowa) objęte są czynną ochroną, przy czym zabiegi ochronne prowadzone są 

w wybranych akwenach: jezioro Wigry (2098,67 ha), Pierty (233,28 ha), Krusznik (26,71 ha), 

Leszczewek (22,02 ha), Mulaczysko (18,19 ha), Omułówek (17,80 ha), Postaw (15,76 ha), 

Królówek (10,35 ha), Czarne k. Bryzgla (6,38 ha), Białe Pierciańskie (6,17 ha), Klonek (5,02 

ha), Czarne k. Gawrych Rudy (2,80 ha) oraz w rzece Czarna Hańcza poniżej jeziora Wigry. 

Zasady turystycznego, edukacyjnego i rekreacyjnego użytkowania parku określa 

obecnie Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora WPN-u z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie 
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udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego. W odniesieniu do wód, przepisy 

przedstawiają się następująco: 

 Turystykę wodną można uprawiać w okresie od 1 maja do 31 października na 

jeziorach: Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło 

Bryzgla, Czarne koło Gawrych Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza w granicach parku 

pomiędzy miejscowościami Czerwony Folwark i Studziany Las. Wymienione jeziora 

w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego i uprawiania sportów 

zimowych. 

 Przebywanie na obszarach udostępnionych dla turystyki wodnej dozwolone jest od 

wschodu do zachodu słońca. Nie dotyczy to załóg jachtów kabinowych cumujących 

na noc w miejscach dozwolonych - wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy 

brzegach jezior pozbawionych roślinności wynurzonej i roślinności o liściach 

pływających. 

 Zabrania się używania silników spalinowych.  

 Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia 

roślin o liściach pływających. 

 Na jeziorze Wigry zabrania się pobytu w pasie wody o szerokości 20 metrów 

(w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi, wyłączony pas wody 

zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora): przez cały 

rok na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu 

Łysocha. Zakaz ten nie dotyczy okresu zlodzenia jeziora; w okresie od stopnienia lodu 

do 15 czerwca wokół wysp Ordów, Ostrów, Krowa, Brzozowych i Kamień oraz 

wzdłuż południowego brzegu jeziora Wigry od cypla na przesmyku pomiędzy wyspą 

Krowa i stałym lądem do cypla w miejscowości Zakąty.  

 Za wstęp do parku oraz jego udostępnienie mogą być pobierane opłaty, których 

wysokość określa odrębne zarządzenie dyrektora parku. W roku 2012 przykładowe 

opłaty wynosiły: dla żaglówek kabinowych 80 zł/sezon (30 zł/7 dni), żaglówek 

odkrytych 50 zł/sezon (30 zł/7 dni), dla kajakarzy 4 zł/dzień (20 zł/2 tygodnie), 

nurkowanie z użyciem aparatów tlenowych: grupa do 5 osób 200zł/dzień. 

 Nurkowanie w wodach parku z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się po 

uzyskaniu zgody dyrektora parku oraz uiszczeniu opłaty za nurkowanie. Nurkowanie 

może odbywać się wyłącznie w miejscach, terminach i na zasadach określonych przez 

dyrektora parku. Dyrektor parku może zwolnić nurkujących z opłaty lub jej części, 
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jeżeli zostanie zawarte z parkiem porozumienie dotyczące wykonania przez nurków 

działań na rzecz WPN-u (np. oczyszczanie dna, pobierania próbek do badań 

naukowych lub wykonywanie dokumentacji fotograficznej). Nurkujących obowiązuje 

zakaz posiadania urządzeń do polowania i połowu ryb. 

 Na jeziorze Wigry dopuszczono żeglugę jednego statku pasażerskiego o napędzie 

mechanicznym – wyłącznie w wyznaczonych strefach i na zasadach uzgodnionych 

z dyrektorem parku. Obecnie po Wigrach (w okresie między 1 maja a 31 

października) pływa statek „Kameduła”, zabierający na pokład do 34 pasażerów. 

 

Zasady amatorskiego połowu ryb (wędkarstwa) określa zarządzenie nr 7/2012 

dyrektora WPN-u z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za 

wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego. Park udostępnia 

wędkarzom jeziora: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne 

k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzekę Czarna Hańcza, w granicach parku, na 

odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji. Wybrane 

przepisy dla wędkarzy przedstawiają się następująco: 

 Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu 

słońca zgodnie z kalendarzem. 

 Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami 

zwykłymi lub metodą spinningową, przy czym połów szczupaka oraz połów na 

spinning dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca 

do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz połów na spinning jest 

zabroniony. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych 

trzcinami. 

 Zimą z lodu wolno łowić na dwie wędki spławikowe lub z mormyszką. Łowienie 

z lodu na przynęty sztuczne dozwolone jest przy użyciu jednej wędki. 

 Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako 

przynęty żywych oraz martwych ryb). 

 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. 

 Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty 

podczas połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu. 
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 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 oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy 

uprawianiu żeglarstwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej. 

 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. 

Zarządzenie określa także m.in. wymiary ochronne i limity ilościowe połowów dla 

szczupaka i węgorza. 

Wybrane wody parku, poza czynną ochroną ryb, turystyką wodną i wędkarstwem, 

wykorzystywane są także w celach rekreacyjnych. Nad Wigrami funkcjonują dwa „oficjalne” 

i bezpieczne miejsca do kąpieli (w Starym Folwarku – PTTK i w Gawrych Rudzie - 

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei") oraz wiele miejsc 

zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i plażowania. W parku funkcjonują ośrodki 

żeglarskie (Stary Folwark, Bryzgiel) oraz parkowe i prywatne pola namiotowe 

z infrastrukturą służącą obsłudze ruchu turystycznego. 

 

5.2. Suwalski Park Krajobrazowy 

 

Suwalski Park Krajobrazowy, utworzony w 1976 roku, obejmuje obszar chroniony ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty 

rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego 

pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Całkowita powierzchnia parku wynosi 6284 

ha, w tym wody 628 ha. W granicach parku znajdują się 24 jeziora, a największym (305 ha) 

i najgłębszym (108,5 m) jest jezioro Hańcza. Drugim pod względem wielkości jest jezioro 

Szurpiły o powierzchni 80,9 ha i głębokości maksymalnej 46,8 m. W hydrografii parku 

wyróżnia się zespoły jezior: kleszczowieckich (Kojle, Perty, Purwin) i szurpilskich (Szurpiły, 

Jeglówek, Tchliczysko zwane też Kluczysko). Największą wartość przyrodniczą mają jeziora 

o najniższej trofii - jezioro Hańcza (α-mezotroficzne) i jezioro Jaczno (β-mezotroficzne). 

Większość pozostałych akwenów ma charakter eutroficzny. Poza jeziorami, w parku znajdują 

się fragmenty górnych biegów rzek Czarna Hańcza i Szeszupa oraz ich niewielkie dopływy.  
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W rozporządzeniu nr 4/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego wśród szczególnych celów ochrony parku 

wymieniono zachowanie ekosystemów wodnych, w tym Jeziora Hańcza – najgłębszego 

jeziora w Polsce oraz zachowanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin 

związanych z siedliskami charakterystycznymi dla Parku. 

Wprowadzono m.in. zakazy: 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 

lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno – błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów, prowadzenia 

chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową, utrzymywania otwartych rowów 

ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

W opracowanym w roku 2003 planie ochrony parku (Rozporządzenie nr 25/03 

Wojewody Podlaskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego) zapisano, iż ochrona hydrosfery, na obszarze całego 

Parku, polega m.in. na: 

 zachowaniu wysokiej jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych poprzez zakaz 

odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków 

sanitarnych i przemysłowych, a ścieków oczyszczonych w wielkościach wynikających 

z obowiązujących ustaw; 

 zachowaniu w niezmienionym stanie zbiorników wodnych, jezior, „oczek wodnych”, 

obszarów podmokłych, mokradeł, torfowisk, naturalnych wypływów wód 

podziemnych oraz terenów bagiennych, stanowiących obszary naturalnej retencji; 
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 utrzymaniu ustanowionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

gmin Jeleniewo, Przerośl, Rutka Tartak i Wiżajny stref ochronnych wokół wód; 

 nie wprowadzaniu zmian stosunków wodnych mogących pogorszyć stan środowiska; 

 nie używaniu na wszystkich wodach sprzętu pływającego o napędzie spalinowym. 

Odnośnie gospodarki rybackiej zapisano, iż "winna być prowadzona w oparciu 

o operaty rybackie", a turystyki - iż "nie może zagrażać jego walorom oraz funkcjom 

ekologicznym, które w stosunku do każdego sposobu zagospodarowania należy traktować 

jako nadrzędne". Plan nie zawiera precyzyjnych zapisów dotyczących wędkarstwa (choć 

wędkarstwo jest wymieniane w grupie wiodących form turystyki), turystyki wodnej 

i rekreacji oraz innych form użytkowania wód. Wyliczono jednak, iż chłonność turystyczna 

lasów i jezior parku wynosi "3250 miejsc". 

W parku przyjęto strefowanie ochrony. W strefie "0", obejmującej obszary bardzo 

wrażliwe, o najwyższych wartościach przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, także 

tereny rezerwatów, znalazły się m.in. jezioro Hańcza - rezerwat wodny wraz z doliną rzeki 

Czarna Hańcza, zespół jezior szurpilskich - jezioro Szurpiły Jeglówek, Kluczysko 

(Tchliczysko) i Jeglóweczek, a także jeziora: Jaczno, Kamenduł, Kojle i Perty. 

Ochrona strefy rezerwatowej jeziornej polega m.in. na: 

 obowiązywaniu zakazów jak w rozporządzeniach powołujących rezerwaty, w planach 

ochrony poszczególnych rezerwatów bądź jak w rozporządzeniach o utworzeniu 

użytków ekologicznych, 

 zakazie wprowadzania ścieków, również oczyszczonych: 

 zakazie wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym i na potrzeby 

rolnictwa, nie związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych, plaż i kąpielisk; 

 zakazie grodzenia brzegów w pasie min.1,5 m od wody; 

 popieraniu działań mających na celu utworzenie i uporządkowanie stref buforowych 

wokół jezior; 

 utrzymywaniu istniejącej klasy czystości wód oraz dążenie do podniesienia klasy 

czystości; 

 opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów nie posiadających takich planów; 

 dążenie do zmiany gruntów ornych na trwałe użytki zielone lub lasy szczególnie 

wzdłuż cieków wodnych. 

Niestety, opracowany w 2003 roku plan ochrony dla najcenniejszego zbiornika 

wodnego - jeziora Hańcza (Rozporządzenie nr 16/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 
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2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza”), nie 

zawiera żadnych precyzyjnych celów, zakresu i harmonogramu działań ochronnych.  

Stwierdza się w nim, że: 

 Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa. Są dzierżawione przez 

Przedsiębiorstwo Rybackie PZW "w Rucianem Nida".  

 Celem ochrony jest zachowanie najgłębszego jeziora Polski o wybitnych walorach 

krajobrazowych.  

 Obszar ochrony krajobrazowej obejmuje 305,2 ha. 

 Na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza nie została wprowadzona ochrona 

ścisła czy też częściowa. 

Działania ochronne miałyby ograniczać erozję wodną (utrzymywanie zadrzewień na 

brzegu, "promowanie" zakrzaczeń i zadrzewień), utrzymywanie bioróżnorodności 

organizmów wodnych ("stałe zarybianie i odławianie jeziora stabilizującego skład ilościowy 

i jakościowy ichtiofauny"(?), monitorowanie wód jeziora), a także dążenie do 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz właściwego zagospodarowania obornika 

i gnojowicy oraz "unaturalnienie zbiornika wodnego"(?), poprzez (uwaga!) ograniczenie(?) 

nurkowania i monitorowanie wód jeziora. 

W odniesieniu do gospodarki rybackiej zaleca się zarybianie rybami drapieżnymi 

("zakup i wprowadzanie do jeziora narybku szczupaka"). 

Zasady użytkowania wód Suwalskiego Parku Krajobrazowego są niedookreślone 

i mogą budzić obawy co do skuteczności ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru. 

 

5.3. Rezerwaty przyrody 

 

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska, twory i składniki 

przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, według zestawienia Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, znajdują się 23 rezerwaty [Czapliniec Bełda (gm. 

Rajgród), Tobolinka (gm. Giby), Cmentarzysko Jaćwingów (gm. Suwałki), Mały Borek (gm. 

Płaska), Kozi Rynek (gm. Sztabin), Ostoja bobrów Marycha (gm. Krasnopol), Jezioro Kolno 

(gm. Augustów), Starożyn (gm. Augustów), Bobruczek (gm. Puńsk), Brzozowy Grąd (gm. 

Augustów), Jezioro Hańcza (gm. Przerośl), Perkuć (gm. Płaska), Glinki (gm. Sztabin), 
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Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą (gm. Jeleniewo), Jezioro Kalejty (gm. Płaska, 

gm. Nowinka), Stara Ruda (gm. Augustów), Łempis (gm. Sejny), Pomorze (gm. Giby), Kukle 

(gm. Sejny), Kuriańskie Bagno (gm. Płaska, gm. Sztabin), Głazowisko Łopuchowskie (gm. 

Jeleniewo), Rutka (gm. Jeleniewo), Ruda (gm. Bakałarzewo)], z których 11 chroni 

ekosystemy wodne: 

Rezerwaty przyrody chroniące jeziora i rzeki na Suwalszczyźnie 

Lp 
Nazwa 

rezerwatu 

przyrody 

Rok 

utwo- 

rze- 

nia 

Gmina 

Pow. 

[ha] 

 

Forma 

własności 

(właściciel/ 

zarządca) 

Rodzaj 

gruntów 

Plan 

ochrony / 

zadania 

ochronne 

Cel ochrony 
Typ 

rezerwatu 

Kate- 

goria 

ochrony 

1 Tobolinka 1959 Giby 4,62 
Nadl. 

Pomorze 

lasy, 

wody 

stojące 

nie 

określone 

zachowanie ze 

względów 

naukowych, 
dydaktycznych 

jeziora 

dystroficznego 

z pływającymi 

wyspami pła 

torfowców 

wodny czynna 

2. 

Ostoja 

bobrów 

Marycha 

1960 Krasnopol 208,51 

Nadl. 

Suwałki, 

WZMiUW, 

RDDP, 

Gmina 
Krasnopol 

lasy, 

użytki 

rolne, 

droga 

gminna, 

publiczna, 
wody 

płynące 

nie 

określone 
ochrona bobrów 

faunis- 

tyczny 
czynna 

3 
Jezioro 

Kolno 
1960 Augustów 269,26 

Skarb 

Państwa 

wody 

płynące 

Rozp. nr 

17/03 

Woj. Podl. 

z dnia 16 

lipca 

2003 r. 

(Dz. U. nr 

76 z dnia 

23.07. 

2003 r.) 

zachowanie miejsc 

lęgowych łabędzia 

głuchego (Cygnus 

olor). 

faunis- 

tyczny 
czynna 

4 Starożyn 1960 Płaska 298,43 

Nadl. Płaska 

WZMiUW 

lasy, 

wody 

płynące 

Zarz. 
Nr12/10 

RDOŚ 

w B-stoku 

z dnia 18 

czerwca 

2010 r. 

zachowanie ze 

względów 
naukowych 

i dydaktycznych 

grądu niskiego, lasu 

mieszanego i olsu 

w Puszczy 

Augustowskiej 

leśny czynna 

5 Bobruczek 1962 Puńsk 0,90 
własność 

prywatna 

wody 

stojące 

nie 

określone 
ochrona bobrów 

faunis- 

tyczny 
ścisła 
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Lp 
Nazwa 

rezerwatu 

przyrody 

Rok 

utwo- 

rze- 

nia 

Gmina 

Pow. 

[ha] 

 

Forma 

własności 

(właściciel/ 

zarządca) 

Rodzaj 

gruntów 

Plan 

ochrony / 

zadania 

ochronne 

Cel ochrony 
Typ 

rezerwatu 

Kate- 

goria 

ochrony 

6 
Jezioro 

Hańcza 
1963 Przerośl 304,00 

Skarb 

Państwa 

wody 

płynące 

Rozp. nr 

16/03 

Woj. Podl. 

z dnia 16 

lipca 

2003 r. 

(Dz. U. nr 

76 z dnia 

23.07. 
2003 r.) 

zachowanie 

najgłębszego jeziora 

Polski o wybitnych 

walorach 

krajobrazowych. 

wodny 

krajo- 

brazo- 

wa 

7 Perkuć 1970 Płaska 209,82 
Nadl. 

Płaska 

lasy, 

wody 

stojące, 

użytki 

rolne 

Rozp. nr 

6/08 Woj. 

Podl. 

z dnia 14 

sierpnia 

2008 r. 

(Dz. U. nr 

204 z dnia 

22.08. 

2008 r.) 

zachowanie 

naturalnych 

zbiorowisk 

roślinnych 

związanych z 

zanikającym 

zbiornikiem 

wodnym. 

leśny czynna 

8 
Jezioro 

Kalejty 
1980 

Płaska 

Nowinka 740,67 
Nadl. 

Szczebra 

lasy, uż. 

rolne, 
tereny 

komuni- 

kacyjne, 

wody 

stojące, 

płynące, 

nieużytki 

trwałe 

Zarz. 
Nr26/10 

RDOŚ 

w B-stoku 

z dnia 5 

lipca 

2010 r. 

zachowanie wartości 

przyrodniczych 

jeziora oraz 

swoistych cech 

krajobrazu 

kraj- 

obra- 

zowy 

czynna 

9 Łempis 1983 Sejny 132,34 
Nadl. 

Pomorze 

lasy, 
wody 

stojące, 

nieużytki 

trwałe 

nie 

określone 

zachowanie 

naturalnych 

ekosystemów 

leśnych, wodnych 

i torfowiskowych 
z rzadkimi 

i chronionymi 

gatunkami roślin 

i zwierząt 

charakterystycznych 

dla Pojezierza 

Suwalsko – 

Augustowskiego 

leśny czynna 

10 Kukle 1983 Giby 343,24 

Nadl. 

Pomorze 

WZMiUW 

własność 

prywatna 

lasy, 

wody 
stojące 

nie 

określone 

zachowanie 

swoistych cech 

krajobrazu oraz 

naturalnych 
ekosystemów 

leśnych bagiennych 

i wodnych 

leśny czynna 
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Lp 
Nazwa 

rezerwatu 

przyrody 

Rok 

utwo- 

rze- 

nia 

Gmina 

Pow. 

[ha] 

 

Forma 

własności 

(właściciel/ 

zarządca) 

Rodzaj 

gruntów 

Plan 

ochrony / 

zadania 

ochronne 

Cel ochrony 
Typ 

rezerwatu 

Kate- 

goria 

ochrony 

11 Rutka 2001 Jeleniewo 49,06 

Zarząd 

Suwalskiego 

Parku 

Krajobrazo- 
wego 

pastwiska, 

nieużytki, 

wody 

stojące 

Zarz. 

Nr22/2012 

RDOŚ 

w B-stoku 

z dnia 28 
sierpnia 

2012 r. 

zachowanie w stanie 

naturalnym 

unikalnego bruku 

polodowcowego, 

jeziora Linówek 

wraz z przyległym 

torfowiskiem 

przejściowym, 

stanowiących istotną 
wartość ze 

względów 

przyrodniczych, 

naukowych i 

dydaktycznych 

przyrody 

nieożyw. 

(geol.-

geomorf.) 

czynna 

Źródło: RDOŚ w Białymstoku 

 

1. Tobolinka - rezerwat, utworzony w 1959 roku, chroni położone w głębokiej kotlinie 

wytopiskowej jeziorko dystroficzne (2,82 ha), z płem torfowcowym (obfitującym w rzadkie 

gatunki roślin) i pływającymi wysepkami, w otoczeniu boru bagiennego (Rąkowski 2005). 

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Tobolinka" 

(Dz.Urz.Woj.Podl. 2012 poz.6), celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych jeziora dystroficznego z pływającymi wyspami pła torfowców. 

Rodzaj rezerwatu określa się jako wodny (W). Typ rezerwatu ze względu na dominujący 

przedmiot ochrony określa się jako fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk nieleśnych 

(zn). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako wodny (EW), 

podtyp – jezior dystroficznych (jd). Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Zarządzenie nie precyzuje specyficznych dla tego rezerwatu sposobów użytkowania 

(obowiązują tu zasady ogólne opisane w podrozdziale 5.1.). Turyści mogą oglądać zbiornik 

z drewnianego pomostu na brzegu jeziorka. 

2. Ostoja bobrów Marycha - rezerwat, utworzony w 1960 r., w celu ochrony stanowisk 

bobra europejskiego. Stanowi go zwarty blok drzewostanów na siedliskach borowych 

i lasowych. Przez środek rezerwatu przepływają dwie rzeki: Czarna i Marycha, które skupiają 

wzdłuż siebie siedliska olsu i olsu jesionowego. W chwili utworzenia rezerwatu powierzchnia 

wynosiła 208,51 ha. Na podstawie zarządzenia nr 20/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku z dnia 13.08.2009 r. powierzchnia ta uległa zmianie i wynosi 
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obecnie 55,83ha. Specyficzne dla tego rezerwatu zasady użytkowania oraz zadania ochronne 

nie zostały opracowane. 

3. Jezioro Kolno – rezerwat, utworzony w 1960 roku, obejmuje płytkie (1-2 metry) jezioro 

wytopiskowe o bagnistych brzegach, będące ostoją i miejscem lęgowym wielu gatunków 

ptaków wodnych. Powierzchnia chronionego zbiornika wynosi 269,26 ha. Jego dno porastają 

m.in. zespoły ramienic - ramienicy kruchej Chara fragilis Desvaux, ramienicy kolczastej 

Chara aculeolata Kutz., ramienicy omszonej Chara tomentosa A.Braun, ramienicy pospolitej 

Chara vulgaris L. i krynicznicy tępej Nitellopsis obtusa (Desvaux). 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kolno" jezioro jest 

objęte ochroną częściową. 

Do działań ochronnych zaliczono: utrzymanie w dobrym stanie technicznym zastawki 

piętrzącej na odpływie rzeki Kolniczanka, utrzymanie w dobrym stanie istniejącego rowu 

oraz pasów zadrzewień i zakrzaczeń przy brzegu jeziora oraz, w ramach utrzymania 

bioróżnorodności organizmów wodnych: "stale zarybianie i odławianie jeziora stabilizującego 

skład ilościowy i jakościowy ichtiofauny", a także monitorowanie wód jeziora. 

W zakresie gospodarki rybackiej sformułowano następujące sposoby eliminacji 

i minimalizacji zagrożeń: wprowadzanie do zarybiania gatunków ryb drapieżnych 

(szczupaka), ograniczanie populacji węgorza, raka, jazgarza i słonecznicy, nie wprowadzanie 

ryb karpiowatych oraz, w przypadku wystąpienia przyduchy, dotlenianie wody poprzez 

pompowanie powietrza. 

Jezioro ma być corocznie zarybiane szczupakiem. Do odłowów stosować należy "sprzęt 

stawowy" i żaki, przez cały rok, a od kwietnia do sierpnia "w ilości ograniczonej"(?). 

Ustalono, że przy brzegach jeziora znajdować się będą 3 drewniane, zadaszone wieże 

obserwacyjne. Prowadzenie badań naukowych miało wymagać zgody Wojewody 

Podlaskiego, a dydaktyki - powiadomienia dzierżawcy jeziora. Innych zasad użytkowania 

jeziora (dotyczących np. wędkarstwa) nie określono. 

4. Starożyn - rezerwat utworzony w 1959 roku, chroni zróżnicowane drzewostany 

puszczańskie oraz niewielki fragment doliny leśnego strumienia Maleszówka.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody "Starożyn", obszar ten objęty jest ochroną czynną. W zarządzeniu nie 

określono żadnych zadań związanych z ochroną Maleszówki. 
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5. Bobruczek – rezerwat, utworzony w 1962 roku, obejmuje niewielkie, płytkie, otoczone 

mokradłami przepływowe jezioro Bobruczek, położone w dolinie górnej Marychy (Czarnej), 

w pobliżu jej ujścia do jeziora Boksze. Jest to obszar ściśle chroniony, a wiec wyłączony 

z użytkowania, dla którego nie określono żadnych działań ochronnych 

6. Jezioro Hańcza – rezerwat, utworzony w 1963 roku, chroni najgłębsze w Polsce i na Niżu 

Środkowoeuropejskim jezioro Hańcza (108,5 m.), leżące w głębokiej rynnie polodowcowej 

o stromych brzegach. Ma przejrzystą wodę, skąpą roślinność przybrzeżną i dno porośnięte 

miejscami zbiorowiskami ramienic. Zasady ochrony i użytkowania jeziora szczegółowo 

opisano w podrozdziale 5.2. "Suwalski Park Krajobrazowy". 

7. Perkuć - rezerwat, utworzony w 1970 roku, chroni lasy, bagna i płytkie, zarastające jezioro 

Kruglak. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnych zbiorowisk 

roślinnych związanych z zanikającym zbiornikiem wodnym. Obszar rezerwatu objęty jest 

ochroną czynną. W odniesieniu do jeziora nie wskazano żadnych zadań ochronnych. Ogólnie 

dostępna, bez ograniczeń, jest istniejąca droga oraz pieszo-rowerowy szlak turystyczny. 

Udostępnienie rezerwatu dla celów naukowych wymagało zgody Wojewody. 

8. Jezioro Kalejty – rezerwat, utworzony w 1980 roku, obejmuje jezioro Kalejty (Długie 

Augustowskie) oraz fragment otaczających je borów sosnowych. W granicach rezerwatu 

znalazły się także dwa niewielkie jeziorka dystroficzne oraz dolina leśnego strumienia 

Dłużanka, łączącego jezioro Kalejty z rzeką Blizną. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody „Jezioro Kalejty”, jezioro jest obszarem rybackiej opieki 

konserwatorskiej. Do amatorskiego połowu ryb wyznaczono 5 pomostów umiejscowionych 

na linii brzegowej na styku z wsią Strękowizna (lokalizacja pomostów określona została 

w załączniku do zarządzenia) i pięć łodzi bez silników spalinowych. Liczba osób 

wykonujących połów ryb nie może jednorazowo przekraczać 20 osób. W rezerwacie, który 

objęty jest czynną ochroną, do rybactwa wyznaczono akwen jeziora Kalejty. 

Spośród istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienia się m.in.: zubożony i zniekształcony 

skład gatunkowy ichtiofauny, spadek bioróżnorodności wskutek postępującej eutrofizacji 

zbiorowiska oraz nadmierny wzrost liczebności planktonofagów połączony z karłowaceniem 

i pogorszeniem stanu zdrowotnego populacji. Eliminować lub ograniczać te zagrożenia mają: 

reintrodukcja gatunków zanikających, ograniczenie liczebności gatunków żerujących na 

zooplanktonie oraz wzmocnienie populacji drapieżników wspomagane odłowem sanitarnym.  
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Zadania ochronne obejmują: wprowadzenie kroczka suma w ilości 20 kg/rok i węgorza 

podchowanego w ilości 3 kg/rok, nie wypuszczanie ryb karpiowatych odłowionych w ramach 

zabiegów odchwaszczających oraz wędkarstwa, wprowadzenie rokroczne szczupaka w formie 

narybku jesiennego w ilości 40 kg oraz odłów narzędziem ciągnionym w okresie jesiennym w 

celach sanitarnych. 

9. Łempis - rezerwat, utworzony w 1983 roku, chroni m.in. cztery (8,55 ha, 7,11 ha, 3,42 ha, 

0,76 ha) otoczone lasami i torfowiskami jeziorka dystroficzne. Występuje tu wiele rzadkich 

i chronionych gatunków roślin. Jeziora i bagna rezerwatu są ostoją ptaków wodno-błotnych. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łempis" 

(Dz.Urz.Woj.Podl. 2012.4) celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych 

ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin 

i zwierząt, charakterystycznych dla Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Rodzaj rezerwatu 

określa się jako leśny (L). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony 

określa się jako biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), podtyp – biocenoz naturalnych 

i półnaturalnych (bp). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako 

różnych ekosystemów (EE), podtyp – lasów i wód (lw). Nadzór nad rezerwatem sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Obowiązują tu ogólne zasady 

ochrony rezerwatowej. 

10. Kukle – rezerwat, utworzony w 1983 roku, obejmuje pięciokilometrowy fragment doliny 

rzeki Marychy oraz otaczające ja lasy i torfowiska, a także trzy zbiorniki dystroficzne 

(o powierzchni: 3,50 ha, 1,99 ha i 0,78 ha). Zgodnie z zarządzeniem nr 34/2011 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody „Kukle”, celem ochrony rezerwatu jest zachowanie swoistych cech 

krajobrazu oraz naturalnych ekosystemów leśnych, bagiennych i wodnych. Rodzaj rezerwatu 

określa się jako leśny (L). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony 

określa się jako biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), podtyp – biocenoz naturalnych 

i półnaturalnych (bp). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako 

różnych ekosystemów (EE), podtyp – lasów i wód (lw). Nadzór nad rezerwatem sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Dotychczas nie określono dla 

tego rezerwatu zadań ochronnych - obowiązują zasady ogólne. 

11. Rutka - rezerwat, utworzony w 2001 roku, obejmuje fragment strefy krawędziowej 

Zagłębienia Szeszupy. Ochronie podlega tu naturalny cyrk polodowcowy z głazowiskiem 

(kilka tysięcy głazów narzutowych) i z otoczonym torfowiskiem przejściowym jeziorem 
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Linówek. Jezioro Linówek stanowi ostoję ptaków wodnych; występuje tu także ginący rak 

szlachetny (Rąkowski 2005).  

Zgodnie z zarządzeniem nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody "Rutka", obszar jest objęty ochroną czynną. Odnośnie jeziora, za 

istniejące i potencjalne zagrożenie uznaje się kłusownictwo. Eliminować lub ograniczać to 

zagrożenie mają regularne patrole straży Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  

 

5.4. Obszary Natura 2000 

 

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest 

zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które 

uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) 

i zagrożone wyginięciem w skali kontynentu. Cel ten ma być realizowany poprzez 

wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. 

Podstawą tworzenia sieci Natura 2000 są zapisy dwóch dyrektyw Unii Europejskiej: 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. 

Dyrektywy Ptasiej (DP) oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywy Siedliskowej (DŚ). 

Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce obejmuje obecnie, w tym także na Suwalszczyźnie: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone zgodnie z DP. Dyrektywa ptasia 

nakazuje państwom członkowskim podjęcie szczególnych działań ochronnych dla 

gatunków ptaków istotnych dla Europy. Jednym z obowiązków jest ustanowienie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków, których przedmiotami ochrony są ptaki oraz ich 

siedliska. 

 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, tworzone zgodnie z DŚ. Obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty są projektowanymi specjalnymi obszarami ochrony siedlisk 

(SOO), zatwierdzonymi decyzją Komisji Europejskiej, które w znaczący sposób 

przyczyniają się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedlisk 

przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.  

 

W dyrektywach: ptasiej i siedliskowej określono ogólnie gatunki i siedliska, dla 

ochrony których tworzy się obszary Natura 2000. Jednak o tym, które z nich są przedmiotami 

ochrony w danym obszarze decydują kryteria wyznaczania, np. wielkość populacji względem 

populacji krajowej. Każdy obszar Natura 2000 posiada tzw. Standardowy Formularz Danych 
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(SDF), w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje o gatunkach i siedliskach 

chronionych. Wybrane dane, dotyczące obszarów Natura 2000 na Suwalszczyźnie zostaną 

przedstawione w dalszej części rozdziału. 

Minister Środowiska określił, w drodze rozporządzeń (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 510, 

Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1041) typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu 

priorytetowym oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. 

Podane zostały także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary 

mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz 

obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków. 

Na Suwalszczyźnie. w odniesieniu do wód, występują następujące typy siedlisk 

przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: 

 

kod 

siedliska 

przyrod- 

niczego 

Nazwa siedliska przyrodniczego 

siedlisko 

przyrod- 

nicze 

o znaczeniu 

prioryteto- 

wym 

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea 

nie 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

nie 

3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne nie 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włsieniczników Ranunculion fluitantis nie 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. nie 

 

Gatunkami zwierząt wodnych i związanych z wodą, będącymi przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, są m.in.: 

kod nazwa polska nazwa łacińska 

gatunek wymagający 

ochrony w formie 

wyznaczenia obszaru 

Natura 2000 

gatunek 

o znaczeniu 

prioryte- 

towym 

SSAKI 

1337 bóbr europejski Castor fiber tak, z wyjątkiem populacji 

estońskich, łotewskich, 

litewskich, fińskich 

oraz szwedzkich 

nie 

1355 wydra Lutra lutra tak nie 

GADY 

1220 żółw błotny Emys orbicularis tak nie 

PŁAZY 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

(Triturus cristatus cristatus) 

tak nie 

1188 kumak nizinny Bombina bombina tak nie 

1201 ropucha zielona Bufo viridis nie nie 

1202 ropucha paskówka Bufo calamita nie nie 

1203 rzekotka drzewna Hyla arborea nie nie 
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kod nazwa polska nazwa łacińska 

gatunek wymagający 

ochrony w formie 

wyznaczenia obszaru 

Natura 2000 

gatunek 

o znaczeniu 

prioryte- 

towym 

1207 żaba jeziorkowa Rana lessonae nie nie 

1210 żaba wodna Rana esculenta nie nie 

1212 żaba śmieszka Rana ridibunda nie nie 

1213 żaba trawna Rana temporaria nie nie 

RYBY, MINOGI 

1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri tak, z wyjątkiem 

populacji estońskich, 

fińskich oraz szwedzkich 

nie 

1134 różanka Rhodeus sericeus amarus tak nie 

1145 piskorz Misgurnus fossilis tak nie 

1149 koza Cobitis taenia tak, z wyjątkiem 

populacji fińskich 

nie 

1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio tak, z wyjątkiem 

populacji fińskich 

nie 

BEZKRĘGOWCE 

1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus tak nie 

1034 pijawka lekarska Hirudo medicinalis nie nie 

1035 zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis nie nie 

1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia tak nie 

1038 zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons nie nie 

1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis tak nie 

1048 żagnica zielona Aeshna viridis nie nie 

1081 pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus tak nie 

1082 kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus tak nie 

1091 rak szlachetny Astacus astacus nie nie 

4056 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus tak nie 

 

Również niektóre gatunki roślin wodnych występujących na Suwalszczyźnie są 

przedmiotami zainteresowania Wspólnoty, w tym m.in.: 1516 aldrowanda pęcherzykowata 

(Aldrovanda vesiculosa) i 1833 jezierza giętka (Najas flexilis) 

Spośród ryb, wszystkie gatunki należące rodzaju Coregonus (do których należą m.in. 

sielawa i sieja) są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale nie wymagają ochrony 

w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus. 

 

Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem (na Suwalszczyźnie: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku lub dyrektor Wigierskiego Parku 

Narodowego - w granicach parku) sporządza projekt planu zadań ochronnych, który po 

zatwierdzeniu staje się aktem prawa miejscowego.  

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera m.in. określenie warunków utrzymania 

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, 

zachowania integralności tego obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, 

odnoszących się m.in. do: 

 innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, 
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 zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji 

zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które 

powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania, 

 gospodarowania wodami, 

 gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, 

 śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana 

lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych. 

 

Na Suwalszczyźnie położonych jest, w całości lub częściowo, dziewięć obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty (przyszłych obszarów specjalnej ochrony siedlisk - SOO) 

i dwa obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): 

 

Nazwa Kod Gminy 
Powierzchnia 

(ha) 

Specjalne obszaru ochrony siedlisk (SOO) 

Jeleniewo PLH200001 Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki 5 910,1 

Ostoja Suwalska PLH200003 Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Wiżajny 6 349,5 

Ostoja Wigierska PLH200004 Nowinka, Giby, Krasnopol, Suwałki 16 072,1 

Ostoja 

Augustowska 

PLH200005 Augustów, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Giby, Krasnopol, 

Sejny, Raczki, Suwałki 

107 068,7 

Pojezierze 

Sejneńskie 

PLH200007 Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Suwałki 13 630,9 

Dolina Biebrzy PLH200008 Bargłów Kościelny, Lipsk, Sztabin, Tykocin, Zawady, 

Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jedwabne, Wizna, Goniądz, 

Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Nowy 

Dwór, Suchowola, Rutki 

121 206,2 

Dolina Szeszupy PLH200016 Rutka-Tartak 1 701,3 

Torfowiska Gór 

Sudawskich 

PLH200017 Rutka-Tartak, Wiżajny 98,5 

Dolina Górnej 

Rospudy 

PLH200022 Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki 4 070,7 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

Puszcza 

Augustowska 

PLB200002 Giby, Augustów, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Krasnopol, 

Sejny, Raczki, Suwałki, Szypliszki 

134 377,7 

Ostoja 

Biebrzańska 

PLB200006 Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Sztabin, Tykocin, 

Zawady, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jedwabne, Wizna, 

Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, 
Nowy Dwór, Suchowola, Rutki 

148 508,8 

 

Prace nad planami zadań ochronnych tych obszarów lub planami ochrony (Ostoja 

Wigierska), z których wynikać może potrzeba zmian w dotychczasowym sposobie 

użytkowania wód, jeszcze trwają. Poniżej przedstawione zostaną, na podstawie 

Standardowych Formularzy Danych (SDF), podstawowe informacje dotyczące wód 

położonych na obszarach Natura 2000 na Suwalszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem 
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przedmiotów ochrony: siedlisk wodnych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG i gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

 

 

 
 

Natura 2000: Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty 

(przyszłe obszary specjalnej ochrony siedlisk - SOO) na Suwalszczyźnie. 
Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ. 
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PLH200001 Jeleniewo 

W obszarze o powierzchni 5 910,1 ha, ok. 13% stanowią wody: fragment Czarnej 

Hańczy (na odcinku od granicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie do 

Brodu Starego), jeziora: Szelment Wielki, Szelment Mały, Jodel, Okmin, Sumowo, 

Sumówek, Udrynek i kilka drobnych zbiorników. Ostoja wchodzi w skład Obszaru 

Chronionego Krajobrazu - Pojezierze Północnej Suwalszczyzny 

Przedmiotami ochrony są m.in. siedliska: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea; 

 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion; 

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis. 

Spośród gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

znajdują się, m.in.: bóbr, wydra, traszka grzebieniasta i kumak nizinny. W SDF nie podano 

informacji dotyczących chronionych gatunków ryb, bezkręgowców i roślin wodnych.  

Wśród zagrożeń dla obszaru wymieniono m.in.: zanieczyszczenia wód (szczególnie 

pestycydami), nad którymi żeruje nocek łydkowłosy (najważniejszy dla tej ostoi przedmiot 

ochrony); używanie sprzętu pływającego z napędem spalinowym na jeziorach, będących 

żerowiskiem nietoperzy, w godzinach nocnych w okresie od 15 maja do 15 sierpnia, spływ 

ścieków z gospodarstw ulokowanych nad brzegiem rzeki, intensywna zabudowa letniskowa, 

grodzenie działek aż po sam brzeg rzeki Czarna Hańcza, jezior Szelment Wielki i Szelment 

Mały oraz jez. Okmin.  

 

PLH200003 Ostoja Suwalska 

 

Obszar Ostoi Suwalskiej (6349,5 ha) obejmuje teren Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego. Według danych z SDF, znajduje się w nim kilkadziesiąt jezior: 22 obiekty 

o powierzchni powyżej 2 ha, w tym jeziora Hańcza, Szurpiły, Kamenduł i Jaczno oraz liczne 

drobne zbiorniki.  

Najcenniejsze z nich są jeziora o najniższej trofii. Siedlisko 3140 (twardowodne oligo- 

i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea) obejmują 7,20% 

obszaru Ostoi, pozostałe siedliska wodne 1,8%. 

Spośród gatunków "naturowych" występują tu: bóbr, wydra, traszka grzebieniasta, 

kumak nizinny, skójka gruboskorupowa oraz ryby: koza i głowacz białopłetwy. Wśród 



Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

60 

"innych ważnych gatunków zwierząt" wymieniono: raka szlachetnego, sieję, sielawę, 

głowacza pręgopłetwego i miętusa. Rzadkością florystyczną jest ramienica Chara strigosa 

(jedyne znane stanowisko w Polsce). 

Podstawowe zagrożenia dla wartości przyrodniczych obszaru stanowią m.in.: presja 

budownictwa, szczególnie nad brzegami jezior, eutrofizacja wód oraz nielegalne 

odprowadzanie ścieków przydomowych i z gospodarstw rolnych.  

W kodowanym opisie czynników i rodzajów działalności człowieka na terenie obszaru 

(ze stopniowaniem intensywności: A, B lub C) wymieniono m.in. "hodowlę ryb, skorupiaków 

i mięczaków" (B), "wędkarstwo" (B), "chwytanie, trucie, kłusownictwo" (B), "zanieczyszcze- 

nia wód" (B) i eutrofizację (B). 

 

PLH200004 Ostoja Wigierska 

 

Obszar, o powierzchni 16 072,1 ha w znacznej części pokrywa się z granicami 

Wigierskiego Parku Narodowego (93,8%). Opis parku znajduje się w rozdziale 5.1. 

Największa część ostoi poza WPN-em obejmuje dolinę rzeki Czarna Hańcza, poniżej jeziora 

Wigry - między Czerwonym Folwarkiem i Maćkową Rudą. 

W SDF-ie opisano, iż na terenie ostoi występują następujące siedliska "naturowe": 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea, 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion, 

 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. 

Spośród licznych gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w ostoi 

występują: bóbr, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, różanka, piskorz, koza, skójka 

gruboskorupowa, trzepla zielona, zalotka większa, kreślinek nizinny i zatoczek łamliwy, 

a spośród roślin: aldrowanda pęcherzykowata. 

Autorzy opisu ostoi stwierdzili, iż największymi zagrożeniami dla przedmiotów 

ochrony są: chemizacja rolnictwa i "intensywna gospodarka rybacka", co w odniesieniu do tej 

ostatniej może budzić zdziwienie (zob. rozdział 5.1.) 

 

PLH200005 Ostoja Augustowska 

 

Ostoja Augustowska jest największym (powierzchnia 107 068,7 ha), siedliskowym 

obszarem Natura 2000 na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie, obejmując m.in. różne rodzaje ekosystemów wodnych. 
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Jeziora ostoi wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem trofii (eutroficzne, 

mezotroficzne), zawartości związków wapnia oraz zawartości kwasów humusowych (różne 

typy jezior polihumotroficznych). W niektórych wykształcają się rzadkie fitocenozy 

z zagrożoną wyginięciem przesiąkrą okółkową (Hydrilla verticillata), a w wodach bogatszych 

w węglan wapnia - podwodne łąki ramienicowe. 

W wodach Kanału Augustowskiego i przylegających jezior rozwijają się obfite 

populacje aldrowandy (Aldrovanda vesiculosa). W płytkich wodach torfowiskowych 

pospolicie rozwijają się zbiorowiska pływaczy (Utricularia minor, U. intermedia), niekiedy 

z udziałem rzadkich mszaków - np. Scorpidium scorpioides. 

Z siedlisk Natura 2000 spotyka się tu: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea; 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion; 

 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. 

Na terenie ostoi żyją m.in. bobry, wydry, traszki grzebieniaste, kumaki nizinne, żółwie 

błotne, a także minóg strumieniowy. Obszar ten jest stosunkowo słabo poznany pod kątem 

występowania "naturowych" gatunków ryb i bezkręgowców wodnych. 

Zagrożeniami dla wód, dostrzeżonymi przez autorów SDF, są: rozwój sieci 

osadniczej, a zwłaszcza intensyfikacja zagospodarowania turystycznego brzegów jezior, 

obniżanie się poziomu wód gruntowych, oddziaływanie sieci rowów odwadniających, a także 

eutrofizacja jezior "wskutek spływów nieczystości i nawozów z pól", powodująca zanikanie 

w niektórych jeziorach łąk ramienicowych (np. w jez. Kunis). Należy przypuszczać, 

iż powstający plan zadań ochronnych dla Ostoi Augustowskiej da podstawę dla prowadzenia 

efektywnych działań ochronnych, które zapobiegną pogarszaniu się stanu przedmiotów 

ochrony. 

 

PLH200007 Pojezierze Sejneńskie 

 

Obszar, o powierzchni 13 630,9 ha, w całości położony jest na Suwalszczyźnie 

i obfituje w wody powierzchniowe (ponad 15% powierzchni ostoi).  

Spośród blisko 60 naturalnych zbiorników o powierzchni powyżej 0,5 ha, aż 34 ma 

powierzchnię większą niż 10 ha. Największe spośród nich to: Gaładuś (560 ha po polskiej 

stronie granicy), Gremzdy (188,1 ha), Długie Krasnopolskie (102,4 ha), Żubrowo (97,3 ha), 
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Berżnik (81 ha), Dowcień (79 ha), Gieret (inaczej Hiret - 75,4 ha) i Białe (74 ha). Łącznie 

jeziora zajmują prawie 15% powierzchni obszaru. 

W skład ostoi, oprócz jej części głównej, wchodzą także trzy niewielkie eksklawy. Są 

to: 1) kompleks leśno-torfowiskowy oraz fragment doliny Czarnej na południe jez. Boksze 

k. Smolan; 2) kompleks borów bagiennych "Mszar" na północny-wschód od Krasnopola; 3) 

jez. Płaskie koło Klejw wraz z otaczającymi torfowiskami. 

Spośród siedlisk przyrodniczych, największe znaczenie mają siedliska jeziorne (3150, 

3140, 3160) oraz torfowiskowe, zarówno leśne, jak i otwarte. Jeziora wykazują znaczne 

zróżnicowanie siedliskowe - od zbiorników z podwodnymi łąkami ramienicowymi (3140) 

począwszy, poprzez typowe jeziora eutroficzne (3140), do otoczonych torfowiskami jezior 

dystroficznych oraz zbiorników astatycznych. Częste są postacie przejściowe pomiędzy 

wymienionymi typami. Zdecydowana większość ekosystemów jeziornych znajduje się 

w korzystnym stanie. Kilka jezior stanowi miejsce występowania rzadkich gatunków 

naczyniowych roślin wodnych - przesiąkry okółkowej Hydrilla verticillata, grzybieni 

północnych Nymphaea candida i jezierzy morskiej Najas marina. Na szczególną uwagę 

zasługują duże jeziora ramienicowe - Długie Krasnopolskie, Dmitrowo i Bałędź. 

Siedliskami Natura 2000 są: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea; 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion; 

 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; 

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis. 

Występują w nich m.in.: bobry, wydry, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, żółw 

błotny, a z ryb: różanka, piskorz i koza. W SDF nie opisano występowania wielu gatunków 

bezkręgowców "naturowych", co wskazuje na niedostateczne rozeznanie walorów 

przyrodniczych obszaru. 

Najważniejsze zagrożenia dla walorów przyrodniczych obszaru związane są m.in. z: 

 spływem powierzchniowym zanieczyszczeń (zwł. nawozów) z użytków rolnych do jezior 

i torfowisk (eutrofizacją); 

 zabudową letniskową, zwłaszcza na brzegach jezior i związanego z tym przekształcania 

gruntów rolnych; 
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 zanieczyszczeniem wód rzeki Marychy ściekami z miasta Sejny, a także innych wód 

ściekami z gospodarstw; 

 narastającą presją turystyczną. 

Granice ostoi niemal w całości zawierają się w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu "Pojezierze Sejneńskie". Na terenie obszaru znajduje się jeden rezerwat przyrody 

("Pomorze", 20,45 ha) oraz użytek ekologiczny o znacznej powierzchni ("Jezioro Długie", 

pow. 106,81 ha). 

Z prac nad planem zadań ochronnych dla PLH200007 Pojezierze Sejneńskie wynika, 

iż rozważane jest m.in. wprowadzenie dla niektórych wód następujących działań ochronnych: 

budowa lub uzupełnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, tworzenie stref buforowych wokół 

jezior, kontrola legalności istniejących budynków i innych budowli nad jeziorami, 

wprowadzenie zakazów niszczenia strefy pobrzeża (w tym szuwarów, lasów i zadrzewień), 

wprowadzenie zakazu zmian przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, zakazu 

zarybiania wód obcymi gatunkami ryb, i in. 

 

PLH200008 Dolina Biebrzy 

 

Z wielkiego obszaru PLH200008 Dolina Biebrzy, na obszarze działania LGR znajdują 

się tylko niewielkie skrawki ostoi w gminach Bargłów Kościelny i Rajgród. Nie występują tu 

większe zbiorniki wodne, które byłyby użytkowane dla celów rybackich bądź turystyczno-

rekreacyjnych. Dlatego też ewentualne zapisy w planie zadań ochronnych dla tego obszaru 

(lub planie ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego) zapewne nie wprowadzą istotnych 

zmian w zasadach dotychczasowego użytkowania tych akwenów. 

 

PLH200016 Dolina Szeszupy 

 

Dla scharakteryzowania walorów przyrodniczych Suwalszczyzny, wart omówienia 

jest obszar PLH200016 „Dolina Szeszupy" (1701,3 ha). Cała ostoja leży w gminie Rutka 

Tartak, poza obszarem LGR, jednak jest z nim związana funkcjonalnie poprzez zlewnię 

Szeszupy. 

Wody śródlądowe (stojące i płynące) stanowią około 6% powierzchni ostoi, 

obejmując m.in.: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea; 
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 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion; 

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis. 

Jak prawie wszędzie na Suwalszczyźnie, występują tu bobry, wydry i kumak nizinny. 

Z "naturowych" gatunków bezkręgowców zanotowano obecność skójki gruboskorupowej.  

W południowej i środkowej części obszaru, rzeka Szeszupa płynie początkowo 

głęboko, później nieznacznie wciętą doliną, przecinając w sąsiedztwie wsi Lizdejki 

i Pobondzie tereny sandrowe porośnięte borami mieszanymi. Ma tam charakter podgórski, 

o wysokim stopniu naturalności - charakteryzuje się wartkim nurtem i żwirowym dnem. 

Koryto przegradzają liczne zwalone pnie drzew. Koło wsi Pobondzie, rzeka przepływa przez 

największe w granicach obszaru jezioro - Pobondzie (pow. 53,1 ha), o genezie wytopiskowej. 

W przygranicznej, silnie zabagnionej części doliny, Szeszupa zmienia charakter na nizinny.  

Obszar ma szczególną rolę dla ochrony trzech rzek włosienicznikowych (3260), 

a także lasów łęgowych i torfowisk alkalicznych. 

Charakter rzeki włosienicznikowej ma większa część Szeszupy - od południowej 

granicy obszaru po rejon torfowiska Rudawki koło wsi Poszeszupie na północy. Płaty 

siedliska są typowo wykształcone - z udziałem włosieniczników (w tym Batrachium fluitans). 

Spośród pozostałych chronionych siedlisk przyrodniczych, na uwagę zasługują 

jeziora, wykazujące znaczne zróżnicowanie - od zbiorników z podwodnymi łąkami 

ramienicowymi (3140), poprzez typowe jeziora eutroficzne (3140), do otoczonych 

torfowiskami oczek wykazujących niektóre właściwości jezior dystroficznych. Spośród 

dziewięciu włączonych do ostoi jezior, największa powierzchnię mają jez. Pobondzie (53,1 

ha), Potopy (20,7 ha), Białe (10,7 ha) i Samanin (6 ha). Korzystną cechą bezpośredniego 

otoczenia jezior, jest obecność wzdłuż linii brzegowej strefy buforowej, w postaci roślinności 

bagiennej i leśno-zaroślowej. Ogranicza to negatywny wpływ spływów powierzchniowych 

z sąsiadujących pól uprawnych. 

Zagrożenia obszaru związane są m.in. z: 

 spływem powierzchniowym zanieczyszczeń (zwł. nawozów) z użytków rolnych do 

jezior i torfowisk (eutrofizacją); 

 zanieczyszczeniem wód Szeszupy i mniejszych cieków ściekami z gospodarstw; 

 funkcjonowaniem systemu odwadniającego (drenów); 

 zabudową letniskową, zwłaszcza na brzegach jezior. 
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PLH200017 Torfowiska Gór Sudawskich 

 

Obszar Natura 2000 składa się z siedmiu izolowanych przestrzennie fragmentów 

(łącznie 98,5 ha), stanowiących wyspy środowiskowe w bardzo urozmaiconym 

geomorfologicznie, ale jednocześnie intensywnie rolniczo zagospodarowanym krajobrazie 

Gór Sudawskich. Każdy fragment obejmuje torfowisko wraz z najbliższym otoczeniem. 

W skład trzech obiektów wchodzą niewielkie zbiorniki wodne, z których największy to jez. 

Prudel o powierzchni 5.56 ha. 

W SDF-ie, spośród siedlisk wodnych, wyróżniono: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea (ok. 0,6 % obszaru); 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion (ok. 5,0% obszaru). 

W ostoi wystepują m.in. bobry i kumaki nizinne. Nie opisano dotychczas 

występowania „naturowych” gatunków bezkręgowców i ryb. Jeziorko Prudel jest 

wykorzystywane przez wędkarzy. 

Najważniejsze zagrożenia dla walorów przyrodniczych obszaru związane są m.in. ze 

spływem powierzchniowym zanieczyszczeń (zwł. nawozów) z użytków rolnych oraz 

funkcjonowaniem systemu odwadniającego (dreny). 

 

PLH200022 Dolina Górnej Rospudy 

 

Obszar, o powierzchni 4 070,7 ha, obejmuje górny odcinek doliny rzeki Rospuda, 

o bardzo dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, rozciągający się od granicy 

z woj. warmińsko-mazurskim (źródło) po miejscowość Raczki. Dolina rzeki na całym 

odcinku ma charakter naturalny. W górnym biegu Rospuda płynie wąskim, krętym korytem 

z licznymi meandrami, a jej nurt w wielu miejscach przegradzają przewrócone drzewa. 

Rospuda swoim charakterem przypomina tu rzekę górską o wartkim, szybkim nurcie, 

kamienistym dnie oraz o wysokich i stromych zboczach doliny. Rzeka przepływa przez 

szereg (13) jezior typu rynnowego. 

W granicach obszaru znajduje się trzynaście jezior: Rospuda, Wysokie, Kamienne, 

Rospuda-Filipowskie, Długie, Garbaś, Głębokie, Gatne, Siekierewo, Sumowo, Karasiewek, 

Okrągłe, Bolesty. Duże powierzchnie w obrębie ostoi zajmują mezo- i eutroficzne jeziora, 

reprezentujące typowo wykształcone siedlisko 3150. Jeziora te obejmują ok. 30% 

powierzchni ostoi. Ich brzegi i wody tylko w niektórych miejscach poddawane są 
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niekorzystnym oddziaływaniom związanym z rozwojem zabudowy rekreacyjnej oraz ze 

spływem zanieczyszczeń związanych z gospodarką rolną lub pochodzących z terenów 

zabudowanych. Potencjalnie niektóre z jezior obszaru mogą stanowić siedlisko łąk 

ramienicowych (3140), ale ich występowanie, zróżnicowanie i stan w granicach ostoi 

wymaga dalszych badań. Kilka dystroficznych zbiorników wodnych (3160) zajmuje 

niewielką powierzchnię i występuje w rozproszeniu w granicach ostoi. 

Rzeka Rospuda niemal na całej swej długości w granicach obszaru reprezentuje 

siedlisko przyrodnicze 3260, "nizinne i górskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników". 

Bardzo liczną populację w wodach ostoi tworzą grzybienie północne Nymphaea candida, 

gatunek uznany za zagrożony wyginięciem w Polsce. Wody doliny Rospudy to także 

siedliska dziesięciu gatunków płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki 

grzebieniastej Triturus cristatus. Występują tu także dwa "naturowe" gatunki ryb: piskorz 

Misgurnus fossilis i różanka Rhodeus sericeus. W dolinie Rospudy dużą populację tworzy 

bóbr Castor fiber, dość częsta jest także wydra Lutra lutra. 

Najważniejsze zagrożenia dla walorów przyrodniczych obszaru to m.in.: narastająca 

niekontrolowana presja turystyczna, spływ zanieczyszczeń z terenów zabudowanych 

i z gruntów rolnych do rzek i jezior oraz odwadnianie, zniszczenie lub zachwianie stosunków 

hydrologicznych w wyniku melioracji. 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

 

Na obszarach SOO przedmiotami ochrony są wybrane gatunki ptaków i ich siedliska, 

w tym siedliska niektórych ptaków wodnych i związanych ze środowiskiem wodnym. 

W przygotowywanym planie zadań ochronnych dla PLB Puszcza Augustowska, jako jeden 

z czynników zagrożenia wymieniono turystykę wodną. Postuluje się w nim monitorowanie 

ruchu turystycznego na Czarnej Hańczy i jego ograniczanie, w przypadkach gdyby mógł 

zagrażać chronionym gatunkom. Innych działań, które wpływałyby na sposób użytkowania 

wód ostoi nie zaplanowano. 
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Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony Ptaków na Suwalszczyźnie 
Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ. 
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5.5. Obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i inne formy ochrony 

 

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych. 

Na Suwalszczyźnie utworzono osiem obszarów chronionego krajobrazu: 

 

Rejestr obszarów chronionego krajobrazu na Suwalszczyźnie 

 

Lp. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

krajobrazu 

Data 

utwo- 

rzenia 

Pow. 

[ha] 
Gmina Opis 

1 Pojezierze 

Rajgrodzkie 

1982 12027 Rajgród Ochrona i zachowanie Pojezierza Rajgrodzkiego 

o wysokich walorach przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych 

i wypoczynkowych 

2 Dolina Rospudy 1998 25250 Przerośl, Filipów, 

Bakałarzewo, Suwałki-w, 

Raczki, Nowinka 

Ochrona i zachowanie doliny Rospudy 

odznaczającej się wysokim stopniem 

naturalności, z roślinnością torfowiskową 

zbiorowisk leśnych i nieleśnych 

3 Pojezierze 

Północnej 

Suwalszczyzny 

1991 39510 Wiżajny, Rutka-Tartak, 

Przerośl, Jeleniewo, 

Suwałki-m, Suwałki-w, 

Szypliszki, Bakałarzewo 

Ochrona i zachowanie półnaturalnego krajobrazu 

Północnej Suwalszczyzny o urozmaiconej 

rzeźbie terenu, z licznymi jeziorami, kemami, 

ozami i wzniesieniami morenowymi 

4 Pojezierze 

Sejneńskie 

1991 37880 Puńsk, Krasnopol, Sejny-

w, Giby 

Ochrona i zachowanie krajobrazu Pojezierza 

Sejneńskiego wyróżniającego się urozmaiconą 

rzeźbą terenu licznymi jeziorami, kemami, ozami 

i wzniesieniami morenowymi 

5 Puszcza i Jeziora 

Augustowskie 

1991 65475 Augustów-m, Augustów-

w, Nowinka, Płaska, 

Lipsk, Sztabin, Giby, 
Suwałki-w 

Ochrona i zachowanie jednego z największych 

i najcenniejszych pod względem przyrodniczym 

kompleksu leśnego Puszczy Augustowskie oraz 
wartości kulturowych i historycznych Kanału 

Augustowskiego 

6 Dolina Biebrzy 1991 32635 Augustów-w, Sztabin, 
Bargłów Kościelny, Lipsk 

Ochrona i zachowanie fragmentu doliny Biebrzy 
o naturalnym charakterze, stanowiącej niejako 

strefę ochronną w górnej części Biebrzańskiego 

Parku Narodowego 

7 Jeziora 

Rajgrodzkie 

1991 3930 Augustów-w, Bargłów 

Kościelny 

Ochrona i zachowanie części Pojezierza 

Rajgrodzkiego o wysokich walorach 

przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych 

i wypoczynkowych 

8 Dolina Błędzianki 1991 3550 Filipów, Przerośl Ochrona i zachowanie doliny Błędzianki 

wyróżniającej się naturalnym charakterem oraz 

wysokimi walorami krajobrazowymi 

Źródło: RDOŚ w Białymstoku 

 

W obszarach tych mogą być wprowadzone m.in. następujące zakazy, dotyczące 

użytkowania wód i strefy brzegowej: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
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połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (chyba, że ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu). 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości 

i minerałów; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych m.in. z utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

Zakazy te nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

3) realizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Z tytułu utworzenia obszarów chronionego krajobrazu nie zostały wprowadzone 

zakazy, które ograniczałyby korzystanie z wód dla celów rybackich, wędkarskich, 

turystycznych czy rekreacyjnych. 
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Stanowiska dokumentacyjne 

 

Stanowiskami dokumentacyjnymi są ważne pod względem naukowym 

i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości 

lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz 

fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 

Na obszarze Suwalszczyzny występują dwa, położone na gruntach prywatnych, jedyne 

w całym województwie, stanowiska dokumentacyjne: 

  

Lp. Nazwa 

Data 

utwo- 

rzenia  

Pow. 

[ha] 
Gmina Miejscowość 

Sprawujący 

nadzór 

nad 

obszarem 

Opis obszaru 

1 

Stanowisko 

interglacjału 

eemskiego 

1995 0,2 
Miasto 

Suwałki  
Suwałki 

Prezydent 

Miasta 

Suwałk  

Stanowisko osadów 

torfowych powstałych w 

okresie interglacjału 

eemskiego. W torfowym 
materiale znajdują się pyłki 

i pozostałości liści roślin.  

2 Posejanka 1996 

Brak określonej 

powierzchni w 

rozporządzeniu. Wg 

pomiarów 

powierzchnia 

żwirowni zajmuje ok. 

1,38 ha 

Sejny Posejanka 
Wójt Gminy 

Sejny 

Odsłonięte na pagórku – 

czołowo-morenowym, 

przykład tzw. moreny 

martwego lodu utworzonej 

przez połączoną 

akumulacje wód 

topniejącego lądolodu i 

gliniastych spływów 

grawitacyjnych 

Źródło: RDOŚ Białystok 

 

Żadne z tych stanowisk nie chroni ekosystemów wodnych.  

 

Użytki ekologiczne 

 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, m.in. naturalne zbiorniki 

wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska czy starorzecza, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków, ich ostoje oraz miejsca 

rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

 

Wodne użytki ekologiczne na Suwalszczyźnie 

 

Lp. 

Nazwa/ 

rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data 

utwo- 

rzenia 

Pow. 

(ha) 

Podstawa 

prawna 
gmina Opis 

1 

Marianka I - jezioro 

z ekosystemami 

bagiennymi 

2001 2,6463 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Wiżajny 
Zachowanie w naturalnym stanie jeziora 

i występujących w nim biocenoz 
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Lp. 

Nazwa/ 

rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data 

utwo- 

rzenia 

Pow. 

(ha) 

Podstawa 

prawna 
gmina Opis 

2 
Marianka II - jezioro 

z ekosystemami 

bagiennymi 

2001 2,204 
Dz. Urz. Woj. 
Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Wiżajny 
Zachowanie w naturalnym stanie jeziora 

i występujących w nim biocenoz 

3 
Łanowicze - jezioro 

z ekosystemami 

bagiennymi 

2001 63,916 
Dz. Urz. Woj. 
Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Przerośl 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

4 Jeglówek - jezioro 2001 20,58 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Jeleniewo Ochrona biocenoz jeziora 

5 Szurpiły - jezioro 2001 89 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Jeleniewo Ochrona biocenoz jeziora 

6 Kojle - jezioro 2001 19,38 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Wiżajny 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

7 Perty - jezioro 2001 21,56 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Wiżajny 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

8 Białe - jezioro 2001 130,4488 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Filipów 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

9 Rospuda-jezioro 2001 333,7997 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Filipów 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

10 Garbaś - jezioro 2001 140,0558 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Filipów 
Ochrona naturalnego charakteru biocenoz 

jeziora 

11 
Długie Sejneńskie - 

jezioro 
2001 106,81 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 24, 

poz. 392 

Krasnopol Ochrona jeziora przed zanieczyszczeniem 

12 ekosystem bagienny 2004 1,62 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 27, 

poz. 528 

Bargłów 

Kościelny 

Zachowanie w naturalnym stanie 

śródleśnego zbiornika wodnego 

13 

Ślepe Jezioro 

Okoniówek 

torfowisko 

przejściowe 

2005 62,03 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 140, 

poz. 1654 

Rajgród 

zachowanie w naturalnym stanie 

ekosystemu torfowiska przejściowego ze 

stanowiskami regionalnie rzadkich 

i ustępujących gatunków roślin i ptaków. 

14 
Stawik 

Studzieniczański, 
2005 0,98 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 264, 

poz. 3045 

Augustów 

zachowanie, ze względów przyrodniczych, 

naukowych, dydaktycznych i 

krajobrazowych, ekosystemów bagiennych 

ze stanowiskami regionalnie rzadkich 
i ustępujących gatunków roślin i zwierząt 

15 Ślepe jeziorko 2005 0,86 
Dz. Urz. Woj. 
Podl. Nr 264, 

poz. 3045 

Augustów 

zachowanie, ze względów przyrodniczych, 

naukowych, dydaktycznych i 
krajobrazowych, ekosystemów bagiennych 

ze stanowiskami regionalnie rzadkich 

i ustępujących gatunków roślin i zwierząt 

16 Leśne Oko 2005 0,29 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 264, 

poz. 3045 

Augustów 

zachowanie, ze względów przyrodniczych, 

naukowych, dydaktycznych 

i krajobrazowych, ekosystemów 

bagiennych ze stanowiskami regionalnie 

rzadkich i ustępujących gatunków roślin 

i zwierząt 
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Lp. 

Nazwa/ 

rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data 

utwo- 

rzenia 

Pow. 

(ha) 

Podstawa 

prawna 
gmina Opis 

17 
Suchar 

Czarnobrodzki 
2005 0,7 

Dz. Urz. Woj. 

Podl. Nr 264, 

poz. 3045 

Augustów 

zachowanie, ze względów przyrodniczych, 
naukowych, dydaktycznych i 

krajobrazowych, ekosystemów bagiennych 

ze stanowiskami regionalnie rzadkich 

i ustępujących gatunków roślin i zwierząt 

Źródło: RDOŚ Białystok 

 

Ograniczenia użytkowania użytków ekologicznych mają zazwyczaj charakter bardzo 

ogólny. Zakazuje się tu m.in. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką. Rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie 

ustanowienia użytku ekologicznego określić może także i inne ograniczenia, wynikające 

z ustawy o ochronie przyrody. Użytki ekologiczne położone na obszarach o wyższym reżimie 

ochronnym, automatycznie podlegają lokalnym przepisom, jak. np. zakaz używania łodzi 

z silnikami spalinowymi na jeziorach w Suwalskim Parku Krajobrazowym. 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego 

i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

Na Suwalszczyźnie nie ustanowiono żadnego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 

a na terenie całego województwa podlaskiego wyznaczono zaledwie trzy niewielkie obszary 

tej formy ochrony (gminy: Mielnik, Czyżew Kościelny i Szepietowo). 

 

Ochrona gatunkowa 

 

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt 

i grzybów. Dla potrzeb niniejszego opracowania przedstawione zostaną zasady ochrony 

gatunkowej, które bezpośrednio mogą mieć związek z ochroną i użytkowaniem wód na 

Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim. 

Zasady ochrony gatunkowej zwierząt określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237 

poz. 1419). Rozporządzenie to przedstawia m.in. wykaz gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony 

czynnej (w poniższym opisie oznaczonych znakiem *). Wśród zwierząt wodnych, z których 

część występuje w wodach Suwalszczyzny, należą do nich m.in: pijawka lekarska*, 
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piętnaście gatunków ważek, 3 gatunki chrząszczy wodnych, ślimaki: zatoczek łamliwy, 

błotniarka otułka i zawójka rzeczna, małże: m.in. gałeczka rzeczna, gałeczka żeberkowana, 

skójka gruboskorupowa ,szczeżuja spłaszczona i szczeżuja wielka, 4 gatunki minogów, ryby 

m.in.: 2 gatunki kiełbi, piekielnica, różanka, wszystkie gatunki kozowatych, śliz, dwa gatunki 

głowaczy (głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy), żółw błotny i wiele gatunków 

ptaków wodnych (w tym m.in. czaplowate, z wyjątkiem czapli siwej, cyranka*, gągoł*, 

nurogęś*, krakwa*, podgorzałka*, bielik*, błotniaki*, rybołów*, rybitwy - niektóre gatunki*). 

Na liście dziko występujących zwierząt objętych ochroną częściową znalazły się 

m.in.: rodzime gatunki raków (z wyjątkiem obrębów hodowlanych), kormoran, czapla siwa, 

bóbr europejski i wydra. 

W stosunku do gatunków objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową 

wprowadzono m.in. następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; okaleczania i chwytania; 

2) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt; 

3) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 

4) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 

5) niszczenia ich siedlisk i ostoi; gniazd, nor, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych 

schronień; 

6) preparowania okazów gatunków, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany 

i darowizny okazów gatunków; 

7) umyślnego płoszenia i niepokojenia; 

8) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. 

Największą uwagę, zwłaszcza rybackich użytkowników jezior, budzi kwestia 

częściowej ochrony gatunkowej ptaków rybożernych. Zgodę na czynności podlegające 

zakazom (w tym na przykład na redukcję liczebności populacji kormorana) może wydać na 

obszarze swojego działania regionalny dyrektor ochrony środowiska. W znowelizowanej 

ustawie o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przyrody oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. 2012 poz. 985) postanowiono, ze względu na 

poważne szkody wyrządzane przez niektóre gatunki zwierząt, jak np. kormoran czarny 

i czapla siwa, możliwe było, oprócz zezwoleń indywidualnych, wydawanie ogólnych 

odstępstw. RDOŚ będzie mógł wydać zgodę na wybrane czynności zakazane w stosunku do 

tych gatunków na okres 5 lat w drodze zarządzenia. Zezwolenia, mogą być wydane 

w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we 

właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków, np. leżą 
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w interesie ochrony dziko występujących gatunków lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, 

inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia. 

Na użytkowanie wód wpływać może obowiązek ustalania stref ochrony ostoi, miejsc 

rozrodu lub regularnego przebywania. Odnośnie zwierząt wodnych i związanych z wodami, 

które mogą występować na Suwalszczyźnie, strefy ochrony należy wyznaczać w odniesieniu 

do: 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 

Strefa ochrony 

całorocznej 

w promieniu do 

Strefa ochrony 

okresowej 

w promieniu do 

Termin 

okresowej 

ochrony 

1 żółw błotny Emys orbicularis 

200 m od miejsca 

rozrodu 

i regularnego 

przebywania 

500 m od miejsca 

rozrodu 

i regularnego 

przebywania 

1.03-30.09 

2 szlachar Mergus serrator 

zalesiona część 

wyspy, na której 

stwierdzono 
gniazdowanie 

- - 

3 bielik Haliaeetus albicilla 200 m od gniazda 
500 m od 

gniazda 
1.01-31.07 

 

W wodach Suwalszczyzny występują rośliny podlegające ochronie zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81). Z pośród dziko występujących gatunków 

ochronie ścisłej podlegają m.in.: krasnorost - hildenbrandia rzeczna, wiele gatunków 

ramienic, pływacze (wszystkie gatunki z rodzaju Utricularia), aldrowanda pęcherzykowata, 

dwa gatunki jezierzy, a także roślina szuwarowa - kłoć wiechowata Cladium mariscus. 

Ochrona gatunkowa dotyczy postępowania z okazami roślin i powinna być uwzględniana 

przy określaniu zasad użytkowania wód. 

 

6. Warunki prowadzenia gospodarki rybackiej na obszarach chronionych 

 

Warunki prowadzenia gospodarki rybackiej na obszarach chronionych są 

zróżnicowane. Z informacji podanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego 

opracowania wynika, iż: 

1. Z typowej gospodarki rybackiej wyłączony jest obszar Wigierskiego Parku 

Narodowego. W jeziorach objętych ścisłą ochroną nie wykonuje się odłowów regulacyjnych. 

Wszelkie działania związane z zarybieniami i odłowami ryb w jeziorach czynnie chronionych 

(w tym w największym w regionie jeziorze Wigry), a także przepisy dotyczące połowów 

wędkarskich, podporządkowane są ochronie ichtiofauny i funkcjonowania ekosystemów 
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wodnych - zgodnie z planami zadań ochronnych zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. 

Pomimo tych ograniczeń, ryby pozyskiwane w ramach odłowów regulacyjnych, w istotnym 

stopniu zaspokajają popyt na rynku lokalnym, a działalność parku zapewnia zachowanie 

zasobów ryb i zróżnicowania gatunkowego ichtiofauny. Wyznaczone akweny udostępnione 

są do amatorskiego połowu ryb (około 4 tysięcy licencji wędkarskich rocznie). 

2. W Suwalskim Parku Krajobrazowym jeziora przydatne do produkcji rybackiej, 

w tym charakteryzujące się wysokimi walorami przyrodniczymi (jak np. jezioro Hańcza), są 

wykorzystywane na zasadach określonych w operatach rybackich, które uwzględniać 

powinny zapisy planu ochrony parku, a w odniesieniu do jeziora Hańcza - także planu 

ochrony rezerwatu. Są to jednakże zalecenia mało precyzyjne, kto wie czy wystarczające dla 

zapewnienia zrównoważonego użytkowania rybackiego jezior SPK. 

3. W rezerwatach przyrody obowiązują na ogół ogólne zasady użytkowania 

i udostępniania zbiorników wodnych, określone przepisami ustawy o ochronie przyrody. 

W większości rezerwatów występują wody, które z punktu widzenia gospodarki rybackiej są 

nieużytkami (zbiorniki dystroficzne, małe, płytkie i zarastające jeziorka bądź niewielkie 

cieki). W odniesieniu do większych zbiorników w rezerwatach (jeziora: Hańcza, Kolno, 

Kalejty) obowiązują zasady określone w operatach rybackich mających uwzględniać przepisy 

dotyczące ochrony rezerwatu. Tylko w przypadku jeziora Kalejty przepisy te są dość 

precyzyjnie i określają sposoby prowadzenia gospodarki rybackiej, w pozostałych są 

zazwyczaj enigmatyczne lub niedookreślone. 

4. Dla obszarów Natura 2000 opracowywane są obecnie plany zadań ochronnych, 

które być może wprowadzą ograniczenia zakresu lub metod prowadzenia gospodarki 

rybackiej. Zapewne, dla ochrony niektórych siedlisk "naturowych", w szczególności jezior 

z łąkami ramienicowymi, wprowadzone zostaną zakazy: używania sprzętu ciągnionego 

w strefie litoralu i zarybiania wód gatunkami roślinożernymi oraz nakaz zwiększenia udziału 

ryb drapieżnych w rybostanie. Dla jezior które są miejscem żerowania, lęgów lub okresowego 

przebywania chronionych i zagrożonych w Europie gatunków ptaków, prawdopodobne jest 

także wprowadzenie ograniczeń czasowych w użytkowaniu jezior. Do czasu zatwierdzenia 

tych planów, które będą miały status prawa lokalnego, gospodarka rybacka prowadzona 

będzie zgodnie z aktualnymi operatami. 

5 Na pozostałych obszarach chronionych obowiązują ogólne zasady prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej. 
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7. Wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód 

 

7.1. Rybactwo jeziorowe 

Wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód ma charakter pośredni, związany 

z możliwością kształtowania struktury gatunkowej i liczebności zespołów ryb. 

Występowanie ryb, ich skład gatunkowy i tempo wzrostu uzależnione są od wielu 

czynników siedliskowych, w tym właściwości fizykochemicznych wód, warunków rozrodu, 

obfitości pokarmu, konkurencji wewnątrz i międzygatunkowej, drapieżnictwa (na ikrze, 

wylęgu, narybku i starszych osobnikach), stanu zdrowotnego (pasożytnictwo, patogeny), 

warunków migracji i wielu innych czynników, które można uznać za naturalne. 

W odniesieniu do stosunkowo nielicznych gatunków o znaczeniu komercyjnym dużego 

znaczenie nabierają obecne i prowadzone w przeszłości zabiegi rybackie: połowy 

i zarybienia, które mogą istotnie wpływać zarówno na rybostan jak i na funkcjonowanie 

ekosystemów wodnych. 

Wpływ ryb na jakość wód i pozostałe elementy biocenozy ma charakter złożony, 

oparty o wielokierunkowe interakcje z innym grupami organizmów. W wielu zbiornikach 

wodnych obecność ryb istotnie wpływa na przyspieszenie obiegu pierwiastków, co sprzyja 

utrzymywaniu się wyższej żyzności wód, z wszystkimi konsekwencjami tego procesu (np. 

zakwitami glonów i obniżaniem się koncentracji tlenu, zwłaszcza w głębszych warstwach 

wody). Wzrost trofii zbiorników wodnych związany z oddziaływaniem ryb nazwano 

ichtioeutrofizacją (Opuszyński 1979). Ryby uczestniczą bezpośrednio w krążeniu biogenów 

m.in. poprzez ich kumulację w ciele, wydzielanie przyżyciowe lub przenoszenie pierwiastków 

zawartych w fekaliach do innych części zbiornika. Sedymentacja biogenów z fekaliami ryb 

może, w głębokich jeziorach, przyczyniać się do okresowego obniżania się ich koncentracji 

w epilimnionie. W płytkich zbiornikach, w strefie mieszania się wód, opadające na dno 

fekalia szybko się rozkładają, a uwolnione pierwiastki błyskawicznie powracają do obiegu 

i są wykorzystywane m.in. przez glony planktonowe. Przyspieszanie przez ryby, głównie 

karpiowate, obiegu pierwiastków jest  także wynikiem żerowania na bezkręgowcach 

bentosowych, peryfitonie i makrofitach, zjadania owadów opadających na powierzchnię 

zbiornika oraz mieszania powierzchniowej warstwy osadów dennych przez ryby 

bentosożerne, co ułatwia uwalnianie biogenów (Meijer i in. 1990). Niekiedy zwraca się 

uwagę na fakt, iż intensywne żerowanie ryb eliminuje ze środowiska wiele larw owadów 

(głównie larw ochotkowatych Chironomidae), co ogranicza wynoszenie biogenów 

z ekosystemów wodnych na ląd w ciele wylatujących, dorosłych osobników. 
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Bardzo duże znaczenie dla kształtowania się jakości wód ma obecność w strukturze 

ichtiofauny ryb planktonożernych, które eliminują z zespołu m.in duże wioślarki 

planktonowe. Większość z nich zdobywa pokarm poprzez odfiltrowywanie z wody drobnych 

zawiesin, w tym komórek glonów planktonowych. W zbiornikach bezrybnych lub o małej 

liczebności ryb planktonożernych filtrujące skorupiaki planktonowe eliminują z toni wodnej 

duże ilości zawiesin, co ogranicza efekty eutrofizacji. Dzięki większej przezroczystości wód 

korzystniejsze warunki rozwoju mają makrofity zanurzone, poprawiają się także warunki 

tlenowe w zbiorniku. 

Dlatego też zrównoważona, jeziorowa gospodarka rybacka powinna być 

ukierunkowana na produkcję ryb drapieżnych oraz ograniczanie liczebności ryb 

planktonożernych i ryb bentosożernych, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za 

utrzymywanie lub pogłębianie się efektów eutrofizacji jezior. 

 

 

 
Mało ryb drapieżnych = 

dużo glonów planktonowych 

 
Dużo ryb drapieżnych = 

mało glonów planktonowych 
 

Uproszczony schemat biomanipulacji (Kamiński 2001) 

 

Podstawy biomanipulacji (pojęcia wprowadzonego do nauki przez Shapiro i in. 1975) 

przeciwdziałającej eutrofizacji przedstawiają się następująco: 

 Obfitość biomasy fitoplanktonu jest przyczyną wszystkich dokuczliwych 

konsekwencji eutrofizacji; 

 Odżywiające się fitoplanktonem duże formy zooplanktonu potrafią ograniczyć 

liczebność i biomasę fitoplanktonu; 

 Wskazanym jest ochrona zooplanktonu jako naturalnego konsumenta fitoplanktonu; 
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 Ryby stanowią szczytowe ogniwo łańcucha troficznego w wodzie i są czynnikiem 

kształtującym liczebność i strukturę fito i zooplanktonu oraz organizmów dennych; 

 Ryby planktonożerne bezpośrednio wpływają na ograniczenie liczebności 

zooplanktonu; 

 Ryby bentosożerne wpływają na ograniczenie liczebności bezkręgowców dennych 

i uruchamianie biogenów z dna przez mącenie (np. leszcz i płoć) powodując 

dodatkowo wzrost trofii wód; 

 Ryby drapieżne są natomiast konsumentami ryb planktonożernych i bentosożernych, 

więc duża ich liczebność szczególnie gatunków szybko przechodząca na pokarm rybi, 

czyli np. szczupaka, są podstawowym elementem biomanipulacji. 

Gospodarcze działania biomanipulacyjne obejmują: ochronę populacji ryb 

drapieżnych, ochronę ich tarlisk, zwiększanie liczebności drapieżników poprzez zarybienia 

oraz selektywne odłowy młodych, małocennych ryb karpiowatych.  

Należy zauważyć, iż biomanipulacja jest mechanizmem tylko wspomagającym 

ochronę jakości wód. Żadne działania tego typu nie dadzą pełnego efektu powstrzymania 

eutrofizacji jeżeli wcześniej nie nastąpi zahamowanie dopływu biogenów (zwłaszcza fosforu) 

do ekosystemu wodnego ze zlewni. Biomanipulacja jest skuteczna tylko do pewnej granicy 

żyzności zbiornika. Największe i stosunkowo długotrwałe wyniki są osiągane przy 

koncentracji fosforu poniżej 50µg/dm
3
, zwłaszcza w niewielkich zbiornikach wodnych, choć 

bywa z powodzeniem stosowana także w dużych jeziorach, jak np. w jeziorze Wigry. Warto 

zauważyć, iż stosowanie zabiegów biomanipulacyjnych, poza korzystnymi zmianami jakości 

wód, zwiększać  może także dochody z gospodarki rybackiej (Lammens 2001).  

Omawiając wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód nie sposób nie poruszyć 

zagadnień związanych z ograniczoną obecnie przepisami prawa (Ustawa o rybactwie 

śródlądowym, Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007) praktyką wprowadzania do wód 

śródlądowych obcych gatunków ryb (Witkowski i Grabowska 2011). Problem ten ma obecnie 

dla obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego znaczenie marginalne, jest jednak 

przykładem działań gospodarczych, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie 

ekosystemów wodnych. Pomijając zagadnienie zagrożeń dla rodzimej różnorodności 

biologicznej, warto zwrócić uwagę na wpływ niektórych obcych gatunków ryb (amura 

i tołpygi białej) na jakość wód. 

Amur biały (Ctenopharyngodon idella) został sprowadzony do Polski w 1964 roku 

Głównym celem introdukcji było zwalczanie nadmiaru roślinności twardej i miękkiej 
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w szybko eutrofizujących się akwenach, głównie w naturalnych jeziorach. Przeznaczony był 

także do hodowli w gospodarstwach stawowych. Pod koniec minionego stulecia w polskich 

wodach spotykany był w wielu eutroficznych jeziorach, w dolnych odcinkach rzek, 

starorzeczach, stawach i drobnych zbiornikach wodnych. Prowadzone zarybienia objęły 

(niestety) również eutroficzne akweny i rzeki wchodzące w obręb niektórych obszarów 

chronionych (m.in. Biebrzańskiego PN). Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim amur 

występuje np. w jeziorze Wiżajny, w niektórych jeziorach w powiecie augustowskim 

i w kilku stawach w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie stanowi atrakcję wędkarską.  

Stadia larwalne i narybkowe amura odżywiają się glonami nitkowatymi 

i zooplanktonem. Z wiekiem w ich diecie zaczynają dominować rośliny - początkowo zjadają 

glony nitkowate, mchy i ramienice, później pędy i liście makrofitów wynurzonych, a nawet 

zwisające nad wodą gałęzie i liście roślin lądowych. Wyjadanie roślinności przez ten gatunek 

prowadzi do likwidacji tarlisk i miejsc odrostu narybku cennych, rodzimych gatunków ryb 

fitofilnych. W jeziorach zarybionych amurem notowano też ubożenie awifauny, m.in. 

zmniejszenie liczebności łyski i łabędzi (Witkowski i Grabowska 2011, Global Invasive 

Species Database). Niekorzystnie oddziałują także na jakość wód. Jak wynika z danych 

zebranych z wielu akwenów, obecność amurów prowadzi do zmniejszenia przezroczystości 

wody, wzrostu koncentracji biogenów, chlorofilu (wskaźnika biomasy glonów) oraz spadku 

koncentracji tlenu (Cudmore i Mandrak 2004).  

W roku 1964 sprowadzono również do Polski tołpygę białą (Hypophthalmichthys 

molitrix), gatunek, którego pierwotny obszar występowania obejmował rzeki Dalekiego 

Wschodu od dorzecza Amuru na północy po rzeki południowych Chin. Pokarm tego gatunku 

stanowią glony planktonowe (okrzemki, sinice, zielenice). W okresie narybkowym odżywia 

się wrotkami, zooplanktonem i larwami ochotkowatych. Później przechodzi na odżywianie 

się fitoplanktonem, detrytusem z niewielką domieszką skorupiaków planktonowych. 

Intensywna produkcja tołpygi białej w niektórych okolicznościach może przyśpieszyć tempo 

eutrofizacji, prowadząc do szybkiej degradacji małych i płytkich jezior. Gatunek ten obok 

fitoplanktonu, eliminuje z ekosystemów jezior również organizmy roślinożerne i filtratory 

(zooplankton), tym samym przyśpiesza obieg biogenów (P, N), pogarszając warunki 

bytowania autochtonicznych gatunków ryb (Opuszyński 1997). W Polsce tołpygę białą 

spotykamy dziś w eutroficznych jeziorach, dolnych odcinkach rzek, starorzeczach, stawach 

i drobnych zbiornikach wodnych. W wodach otwartych na szczęście nie występuje zbyt 

licznie, choć zauważano rosnące zainteresowanie produkcją materiału zarybieniowego tego 

gatunku i zwiększaniem zarybień jezior (Krzywosz 2000). 
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Brak wystarczającej wiedzy na temat niekorzystnego wpływu gatunków obcych na 

funkcjonowanie ekosystemów wodnych i jakość wód skutkuje np. takimi zapisami: 

"W augustowskich rzekach i jeziorach występuje wiele gatunków ryb, takich jak: sieja, 

sielawa, stynka, sandacz, jazgarz, jaź, okoń, leszcz, lin, węgorz, ukleja, szczupak, płoć, karaś, 

karp, pstrąg potokowy. Niektóre jeziora zostały wzbogacone o amura i tołpygę."(Strategia 

rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu augustowskiego na lata 2006-2016.) 

Wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód śródlądowych może mieć znaczenie 

większe, niż się powszechnie przypuszcza. W zależności od wielkości i struktury odłowów, 

a także ilości i składu wprowadzanego do wód materiału zarybieniowego, możliwa jest 

poprawa, utrzymanie lub pogorszenie jakości wód. 

 

7.2. Rybactwo stawowe 

 

Wpływ gospodarki stawowej na jakość wód Pojezierza jest znikomy, ze względu na 

małą powierzchnię stawów i ich stosunkowo niewielką produkcję. Największy obręb 

hodowlany Wojdy k. Rajgrodu obejmuje ok. 80 ha stawów rybnych.  

Skala oddziaływania wód spuszczanych ze stawów na odbiornik uzależniona jest od 

wielu czynników, w tym obsady ryb, ilości i jakości stosowanych pasz, nawozów, leków 

i innych środków chemicznych. 

Utrzymanie jakości wody odpowiedniej do chowu lub hodowli jest kluczowe dla 

zagwarantowania dobrego rozwoju ryb. Niemniej jednak sztuczne zmiany składu wody, 

konieczne w celu uzyskania zadowalającej produkcji ryb, mogą prowadzić do powstania 

środowiska wodnego radykalnie odmiennego w porównaniu z naturalnym. Zazwyczaj dzieje 

się to, kiedy dodawane pasze i chemikalia przewyższają zdolność absorpcji ekosystemów. 

Intensyfikacja produkcji rybackiej zakłada zastosowanie pasz pełnoporcjowych. Bez względu 

na rodzaj takiej paszy tylko 5÷20% (maksymalnie 30%) materii w niej zawartej jest 

wykorzystywana przez ryby, reszta w różnych postaciach przedostaje się do wody, co 

powoduje jej znaczne zanieczyszczenie (Gil 2009). Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń 

powstających w intensywnej akwakulturze są: produkty metabolizmu ryb (azot amonowy, 

mocznik) i duża ilość ekskrementów ryb. 

Generalnie, jakość wód dopływających ze stawów jest gorsza niż wody pobieranej 

w odniesieniu do zawartości materii organicznej, azotu, fosforu i zawiesin. W przypadku 

intensywnej produkcji ryb (średnioroczny przyrost masy powyżej 1 500 kg z 1 ha stawów), 

odprowadzane wody uznawane są za ścieki (Ustawa prawo wodne). 
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Wpływ gospodarki stawowej na jakość wód dostrzegany jest w dokumentach 

strategicznych (Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030), w których 

stwierdza się, iż niekorzystne oddziaływanie stawów polega na odprowadzaniu wód 

pohodowlanych zanieczyszczonych zawiesinami mineralnymi (stawy karpiowe) lub 

biogenami (stawy pstrągowe). Jakość wód obniżają też zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

(Korzeniewska i in. 2004). 

 

7.3. Wędkarstwo 

 

Wpływ wędkujących na jakość wód powierzchniowych ma charakter dwojaki: 

pośredni i bezpośredni. Wpływ pośredni obejmuje przekształcenia struktury gatunkowej 

ichtiofauny, ze względu na selektywny charakter połowów. 

Połowy wędkarskie stanowią istotny odsetek w łącznej masie ryb pozyskiwanych 

z jezior Suwalszczyzny. W latach 2006-2010 w wodach Rybackiego Gospodarstwa PZW 

Suwałki średnie roczne odłowy wędkarskie z jezior wyniosły średnio 8,1 kg/ha. W roku 2010 

połowy wędkarskie osiągnęły wielkość 8,9 kg/ha i nieco przekroczyły wydajność połowów 

rybackich (Stabiński i Krzywosz 2011). Dominowały w nich, szczególnie preferowane przez 

wędkarzy ryby drapieżne, na które przypadało ponad 57% całkowitego połowu. Również 

badania ankietowe, przeprowadzone wśród wędkarzy na Suwalszczyźnie (SIRT 2006) 

potwierdzają, iż wędkarze najczęściej nastawiają się na połowy okoni i szczupaków. 

Świadczy to o silnej presji wędkarzy na ryby, które zmniejszają liczebność gatunków 

planktono- i bentosożernych. Ograniczanie liczby ryb drapieżnych sprzyja pogłębianiu się 

efektów eutrofizacji jezior, jak to opisano w rozdziale 7.1. 

Zbawiennym dla ochrony jakości wód byłoby upowszechnianie się wśród 

poławiających ryby drapieżne zasady "złów i wypuść" (catch-and-release), która jest szeroko 

stosowana m.in. w krajach anglosaskich i w Europie Zachodniej (zob. Freshwater Fisheries 

and Wildlife Conservation. A guide to good practice.). Większość wędkarskich stron 

internetowych na Zachodzie promuje tę formę sportowych połowów ryb oraz wprowadza 

dodatkowe zasady zrównoważonego użytkowania zasobów ryb i środowiska wodnego. 

Bezpośredni wpływ wędkarzy na jakość wód obejmuje wiele czynników, z których 

najważniejszymi są: 

 wprowadzanie do wód dużych ilości zanęt organicznych. 

Efektywność wędkarskich połowów ryb karpiowatych zależy głównie od stosowania 

zanęt. Większość wędkarzy wrzuca do wody nawet kilka kilogramów zanęty dziennie. 

Biorąc pod uwagę liczbę wędkarzy i ilość biogenów (azotu i fosforu) w stosowanych 
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zanętach, można przypuszczać, iż w niektórych obszarach cechujących się dużą presją 

wędkarską wzrost dynamiki procesu eutrofizacji wód może zależeć również od 

wędkujących (Czerniawski i in. 2010). Jak jednak zauważają Wołos i Mioduszewska 

(2003), umiarkowane stosowanie zanęt, przy jednocześnie efektywnych połowach 

może oznaczać przewagę wycofywania biogenów z wody (w masie odłowionych ryb) 

nad ich wprowadzaniem wraz z zanętami. Istotny problem pojawia się jednak przy 

stosowaniu nadmiaru zanęt; 

 zaśmiecanie i zanieczyszczanie łowisk. 

Niestety, na wielu brzegowych stanowiskach wędkarskich napotykamy liczne śmieci 

(papiery, puszki, butelki, niedopałki papierosów, resztki po sprawianiu ryb, etc.), które 

zagrażają jakości wód. A i "za potrzebą" wędkarze rzadko oddalają się od brzegu ... 

 niszczenie roślinności przybrzeżnej na stanowiskach brzegowych. Niszczenie strefy 

pobrzeża przerywa naturalny bufor, który zatrzymuje część biogenów docierających 

do zbiornika ze zlewni bezpośredniej.  

 

8. Zasady zrównoważonego użytkowania zasobów ryb na obszarach chronionych 

 

Zrównoważone użytkowanie zasobów ryb, w szczególności na obszarach 

chronionych, wymaga przyjęcia i stosowania kilku fundamentalnych zasad: 

 Dostosowywania wielkości połowów do liczebności rybostanu.  

Planowane i realizowane połowy rybackie powinny uwzględniać wiele czynników 

obniżających liczebność zespołów ryb, w tym odłowów wędkarskich, kłusownictwa 

rybackiego, żerowania kormoranów i innych „rybożerców”. Należy także brać pod uwagę 

ewentualne zmiany warunków fizyko-chemicznych w użytkowanych wodach, warunków 

sanitarnych, stanu zdrowotnego ryb, jakości tarlisk oraz warunków tlenowych, które 

wpływają na naturalny rozród, wzrost i przeżywalność ryb. Wielkość bezpiecznych dla 

zachowania rybostanu odłowów rybackich, które powinny zapewnić ciągłość użytkowania 

jezior, nie powinna przekraczać teoretycznych wartości wynikających z możliwości 

produkcyjnych jezior i uwzględniać jak najwięcej czynników wpływających (poza odłowami) 

na liczebność odławianych gatunków. Być może obserwowany przez rybackich 

użytkowników jezior spadek wydajności połowów oraz coraz liczniejsze sygnały płynące od 

wędkarzy świadczą o przełowieniu jezior, co powinno przekładać się na podejmowanie 

działań związanych np. z intensyfikacją zarybień, zmniejszeniem połowów komercyjnych 

bądź eliminacją czynników decydujących o zwiększonej śmiertelności ryb lub pogorszeniu 

warunków ich rozrodu i wzrostu. 
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 Utrzymania lub restytucji różnorodności gatunkowej zespołów ryb. 

Zrównoważone użytkowanie rybostanu łączone być musi z dbałością o zachowanie 

różnorodności gatunkowej ryb oraz, jeżeli jest to możliwe, restytucji gatunków, które 

z różnych przyczyn wyginęły lub drastycznie zmniejszyły swoją liczebność. Należy przy tym 

ocenić, jakie czynniki spowodowały ustąpienie gatunku bądź spadek jego liczebności, 

a następnie podjąć działania ochronne w samym zbiorniku (np. zarybienia, rekultywacja 

tarlisk, ograniczenie lub zaprzestanie połowów rybackich i wędkarskich), a także poza nim, 

jeżeli zagrożenia mają charakter zlewniowy (np. dopływ zanieczyszczeń ciekami lub ze 

zlewni bezpośredniej akwenu). 

 Kształtowania struktury zespołów ryb zgodnej z potrzebami ochrony wód. 

Jak już opisano w rozdziale 7.1., struktura gatunkowa zespołów ryb może mieć wpływ 

na osłabianie bądź wzmacnianie efektów eutrofizacji wód. Zagadnienie to znalazło 

odzwierciedlenie m.in. w wymaganiach dotyczących treści operatów rybackich, gdzie 

szczególną wagę przypisuje się relacjom między rybami drapieżnymi a pozostałymi 

gatunkami ryb. Dlatego też należy dążyć do utrzymywania właściwych proporcji pomiędzy 

drapieżnikami a rybami "spokojnego żeru" i w miarę możliwości ograniczać liczebność 

planktono- i bentosożerców poprzez selektywne odłowy rybackie. 

 Dostosowania czasu, miejsca i technik połowowych do potrzeb ochrony 

ekosystemu 

Użytkowanie zasobów ryb nie powinno zakłócać naturalnych mechanizmów 

funkcjonowania i struktury ekosystemu, a w szczególności niekorzystnie oddziaływać na 

którykolwiek ze składników biocenozy wodnej - gatunki hydrobiontów i organizmów 

związanych za środowiskiem wodnym. Gospodarka rybacka na obszarach chronionych 

powinna uwzględniać m.in. potrzebę ochrony ptaków wodnych, która może wymagać np. 

ograniczenia wykonywania prac na wodzie w okresie lęgów (unikanie płoszenia), a także 

ochrony cennej roślinności wodnej, np. rezygnacji ze stosowania narzędzi ciągnionych 

w strefie przybrzeżnej. 

 Wspierania działań ograniczających eutrofizację i zanieczyszczenie wód.  

Jakość wód uzależniona jest m.in. od sposobu użytkowania terenów w zlewni 

i prawidłowości rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej. Właściciele i rybaccy 

użytkownicy wód położonych na obszarach chronionych powinni wykazywać 

zainteresowanie, inicjować i aktywnie wspierać działania władz samorządowych służące 

doskonaleniu systemów oczyszczania ścieków. Powinni także przeciwdziałać powstawaniu 
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planów i realizacji zamierzeń inwestycyjnych, które doprowadzić mogłyby do niszczenia 

terenów w zlewni bezpośredniej (urbanizacji, przekształceń strefy brzegowej, wycinki drzew 

i krzewów, zamiany użytków zielonych na grunty orne, eksploatacji kopalin etc.). 

 Prowadzenia stałego monitoringu jakości wód i rybostanu 

O potencjalnej różnorodności gatunkowej i zasobach rybostanu w pierwszej kolejności 

decyduje jakość siedlisk. Rybaccy użytkownicy powinni zabiegać o pozyskiwanie jak 

największej ilości danych o jakości wód, pochodzących z monitoringu państwowego i badań 

naukowych, prowadzić własne obserwacje, a także w miarę możliwości samodzielnie 

wykonywać proste pomiary. Wielu informacji dostarczają wieloletnie wyniki połowów, 

pozwalające m.in. oceniać trendy zmian liczebności poszczególnych gatunków i struktury 

wiekowej populacji oraz przekształcenia struktury rybostanu. Dane o jakości wód, 

inwentaryzacja istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz wiedza o aktualnym stanie 

ichtiofauny powinny stanowić podstawę do planowania działań ochronnych i gospodarczych.  
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9. Ochrona przyrody a gospodarka rybacka w opinii rybackich użytkowników jezior  

 

Dla uzyskania opinii rybackich użytkowników jezior na temat stanu jezior i relacji 

pomiędzy gospodarką rybacką a ochroną ekosystemów wodnych przeprowadzono badania 

ankietowe, których wyniki wraz z komentarzem prezentowane są w niniejszym rozdziale.  

Ankietę otrzymało 45 osób i firm - członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Odpowiedziało na nią 10 podmiotów prowadzących 

gospodarkę rybacką na wodach Suwalszczyzny, w tym zarówno użytkownicy dużych jezior 

jak i niewielkich akwenów. Osoby i firmy, które przesłały wypełnione ankiety gospodarują na 

obszarze ponad 7426 ha wód, czyli około 46% powierzchni wód Suwalszczyzny. Dlatego też, 

pomimo niewielkiej liczby ankiet, ich wyniki mogą być uznane za miarodajne. 

Podmioty, które wzięły udział w badaniach, prowadzą gospodarkę na wodach 

reprezentujących różne rybackie typy jezior: jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, 

linowo-szczupakowe i karasiowe, a także jeden obwód z rzeką pstrągową: 

 

Typ rybacki Liczba akwenów 

jezioro sielawowe 10 

jezioro leszczowe 9 

jezioro sandaczowe 2 

jezioro linowo-szczupakowe 12 

jezioro karasiowe 5 

rzeka pstrągowa 1 

 

Ocena walorów przyrodniczych wód była zróżnicowana. Żaden z respondentów nie 

stwierdził, że użytkowane wody charakteryzują się małymi walorami przyrodniczymi, trzech 

określiło te walory jako przeciętne, trzech jako wysokie, a czterech jako bardzo wysokie. 

Przeciętną ocenę wystawiono jeziorom małym, płytkim i zeutrofizowanym. Najwyższą ocenę 

uzyskały jeziora sielawowe - Wigry, Hańcza, Długie Krasnopolskie, Gaładuś czy Szurpiły, 

które zostały uznane za unikatowe w skali kraju. Zróżnicowanie ocen dobrze odzwierciedla 

rzeczywisty stan akwenów, różnorodnych pod względem trofii, morfometrii i struktury 

występujących w nich biocenoz.  

Rybacy oceniali zmiany stanu jezior w okresie ich rybackiego użytkowania. Ośmiu 

respondentów stwierdziło, iż jakość wód się nie zmienia, jeden zauważył poprawę, a jeden, 

że ogólnie jakość wód "pogarsza się lub poprawia". Użytkownik ten, gospodarujący na wielu 

akwenach, zwrócił uwagę, iż zmiany jakości wód są zróżnicowane. W części jezior 
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obserwowana jest poprawa, podczas gdy w innych, na skutek postępującej eutrofizacji, jakość 

wód ulega pogorszeniu, czego dowodem jest "wypadanie" sielawy. 

 

 
Symptomem wysokiej żyzności wód jest rozwój glonów nitkowatych. 

Fot. M. Kamiński 

 

Ciekawie na tym tle wygląda ocena zmian w strukturze zespołów ryb. Na pytanie 

o udział poszczególnych gatunków i grup ryb w odłowach uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Udział w odłowach 

nie 

zmienia 

się 

maleje rośnie 
nie 

występuje 

sielawy 2 3 1 4 

siei 2 1 1 6 

ryb karpiowatych 4 1 5  

ryb drapieżnych 5 1 4  

 

Część respondentów nie zrozumiała pytania, gdyż uzyskano odpowiedzi wewnętrznie 

sprzeczne - niektórzy użytkownicy wskazali na jednoczesny wzrost udziału ryb karpiowatych 

i ryb drapieżnych w odłowach, bądź na rosnący udział ryb karpiowatych, siei i sielawy przy 

stabilnym udziale ryb drapieżnych. Zapewne wzięta została pod uwagę masa odławianych 
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ryb, a nie procentowy udział poszczególnych gatunków w połowach. Tym nie mniej można 

przypuszczać, iż w jeziorach sielawowych udział sielawy częściej maleje niż rośnie. 

W odniesieniu do stosunkowo nielicznej siei, jeden z użytkowników zauważył wzrost jej 

udziału, a trzech innych nieistotne zmiany bądź spadek udziału tego gatunku w masie 

odławianych ryb. Niejednoznaczna jest także ocena zmian w relacjach: ryby drapieżne - ryby 

karpiowate. Częściej jednak udział ryb karpiowatych rośnie lub pozostaje stały niż maleje. 

Z zebranych opinii można jednak wysnuć wniosek, korespondujący z oceną jakości 

wód, iż rybaccy użytkownicy jezior nie dostrzegają jednoznacznych i silnych trendów zmian 

w strukturze zespołów ryb.  

Wszyscy ankietowani rybaccy użytkownicy jezior posiadali aktualne i pozytywnie 

zaopiniowane operaty rybackie. Wigierski Park Narodowy prowadzi zarybienia i odłowy ryb 

zgodnie z corocznymi zarządzeniami ministra środowiska w sprawie zadań ochronnych dla 

parku narodowego. 

Rybackim użytkownikom jezior zadano pytanie o informacje zawarte w ich operatach 

rybackich: 

 

Czy operat zawiera informacje o: tak nie 
brak 

odpowiedzi 

źródłach i rodzajach zanieczyszczeń wód 9   

rodzaju, zakresie i wpływie kłusownictwa na prowadzoną 

gospodarkę rybacką 
6 3  

szkodach wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące 6 3  

warunkach hydrobiologicznych 9   

składzie gatunkowym ryb 9   

strukturze populacji ryb 9   

założeniach dotyczących ochrony i połowów ryb i raków 9   

sposobie regulowania wielkości i struktury populacji ryb 

drapieżnych i ryb karpiowatych 
8  1 

 

Zastanawiające jest, że przynajmniej trzech z dziewięciu rybackich użytkowników 

jezior korzysta z operatów, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

operatu rybackiego (Dz. U. nr 44 poz. 414), i że zostały one pozytywnie zaopiniowane przez 

uprawnione jednostki badawcze. Brak wiedzy na temat rodzaju, zakresu i wpływu 

kłusownictwa, a także szkód wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące - np. kormorany, 

zdecydowanie utrudnia właściwe zaplanowanie gospodarki rybackiej. W sytuacjach, gdy 

presja kłusownictwa lub np. kormoranów jest znaczna oraz gdy nieoszacowane są odłowy 

wędkarskie, połowy rybackie mogą przekroczyć bezpieczny limit połowowy, co byłoby 
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sprzeczne z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej i mogłoby prowadzić do przełowienia 

zbiorników.  

Jeden z respondentów prawdopodobnie nie posiada w swoim operacie informacji 

o sposobach regulowania wielkości i struktury populacji ryb drapieżnych i ryb karpiowatych. 

Zachowanie właściwej proporcji pomiędzy tymi dwiema grupami troficznymi ma duże 

znaczenie dla osłabiania efektów eutrofizacji i poprawy warunków bytowania innych 

organizmów wodnych, a tym samym ich ochrony. 

W większości wód rybacy używają narzędzi ciągnionych. Tylko trzech 

użytkowników, gospodarujących na trzech jeziorach linowo-szczupakowych, dwóch jeziorach 

leszczowych i jednym sielawowym nie stosuje połowów niewodem. 

 

 
Połowy niewodem mogą niszczyć podwodne łąki ramienic. Fot. M. Kamiński 

 

Pytanie o sprzęt połowowy zostało zadane nie bez przyczyny, ponieważ może on mieć 

wpływ na ochronę niektórych siedlisk przyrodniczych. W szczególności dotyczy to 

mezotroficznych jezior sielawowych, w których występują zbiorowiska ramienic (siedlisko 

Natura 2000, kod 3140). Są to zespoły makroskopowych glonów, niezwykle wrażliwych na 

antropopresję. Zgodnie z zapisami w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
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podręcznik metodyczny. Tom 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa (2004) zachowanie 

tego siedliska wymaga modyfikacji gospodarki rybackiej. Należy "zakazać introdukcji ryb 

roślinożernych oraz żerujących na dnie zbiornika. Ich intensywne żerowanie może prowadzić 

do całkowitego wyniszczenia podwodnych łąk i naruszenia delikatnej równowagi 

w ekosystemie. W dużych jeziorach sielawowych, jako podatnych na degradację, winien 

zostać utrzymany przez użytkownika właściwy dla danego jeziora zespół ryb. Należy 

utrzymać ograniczoną eksploatację rybacką, wyłącznie przy użyciu narzędzi stawnych.". 

Ponieważ znaczna część jezior z łąkami ramienic położona jest na obszarach "naturowych", 

odpowiednie zapisy dotyczące zakazu stosowania narzędzi ciągnionych znajdą się zapewne 

w opracowywanych obecnie planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, które po 

zatwierdzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska staną się obowiązującymi 

aktami prawa miejscowego. 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło struktury połowów. W ciągu ostatnich pięciu lat 

z powierzchni 7426 ha wód, czyli około 46% powierzchni wód Suwalszczyzny, odłowiono: 

 

 łącznie 

(w kg): 

średnio 

(kg/ha/rok) 

siei i sielawy 140979,5 3,80 

ryb karpiowatych 222935,5 6,00 

ryb drapieżnych 104477,0 2,81 

Razem 468392,0 12,61 

 

Przyjmując za Stabińskim i Krzywoszem (2011), iż średnie roczne odłowy wędkarskie 

z jezior wynoszą w naszym regionie około 8,1 kg/ha można wyliczyć, że legalne pozyskanie 

ryb z jezior Suwalszczyzny kształtuje się na poziomie około 20,7 kg/ha/rok. Rzeczywiste 

straty biomasy ryb zwiększane są przez odłowy kłusownicze (można je oszacować na kilka 

kg/ha/rok) oraz wyjadanie przez zwierzęta rybożerne, głownie kormorany. Presja 

kormoranów na rybostan jezior Suwalszczyzny jest zróżnicowana w zależności od ich 

odległości od kolonii lęgowych lub pobytowych (Krzywosz, Kamiński 2011) i waha się od 

wartości bliskich zeru (np. jezioro Hańcza), poprzez ok. 7 kg/ha/rok (Necko, Rospuda, 

Serwy), ok. 10 kg/ha/rok (Rajgrodzkie), ok. 13 kg/ha/rok (Hołny, Boksze) do ponad 18 

kg/ha/rok (Wigry, Gaładuś). Do tego należy dodać około 30% ubytków wynikających 

z żerowania innych zwierząt rybożernych - wydry, perkoza, czapli, bielika i innych ptaków. 

Tak więc roczne ubytki biomasy ryb mogą przekroczyć 40 kg/ha. 
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Połów rybacki: okonie, leszcze, liny. szczupaki ... Fot. M. Kamiński 

 

Jak podają Krzywosz i Kamiński (2011), posługując się danymi innych autorów, 

w jeziorach Polski, podobnie jak w jeziorach całej niziny europejskiej, wielkość biomasy ryb 

mieści się najczęściej w granicach 120-150 kg/ha. Z wielu prac wynika, że u ryb żyjących 

w naszych jeziorach stosunek produkcji do biomasy mieści się w granicach 0,3-0,7 i wynosi 

średnio 0,5. Tak więc całkowita roczna produkcja ryb w jeziorach kształtuje się na poziomie 

około 75 kg/ha. Według Manna (1969) i Zawiszy (1973), dla zachowania ciągłości produkcji 

i utrzymania dalszych możliwości produkcyjnych populacji ryb, połowy nie powinny 

przekraczać 25% produkcji całkowitej. Dopuszczalna wielkość połowów nie powinna więc 

przekraczać 20 kg/ha.  

Obecny poziom połowów rybaków jeziorowych i wędkarzy oraz zwierząt drapieżnych 

(z wyłączeniem kormorana) przekracza 25 kg/ha, a nadwyżka połowów ponad pożądany 

poziom jest rekompensowana (niestety z powodów żerowania kormoranów tylko 

teoretycznie) poprzez zarybienia prowadzone przez rybackich użytkowników jezior.  

Analizując podane w ankietach dane dotyczące struktury odłowów warto zwrócić 

uwagę, iż nie reprezentują one faktycznej presji na rybostan. W odłowach wędkarskich 
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dominują ryby drapieżne (SIRT 2006, Stabiński, Krzywosz 2011), których udział przekracza 

57%. Wędkarze poławiają ponad dwukrotnie więcej szczupaków i pięciokrotnie więcej okoni, 

niż rybacy. Z oczywistych przyczyn wędkarze nie poławiają sielawy.  

Inaczej rozkłada się presja kormoranów. Skład gatunkowy ryb i ich udział 

w całkowitej diecie kormorana wskazuje, że zarówno pod względem liczebności jak i masy 

dominuje płoć. Znaczący udział w diecie kormorana mają również gatunki zarybiane, takie 

jak: lin, szczupak, sandacz i węgorz, na które przypada 32,5% diety kormorana. Gatunki 

drapieżne (szczupak, sandacz, okoń i węgorz) stanowią ponad 25% jego diety. W stosunku do 

połowów rybackich, liczonych w masie ryb, kormoran mniej łowi tylko węgorza, siei 

i sielawy. W porównaniu z wędkarzami kormoran wyławia więcej m.in płoci, leszcza 

z krąpiem, lina i sandacza. Ma także znaczący udział w wyżeraniu szczupaka i okonia – 

gatunków preferowanych przez wędkarzy. 

W odpowiedzi na kolejne pytanie, sześciu ankietowanych napisało, iż poddawani byli 

ocenie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Jeden corocznie (?), pozostali na ogół 

w okresach 2 lub 3 letnich. Dwóch rybackich użytkowników jezior nigdy nie było 

kontrolowanych, a jeden nie udzielił na to pytanie odpowiedzi. 

Do niedawna zagadnienie kontroli gospodarki rybackiej regulowały odpowiednie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny wypełniania obowiązku 

prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. 2003 nr 180 poz. 1765, Dz. U. 2006 nr 

32 poz. 224). Od października 2010 roku rozporządzenie te zostały uznane za uchylone, 

a odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do zmienionej ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Obecnie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na 

podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony 

i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. Na podstawie wyników ankiet, przy braku 

pewności, iż obecny użytkownik prowadzi gospodarkę rybacką w okresie dłuższym niż 5 lat, 

trudno jednoznacznie stwierdzić czy obowiązek ten jest wypełniany w stosunku do 

wszystkich podmiotów. 

Zaniepokojenie może budzić fakt, iż część rybaków nie wie czy użytkowane przez 

nich wody położone są na obszarze chronionym. Czterech respondentów twierdziło, że nie, 

a tylko jeden miał rację. Pozostali nie wiedzieli, że ich jeziora są obiektami europejskiej sieci 

siedliskowych obszarów Natura 2000 (dwóch użytkowników) lub leżą w obszarze 

chronionego krajobrazu. Trzech ankietowanych stwierdziło, iż nie wie czy ich jeziora objęte 

są ochroną, pomimo iż wszystkie są w sieci Natura 2000. Tylko 3 ankietowanych miało 
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wiedzę na ten temat, choć jeden niepełną - nie zauważając, że część jezior znajduje się 

w parku krajobrazowym. Wskazywać to może z jednej strony na niewielkie zainteresowanie 

problematyką ochrony przyrody, a z drugiej na fakt, iż położenie jezior na obszarze 

chronionym nie ma żadnego wpływu na sposób prowadzenia gospodarki rybackiej.  

W ogromnej większości rybacy nie wiedzą, czy w użytkowanych wodach występują 

siedliska i gatunki organizmów wodnych objęte ochroną na podstawie przepisów prawa 

krajowego i unijnego. Poza Wigierskim Parkiem Narodowym, który przedstawił pełną listę 

chronionych siedlisk i gatunków, pozostali ankietowani albo w ogóle nic nie wiedzą na ten 

temat (połowa ankietowanych), bądź ich wiedza jest fragmentaryczna: jeden wskazał na 

kormorana, drugi na bobry i rybołowa, a trzeci na różankę i kiełbia białopłetwego(?).  

Niedostatek wiedzy rybaków na temat walorów przyrodniczych wód, na których 

gospodarują, potwierdzają odpowiedzi na pytania dotyczące występowania obcych gatunków 

roślin i zwierząt. Połowa ankietowanych odpowiedziała: "nie wiem", trzech twierdziło, że 

w ich jeziorach nie ma obcych gatunków (co jest praktycznie niemożliwe, choćby poprzez 

obecność licznego w wodach Pojezierza raka pręgowatego), jeden wskazał na karasia 

japońskiego (chodzi zapewne o karasia srebrzystego), a tylko jeden opisał obecność kilku 

obcych gatunków roślin, bezkręgowców i kręgowców (moczarka kanadyjska, racicznica 

zmienna, wodożytka nowozelandzka, rak pręgowaty, żółw czerwonolicy, norka amerykańska, 

prawdopodobnie także: peluga, ryby jesiotrowate, rak sygnałowy) 

Odpowiedzi na pytania dotyczące położenia jezior na obszarach chronionych, 

obecności chronionych siedlisk i gatunków, a także występowania gatunków obcych 

w wodach Suwalszczyzny jednoznacznie wskazują na potrzebę prowadzenia działań 

edukacyjnych, które powinny przyczyniać się do podnoszenia świadomości ekologicznej 

rybackich użytkowników jezior, a tym samym prowadzić do doskonalenia zrównoważonej 

gospodarki rybackiej i ochrony rodzimej przyrody. 

Objęcie jezior ochroną, niezależnie od wiedzy jaką posiadają na ten temat ich rybaccy 

użytkownicy, nie spowodowało dotychczas ograniczenia zakresu lub sposobu prowadzenia 

gospodarki rybackiej. Potwierdziły to wszystkie ankietowane podmioty gospodarcze. 

W przypadku Wigierskiego Parku Narodowego działania związane z zarybieniami 

i odłowami ryb podporządkowane są osiąganiu założonych celów ochronnych, określanych 

w zarządzeniach Ministra Środowiska. 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody 

w odniesieniu do ekosystemów wodnych. Aż sześciu z dziesięciu ankietowanych podmiotów 

uznało obecne przepisy ochronne za dobre i skuteczne, a jeden stwierdził, że są dobre, ale 
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niedostatecznie przestrzegane w zakresie dotyczącym odłowów ryb i sposobów korzystania 

z wód, nie precyzując jednak tej odpowiedzi. Dwóch respondentów uznało, że aktualne 

przepisy są za mało surowe w odniesieniu do kłusowników rybackich, a także (po jednym 

głosie) do osób pozostawiających śmieci, samowolnie budujących pomosty i domki 

rekreacyjne, a także wędkarzy, którzy łamią regulaminy. Zaskoczeniem może być fakt, 

iż tylko jeden z ankietowanych napisał, że obecne przepisy są przesadnie surowe, mając na 

myśli ochronę bobrów, które "zbytnio się rozmnożyły" i wyrządzają szkody. 

Uzupełniających informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczące 

obserwowanych przypadków łamania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Pięciu 

ankietowanych na dostrzega(?) żadnych nieprawidłowości. Pozostali zwrócili uwagę na 

następujące wykroczenia (w nawiasie liczba odpowiedzi): 

 kłusownictwo rybackie (3), 

 niszczenie roślinności wynurzonej, w tym nielegalne koszenie trzciny (3), 

 dewastacja brzegów, w tym wysypywanie żwiru i piasku, tworzenie plaż (3), 

 łamanie przepisów wędkarskich: nieprzestrzeganie okresów i wymiarów ochronnych 

oraz limitów połowowych (2), 

 dopływ ścieków z domków letniskowych (1), 

 nielegalna budowa pomostów (1), 

 nielegalna wycinka drzew (1), 

 zaśmiecanie brzegów (1), 

 amatorski połów ryb bez zezwolenia (1). 

 

Choć uwaga ankietowanych skupiona została na wykroczeniach związanych 

z kłusownictwem rybackim i wędkarskim, dostrzeżone zostały także naruszenia przepisów 

dotyczących ochrony jakości wód, siedlisk organizmów wodnych i strefy pobrzeża. 

Zaskoczeniem dla prowadzącego badania było to, że połowa respondentów nie dostrzega, 

licznych w obiegowych opiniach, przypadków łamania prawa. Z jednej strony może to 

wskazywać na poprawę sytuacji w tym zakresie, z drugiej zaś budzić podejrzenie, iż niektóre 

sprzeczne z prawem działania nie są oceniane zbyt surowo. 

W świetle opinii na temat oceny aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody 

(większość ankietowanych uznała, że są one dobre i skuteczne) oraz obserwowanych 

przypadków łamania tych przepisów (połowa respondentów ich nie dostrzega), nie mogą 

dziwić odpowiedzi na pytanie o potrzebę wprowadzenia ewentualnych zmian w prawie lub 
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w sposobach jego egzekwowania. Siedmiu respondentów nie widziało potrzeby żadnych 

zmian, a jeden stwierdził, iż przepisów zmieniać nie trzeba, tylko należy je skutecznie 

wprowadzać w życie. 

Pozostali przestawili wnioski dotyczące egzekwowania działań służących ochronie 

czystości wód, przestrzegania zakazu łowienia ryb w okresie ochronnym, zaostrzenia kar za 

zaśmiecanie i niszczenie środowiska oraz utworzenie straży ochrony przyrody "zamiast straży 

gminnych". 

Interesujące dla poznania wiedzy rybackich użytkowników jezior na temat wpływu ich 

działalności na stan ochrony ekosystemów wodnych, zadano ankietowanym następujące 

pytanie: "Jak oceniasz wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód i ich różnorodność 

biologiczną?", uzyskując następujące odpowiedzi: 

 

 (wstaw znak X 

lub uzupełnij) 

jednoznacznie pozytywnie - gospodarka rybacka służy ochronie zarówno 

rybostanu jak i całości ekosystemów wodnych i nigdy nie oddziałuje 

negatywnie na stan wód i inne organizmy 

XXXXXXX 

pozytywnie, ale wyłącznie w odniesieniu do zasobów ryb o znaczeniu 

gospodarczym, niekorzystne oddziaływanie gospodarki rybackiej na inne 

organizmy i jakość wód może polegać na: (wpisz obok) 

X 

(bez komentarza) 

negatywnie - rezygnacja z połowów i zarybień przywróciłaby naturalne 

funkcjonowanie ekosystemów i służyłaby ochronie ich różnorodności 

biologicznej 

„żeby nie było 

niczego” 

nie mam zdania, nie wiem XX 

 

Jak widać, zdecydowana większość rybackich użytkowników jezior twierdzi, że ich 

działalność nigdy nie oddziałuje negatywnie na stan wód i inne, poza rybami, organizmy 

wodne. Tylko dwóch użytkowników nie miało zdania na ten temat. Jeden zauważył, 

że gospodarka rybacka może wpływać pozytywnie na zasoby ryb o znaczeniu gospodarczym, 

jednak nie wskazał, jakie mogą być skutki tej gospodarki dla innych elementów ekosystemów 

wodnych. 

W tym miejscu warto pokusić się o komentarz. Niewątpliwie, racjonalna gospodarka 

rybacka może być skutecznym narzędziem ochrony ekosystemów wodnych, w szczególności 

w jeziorach. Jak opisano to w rozdziale 7.1., od struktury zespołów ryb, a zwłaszcza relacji 

pomiędzy gatunkami planktonożernymi i drapieżnymi, może zależeć stan ekosystemów, 

w tym osłabianie lub wzmacnianie efektów eutrofizacji jezior. To z kolei może mieć 

fundamentalne znaczenie dla stanu ogólnej różnorodności biologicznej akwenów. Właściwe 

z punktu widzenia ochrony wód kształtowanie liczebności i składu gatunkowego ryb jest 



Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

95 

ważnym zadaniem stojącym przed rybackimi użytkownikami jezior, a ich obowiązki w tym 

zakresie powinny być istotnym elementem operatów rybackich. Żaden z ankietowanych nie 

zwrócił uwagi na uboczne skutki swojej działalności, w tym zagrożeń jakie dla wrażliwych na 

uszkodzenia zespołów roślinności zanurzonej niesie stosowanie niewodów. Nie brano także 

pod uwagę m.in. popełnianych w przeszłości błędów dotyczących zarybiania wód gatunkami 

obcymi, wpływu gospodarki stawowej na jakość środowiska wodnego, ucieczek hodowanych 

organizmów z akwakultur do wód naturalnych, zagrożeń związanych z przenoszeniem 

"obcych" chorób i pasożytów etc.. Dlatego też nie zawsze gospodarka rybacka korzystnie 

wpływa na jakość wód i ich różnorodność biologiczną. Należy przypuszczać, iż ankietowani 

udzielali odpowiedzi kierując się własnymi doświadczeniami i stosunkiem do realizowanych 

przez siebie planów zrównoważonego użytkowania zbiorników, nie zaś refleksjami i wiedzą 

o charakterze bardziej ogólnym. 

A jak rybaccy użytkownicy jezior oceniają inne sposoby korzystania z wód i ich 

pobrzeża? W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych o scharakteryzowanie 

oddziaływania różnych sposobów użytkowania na stan ekosystemów wodnych (w tym m.in. 

jakość wód, stan roślinności wodnej, zachowanie naturalnego charakteru strefy brzegowej, 

warunki bytowania zwierząt np. lęgi ptaków wodnych). Uzyskano następujące odpowiedzi:  

 

Sposób użytkowania 

Oddziaływanie 

Uwagi nega- 

tywne 
neutralne 

pozy- 

tywne 

Żegluga motorowa 
XXXX 

XXX 
XX   

Żeglarstwo, wind-surfing X 
XXXX 

XXXX 
  

Kajakarstwo, łodzie wiosłowe X 
XXXX 

XXXXX 
  

Sporty motorowodne 

XXXX 

XXXX 

X 

   

Wędkarstwo X 
XXXX 

XX 
XXXX 

"niewielki odsetek wędkarzy 
przestrzegających regulaminy, 

wielu pozostawia resztki 

po patroszeniu ryb" 

Kąpieliska, plaże XXX 
XXXX 

XX 
  

Zabudowa w strefie brzegowej 
XXXX 

XX 
XXX   

Pomosty, przystanie 
XXXX 

X 
XXXX  

"stosowne organa samorządowe 

powinny ustalić proporcje 

wielkości i liczby pomostów 

do powierzchni jeziora" 

Koszenie trzcin XXXX XX XXX  
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Sposób użytkowania 

Oddziaływanie 

Uwagi nega- 

tywne 
neutralne 

pozy- 

tywne 

Grodzenie strefy brzegowej 
XXXX 

XXXX 
X   

Inne (jakie?): 

Nielegalny połów ryb 
X    

 

Odnośnie żeglugi motorowej, zdecydowana większość uznała, iż oddziałuje ona 

negatywnie na stan ekosystemów wodnych, a w przypadku sportów motorowodnych wszyscy 

wskazali na jej destrukcyjny charakter. Jeden z ankietowanych nie wypowiedział się w tych 

sprawach, pisząc "nie występuje", odnosząc zapewne zapytanie wyłącznie do użytkowanego 

przez siebie akwenu. Ocenę tę należy generalnie uznać za słuszną, choć oczywiście skala 

oddziaływania statków z napędem spalinowym na przyrodę uzależniona jest zarówno od 

liczby jednostek, jak i okresu, w którym odbywa się żegluga. Ze względu na potrzeby 

związane z ochroną ekosystemów, a także dla łagodzenia konfliktów z innymi formami 

użytkowania wód, w szczególności wypoczynkiem i rekreacją, poszczególne powiaty 

określają tzw. strefy ciszy, w których używanie statków z napędem spalinowym 

(z uzasadnionymi odstępstwami) jest zabronione bądź ograniczone do określonych miejsc lub 

sezonu. Dodatkowe informacje dotyczące tego zagadnienia przedstawiono w rozdziale 4. 

Prawie wszyscy uznali turystykę wodną, uprawianą bez użycia napędu spalinowego 

(żeglarstwo,wind-surfing, kajakarstwo, używanie łodzi wiosłowych) za neutralną w stosunku 

do przyrody. Na Suwalszczyźnie liczniejsze grupy żeglarzy i kajakarzy pojawiają się na ogół 

po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków wodnych, a stosunkowo mała liczba jednostek 

pływających latem po jeziorach regionu nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego. Skala zniszczeń wynikających z wpływania łodzi w strefy roślin o liściach 

pływających lub w szuwary, a także dewastacja pobrzeża w miejscach wodowania 

i wyciągania sprzętu na brzeg mają ograniczony zasięg. Gorzej wygląda sytuacja na trasach 

kajakowych rzekami Czarna Hańcza i Rospuda, gdzie jednym z elementów oddziaływania na 

środowisko jest pozostawianie przez uczestników spływów znacznych ilości odpadów, 

zarówno w wodzie jak i na brzegach rzek. 
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Przekształcenia strefy pobrzeża pod wpływem użytkowania turystyczno-rekreacyjnego. 

Fot. M. Kamiński 

 

Dużą rozbieżność opinii uzyskano pytając o wędkarstwo. Najczęściej uznawano tę 

formę użytkowania jezior za neutralną, lub korzystnie oddziałującą na stan ekosystemów 

wodnych, choć pojawił się głos przeciwny takiemu stanowisku. Takie zróżnicowanie opinii 

jest w pełni uzasadnione. Podobnie jak w przypadku zawodowego rybactwa, można by 

wskazać przypadki niezwykle wartościowych z punktu widzenia ochrony środowiska działań 

podejmowanych przez organizacje wędkarskie i szeregowych jej członków, z drugiej zaś 

wskazać na praktyki, które niszczą ten pozytywny wizerunek. 

Niewątpliwy jest fakt, iż wędkarze, ze względu na swoją liczbę i bardzo wysoki udział 

w odłowach ryb (Stabiński, Krzywosz 2011), są grupą istotnie wpływającą na stan 

ekosystemów wodnych, głównie poprzez oddziaływanie na liczebność i strukturę ichtiofauny, 

ale nie tylko. 

W memoriale kierowanym do Prezydenta i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

marszałków Sejmu i Senatu, przyjętym uchwałą XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 16 października 2009 r. czytamy m.in.: "Dzięki 

uporczywej walce o ochronę środowiska naturalnego prowadzonej nieprzerwanie do dnia 
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dzisiejszego, można śmiało powiedzieć, że praca pokoleniowa często bezimiennych 

działaczy, rybaków i wędkarzy przyczyniła się do utrzymania wielu cennych przyrodniczo, 

gospodarczo i wędkarsko gatunków ryb i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym." 

Delegaci zjazdu apelowali m.in. o powstrzymywanie niszczenia dna i koryt rzek, 

przegradzania ich sieciami, ograniczanie kłusownictwa, przywracanie swobodnego dostępu 

do rzek i jezior, udrożnienie szlaków wędrówek ryb, zwiększenie liczebności i modernizacji 

działań Państwowej Straży Rybackiej etc., w czym można dostrzec obywatelską troskę o stan 

naszych wód. 

Wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim zwracają uwagę na 

podejmowane przez nich działania związane z ochroną wód przed kłusownictwem 

i zanieczyszczeniem. Jak podaje Wrona (2008) na zbiornikach położonych w pobliżu miast 

w południowej i zachodniej Polsce, wędkarze ujawniali samodzielnie 28% przypadków 

kłusownictwa, a dodatkowych 14% we współpracy z Państwową Strażą Rybacką. Również 

60% przypadków zanieczyszczeń wód zostało zauważonych przez wędkarzy, podczas gdy 

15% przypadków wykryła Państwowa Straż Rybacka, a 15% instytucje ochrony środowiska. 

Ten sam autor zauważa jednak, iż wędkarze przyczyniają się do eutrofizacji wód 

poprzez stosowanie zanęt organicznych. Badania wykazały, że średnia ilość zanęty 

wprowadzana przez statystycznego wędkarza w ciągu jednego dnia łowienia to 1,82 kg, 

a średnia roczna na wędkarza wynosiła 77,44 kg. Według Wołosa i Mioduszewskiej (2003) aż 

66% poławiających ryby stosuje zanęty, średnio 2,19 kg dziennie. Biorąc pod uwagę 

liczebność wędkarzy stosujących zanęty i ilość biogenów (azotu i fosforu) w stosowanych 

zanętach, można przypuszczać iż w niektórych obszarach cechujących się dużą presją 

wędkarską wzrost dynamiki procesu eutrofizacji wód może zależeć również od samych 

wędkarzy. Do podobnych wniosków doszli Czerniawski, Domagała i Pilecka-Rapacz (2010) 

prowadzący badania w zlewni rzeki Drawy. Na tamtym terenie ponad 80% wędkarzy stosuje 

zanęty w średniej ilości 2,68 kg dziennie. Po przeprowadzeniu analiz bilansu biogenów 

wynikało, że wraz z ilością wprowadzanej przez 1 wędkarza zanęty tj. 2,68 kg dziennie, do 

wody wprowadzane są odpowiednio 10,9 g fosforu oraz 32,18 g azotu. Średni odłów ryb 

przez 1 wędkarza wynosił na tym obszarze wynosił 0,45 kg, a w związku z tym z wody 

wybierał on w biomasie ryb tylko 3,15 g fosforu (29 % w stosunku do wprowadzonego 

w zanęcie) i 13,32 g azotu (41%). 

Pozostałe zarzuty niezgodnych z wymaganiami ochrony przyrody i środowiska 

zachowań wędkarzy obejmują między innymi niszczenie roślinności przybrzeżnej na 

stanowiskach, zaśmiecanie łowisk, pozostawianie resztek po patroszeniu ryb, 
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nieprzestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych oraz limitów połowowych, a także 

dokonywanie połowów bez wymaganych pozwoleń. Spostrzeżenia te znalazły 

odzwierciedlenie w opiniach wyrażanych w części ankiet wypełnionych przez rybackich 

użytkowników jezior na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim. Zróżnicowanie sytuacji 

występujących w poszczególnych akwenach znalazło odzwierciedlenie w odmiennych 

ocenach oddziaływania wędkarstwa na jakość wód. 

 

 
Biwak na trasie spływu Czarną Hańczą. Fot. M. Kamiński 

 

Ankietowani na ogół krytycznie odnoszą się do infrastruktury brzegowej (kąpieliska, 

plaże, zabudowa, pomosty, przystanie), uznając ich negatywny lub co najwyżej neutralny 

wpływ na stan ekosystemów wodnych. Jest to spostrzeżenie trafne, biorąc pod uwagę fakt, iż 

rzeczywisty wpływ zabudowy strefy brzegowej na jakość wód uzależniony jest od liczby 

i wielkości obiektów w stosunku do powierzchni akwenów i ich odporności na degradację. 

W przypadku budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także domków letniskowych 

ważną kwestią jest nie zawsze właściwe zabezpieczenie wód powierzchniowych i gleb przed 

dopływem ścieków i innych zanieczyszczeń. Niezależnie jednak od spełnienia technicznych 

wymogów w tym zakresie, każda inwestycja, która prowadzi do zniszczenia naturalnych 
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zespołów roślinnych w strefie pobrzeża i litoralu jezior oraz innych terenów w ich zlewni 

bezpośredniej, zwiększa transport biogenów do wód i przyspiesza ich eutrofizację.  

 

Duże zróżnicowanie opinii wystąpiło przy ocenie wpływu koszenia trzcin na stan 

ekosystemów wodnych. Jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę różnorodność 

akwenów, w tym ich trofii, ukształtowania strefy litoralu i powierzchni porośniętych przez 

roślinność wynurzoną. Koszenie trzcin, które odbywa się w okresie zlodzenia jezior, nie ma 

istotnego wpływu na usuwanie biogenów z ekosystemów wodnych, ponieważ pod koniec 

okresu wegetacyjnego wiele składników jest „wycofywanych” z łodyg i magazynowanych 

w kłączach. Z tego punktu widzenia usuwanie zdrewniałych pędów można uznać za neutralne 

lub pozytywne w stosunku do ekosystemu. Podwodne fragmenty makrolitów wynurzonych 

nie są niszczone podczas koszenia, a po zejściu lodu i przez cześć sezonu wegetacyjnego 

stanowią podłoże dla zgrupowań peryfitonu i fauny naroślinnej.  

 

 
Zimowe koszeni trzcin. Fot. M. Kamiński 

 

Usunięcie fragmentów gęsto rosnącej trzciny może okazać się korzystnym, a niekiedy 

wręcz koniecznym do przeprowadzenia zabiegiem w celu ochrony tarlisk ryb i siedlisk 
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bytowania bezkręgowców wodnych. W jeziorach w których uwidaczniają się efekty 

eutrofizacji, na przykład gęste skupienia glonów nitkowatych oplatających łodygi 

makrofitów, w gęstych i rozległych trzcinowiskach następuje niekorzystne dla większości 

organizmów pogorszenie warunków tlenowych i sanitarnych. W pasie makrofitów 

wynurzonych spowolniona zostaje wymiana wody, zwiększa się sedymentacja zawiesin 

i większych fragmentów detrytusu, następuje kumulacja materii organicznej a także 

różnorodnych śmieci. Obniżona koncentracja tlenu, a niekiedy także wydzielające się 

toksyczne gazy, ograniczają szanse przeżycia zarodków ryb, uniemożliwiają bytowanie wielu 

gatunków bezkręgowców i prowadzą do spadku różnorodności zespołów organizmów 

wodnych. Koszenie trzciny w takich miejscach może znacząco poprawić zarówno jakość 

siedliska jak i warunki prowadzenia gospodarki rybackiej. 

Odrębną kwestią jest wpływ koszenia makrofitów wynurzonych na ptaki wodne 

gniazdujące w litoralu. Jak wykazują wieloletnie obserwacje pracowników Wigierskiego 

Parku Narodowego (Kamiński, inf. ustna), pasowe wycinanie trzcin w układzie przemiennie 

występujących odcinków koszonych i nie koszonych (z pozostawieniem części ściętych 

źdźbeł), pozwala na utrzymanie lub wzrost liczebności ptaków wodnych gniazdujących 

w trzcinowiskach. Miejsca w których wykoszono trzciny są preferowane do zakładania 

gniazd przez niektóre ptaki wodne, np. mewy śmieszki i perkozy (Kurek 2004). Wiadomo 

także, iż niektóre ptaki, np. rybitwy mogą gnieździć się wyłącznie na niezarośniętych 

odcinkach pobrzeża. Jak można przypuszczać, umiarkowana eksploatacja trzcinowisk 

z pozostawianiem odcinków niekoszonych, jako miejsc schronienia, może sprzyjać ochronie 

części gatunków ptaków wodnych. 

Respondenci byli prawie jednomyślni w sprawie negatywnego oddziaływania 

grodzenia brzegów jezior na ich stan ekologiczny. Może to budzić zdziwienie, ponieważ 

trudno znaleźć przyczyny, dla których obecność ogrodzeń lub ich brak miałyby bezpośredni 

lub pośredni związek z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych. Ankietowani zapewne 

sugerowali się faktem, iż stawianie ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1.5 metrów od 

brzegu jest sprzeczne z prawem. Spotykane przy niektórych posesjach płoty dochodzące do 

linii brzegowej lub nawet wchodzące w wodę utrudniają dostępność zbiornika dla wędkarzy 

i turystów, a także uniemożliwiają przemieszczanie się dużych zwierząt. Tym nie mniej, 

z punktu widzenia ochrony ekosystemów wodnych, wpływ ogrodzeń można by ocenić jako 

neutralny. 



Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

102 

 

10. Wnioski i rozwiązania w zakresie ochrony przyrody i użytkowania jezior 

 

Z omówionych w rozdziale 9 wyników badań wynika, iż przynajmniej połowa 

ankietowanych rybackich użytkowników jezior na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim 

uznaje obecne przepisy dotyczące ochrony przyrody za dobre i skuteczne, nie dostrzega 

przypadków łamania prawa i nie widzi potrzeby zmiany obowiązujących przepisów.  

Pozostali przestawili wnioski dotyczące poprawy egzekwowania prawa w zakresie 

ochrony czystości wód, przestrzegania zakazu łowienia ryb w okresie ochronnym, zaostrzenia 

kar za zaśmiecanie i niszczenie środowiska oraz utworzenia straży ochrony przyrody "zamiast 

straży gminnych". 

Na pytanie "Jakie działania należałoby podjąć dla zrównoważonego użytkowania 

jezior?", trzech respondentów nie udzieliło odpowiedzi, uznając zapewne, że żadne nowe 

działania nie są potrzebne. Pozostałe podmioty zgłosiły następujące wnioski, uszeregowane 

według liczby postulatów: 

 działania edukacyjne 

Jak słusznie zauważa Hłobił (2010) podstawą kształtowania świadomości społecznej, 

poszerzonej o świadomość ekologiczną jako integralną część zrównoważonego rozwoju, jest 

wiedza. Zdobywanie jej, przetwarzanie i wykorzystywanie w różnych przedsięwzięciach to 

podstawa racjonalnych działań.  

Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody, w tym jezior, umożliwiające z jednej 

strony korzyści ekonomiczne, a z drugiej chroniące te zasoby przed degradacją bądź 

prowadzące do jego poprawy, oparte być musi na wiedzy. Ale nie tylko. Postawa każdego 

człowieka wobec środowiska naturalnego to system przekonań, wartości i odczuć 

w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska lub zagadnień z nim związanych. 

Ważnym elementem tych przekonań jest ich powiązanie z istniejącymi zagrożeniami 

ekologicznymi. Pocieszające jest, że ankietowani dostrzegli, iż wiedza na ten temat ma 

fundamentalne znaczenie dla ochrony przyrody. 

Dwóch respondentów doprecyzowało swój wniosek pisząc, iż działania edukacyjne 

powinny być kierowane do dzieci i młodzieży. Oczywiście, na najmłodszych koncentruje się 

edukacja formalna, a dzieci i młodzież najchętniej uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych: 

"zielonych szkołach", wycieczkach po ścieżkach edukacyjnych, konkursach lub różnorodnych 

imprezach pro-ekologicznych, które wpływają na ich stosunek do przyrody często także 

w późniejszych latach. Ale racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych wymaga 

podejmowania świadomych decyzji i działań w sferze organizacyjnej, prawnej i gospodarczej, 
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która jest domeną ludzi dorosłych. Tworzenie prawa, w szczególności prawa miejscowego, 

decyduje o możliwościach realizacji rozwoju zrównoważonego, uwzględniającego wszystkie 

aspekty życia społeczno-gospodarczego w powiązaniu z wymaganiami ochrony przyrody 

i środowiska. Najistotniejsze decyzje, które powinny tworzyć warunki dla zachowania lub 

poprawy stanu wód, zapadają na szczeblu lokalnym - w gminach i powiatach, a także te, które 

wynikają z prawa stanowionego przez instytucje ochrony przyrody. Jak słusznie zauważyli 

ankietowani, mamy dobre prawo krajowe - system ustaw i aktów wykonawczych, a także 

programów, których realizacja powinna zapewnić zapisany w konstytucji zrównoważony 

rozwój naszego kraju. W skali lokalnej, od opartej na wiedzy świadomości ekologicznej 

władz samorządowych zależy kształt podejmowanych decyzji środowiskowych. Do tych 

decyzji odnosi się wiele wniosków zgłoszonych przez rybackich użytkowników wód 

Suwalszczyzny. 

Nieformalna działalność edukacyjna powinna obejmować zarówno kręgi władz 

samorządowych jak i całe społeczności lokalne, które wywierają wpływ na podejmowane 

decyzje. Jak dotychczas, jedynie spektakularne działania ingerujące w przyrodę i krajobraz 

regionu (jak na przykład budowa na Suwalszczyźnie farm turbin wiatrowych) aktywizowały 

mieszkańców i zwiększały ich popyt na wiedzę. W odniesieniu do ochrony wód, 

upowszechnianie informacji o ich aktualnym stanie i funkcjach, zagrożeniach i pożądanych 

kierunkach ochrony powinno w perspektywie prowadzić do doskonalenia prawa lokalnego, 

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń 

wodnoprawnych i innych decyzji środowiskowych.  

Badania wykazały, iż część rybaków ma niewielką wiedzę na temat użytkowanych 

przez siebie zbiorników - nie zna ich walorów przyrodniczych, a nawet nie wie czy są objęte 

którąś z form ochrony. Jak już wcześniej omówiono, gospodarka rybacka może mieć duży 

wpływ na funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Dlatego też działania edukacyjne powinny 

być kierowane także do rybackich użytkowników jezior, z zaangażowaniem specjalistów 

rybactwa, ekologii wód i ekonomistów. Edukacji środowisk rybackich służą m.in. doroczne 

konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie".  

 

 doskonalenie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach 

 

Powstrzymywanie dopływu do wód substancji użyźniających i innych zanieczyszczeń 

jest podstawowym warunkiem utrzymania ich walorów przyrodniczych, co słusznie 
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zauważyli suwalscy rybacy. Biorąc pod uwagę przyczyny eutrofizacji wód Suwalszczyzny, 

warto oddzielnie omówić źródła punktowe i obszarowe. 

Istniejące i rozbudowywane systemy kanalizacyjne odprowadzają ścieki do lokalnych 

oczyszczalni, których funkcjonowanie podlega kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 

Środowiska. W powiecie suwalskim funkcjonuje 16 oczyszczalni, w augustowskim - 8, 

sejneńskim - 3, a w gminie Rajgród w powiecie grajewskim - jedna. Parametry 

oczyszczanych ścieków, które najczęściej trafiają do wód powierzchniowych, muszą 

odpowiadać warunkom określonym przepisami prawa w pozwoleniach wodnoprawnych. Jak 

wynika z raportów WIOŚ, w niektórych oczyszczalniach stwierdzane są nieprawidłowości, 

dotyczące np. niedostatecznego nadzoru nad pracą oczyszczalni w celu usuwania 

występujących przekroczeń bądź braku okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków 

w ramach automonitoringu oczyszczalni. Tym nie mniej, z wieloletniej perspektywy, 

zagrożenie wynikające z odprowadzania do suwalskich wód oczyszczonych ścieków 

komunalnych maleje. Jak jednak słusznie zauważył jeden z rybackich użytkowników jezior, 

lokalne oczyszczalnie ścieków powinny być systematycznie modernizowane, zgodnie 

z postępem technologicznym, dla poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń. Należy 

przy tym rozważać możliwości zastosowania dodatkowych technik "doczyszczania" ścieków, 

np. stawów. Modernizacja gospodarki wodno ściekowej powinna objąć także budowę 

urządzeń oczyszczających wody burzowe, dopływające do wód powierzchniowych z terenów 

zurbanizowanych. Obecność w niektórych wodach regionu, na przykład w jeziorze Wigry, 

zbyt wysokich koncentracji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wskazuje 

na potrzebę doskonalenia ochrony wód przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

Substancje użyźniające docierają do jezior nie tylko z dopływami rzecznymi lecz 

z całej zlewni bezpośredniej. Zanieczyszczenia obszarowe na ogół nie stanowią poważnego 

zagrożenia dla jakości wód, zwłaszcza na terenach lesistych, ze stosunkowo niewielkim 

udziałem gruntów ornych i terenów zurbanizowanych. Niepokój może jednak budzić sposób 

odprowadzania ścieków z zabudowy zagrodowej, nie objętej systemami kanalizacyjnymi i nie 

wyposażonej w przydomowe oczyszczalnie. Brak skutecznej kontroli nad szczelnością szamb 

i sposobem postępowania ze ściekami bytowymi, skutkować może zanieczyszczeniem gleb 

i najpłytszych warstw wodonośnych oraz migracją zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych.  

Lokalnie, jak zauważył jeden z ankietowanych podmiotów, zagrożenie dla wód 

stanowić mogą odcieki z obornika składowanego na powierzchni ziemi, stosowanie środków 

ochrony roślin, zbyt wysokich dawek i niewłaściwych sposobów nawożenia użytków rolnych. 
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Przeciwdziałać tym zjawiskom może budowa płyt obornikowych oraz działania edukacyjne 

ośrodków doradztwa rolniczego.  

 

 ograniczanie kłusownictwa 

 

Połowa ankietowanych uznała, iż dla zrównoważonego użytkowania jezior konieczne 

jest ograniczanie kłusownictwa, poprzez wzmocnienie i doskonalenie działań Państwowej 

Straży Rybackiej, Policji, a także Społecznej Straży Rybackiej. Nie sposób nie zgodzić się 

z takim wnioskiem. Podstawowym zadaniem podległej wojewodzie Państwowej Straży 

Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów 

wydanych na jej podstawie, nie tylko w aspekcie ochrony rybostanu, lecz także innych 

elementów ekosystemów wodnych. Strażnicy posiadają bowiem uprawnienia przysługujące 

m.in. straży parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody. 

Niekiedy realizuje także działania edukacyjne. Państwowa Straż Rybacka współdziała 

z Policją w sprawach zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu a także obrotu 

nielegalnie pozyskanymi w powierzchniowych wodach śródlądowych rybami, rakami 

i minogami.  

Rybaccy użytkownicy jezior Suwalszczyzny zauważają, iż liczba strażników jest 

zdecydowanie za niska w stosunku do powierzchni kontrolowanego obszaru. Tak jest 

w istocie. W dyskusjach toczonych na różnych forach pojawia się postulat zwiększenia 

w Polsce liczby strażników z około 400 do około 1500, aby PSR mogła skuteczniej niż do tej 

pory realizować zadania z zakresu zwalczania kłusownictwa i ochrony wód. 

Przy obecnym stanie budżetu państwa i województwa, istotne zwiększenie liczby 

funkcjonariuszy, pomimo dostrzeganych potrzeb, w perspektywie najbliższych lat wydaje się 

mało prawdopodobne. Przejściowym rozwiązaniem, pomocnym w zwalczaniu  kłusownictwa, 

może być zwiększenie liczebności i aktywności Społecznej Straży Rybackiej a także rozwój 

wspólnych działań, podejmowanych z Państwową Strażą Rybacką i Policją. Organizatorem 

Społecznej Straży Rybackiej na terenie okręgu białostockiego jest Polski Związek Wędkarski. 

Jak dotychczas na Suwalszczyźnie SSR działa tylko w powiecie suwalskim. Jej członkowie 

korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Choć mają 

ograniczone uprawnienia, obejmujące głównie kontrolę dokumentów uprawniających do 

połowów oraz masy i gatunków odłowionych ryb, zwiększenie aktywności straży przyczynić 

by się mogło do ograniczenia liczby wykroczeń związanych z nielegalnymi połowami lub 

nieprzestrzeganiem regulaminów wędkowania. 
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 prowadzenie systematycznego monitoringu jezior 

 

Fachowa wiedza na temat rzeczywistego stanu ekosystemów wodnych oraz 

istniejących zagrożeń jest podstawą do planowania działań ochronnych oraz sposobów 

korzystania z zasobów wód. Stan jezior i rzek na terenie objętym LSROR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie" oceniany jest w ramach monitoringu państwowego, który prowadzi 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku (Delegatura w Suwałkach - 

powiaty suwalski, sejneński i augustowski oraz Delegatura w Łomży - powiat grajewski). 

Wybrane wyniki monitoringu wód zaprezentowane zostały w rozdziale 2.2. niniejszego 

opracowania. Choć dotyczą tylko wybranych akwenów, ukazują zróżnicowanie stanu 

jakościowego wód, a powtarzane w cyklach wieloletnich pozwalają oceniać zmiany tej 

jakości w czasie. Dodatkowych informacji dostarczają badania naukowe prowadzone przez 

uczelnie i instytuty badawcze, a także pojedynczych specjalistów różnych dziedzin. Choć nie 

są to badania monitoringowe (cykliczne i jednorodne metodycznie), dokumentują stan 

wybranych elementów ekosystemu i mogą dawać podstawy do wnioskowania o kierunkach 

i tempie ich  przekształceń. Specyficzną formą monitoringu przyrodniczego są także odłowy 

rybackie, dokumentujące zmiany struktury zespołów ryb i ich względnej liczebności.  

Wniosek, aby objąć częstymi badaniami monitoringowymi wszystkie jeziora 

o powierzchni powyżej 20 ha przekracza obecnie możliwości kadrowe, sprzętowe i finansowe 

Inspektoratu, który realizować musi także wiele innych zadań.  

 

 redukcja liczebności populacji kormorana 

 

Liczny na Suwalszczyźnie kormoran jest na wielu jeziorach zagrożeniem dla 

rybostanu i jakości wód, a także, choć w mniejszej skali, roślinności lądowej w koloniach 

lęgowych lub pobytowych. Obszerny przegląd zagadnień wpływ kormorana na populacje ryb 

w zbiornikach wodnych na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim zawarty jest w pracy 

Krzywosza i Kamińskiego (2012). Uzasadniona względami ekonomicznymi i związanymi 

z ochroną ekosystemów wodnych redukcja liczebności populacji kormorana nie jest jednak 

sprawą łatwą.  

Na wnioski rybackich użytkowników jezior i Polskiego Związku Łowieckiego 

w Suwałkach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała zgodę na 

odstrzelenie w roku 2012 roku 140 ptaków (w 2011 r. - 370, w 2010 r. - 175). Redukcje są 

możliwe do realizacji zgodnie z najnowszymi zasadami, jakie przyjęła w lutym w tej sprawie 

Regionalna Rada Ochrony Przyrody. Zgodnie z nimi, odstrzał i płoszenie odbywa się według 
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precyzyjnych, szczegółowych kryteriów związanych m.in. z odległością od miejsc lęgowych 

kormoranów. RDOŚ zdecydowała, że do 10 kormoranów można odstrzelić na każdym 

z jezior m.in.: Gaładuś, Serwy, Białe, Studzieniczne, Sajno, Gremzdy, Długie, Krasnopolskie. 

W poszczególnych przypadkach zastosowano różne obostrzenia, np. odstrzał poza okresem 

lęgowym czy też odstrzał tylko osobników dwuletnich. 

 

 
Kormorany - utrapienie dla rybackich użytkowników jezior. Fot. M. Kamiński 

 

Strzelanie do kormoranów nie jest skutecznym, ale jak dotychczas jedynym legalnym 

sposobem ograniczania ich liczebności. Wydane zezwolenia na odstrzał wykorzystywane są 

tylko częściowo. W 2010 roku można było odstrzelić 175 kormoranów, ale faktycznie 

odstrzelono jedynie 22 sztuki. 

  

 ułatwienia w uzyskaniu dotacji na zarybienia 

 

Rybaccy użytkownicy jezior, chcąc i musząc zarybiać swoje wody, mają dwa wyjścia 

- albo zakupić materiał zarybieniowy, albo wyprodukować go samemu. Niektóre podmioty, 

jak Polski Związek Wędkarski i Wigierski Park Narodowy posiadają własne wylęgarnie, 

odławiają tarlaki i produkują materiał zarybieniowy. Zakupują tylko te sortymenty, których 
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nie są w stanie sami wyhodować, w tym narybek węgorza. "Mniejsi" użytkownicy mogą 

uzyskać tańszy wylęg korzystając z usług wylęgarniczych, dostarczając zapłodnioną ikrę. 

Wigierski Park Narodowy w rozliczeniu z podmiotami dostarczającymi ikrę siei, sielawy 

i szczupaka oferuje odbiór połowy wyhodowanego materiału zarybieniowego za darmo 

(połowę przeznaczając na zarybienia jezior WPN-u), bądź zakup całego wylęgu w cenie 50% 

wartości rynkowej materiału wyhodowanego z obcej ikry.  

Pewną nadzieję na obniżenie kosztów zakupu narybku daje projektowana zmiana 

w ustawie o rybactwie śródlądowym. Jak podaje (Ferlin 2012) ważnym elementem 

przygotowywanej zmiany jest zamiana płatności czynszu dzierżawnego na nakłady rzeczowo-

finansowe, które mogą być skierowane na zarybianie m.in. węgorzem. 

 

 
Inkubacja ikry sielawy w wylęgarni ryb WPN-u. Fot. M. Kamiński 

 

 ograniczanie liczby i wielkości pomostów 

 

Jeden z ankietowanych postawił wniosek o ograniczanie liczby pomostów na 

jeziorach, proponując, aby ich nie było więcej niż 4 (o łącznej powierzchni do 120 m
2
) na 100 

ha jeziora. Pojedyncze pomosty, w tym pomosty cumownicze, nie stanowią zagrożenia dla 

ekosystemu jezior, często nawet ograniczają dewastację pobrzeża przez użytkowników wód. 
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W przypadku dużej ich liczby pojawiają się straty przyrodnicze, w postaci przekształcenia 

charakteru pobrzeża oraz zniszczenia siedlisk i gatunków litoralowych. Dla prawidłowego 

funkcjonowania ekosystemów wodnych należałoby dążyć do eliminowania wszelkiej 

zabudowy w strefie pobrzeża i litoralu jeziornego, w tym także budowy nowych pomostów. 

Wniosek taki może być wprowadzony w życie wyłącznie poprzez prawo lokalne - miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego lub plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Postawienie pomostu wymaga także zgody właściciela gruntów pod wodami, pozwolenia 

wodnoprawnego, a w przypadku większych pomostów (o czym była mowa wcześniej) także 

pozwolenia na budowę.  

 

 ustanawianie wokół jezior stref wolnych od zabudowy 

 

Urbanizacja zlewni bezpośredniej jezior prowadzi do zwiększania ładunku biogenów 

i zanieczyszczeń, które docierają do wód, i z tego względu powinna być ograniczana. 

Dotyczy to również innych aspektów oddziaływania na środowisko, m.in. hałasu i lokalnej 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Dlatego też wniosek, świadczący o zrozumieniu tego 

zagadnienia przez wnioskodawcę, jest słuszny. Jedyną drogą jego realizacji jest, podobnie jak 

w przypadku pomostów, wprowadzenie odpowiednich zapisów do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takich planów - do studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Choć studium nie jest aktem 

prawa miejscowego, jednak mogą być w nim wskazane tereny wyłączone spod zabudowy. 
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11. Streszczenie 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących relacji 

pomiędzy różnymi formami użytkowania wód, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

rybackiej i wędkarskiej, a celami dla których powołano obszary chronione, na przykład park 

narodowy, rezerwat przyrody czy obiekt europejskiej sieci Natura 2000. Ważną częścią 

opracowania są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych pośród rybackich 

użytkowników jezior, które przedstawiają ich opinie na temat praktycznych aspektów 

użytkowania i ochrony wód oraz zawierają wnioski na przyszłość.  

Opracowanie powstało na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", które obejmuje obszar 17 gmin - obszarów zależnych 

od rybactwa: Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w powiecie 

suwalskim, gmin Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny w powiecie sejneńskim, miasta Augustów, 

gminy Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka i Płaska w powiecie augustowskim, oraz 

gminy Rajgród w powiecie grajewskim. Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 3 262 

km
2
.  

Stan ekosystemów wodnych  

 

Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, na obszarze działania Lokalnej Grupy 

Rybackiej, znajduje się 277 jezior (powyżej 1 ha), o łącznej powierzchni całkowitej 16 024,00 

ha. Według Atlasu jezior Polski (IMGW, 1996) jezior o powierzchni powyżej 10 ha jest 150. 

Zajmują one łączną powierzchnię 15823 ha. Ich charakter ekologiczny jest niezwykle 

zróżnicowany. Wynika on głównie z różnorodności morfometrycznej (wielkości, głębokości, 

ukształtowania dna, rozwinięcia linii brzegowej), trofii (żyzności) i warunków 

hydrologicznych (m.in. przepływowości).  

Rozdzielenie Pojezierza wododziałami (fragmenty dorzeczy Niemna, Wisły i Pregoły) 

powoduje, iż nie występują tu duże rzeki, a jedynie cieki mające charakter potoków 

piaszczystych lub żwirowych, małych rzek nizinnych oraz odcinków łączących jeziora. 

Prawie wszystkie cieki mają charakter naturalny, płynąc nieregulowanymi korytami 

i posiadają wysokie wartości przyrodnicze. 

Jeziora duże, głębokie i posiadające stosunkowo niewielką zlewnię najczęściej mają 

charakter od oligo-mezotroficznego (jeziora: Hańcza i Ożewo) do mezotroficznego (jak np. 

Gaładuś, Szelment Wielki, Białe Wigierskie i Wigry). Najliczniejszą na Pojezierzu grupę 

jezior stanowią płytsze i na ogół mniejsze zbiorniki mezo-eutroficzne i eutroficzne. 
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Specyficznymi ekosystemami wodnymi są drobne zbiorniki humotroficzne (polihumisowe, 

dystroficzne), często nazywane na Suwalszczyźnie sucharami. Występują w otoczeniu lasów 

iglastych, głównie w Wigierskim Parku Narodowym, na Pojezierzu Sejneńskim, oraz 

w lasach Puszczy Augustowskiej.  

Jakość wód Pojezierza opisano na podstawie badań prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku (delegatury w Suwałkach i w Łomży).  

Stan rzek Suwalszczyzny jest zróżnicowany. Badania prowadzone w latach 2008-2010 

wykazały, że: 

 większość rzek, według elementów biologicznych wykazywała stan dobry (II), jedna 

stan bardzo dobry (Marycha - Zelwa) i jedna umiarkowany (Hołnianka - Hołny 

Wolmera); 

 ocena stanu według elementów fizykochemicznych wykazała, iż na 10 z 16 stanowisk 

stan wód był poniżej dobrego lub umiarkowany, w pozostałych miejscach - dobry 

 sumarycznie, stan ekologiczny ocenianych wód był na ogół jako umiarkowany (III), 

na 4 stanowiskach dobry, a na jednym stanowisku słaby (Turówka - Białobrzegi); 

 żadna z badanych wód nie spełnia kryteriów przydatności do bytowania ryb (jedynie 

w 2009 roku stwierdzono przydatność wód Czarnej Hańczy (profil Kudrynki) do 

bytowania ryb karpiowatych; 

 wody rzek dyskwalifikują na ogół ponadnormatywne koncentracje różnych form 

azotu, ogólnego węgla organicznego, fosforu, niska koncentracja tlenu bądź obecność 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

 

Biorąc pod uwagę badania przeprowadzone w latach 2007-2011, stan jezior Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego można określić w sposób następujący: 

 większość zbadanych dotychczas jezior, na podstawie oceny biologicznej reprezentuje 

stan dobry (40 ocen), znacznie mniejsza liczba stan bardzo dobry (15 ocen) lub 

umiarkowany (8) w jeziorach: Wiżajny, Pomorze, Rospuda Filipowska, Boczne 

k. Przerośli; 

 stan ekologiczny objętych monitoringiem jezior jest gorszy, w porównaniu z oceną 

biologiczną: w 27 badaniach dobry, w 21 – umiarkowany i w15 – bardzo dobry; 

 stan chemiczny jezior badano 24 razy, wykazując w 21 przypadkach stan dobry, 

a w trzech zły (jeziora: Długie Augustowskie, Miałkie, Wigry); 
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 Bardzo niepokoi fakt, iż na 8 ocen stanu jednolitych części wód aż 5 badaniach 

stwierdzono stan zły, w jeziorach: Wigry, Miałkie, Długie Augustowskie, Rospuda 

Filipowska, Sumowo Bakałarzewskie. Czynnikami, które decydowały o tym stanie 

były: obecność w wodzie substancji priorytetowych (wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne), niekiedy także niska koncentracja tlenu w hypolimnionie 

lub zbyt wysoka koncentracja związków azotu. 

 

Jakość wód a rybostan 

 

Skład gatunkowy i struktura zespołów ryb zasiedlających poszczególne rodzaje wód 

jest zróżnicowany. Według rybackiej klasyfikacji wód, na Suwalszczyźnie występują 

zbiorniki wodne reprezentujące następujące rybackie typy jezior: sielawowe, leszczowe, 

sandaczowe, linowo-szczupakowe i karasiowe. 

Na naturalne zróżnicowanie zespołów ryb w poszczególnych typach jezior ma wpływ 

wiele czynników, z których najważniejszymi są żyzność (trofia, produktywność) 

i morfometria zbiornika oraz odczyn wody. Pozostałe właściwości siedlisk mają charakter 

wtórny.  

Od głębokości, wielkości i ukształtowania dna uzależnione są np. warunki termiczne 

i sposób mieszania się wód jeziora (miksja). W jeziorach głębokich, w okresie stagnacji 

letniej obserwujemy wyraźną stratyfikację termiczną z ciepłą, kilkumetrową warstwą 

epilimnionu i zimnym hypolimnionem. Niektóre gatunki ryb, jak sieja, sielawa czy miętus, 

które wymagają niskiej temperatury wody, mogą występować wyłącznie w głębokich, 

stratyfikowanych zbiornikach wodnych. 

Od żyzności wód uzależniona jest produkcja pierwotna jezior, przejawiająca się 

obfitością glonów planktonowych. Rosnącej trofii (eutrofizacji) towarzyszy zwiększanie się 

liczebności i biomasy fitoplanktonu, a przez to zmniejszanie się przezroczystości wody 

i spadek koncentracji tlenu w głębszych warstwach wody na skutek rozkładu biomasy. 

W jeziorach eutroficznych, zarówno w okresie stagnacji letniej jak i zimowej, procesy 

rozkładu biomasy mogą spowodować całkowite odtlenienie głębszych warstw wody oraz 

wydzielanie się z osadów dennych toksycznego siarkowodoru. Warunki tlenowe są jednym z 

podstawowych czynników wpływających na skład gatunkowy i tempo wzrostu ryb oraz na 

ich rozmieszczenie w obrębie zbiornika. Szczególnie wysokie wymagania odnośnie tlenu 

rozpuszczonego w wodzie mają ryby łososiowate i koregonidy  

Warunki tlenowe oddziałują nie tylko na ryby, lecz także na bezkręgowce, które dla 

większości z nich stanowią główne źródło pokarmu. Towarzyszące eutrofizacji zmiany 
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warunków siedliskowych, w tym koncentracji tlenu oraz warunków odżywiania się kształtują 

strukturę gatunkową zespołów ryb.  

Zmiany naturalnej struktury zespołów ryb towarzyszące rosnącej trofii jezior są 

bardzo wyraźne. W jeziorach oligo-mezo i mezotroficznych wysoki jest udział koregonidów, 

które przy dalszym wzroście żyzności wód zanikają. Ryby drapieżne osiągają maksimum 

masy w jeziorach mezo-eutroficznych, później ich udział wyraźnie się zmniejsza. Stale rośnie 

natomiast  udział ryb karpiowatych - od najniższej żyzności aż po zaawansowaną eutrofię.  

Modelowe procesy przekształceń rybostanu mogą być istotnie modyfikowane przez 

gospodarkę rybacką (odłowy i zarybienia), połowy wędkarskie, kłusownictwo rybackie, 

a także inne, poza trofią, czynniki wpływające na rozrodczość i śmiertelność ryb. 

 

Zasady ochrony ryb i ekosystemów wodnych w świetle prawa 

 

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa określają zasady korzystania z wód 

i ich zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony definiują cele 

środowiskowe, z drugiej wprowadzają mechanizmy służące ochronie wód i ich racjonalnemu 

wykorzystywaniu. W opracowaniu umieszczono przegląd podstawowych aktów prawnych 

i wybranych przepisów dotyczących ochrony i użytkowania wód, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki rybackiej. Omówione zostały m.in. przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, zarządzania wodami, ochrony przyrody, gospodarki rybackiej, wędkarstwa, 

użytkowania turystycznego i rekreacyjnego wód. W tekście umieszczone zostały komentarze 

związane z wdrażaniem niektórych przepisów na Suwalszczyźnie. 

 

Wody objęte rożnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu 

 

Suwalszczyzna jest uznawana za region o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych, czego dowodem jest powołanie wielu, przewidzianych w ustawie, form 

ochrony. Tworzenie obszarów o szczególnym statusie może determinować warunki 

korzystania z zasobów wodnych. Dlatego też w kolejnej części opracowania przedstawiono 

wody położone na terenach chronionych, wraz z praktycznymi informacjami na temat ich 

użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej. Scharakteryzowano 

m.in. zasoby i korzystanie z wód w Wigierskim Parku Narodowym, Suwalskim Parku 

Krajobrazowym, w 11 rezerwatach przyrody (chroniących ekosystemy wodne), obszarach 

chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych i w innych formach ochrony. Szczegółowo 

opisano wody chronione w europejskiej sieci Natura 2000, jako Obszarach Mających 

Znaczenie dla Wspólnoty – przyszłych obszarach ochrony siedlisk (SOO). Zwrócono uwagę 
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na występujące w wodach Suwalszczyzny gatunki i siedliska przyrodnicze chronione na 

mocy Dyrektywy Siedliskowej. Szczegółowe zasady ochrony i użytkowania wód położonych 

na obszarach Natura 2000 określą opracowywane obecnie plany zadań ochronnych (dla 

Wigierskiego Parku Narodowego – plan ochrony), które po zatwierdzeniu staną się aktami 

prawa miejscowego.  

 

Warunki prowadzenia gospodarki rybackiej na obszarach chronionych 

 

Warunki prowadzenia gospodarki rybackiej na obszarach chronionych są 

zróżnicowane: 

1. Z typowej gospodarki rybackiej wyłączony jest obszar Wigierskiego Parku 

Narodowego. W jeziorach objętych ścisłą ochroną nie wykonuje się odłowów regulacyjnych. 

Wszelkie działania związane z zarybieniami i odłowami ryb w jeziorach czynnie chronionych 

(w tym w największym w regionie jeziorze Wigry), a także przepisy dotyczące połowów 

wędkarskich, podporządkowane są ochronie ichtiofauny i funkcjonowania ekosystemów 

wodnych - zgodnie z planami zadań ochronnych zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. 

2. W Suwalskim Parku Krajobrazowym jeziora przydatne do produkcji rybackiej, 

w tych charakteryzujące się wysokimi walorami przyrodniczymi (jak np. jezioro Hańcza), są 

wykorzystywane na zasadach określonych w operatach rybackich, które uwzględniać 

powinny zapisy planu ochrony parku, a w odniesieniu do jeziora Hańcza - także planu 

ochrony rezerwatu. 

3. W rezerwatach przyrody obowiązują na ogół ogólne zasady użytkowania 

i udostępniania zbiorników wodnych, określone przepisami ustawy o ochronie przyrody. 

W większości rezerwatów występują wody, które z punktu widzenia gospodarki rybackiej są 

nieużytkami (zbiorniki dystroficzne, małe, płytkie i zarastające jeziorka bądź niewielkie 

cieki). W odniesieniu do większych zbiorników w rezerwatach (jeziora: Hańcza, Kolno, 

Kalejty) obowiązują zasady określone w operatach rybackich mających uwzględniać przepisy 

dotyczące ochrony rezerwatu.  

4. Dla obszarów Natura 2000 opracowywane są obecnie plany zadań ochronnych, 

które być może wprowadzą ograniczenia zakresu lub metod prowadzenia gospodarki 

rybackiej. Zapewne, dla ochrony niektórych siedlisk "naturowych", w szczególności jezior 

z łąkami ramienicowymi, wprowadzone zostaną zakazy: używania sprzętu ciągnionego 

w strefie litoralu i zarybiania wód gatunkami roślinożernymi oraz nakaz zwiększenia udziału 

ryb drapieżnych w rybostanie. Dla jezior które są miejscem żerowania, lęgów lub okresowego 

przebywania chronionych i zagrożonych w Europie gatunków ptaków, prawdopodobne jest 
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także wprowadzenie ograniczeń czasowych w użytkowaniu jezior. Do czasu zatwierdzenia 

tych planów, gospodarka rybacka prowadzona będzie zgodnie z aktualnymi operatami. 

5 Na pozostałych obszarach chronionych obowiązują ogólne zasady prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej. 

 

Wpływ gospodarki rybackiej na jakość wód 

 

Wpływ jeziorowej gospodarki rybackiej na jakość wód ma charakter pośredni, 

związany z możliwością kształtowania struktury gatunkowej i liczebności zespołów ryb. Ma 

on charakter złożony, oparty o wielokierunkowe interakcje ryb z innym grupami organizmów. 

W wielu zbiornikach wodnych obecność ryb istotnie wpływa na przyspieszenie obiegu 

pierwiastków, co sprzyja utrzymywaniu się wyższej żyzności wód, z wszystkimi 

konsekwencjami tego procesu (np. zakwitami glonów i obniżaniem się koncentracji tlenu, 

zwłaszcza w głębszych warstwach wody). Ryby uczestniczą bezpośrednio w krążeniu 

biogenów m.in. poprzez ich kumulację w ciele, wydzielanie przyżyciowe lub przenoszenie 

pierwiastków zawartych w fekaliach do innych części zbiornika. Przyspieszanie przez ryby 

karpiowate obiegu pierwiastków jest  także wynikiem żerowania na bezkręgowcach 

bentosowych, peryfitonie i makrofitach, zjadania owadów opadających na powierzchnię 

zbiornika oraz mieszania powierzchniowej warstwy osadów dennych przez ryby 

bentosożerne, co ułatwia uwalnianie biogenów. 

Bardzo duże znaczenie dla kształtowania się jakości wód ma obecność w strukturze 

ichtiofauny ryb planktonożernych, które eliminują z zespołu m.in duże wioślarki 

planktonowe. Większość z nich zdobywa pokarm poprzez odfiltrowywanie z wody drobnych 

zawiesin, w tym komórek glonów planktonowych. W zbiornikach bezrybnych lub o małej 

liczebności ryb planktonożernych filtrujące skorupiaki planktonowe eliminują z toni wodnej 

duże ilości zawiesin, co ogranicza efekty eutrofizacji. Dzięki większej przezroczystości wód 

korzystniejsze warunki rozwoju mają makrofity zanurzone, poprawiają się także warunki 

tlenowe w zbiorniku. 

Dlatego też zrównoważona, jeziorowa gospodarka rybacka powinna być 

ukierunkowana na produkcję ryb drapieżnych oraz ograniczanie liczebności ryb 

planktonożernych i ryb bentosożernych, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za 

utrzymywanie lub pogłębianie się efektów eutrofizacji jezior. W opracowaniu szerzej 

omówiono zasady biomanipulacji, jako narzędzia wspomagającego ochronę jakości wód. 

Przedstawiono także problemy, jakie dla ochrony wód mogą stwarzać zarybienia obcymi 

gatunkami ichtiofauny. 
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Wpływ gospodarki stawowej na jakość wód Pojezierza jest znikomy, ze względu na 

małą powierzchnię stawów i ich stosunkowo niewielką produkcję. Największy obręb 

hodowlany Wojdy k. Rajgrodu obejmuje ok. 80 ha stawów. Skala oddziaływania wód 

spuszczanych ze stawów na odbiornik uzależniona jest od wielu czynników, w tym obsady 

ryb, ilości i jakości stosowanych pasz, nawozów, leków i innych środków chemicznych. 

Wpływ wędkujących na jakość wód powierzchniowych ma charakter dwojaki: 

pośredni i bezpośredni. Wpływ pośredni obejmuje przekształcenia struktury gatunkowej 

ichtiofauny, ze względu na selektywny charakter połowów. W połowach dominują (ok. 57%) 

ryby drapieżne. Ograniczanie liczby ryb drapieżnych sprzyja pogłębianiu się efektów 

eutrofizacji jezior. Zbawiennym dla ochrony jakości wód byłoby upowszechnianie się wśród 

poławiających ryby drapieżne zasady "złów i wypuść" (catch-and-release), która jest szeroko 

stosowana m.in. w krajach anglosaskich i w Europie Zachodniej. 

Bezpośredni wpływ wędkarzy na jakość wód obejmuje wiele czynników, z których 

najważniejszymi są: wprowadzanie do wód dużych ilości zanęt organicznych, zaśmiecanie i 

zanieczyszczanie łowisk oraz niszczenie roślinności przybrzeżnej na stanowiskach 

brzegowych.  

 

Zasady zrównoważonego użytkowania zasobów ryb na obszarach chronionych 

 

Zrównoważone użytkowanie zasobów ryb, w szczególności na obszarach 

chronionych, wymaga przyjęcia i stosowania kilku, omówionych dokładniej w treści 

opracowania,  fundamentalnych zasad: 

 Dostosowywania wielkości połowów do liczebności rybostanu;  

 Utrzymania lub restytucji różnorodności gatunkowej zespołów ryb; 

 Kształtowania struktury zespołów ryb zgodnej z potrzebami ochrony wód; 

 Dostosowania czasu, miejsca i technik połowowych do potrzeb ochrony ekosystemu; 

 Wspierania działań ograniczających eutrofizację i zanieczyszczenie wód;  

 Prowadzenia stałego monitoringu jakości wód i rybostanu. 

 

Ochrona przyrody a gospodarka rybacka w opinii rybackich użytkowników jezior  

 

Dla uzyskania opinii rybackich użytkowników jezior na temat stanu jezior i relacji 

pomiędzy gospodarką rybacką a ochroną ekosystemów wodnych przeprowadzono badania 

ankietowe, których wyniki wraz z komentarzem zaprezentowano w kolejnej części 

opracowania. 
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Ankietę otrzymało 45 osób i firm - członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Odpowiedziało na nią 10 podmiotów prowadzących 

gospodarkę rybacką na wodach Suwalszczyzny, w tym zarówno użytkownicy dużych jezior 

jak i niewielkich akwenów. Osoby i firmy, które przesłały wypełnione ankiety gospodarują na 

obszarze ponad 7426 ha wód, czyli około 46% powierzchni wód Suwalszczyzny. Dlatego też, 

pomimo niewielkiej liczby ankiet, ich wyniki mogą być uznane za miarodajne. 

Podmioty, które wzięły udział w badaniach, prowadzą gospodarkę na wodach 

reprezentujących różne rybackie typy jezior: jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, 

linowo-szczupakowe i karasiowe, a także jeden obwód z rzeką pstrągową. 

Ocena walorów przyrodniczych wód była zróżnicowana. Żaden z respondentów nie 

stwierdził, że użytkowane wody charakteryzują się małymi walorami przyrodniczymi, trzech 

określiło te walory jako przeciętne, trzech jako wysokie, a czterech jako bardzo wysokie. 

Przeciętną ocenę wystawiono jeziorom małym, płytkim i zeutrofizowanym. Najwyższą ocenę 

uzyskały jeziora sielawowe - Wigry, Hańcza, Długie Krasnopolskie, Gaładuś czy Szurpiły, 

które zostały uznane za unikatowe w skali kraju.  

Rybacy oceniali zmiany stanu jezior w okresie ich rybackiego użytkowania. Ośmiu 

respondentów stwierdziło, iż jakość wód się nie zmienia, jeden zauważył poprawę, a jeden, 

że w części jezior obserwowana jest poprawa, podczas gdy w innych, na skutek postępującej 

eutrofizacji, jakość wód ulega pogorszeniu, czego dowodem jest "wypadanie" sielawy. 

Na pytanie dotyczące zmian w strukturze zespołów ryb nie uzyskano jednoznacznych 

odpowiedzi. Tym nie mniej można przypuszczać, iż w jeziorach sielawowych udział sielawy 

częściej maleje niż rośnie, a udział ryb karpiowatych częściej rośnie lub pozostaje stały niż 

maleje. 

Wszyscy ankietowani rybaccy użytkownicy jezior posiadali aktualne i pozytywnie 

zaopiniowane operaty rybackie. Wigierski Park Narodowy prowadzi zarybienia i odłowy ryb 

zgodnie z corocznymi zarządzeniami ministra środowiska w sprawie zadań ochronnych dla 

parku narodowego. Niektóre operaty nie zawierają wszystkich wymaganych przepisami 

informacji. Brak wiedzy na temat rodzaju, zakresu i wpływu kłusownictwa, a także szkód 

wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące - np. kormorany, zdecydowanie utrudnia 

właściwe zaplanowanie gospodarki rybackiej. W sytuacjach, gdy presja kłusownictwa lub np. 

kormoranów jest znaczna oraz gdy nieoszacowane są odłowy wędkarskie, połowy rybackie 

mogą przekroczyć bezpieczny limit połowowy, co byłoby sprzeczne z zasadami racjonalnej 

gospodarki rybackiej i mogłoby prowadzić do przełowienia zbiorników.  
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Jeden z respondentów prawdopodobnie nie posiada w swoim operacie informacji 

o sposobach regulowania wielkości i struktury populacji ryb drapieżnych i ryb karpiowatych. 

Zachowanie właściwej proporcji pomiędzy tymi dwiema grupami troficznymi ma duże 

znaczenie dla osłabiania efektów eutrofizacji i poprawy warunków bytowania innych 

organizmów wodnych, a tym samym ich ochrony. 

W większości wód rybacy używają narzędzi ciągnionych. Tylko trzech 

użytkowników, gospodarujących na trzech jeziorach linowo-szczupakowych, dwóch jeziorach 

leszczowych i jednym sielawowym nie stosuje połowów niewodem. Połowy sprzętem 

ciągnionym mogą stanowić zagrożenie m.in. dla części zbiorowisk roślinności porastającej 

dno zbiornika. 

W ciągu ostatnich pięciu lat z powierzchni 7426 ha wód, czyli około 46% powierzchni 

wód Suwalszczyzny, odławiano średnio: siei i sielawy 3,80 (kg/ha/rok), ryb karpiowatych 

6,00 (kg/ha/rok), a ryb drapieżnych 2,81 (kg/ha/rok). Przyjmując iż średnie roczne odłowy 

wędkarskie z jezior Suwalszczyzny wynoszą około 8,1 kg/ha można wyliczyć, że legalne 

pozyskanie ryb z jezior w tym regionie kształtuje się na poziomie około 20,7 kg/ha/rok. 

Rzeczywiste straty biomasy ryb zwiększane są przez odłowy kłusownicze (można je 

oszacować na kilka kg/ha/rok) oraz wyjadanie przez zwierzęta rybożerne, głownie 

kormorany. Łączne ubytki biomasy ryb mogą przekroczyć 40 kg/ha/rok. 

Z danych literaturowych wynika, iż całkowita roczna produkcja ryb w jeziorach 

kształtuje się na poziomie około 75 kg/ha. Dla zachowania ciągłości produkcji i utrzymania 

dalszych możliwości produkcyjnych populacji ryb, połowy nie powinny przekraczać 25% 

produkcji całkowitej. Dopuszczalna wielkość połowów nie powinna więc przekraczać 20 

kg/ha.  

W odpowiedzi na kolejne pytanie, sześciu ankietowanych napisało, iż poddawani byli 

ocenie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Jeden corocznie (?), pozostali na ogół 

w okresach 2 lub 3 letnich. Dwóch rybackich użytkowników jezior nigdy nie było 

kontrolowanych, a jeden nie udzielił na to pytanie odpowiedzi. 

Zaniepokojenie może budzić fakt, iż część rybaków nie wie czy użytkowane przez 

nich wody położone są na obszarze chronionym. Czterech respondentów twierdziło, że nie, 

a tylko jeden miał rację. Pozostali nie wiedzieli, że ich jeziora są obiektami europejskiej sieci 

siedliskowych obszarów Natura 2000 (dwóch użytkowników) lub leżą w obszarze 

chronionego krajobrazu. Trzech ankietowanych stwierdziło, iż nie wie czy ich jeziora objęte 

są ochroną, pomimo iż wszystkie są w sieci Natura 2000. Tylko 3 ankietowanych miało 

wiedzę na ten temat, choć jeden niepełną - nie zauważając, że część jezior znajduje się 
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w parku krajobrazowym. Wskazywać to może z jednej strony na niewielkie zainteresowanie 

problematyką ochrony przyrody, a z drugiej na fakt, iż położenie jezior na obszarze 

chronionym nie ma żadnego wpływu na sposób prowadzenia gospodarki rybackiej.  

W ogromnej większości rybacy nie wiedzą, czy w użytkowanych wodach występują 

siedliska i gatunki organizmów wodnych objęte ochroną na podstawie przepisów prawa 

krajowego i unijnego. Poza Wigierskim Parkiem Narodowym, który przedstawił pełną listę 

chronionych siedlisk i gatunków, pozostali ankietowani albo w ogóle nic nie wiedzą na ten 

temat (połowa ankietowanych), bądź ich wiedza jest fragmentaryczna: jeden wskazał na 

kormorana, drugi na bobry i rybołowa, a trzeci na różankę i kiełbia białopłetwego(?).  

Niedostatek wiedzy rybaków na temat walorów przyrodniczych wód, na których 

gospodarują, potwierdzają odpowiedzi na pytania dotyczące występowania obcych gatunków 

roślin i zwierząt. Połowa ankietowanych odpowiedziała: "nie wiem", trzech twierdziło, że 

w ich jeziorach nie ma obcych gatunków (co jest praktycznie niemożliwe, choćby poprzez 

obecność licznego w wodach Pojezierza raka pręgowatego), jeden wskazał na karasia 

japońskiego (chodzi zapewne o karasia srebrzystego), a tylko jeden opisał obecność kilku 

obcych gatunków roślin, bezkręgowców i kręgowców (moczarka kanadyjska, racicznica 

zmienna, wodożytka nowozelandzka, rak pręgowaty, żółw czerwonolicy, norka amerykańska, 

prawdopodobnie także: peluga, ryby jesiotrowate, rak sygnałowy) 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody 

w odniesieniu do ekosystemów wodnych. Aż sześciu z dziesięciu ankietowanych podmiotów 

uznało obecne przepisy ochronne za dobre i skuteczne, a jeden stwierdził, że są dobre, ale 

niedostatecznie przestrzegane w zakresie dotyczącym odłowów ryb i sposobów korzystania 

z wód, nie precyzując jednak tej odpowiedzi. Dwóch respondentów uznało, że aktualne 

przepisy są za mało surowe w odniesieniu do kłusowników rybackich, a także (po jednym 

głosie) do osób pozostawiających śmieci, samowolnie budujących pomosty i domki 

rekreacyjne, a także wędkarzy, którzy łamią regulaminy. Zaskoczeniem może być fakt, 

iż tylko jeden z ankietowanych napisał, że obecne przepisy są przesadnie surowe, mając na 

myśli ochronę bobrów, które "zbytnio się rozmnożyły" i wyrządzają szkody. 

Uzupełniających informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczące 

obserwowanych przypadków łamania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Pięciu 

ankietowanych nie dostrzega(?) żadnych nieprawidłowości. Pozostali zwrócili uwagę na 

kłusownictwo rybackie, niszczenie roślinności wynurzonej, w tym nielegalne koszenie 

trzciny, dewastację brzegów, w tym wysypywanie żwiru i piasku oraz tworzenie plaż, łamanie 

przepisów wędkarskich: nieprzestrzeganie okresów i wymiarów ochronnych oraz limitów 
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połowowych, dopływ ścieków z domków letniskowych, nielegalną budowa pomostów, 

wycinkę drzew, zaśmiecanie brzegów i połów ryb bez zezwolenia. 

Choć uwaga ankietowanych skupiona została na wykroczeniach związanych 

z kłusownictwem rybackim i wędkarskim, dostrzeżone zostały także naruszenia przepisów 

dotyczących ochrony jakości wód, siedlisk organizmów wodnych i strefy pobrzeża. 

Zaskoczeniem dla prowadzącego badania było to, że połowa respondentów nie dostrzega, 

licznych w obiegowych opiniach, przypadków łamania prawa. Z jednej strony może to 

wskazywać na poprawę sytuacji w tym zakresie, z drugiej zaś budzić podejrzenie, iż niektóre 

sprzeczne z prawem działania nie są oceniane zbyt surowo. 

W świetle opinii na temat oceny aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody 

(większość ankietowanych uznała, że są one dobre i skuteczne) oraz obserwowanych 

przypadków łamania tych przepisów (połowa respondentów ich nie dostrzega), nie mogą 

dziwić odpowiedzi na pytanie o potrzebę wprowadzenia ewentualnych zmian w prawie lub 

w sposobach jego egzekwowania. Siedmiu respondentów nie widziało potrzeby żadnych 

zmian, a jeden stwierdził, iż przepisów zmieniać nie trzeba, tylko należy je skutecznie 

wprowadzać w życie. Pozostali przestawili wnioski dotyczące egzekwowania działań 

służących ochronie czystości wód, przestrzegania zakazu łowienia ryb w okresie ochronnym, 

zaostrzenia kar za zaśmiecanie i niszczenie środowiska oraz utworzenie straży ochrony 

przyrody "zamiast straży gminnych". 

Zdecydowana większość rybackich użytkowników jezior twierdzi, że ich działalność 

nigdy nie oddziałuje negatywnie na stan wód i inne, poza rybami, organizmy wodne. Tylko 

dwóch użytkowników nie miało zdania na ten temat. Jeden zauważył, że gospodarka rybacka 

może wpływać pozytywnie na zasoby ryb o znaczeniu gospodarczym, jednak nie wskazał, 

jakie mogą być skutki tej gospodarki dla innych elementów ekosystemów wodnych. 

Należy przypuszczać, iż ankietowani udzielali odpowiedzi kierując się własnymi 

doświadczeniami i stosunkiem do realizowanych przez siebie planów zrównoważonego 

użytkowania zbiorników, nie zaś refleksjami i wiedzą o charakterze bardziej ogólnym – w 

tym o zagrożeniach, jakie niewłaściwa gospodarka rybacka może stwarzać dla 

funkcjonowania biocenoz wodnych. 

A jak rybaccy użytkownicy jezior oceniają inne sposoby korzystania z wód i ich 

pobrzeża? W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych o scharakteryzowanie 

oddziaływania różnych sposobów użytkowania na stan ekosystemów wodnych (w tym m.in. 

jakość wód, stan roślinności wodnej, zachowanie naturalnego charakteru strefy brzegowej, 

warunki bytowania zwierząt np. lęgi ptaków wodnych).  
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Odnośnie żeglugi motorowej, zdecydowana większość uznała, iż oddziałuje ona 

negatywnie na stan ekosystemów wodnych, a w przypadku sportów motorowodnych wszyscy 

wskazali na jej destrukcyjny charakter. Ocenę tę należy generalnie uznać za słuszną, choć 

oczywiście skala oddziaływania statków z napędem spalinowym na przyrodę uzależniona jest 

zarówno od liczby jednostek, jak i okresu, w którym odbywa się żegluga.  

Prawie wszyscy uznali turystykę wodną, uprawianą bez użycia napędu spalinowego 

(żeglarstwo,wind-surfing, kajakarstwo, używanie łodzi wiosłowych) za neutralną w stosunku 

do przyrody. Na Suwalszczyźnie liczniejsze grupy żeglarzy i kajakarzy pojawiają się na ogół 

po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków wodnych, a stosunkowo mała liczba jednostek 

pływających latem po jeziorach regionu nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego. Skala zniszczeń wynikających z wpływania łodzi w strefy roślin o liściach 

pływających lub w szuwary, a także dewastacja pobrzeża w miejscach wodowania 

i wyciągania sprzętu na brzeg mają ograniczony zasięg. Gorzej wygląda sytuacja na trasach 

kajakowych rzekami Czarna Hańcza i Rospuda, gdzie jednym z elementów oddziaływania na 

środowisko jest pozostawianie przez uczestników spływów znacznych ilości odpadów, 

zarówno w wodzie jak i na brzegach rzek. 

Dużą rozbieżność opinii uzyskano pytając o wędkarstwo. Najczęściej uznawano tę 

formę użytkowania jezior za neutralną, lub korzystnie oddziałującą na stan ekosystemów 

wodnych, choć pojawił się głos przeciwny takiemu stanowisku. Takie zróżnicowanie opinii 

jest w pełni uzasadnione. Podobnie jak w przypadku zawodowego rybactwa, można by 

wskazać przypadki niezwykle wartościowych z punktu widzenia ochrony środowiska działań 

podejmowanych przez organizacje wędkarskie i szeregowych jej członków, z drugiej zaś 

wskazać na praktyki, które niszczą ten pozytywny wizerunek. 

Ankietowani na ogół krytycznie odnoszą się do wpływu infrastruktury brzegowej 

(kąpieliska, plaże, zabudowa, pomosty, przystanie), uznając ich negatywny lub co najwyżej 

neutralny wpływ na stan ekosystemów wodnych. Jest to spostrzeżenie trafne, biorąc pod 

uwagę fakt, iż rzeczywisty wpływ zabudowy strefy brzegowej na jakość wód uzależniony jest 

od liczby i wielkości obiektów w stosunku do powierzchni akwenów i ich odporności na 

degradację. W przypadku budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także domków 

letniskowych ważną kwestią jest nie zawsze właściwe zabezpieczenie wód powierzchniowych 

i gleb przed dopływem ścieków i innych zanieczyszczeń.  

Duże zróżnicowanie opinii wystąpiło przy ocenie wpływu koszenia trzcin na stan 

ekosystemów wodnych. Jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę różnorodność 

akwenów, w tym ich trofii, ukształtowania strefy litoralu i powierzchni porośniętych przez 
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roślinność wynurzoną. Koszenie trzcin, które odbywa się w okresie zlodzenia jezior, nie ma 

istotnego wpływu na usuwanie biogenów z ekosystemów wodnych, ponieważ pod koniec 

okresu wegetacyjnego wiele składników jest „wycofywanych” z łodyg i magazynowanych 

w kłączach. Z tego punktu widzenia usuwanie zdrewniałych pędów można uznać za neutralne 

lub pozytywne w stosunku do ekosystemu. Usunięcie fragmentów gęsto rosnącej trzciny 

może okazać się korzystnym, a niekiedy wręcz koniecznym do przeprowadzenia zabiegiem w 

celu ochrony tarlisk ryb i siedlisk bytowania bezkręgowców wodnych. Jak można 

przypuszczać, umiarkowana eksploatacja trzcinowisk z pozostawianiem odcinków 

niekoszonych, jako miejsc schronienia, może sprzyjać także ochronie części gatunków 

ptaków wodnych. 

Respondenci byli prawie jednomyślni w sprawie negatywnego oddziaływania 

grodzenia brzegów jezior na ich stan ekologiczny. Może to budzić zdziwienie, ponieważ 

trudno znaleźć przyczyny, dla których obecność ogrodzeń lub ich brak miałyby bezpośredni 

lub pośredni związek z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych. Ankietowani zapewne 

sugerowali się faktem, iż stawianie ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1.5 metrów od 

brzegu jest sprzeczne z prawem. Spotykane przy niektórych posesjach płoty dochodzące do 

linii brzegowej lub nawet wchodzące w wodę utrudniają dostępność zbiornika dla wędkarzy 

i turystów, a także utrudniają przemieszczanie się dużych zwierząt. Tym nie mniej, z punktu 

widzenia ochrony ekosystemów wodnych, wpływ ogrodzeń można by ocenić jako neutralny.  

 

Wnioski i rozwiązania w zakresie ochrony przyrody i użytkowania jezior 

 

Na pytanie "Jakie działania należałoby podjąć dla zrównoważonego użytkowania 

jezior?", trzech respondentów nie udzieliło odpowiedzi, uznając zapewne, że żadne nowe 

działania nie są potrzebne. Pozostałe podmioty zgłosiły następujące wnioski, uszeregowane 

według liczby postulatów: 

 działania edukacyjne 

Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody, w tym jezior, umożliwiające z jednej strony 

korzyści ekonomiczne, a z drugiej chroniące te zasoby przed degradacją bądź prowadzące do 

jego poprawy, oparte być musi na wiedzy. Poza działaniami edukacyjnymi kierowanymi do 

dzieci i młodzieży, niezbędne jest także kształcenie dorosłych, dla podejmowania 

świadomych decyzji organizacyjnych, prawnych i gospodarczych. Najistotniejsze decyzje, 

które powinny tworzyć warunki dla zachowania lub poprawy stanu wód, zapadają na szczeblu 

lokalnym - w gminach i powiatach, a od opartej na wiedzy świadomości ekologicznej władz 

samorządowych zależy kształt podejmowanych decyzji środowiskowych.  
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Badania wykazały, iż część rybaków ma niewielką wiedzę na temat użytkowanych przez 

siebie zbiorników - nie zna ich walorów przyrodniczych, a nawet nie wie czy są objęte którąś 

z form ochrony. Jak już wcześniej omówiono, gospodarka rybacka może mieć duży wpływ na 

funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Dlatego też działania edukacyjne powinny być 

kierowane także do rybackich użytkowników jezior, z zaangażowaniem specjalistów 

rybactwa, ekologii wód i ekonomistów. Edukacji środowisk rybackich służą m.in. doroczne 

konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie".  

 

 doskonalenie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach 

 

Powstrzymywanie dopływu do wód substancji użyźniających i innych zanieczyszczeń jest 

podstawowym warunkiem utrzymania ich walorów przyrodniczych, co słusznie zauważyli 

suwalscy rybacy. Z wieloletniej perspektywy, zagrożenie wynikające z odprowadzania do 

suwalskich wód oczyszczonych ścieków komunalnych maleje. Jak jednak słusznie zauważył 

jeden z respondentów, lokalne oczyszczalnie ścieków powinny być systematycznie 

modernizowane, zgodnie z postępem technologicznym, dla poprawy efektywności usuwania 

zanieczyszczeń. Modernizacja gospodarki wodno ściekowej powinna objąć także budowę 

urządzeń oczyszczających wody burzowe, dopływające do wód powierzchniowych z terenów 

zurbanizowanych. Obecność w niektórych wodach regionu, na przykład w jeziorze Wigry, 

zbyt wysokich koncentracji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wskazuje 

na potrzebę doskonalenia ochrony wód przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

Substancje użyźniające docierają do jezior nie tylko z dopływami rzecznymi lecz z całej 

zlewni bezpośredniej. Niepokój może jednak budzić sposób odprowadzania ścieków 

z zabudowy zagrodowej, nie objętej systemami kanalizacyjnymi i nie wyposażonej 

w przydomowe oczyszczalnie. Brak skutecznej kontroli nad szczelnością szamb i sposobem 

postępowania ze ściekami bytowymi, a także odciekami z obornika, skutkować może 

zanieczyszczeniem gleb i najpłytszych warstw wodonośnych oraz migracją zanieczyszczeń do 

wód powierzchniowych.  

 

 ograniczanie kłusownictwa 

 

Połowa ankietowanych uznała, iż dla zrównoważonego użytkowania jezior konieczne jest 

ograniczanie kłusownictwa, poprzez wzmocnienie i doskonalenie działań Państwowej Straży 

Rybackiej, Policji, a także Społecznej Straży Rybackiej. Rybaccy użytkownicy jezior 

Suwalszczyzny zauważają, iż liczba strażników jest zdecydowanie za niska w stosunku do 
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powierzchni kontrolowanego obszaru. Tak jest w istocie. W dyskusjach toczonych na różnych 

forach pojawia się postulat zwiększenia w Polsce liczby strażników z około 400 do około 

1500, aby PSR mogła skuteczniej niż do tej pory realizować zadania z zakresu zwalczania 

kłusownictwa i ochrony wód. 

Przejściowym rozwiązaniem, pomocnym w zwalczaniu  kłusownictwa, może być 

zwiększenie liczebności i aktywności Społecznej Straży Rybackiej a także rozwój wspólnych 

działań, podejmowanych z Państwową Strażą Rybacką i Policją.  

 

 prowadzenie systematycznego monitoringu jezior 

 

Fachowa wiedza na temat rzeczywistego stanu ekosystemów wodnych oraz istniejących 

zagrożeń jest podstawą do planowania działań ochronnych oraz sposobów korzystania 

z zasobów wód. Stan jezior i rzek na terenie objętym LSROR "Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" oceniany jest w ramach monitoringu państwowego, który prowadzi 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Dodatkowych informacji 

dostarczają badania naukowe prowadzone przez uczelnie i instytuty badawcze, a także 

pojedynczych specjalistów różnych dziedzin. Specyficzną formą monitoringu przyrodniczego 

są także odłowy rybackie, dokumentujące zmiany struktury zespołów ryb i ich względnej 

liczebności. Wniosek, aby objąć częstymi badaniami monitoringowymi wszystkie jeziora 

o powierzchni powyżej 20 ha przekracza obecne możliwości kadrowe, sprzętowe i finansowe 

Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

 redukcja liczebności populacji kormorana 

 

Liczny na Suwalszczyźnie kormoran jest na wielu jeziorach zagrożeniem dla rybostanu 

i jakości wód, a także, choć w mniejszej skali, roślinności lądowej w koloniach lęgowych lub 

pobytowych. Uzasadniona względami ekonomicznymi i związanymi z ochroną ekosystemów 

wodnych redukcja liczebności populacji kormorana jest realizowana zgodnie z zezwoleniami 

wydawanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

  

 ułatwienia w uzyskaniu dotacji na zarybienia 

 

Rybaccy użytkownicy jezior, chcąc i musząc zarybiać swoje wody, mają dwa wyjścia - albo 

zakupić materiał zarybieniowy, albo wyprodukować go samemu. Niektóre podmioty, jak 

Polski Związek Wędkarski i Wigierski Park Narodowy posiadają własne wylęgarnie,  

odławiają tarlaki i produkują materiał zarybieniowy. Zakupują tylko te sortymenty, których 

nie są w stanie sami wyhodować, w tym narybek węgorza. "Mniejsi" użytkownicy mogą 
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uzyskać tańszy wylęg korzystając z usług wylęgarniczych, dostarczając zapłodnioną ikrę. 

Wigierski Park Narodowy w rozliczeniu z podmiotami dostarczającymi ikrę siei, sielawy 

i szczupaka oferuje odbiór połowy wyhodowanego materiału zarybieniowego za darmo 

(połowę przeznaczając na zarybienia jezior WPN-u), bądź zakup całego wylęgu w cenie 50% 

wartości rynkowej materiału wyhodowanego z obcej ikry.  

Pewną nadzieję na obniżenie kosztów zakupu narybku daje projektowana zmiana w ustawie o 

rybactwie śródlądowym: zamiana płatności czynszu dzierżawnego na nakłady rzeczowo-

finansowe, które będą mogły być skierowane na zarybianie m.in. węgorzem. 

 

 ograniczanie liczby i wielkości pomostów 

 

Jeden z ankietowanych postawił wniosek o ograniczanie liczby pomostów na jeziorach, 

proponując, aby ich nie było więcej niż 4 (o łącznej powierzchni do 120 m
2
) na 100 ha 

jeziora. Pojedyncze pomosty, w tym pomosty cumownicze, nie stanowią zagrożenia dla 

ekosystemu jezior, często nawet ograniczają dewastację pobrzeża przez użytkowników wód. 

W przypadku dużej ich liczby pojawiają się straty przyrodnicze, w postaci przekształcenia 

charakteru pobrzeża oraz zniszczenia siedlisk i gatunków litoralowych. Dla prawidłowego 

funkcjonowania ekosystemów wodnych należałoby dążyć do eliminowania wszelkiej 

zabudowy w strefie pobrzeża i litoralu jeziornego, w tym także budowy nowych pomostów.  

 

 ustanawianie wokół jezior stref wolnych od zabudowy 

 

Urbanizacja zlewni bezpośredniej jezior prowadzi do zwiększania ładunku biogenów 

i zanieczyszczeń, które docierają do wód, i z tego względu powinna być ograniczana. 

Dotyczy to również innych aspektów oddziaływania na środowisko, m.in. hałasu i lokalnej 

emisji zanieczyszczeń powietrza.  
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 

984) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. 2009 nr 27 poz. 169) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 510) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin 

i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 

(Dz. U. 2011 nr 210 poz. 1260) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1419) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2009 nr 257 poz. 1545) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
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zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się 

do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1041) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 

nr 86 poz. 478) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania 

w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo. Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej, L 168. 

Rozporządzenie nr 16/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” 

Rozporządzenie nr 25/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz.Urz.Woj.Podl. nr 117 poz. 2162) 

Rozporządzenie nr 4/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Podl. nr 221 poz. 2157) 

Rozporządzenie nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kolno" (Dz. Urz. Woj. 

Podl. nr 76 poz 1512) 
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 nr 21 poz. 91 

z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. 

zm.) 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) 
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Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 
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Zarządzenie nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

20 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Tobolinka" (Dz.Urz.Woj.Podl. 2012 

poz.6) 

Zarządzenie nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

20 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łempis" (Dz.Urz.Woj.Podl. 2012 

poz. 4) 

Zarządzenie nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kukle” 

Zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 
przyrody „Rutka 

Zarządzenie nr 26/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 

lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 
„Jezioro Kalejty” 

Zarządzenie nr 20/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 

sierpnia 2009 r. w sprawie zmniejszenia obszaru rezerwatu przyrody „Ostoja Bobrów 
Marycha” 

Zarządzenie nr 12/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 

czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 
"Starożyn" 


