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Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla turysty, który przyjeżdżając w Bory 
Tucholskie zamierza połączyć „przyjemne z pożytecznym”, a mianowicie: aktywnie 
spędzić wolny czas w kontakcie z przyrodą oraz wykorzystać bogactwa naturalne  
jezior i rzek. Wędkarstwo na terenie Borów Tucholskich funkcjonuje praktycznie 
przez cały rok. Występuje tu ponad pięćdziesiąt gatunków ryb, z których najbardziej 
znane to: szczupaki, karpie, sandacze, węgorze, leszcze, płocie i okonie. 

 Nie jest to klasyczny atlas ryb, tylko opis najczęściej występujących gatunków na 
terenie Borów Tucholskich. Umożliwi on początkującemu wędkarzowi rozpoznanie 
złowionej przez siebie ryby oraz będzie cenną wskazówką dla wprawnych wędkarzy 
chcących złapać swój ulubiony gatunek. Treść przewodnika obejmuje charaktery-
stykę najbardziej popularnych gatunków ryb, metody połowu, wiedzę o zbiornikach 
wodnych, przepisy kulinarne, bazę adresową podmiotów z branży turystycznej  
posiadających ofertę dla wędkarzy, mapy batymetryczne oraz mapę obszaru LGD 
Bory Tucholskie. 

Jedni traktują łowienie ryb jako rodzinną tradycję, popartą wieloletnimi doświad-
czeniami, inni zaś sami odkrywają ten sposób na spędzanie wolnego czasu. Mamy 
nadzieję, że niniejszy przewodnik zachęci wszystkich miłośników wędkarstwa  
do częstego odwiedzania naszego regionu, którego nieocenionym bogactwem  
są różnego typu akweny wodne kuszące zarówno wprawnych wędkarzy, jak 
i amatorów czystością wód i mnogością ryb.   

W chwilach wolnych od wędkowania warto także zwrócić uwagę na inne atrakcje 
turystyczne w okolicznych miejscowościach: Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, 
XIX - wieczną drewnianą zabudowę (Klocek, Stobno, Łosiny, Legbąd, Rzepiczna, 
Raciąż, Krąg), akwedukt w Fojutowie, ścieżki przyrodnicze w Woziwodzie i Gołąbku 
czy Rezerwat Cisów Staropolskich im Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. 
Amatorom kajakarstwa można polecić niezwykle urozmaicone spływy kajakowe rze-
ką Brdą lub Wielkim i Małym Kanałem Brdy. Jesień w borach jest wymarzoną porą 
dla amatorów grzybobrań. Tutejsze lasy obfitują w przeróżne gatunki grzybów, które 
można zbierać praktycznie do pierwszych przymrozków. 

2.		 Wieczór	na	Jeziorze	Stobno	/	Dusk	over	Lake	Stobno		
/	Abenddämmerung	am	Stobno-See
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The purpose of this book is to encourage tourists visiting the Tuchola Forest to 

enjoy a range of activities and explore waters of local lakes and rivers. An extremely 
popular outdoor activity, fishing may be pursued here all year round. Specimens of 
50 or so fish species, the most popular of which are pikes, carps, pike perches, eels, 
breams, roaches and perches, may easily become your trophies.

The book, however, does not aspire to be a classic fish atlas, but rather a guide 
which will teach total beginners to identify freshwater fish species (the distinguishing 
characteristics of many are included) and will help practised anglers to be even 
more effective. The publication contains brief descriptions of all major freshwater 
fish species, full-colour photographs portraying each fish species in precise detail, 
exhaustive descriptions of angling methods, basic information on  major lakes and  
rivers, several recipes, addresses of agritourist farms and their special offer for anglers,  
specially commissioned batimetric maps, and a map of the Tuchola Forest LAG.

For some people fishing is simply a family tradition, for others it is a totally new 
pursuit. We hope that this guide will give all users an insight into the unique and 
fascinating region whose invaluable assets include crystal clear lakes and rivers  
populated by a variety of fish species. However, there is much more to the Tuchola 
Forest than a fishing experience; consider seeing the following attractions: the 
Museum of the Tuchola Forest in Tuchola, wooden architecture dated back to the 
19th century in the villages of Klocek, Stobno, Łosiny, Legbąd, Rzepiczna, Raciąż, 
and Krąg, the aqueduct in Fojutowo, nature trails in Woziwoda and Gołąbek and 
the Leon Wyczółkowski Reserve of Old-Polish Yew Trees in Wierzchlas.

Amateurs of kayaking will be delighted to participate in kayaking trips organized 
on the Brda River and on the Great and Small Brda Canals. Moreover, enthusiastic  
mushroom hunters can enjoy an abundant season throughout autumn until first 
frosts.

3.	 Z	perspektywy	łowionego	/	From	a	fish’s	perspective		
/	Aus	der	Perspektive	des		zu	fangenden	Fisches
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Die vorliegende Publikation ist für den Touristen bestimmt, der in die Tucheler 
Heide (Bory Tucholskie) kommt um „das Angenehme mit dem Nützlichen“ zu 
verbinden, d.h. um seine Freizeit aktiv im Kontakt mit der Natur zu verbringen 
und die Naturschätze der Seen und Flüsse auszunutzen. Fischfang im Gebiet der 
Tucheler Heide wird praktisch das ganze Jahr lang betrieben. In Gewässern der 
Tucheler Heide treten über 50 Gattungen der Fische auf, von denen vor allem 
Hechte, Karpfen, Zander, Aale, Bleie, Plötzen und Barsche bekannt sind. 

Das ist kein klassischer Fischatlas, sondern die Beschreibung der am häufigsten 
auftretenden Arten im Gebiet der Tucheler Heide. Diese Informationen geben 
einem Jungangler die Möglichkeit, den selbst gefangenen Fisch zu erkennen, und 
für den erfahrenen Angler dagegen sind sie ein wertvoller Hinweis, seine beliebte  
Art zu fangen. Der Inhalt dieser Publikation umfasst die Charakteristik der populären  
Fischarten, Gewässer, Fischrezepturen, Anschriften von agrartouristischen 
Bauernhöfen für Angler, bathymetrische Landkarten und die Landkarte des area 
der Lokale Aktionsgruppe „Tucheler Heide”.

Für einige ist das Angeln eine lange Familientradition, andere entdecken eine neue 
Möglichkeit, die Freizeit zu gestalten. Wir hoffen, dass dieses Vademecum vielen 
Touristen einen Anreiz dazu geben wird, unsere Region oft zu besuchen, denn zu den 
Naturschätzen der Gegend gehören allerlei Gewässer, die sowohl erfahrene Angler 
als auch Angelamateure mit sauberem Wasser und der Fischvielfalt locken. 

Erwähnenswert sind auch andere Attraktionen in den anliegenden Orten: das  
Museum der Tucheler Heide in Tuchola, der aus dem XIX. Jahrhundert stammende  
Holzbau (Klocek, Stobno, Łosiny, Legbąd, Rzepiczna, Raciąż, Krąg), das Aquädukt  
in Fojutowo, Naturlehrpfade in Woziwoda und Gołąbek oder das Leon 
Wyczółkowski Eiben reservat  in Wierzchlas. Für Kanusportfreunde eignen sich 
ausgeziechnet attraktive Kanufahrten auf der Brda oder auf dem Groß - und 
Kleinkanal von der Brda. Der Herbst in der Heide ist natürlich ideale Zeit für 
Pilzliebhaber. Hiesige Wälder sind reich an verschiedenen Pilzarten, die man 
eigentlich bis zum ersten leichten Bodenfrost sammeln kann. 

4.		 Rodzinne	wędkowanie	na	Głęboczku	/	Family	fishing	on	Lake	
Głęboczek	/	Familienangeln	am	Głęboczek-See	



8

Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District

Gewässer im Kreis von Tuchola

Bory Tucholskie to wyjątkowa kraina mieszcząca się w dorzeczu Brdy oraz Wdy 
z licznymi jeziorami ukształtowanymi w okresie ostatniego zlodowacenia skandy-
nawskiego. Malownicze lasy, rzeki, jeziora oraz pagórki i wzgórza morenowe stano-
wią jej charakterystyczny krajobraz. Różne typy jezior, od płytkich karasiowych czy 
linowo-szczupakowych, po głębokie jeziora sielawowe, różne typy rzek od nizinnych, 
po typowo górskie o dużym spadku (0,65 - 0,72%) i wartko płynącej wodzie, stwarza-
ją wędkarzom wiele okazji do przeżycia niezapomnianych wrażeń i spotkania z dużą 
rybą. Malowniczość krajobrazu dodatkowo potęgowana jest bogactwem terenów 
leśnych. Znaczna część Borów Tucholskich leży w Powiecie Tucholskim, obejmują-
cym gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola. W celu ochrony 
najpiękniejszych zakątków przyrody utworzono rezerwaty i parki krajobrazowe,  
a w sąsiednim Powiecie Chojnickim powstał Park Narodowy „Bory Tucholskie”. 

5.		 Zalew	Koronowski	w	okolicy	Zacisza	/	Lake	Koronowskie	near	
Zacisze	/Koronowski-Stausee	in	der	Nähe	von	Zacisze
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Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District
Gewässer im Kreis von Tuchola

Na turystów czeka baza noclegowa w postaci licznych gospodarstw agroturystycz-
nych, ośrodków wypoczynkowych i pól namiotowych. 

Brda ma długość 238 km, jej dorzecze zajmuje powierzchnię 4718 km2. Jest rzeką  
o zmiennym charakterze oraz znacznym spadku, wynoszącym 65 m na 1 km długości.  
W początkowym swym odcinku ma charakter rzeki nizinnej, meandrującej wśród łąk.  
Następnie zmienia się niemal w górski potok z wartkim nurtem, głazami i powalonymi  
drzewami. Unikatowy na skalę 
europejską jest system nawod-
nień Wielkiego i Małego Kanału 
Brdy, którego budowę zreali-
zowano w latach 1842 - 1849. 
Najbardziej znane jest uroczysko 
„Piekiełko” poniżej Tucholi, będą-
ce skupiskiem licznych głazów na-
rzutowych. Rzeka Brda przepływa  
tutaj krętym korytem, tworząc 
malownicze zakola. Brzegi porasta 
ciekawa roślinność, a przedzie-
rające się promienie słoneczne 
sprawiają, że całość wywiera niesamowite wrażenie i tworzy niepowtarzalny na-
strój. Na swej drodze Brda przepływa też przez liczne jeziora, by w końcu zasilić 
swymi wodami Zalew Koronowski. Dolny bieg Brdy leży już poza obszarem Borów 
Tucholskich. Główną zdobyczą wędkarzy jest bez wątpienia pstrąg potokowy, do-
rastający tutaj do znacznych rozmiarów. Występują też: troć, lipień, kleń, szczu-
pak, płoć, leszcz, okoń i ukleja. W dolnym biegu podejmowane są próby zwiększenia 
populacji jazia. Atrakcyjne dla wędkarzy są również dopływy Brdy: Czerska Struga, 
która w miejscowości Fojutowo krzyżuje się z Wielkim Kanałem Brdy (znajduje 
się tu największy akwedukt w Polsce, będący dużą atrakcją turystyczną), Bielska 
Struga wraz z jej górnym odcinkiem, który powyżej jeziora Białego nazywany 
jest Zwierzynką, Stążka, która w ujściowym odcinku nazywana jest Rudą, a także 
Szumionka i Kamionka. Te małe i niepozorne rzeczki, szczególnie chętnie odwie-
dzane przez wędkarzy wiosną, mogą obdarzyć wspaniałą zdobyczą w postaci szczu-
paków, okoni lub płoci. 

Zalew Koronowski powstał w latach 1956-1961 przez spiętrzenie wód Brdy. 
Wchłonął też okoliczne jeziora łącząc je w jedną wielką całość o powierzchni ok. 
1506 ha. Ma wydłużony kształt rozciągając się na 36 km, długość linii brzegowej 
wynosi 102 km. Zbiornik otaczają zwarte obszary leśne o przewadze sosny. Stanowi 
on doskonały kompleks wód dla wędkarzy i turystów. Leży w obrębie obszaru chro-
nionego krajobrazu, łączącego się na północy ze strefą ochronną Tucholskiego 
Parku Krajobrazowego, na zachodzie z obszarami chronionego krajobrazu dolin 
rzek Kamionki i Sępolenki, a na południowym zachodzie z rynną jezior byszewskich. 
Maksymalna głębokość zbiornika dochodzi nawet do 20 m. Zalew Koronowski za-
rybiany jest głównie gatunkami ryb z rodziny karpiowatych (karpie, karasie, amury 
itp.), a także sandaczem, szczupakiem oraz jaziem.

6.	Rzeka	Brda	/	The	Brda	River	/	die	Brda
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Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District

Gewässer im Kreis von Tuchola

Stretched between the Brda and Wda rivers, the Tuchola Forest is the land of 
unique attractiveness with lakes, rivers and streams of crystal purity scattered all 
over the area. Rolling moraine landscape shaped by the last Scandinavian glacier 
is densely forested. The most treasured parts of the old forest are well-preserved 
in numerous nature reserves and landscape parks. Moreover, the Bory Tucholskie 
National Park established in the neighbouring Chojnice District is a huge attraction. 
A vast part of the Tuchola Forest lies within the Tuchola District, which comprises the 
following municipalities: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo,Lubiewo, Śliwice and Tuchola. 
A great number of lakes, slow-moving and fast-moving  rivers (0.65 - 0.72% fall), 
which are habitat for many freshwater fish species (including crucian carp, tench, 
pike, whitefish) add to the charm and diversity of the landscape. The abundance  
of fish in local waters makes the region a virtual paradise for amateurs of fishing. 
Agritourist farms, boarding houses, holiday centres, and camp sites provide decent 
accommodation.

Undoubtedly the main attraction of the district is the Brda River (length: 238 
km, basin area:4718 km2, sharp fall: 65 m per 1 km), picturesquely winding 

through the woods and meadows, with one 
of the most beautiful kayaking routes in 
Europe. Characterised by sharp meanders, 
fast current, numerous rapids, rocky bottom  
and wind fallen trees lying across, the river  
is considered a real challenge for kayakers.  
Beautiful landscape, often resembling  
mountainous scenery, adds to the charm  of  
the area. A famous feature  is an accumulation  
of erratic blocks near Świt called Piekiełko 
(Hell) spot. Positive impressions are even  
intensified by the abundant plant life  
covering the slopes of the Brda valley. The 
special irrigation system based on the Great 
and Small Brda Canals constructed between 
1842 and 1849 can still be admired today. 
The Brda river runs through numerous lakes 
to eventually flow into Lake Koronowskie.  
In its lower course the river flows outside the 
Tuchola Forest.

Though the pride and joy of all anglers is un-
doubtedly a big trout, they will be also hap-
py with a salmon trout, grayling, chub, pike, 
roach, bream, perch or bleak. To anglers’  
delight there have been attempts to increase 
the population of the ide in the lower course 
of the Brda River.

7.	Rzeka	Brda	w	okolicy	Gołąbka,	
widok	z	lotu	ptaka		/	

The	Brda	River	near	Gołąbek,
bird’s	eye	view	/	

Die	Brda	in	der	Nähe	von	Gołąbek		
–	aus	der	Vogelperspektive

10
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Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District
Gewässer im Kreis von Tuchola

The tributaries of the Brda Rivers are highly respected by anglers as well. The 
list of the most favoured fisheries includes the following: Czerska Struga, which 
intersects with the Great Brda Canal in Fojutowo (where you can see the biggest 
Polish aqueduct, a unique hydrotechnical construction completed in 1848), Bielska 
Struga and its upper section Zwierzynka running from lake Białe, Stążka, whose 
upper course is referred to as Ruda, Szumionka, and Kamionka. These small rivers 
are frequently visited by amateurs of angling in the springtime, where a good catch 
(pike, perch or roach) is a regular occurrence.

Lake Koronowskie was formed in years 1956-1961 by damming up the Brda River 
for the hydroelectric power station. Having absorbed the neighbouring lakes, it now  
has a surface area of 1506 hectares. The lake has a distinctive elongated shape  
and extends from Koronowo 36km to the north; its shoreline measures 102 km. 
It is surrounded by dense forests with the predominance of pine trees. The large  
population of fish makes this water reservoir an outstanding fishing spot. It lies 
within the protected landscape area which borders the Tuchola Landscape Park to 
the north, the protected valleys of Kamionka and Sępolenka rivers to the west, and 
Byszewskie lakes to the south-west. The lake, whose maximum depth reaches 20 m, 
is regularly stocked with fish of the Cyprinidae (carp family), such as carp, crucian 
carp and grass carp, and less frequently with pike perch, pike and ide.

Die Tucheler Heide ist eine ungewöhnliche Gegend, die im Flussgebiet von den 
Flüssen Brda und Wda liegt. Typisch für diese Landschaft sind zahlreiche Seen, die in 
der Zeit der letzten skandinavischen Vergletscherung gestaltet wurden. Malerische 
Wälder, Flüsse, Seen, auch kleinere Bodenerhebungen und Moränenhügel bilden 

11

8.		 	Jezioro	Wielkie	Cekcyńskie	/	Lake	Wielkie	Cekcyńskie	/	
	 Großer	Cekcyńskie-See



12

Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District

Gewässer im Kreis von Tuchola
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Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
Lakes and Rivers in the Tuchola District
Gewässer im Kreis von Tuchola

9.	 	Jezioro	Okonińskie	/	Lake	Okonińskie	/	Okonińskie-See

eine charakteristische Landschaft. Verschiedene Arten der Seen, von seichten mit 
Karauschen oder Schleien und Hechten bis zu den tiefen mit Kleinen Maränen, auch 
verschiedene Arten der Flüsse, von niedrig gelegenen bis zu den Gebirgsflüssen 
mit großem Gefälle (0,65 – 0,72 %) und mit schnell-strömendem Wasser, geben 
den Anglern viele Gelegenheiten dazu, unvergessliche Eindrücke und Abenteuer 
mit großem Fisch zu erleben. Das Malerische der Landschaft wird zusätzlich durch 
den Reichtum der Waldgebiete gesteigert. Der größte Teil der Tucheler Heide liegt 
im Kreis von Tuchola, der aus folgenden Gemeinden besteht: Cekcyn, Gostycyn, 
Kęsowo, Lubiewo, Śliwice und Tuchola. Zum Schutz der reizvollsten Naturgegenden 
wurden Reservate und Landschaftsparks gegründet, und im benachbarten Kreis  
von Chojnice (Konitz) entstand der Nationalpark „Bory Tucholskie“. Touristen werden  
keine Probleme mit der Übernachtung haben, denn sie haben hier zahlreiche 
Bauernhöfe, Erholungsheime und Zeltplätze zur Verfügung. 

Der Fluss Brda hat eine Länge von 238 km, das Zufluss gebiet ist 4718 km2 groß. 
Der Fluß hat einen abwechselnden Charakter und ein starkesGefälle von  65 m pro 
1 km. Zu Beginn hat Brda den Charakter eines Tieflandflusses und schlängelt sich 
mit vielen Schleifen dahin. Dann nimmt er den Charakter eines Gebirgsbaches an, 
dessen Gewässer unter eiszeitlichen Felsblöcken und im Wasser liegenden Bäumen 
schäumen. Das einzigartige Bewässerungssystem im europäischen Ausmaß bilden 
der Groß- und Kleinkanal von Brda, der in den Jahren 1842-1849 gebaut wurde. 
Am bekanntesten ist die Wildnis „Piekiełko“ („Kleine Hölle“) unterhalb von Tuchola, 
wo es eine Anhäufung von zahlreichen Eisblöcken gibt. Das Flussbett ist kurvig und 
bildet malerische Schleifen. 

Das Ufer ist mit interessanten Pflanzen bewachsen und die durchdringeden 
Sonnenstrahlen vermitteln ungeheuren Eindruck und bilden einmalige Atmosphäre. 
Brda durchfließt auch zahlreiche Seen, um endlich mit seinen Gewässern den 
Koronower Stausee zu versorgen. Der untere Lauf von Brda liegt außerhalb der 
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Zasoby wodne Powiatu Tucholskiego
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Gewässer im Kreis von Tuchola

Tucheler Heide. Die Hauptbeute für die 
Angler ist zweifellos die Bachforelle, die hier 
eine beträchtliche Größe erreicht. Außerdem 
kann man auch Lachsforellen, Äschen, Döbel, 
Hechte, Plötzen, Bleie, Barsche und Ukeleie 
finden. Im unteren Lauf versucht man  
heutzutage, die Population von dem Aland 
zu vermehren.

Von großer Anziehungskraft für Anglersind 
auch Nebenflüsse von Brda: Czerska Struga, 
die sich im Ort Fojutowo mit dem Großkanal 
von der Brda kreuzt (hier befindet sich eine 
große touristische Attraktion - der größte 
polnische Aquädukt), Bielska Struga mit 
ihrem Oberlauf, der oberhalb des Białe-Sees 
Zwierzynka genannt wird, weiter Stążka, die 
an ihrem Mündungslauf Ruda genannt wird, 
außerdem Szumionka und Kamionka. 

Diese kleinen, unscheinbaren Flüsse werden 
von den Anglern besonders gern im Frühling 
besucht und können sie mit schönen Beuten 
beschenken: mit Hechten, Barschen oder 
Plötzen. 

Der Koronower Stausee ist in den Jahren 1956 – 1961 infolge des Stauens des 
Gewässers von Brda entstanden. Er hat auch die naheliegenden Seen eingesaugt 

und auf diese Art und Weise  
hat sich der Stausee gebildet,  
dessen Fläche ca. 1506 ha beträgt. 
Er hat eine ausgedehnte Form und 
erstreckt sich auf der Länge von 
36 km. Die Länge der Uferlinie 
beträgt 102 km. Das Becken  
ist von dichten Wäldern, mit  
vorwiegendem Anteil von der  
Kiefer, umgeben. Das ist ein  
ausgezeichneter Gesamtbestand  
der Gewässer für Angler und 
Touristen. Er liegt im Bereich  

der geschützten Landschaft, die im Norden mit dem Schutzgebiet des Tucheler 
Landschaftsparks, im Westen mit dem Landschaftsschutzgebietder Flusstäler 
Kamionka und Sępolenka, und im Südwesten dagegen mit der Rinne der 
Byszewskie-Seen in Verbindung steht. Die maximale Tiefe beträgt bis 20 m.  
Der Koronower Stausee wird vor allem mit karpfenartigen Fischen eingesetzt 
(Karpfen, Karauschen, Graskarpfen u.s.w.), auch mit Zander, Hecht und Aland.

10.	Zalew	Koronowski		
/	Lake	Koronowskie		

/	Koronowski-Stausee

11.	Bielska	Struga	/	The	Bielska	Struga	River	/		
Bach	Bielska-Struga

14
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Jeziora, które spotykamy w w Borach Tucholskich mają bardzo zróżnicowany cha-
rakter. Bez trudu odnajdziemy te największe: Wielkie Cekcyńskie, Białe, Okrągłe, 
Stobno, Okonińskie. Odnalezienie mniejszych oczek może być trudniejsze, ale 
odkrycie nieobleganego, rybnego łowiska jest chyba marzeniem każdego z nas. 
Często mówimy również o typach jezior: od najgłębszych sielawowych przez  
jeziora leszczowe, sandaczowe, linowo-szczupakowe do najpłytszego karasiowego. 

Z wędkarskiego punktu widzenia ważniejsze jest jednak wyróżnienie pięciu stref 
w jeziorach. Najpłytsza pierwsza strefa to świat narybku. W różnych okresach za-
glądają tu chętnie drapieżniki w poszukiwaniu żeru, jednak narybek dominuje. 
Druga strefa (dostępna z brzegu) to królestwo małych ryb oraz średniej wielkości 
okazów. W tej strefie spotykamy ukleję, płoć, wzdręgę, średniego leszcza, krąpia, 
karpia. Trafia się lin, karaś, okoń, szczupak, sandacz i węgorz. Trzecia strefa, naj-
częściej niedostępna z brzegu, to rejon 
przebywania dużych ryb takich gatunków 
jak płoć, leszcz, szczupak, okoń, sandacz 
i sum. W czwartej strefie, blisko granicy 
zasięgu światła słonecznego, może żero-
wać miętus lub bardzo duży leszcz. Piąta, 
najgłębsza strefa to rejon poza wędkarski-
mi zainteresowaniami z uwagi na niedobór 
tlenu, osady muliste oraz siarkowodór.

Nie w każdym zbiorniku występują wszyst-
kie te strefy. Zależy to chociażby od stopnia 
przejrzystości wody. W wielu płytkich zbiornikach będą występowały tylko dwie lub 
trzy strefy i wówczas inny będzie stopień natlenienia wody, nieco inna roślinność 
i warunki pokarmowe dla ryb. Na ogół przyjmuje się, że głębokość około 5 m sta-
nowi granicę wody prześwietlonej, choć zależy to od przejrzystości wody w danym 
zbiorniku. Poniżej 5 m zaczyna się strefa głębinowa, w której już poza zasięgiem 
światła słonecznego bytują duże leszcze, krąpie, a także sieje i jazgarze. 

Ryby kierują się w wyborze swoich żerowisk raczej temperaturą wody. Na przy-
kład duże leszcze gromadzą się latem w miejscach o temperaturze wody około 
120C. Poznanie ukształtowania dna jeziora stanowi podstawowy warunek wędkar-
skich sukcesów. 

Ważna jest też pora roku. Wczesną wiosną większość ryb skupia się w rejonach 
przybrzeżnych, porośniętych sitowiem. W tym czasie na skraju płycizn czatują na 
zdobycz drapieżniki. Od czerwca, wraz z obfitością pokarmu, stan łowisk znacz-
nie się różnicuje. Liny żerują w miejscach zarośniętych, karpie podobnie. Leszcze 
spotkać można na stokach górek podwodnych i na przybrzeżnych spadkach. Płocie 
i wzdręgi przebywają na ogół w rejonach łagodnych stoków porośniętych wodną 
roślinnością, a karasie w dobrze nagrzanych, zarośniętych zatoczkach. Szczupaki 
wybierają miejsca płytkie, dobrze nagrzane i porośnięte roślinnością, choć na-
prawdę duże sztuki szukają swoich kryjówek na stokach podwodnych górek na 
większych głębokościach. Okonie żerują na stokach podwodnych górek i w strefie 

12. Miętus / Burbot / Aalquappe
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przybrzeżnej, a sandacze na pełnej wo-
dzie. Węgorze przebywają na skraju 
ławicy przybrzeżnej i w rejonach poroś-
niętych wodną roślinnością. 

Z powodu oziębienia się wody, jesień 
na jeziorach jest okresem mniejszej ak-
tywności ryb spokojnego żeru (karpi, 
leszczy, linów, płoci, amurów, karasi, 
uklei, wzdręg itp.). W tym czasie inten-
sywnie żerują drapieżniki. Sporego szczu-
paka złowimy w trzcinach, sandacza 
w rejonie górek podwodnych, a okonia 
na stokach. Zimą na tzw. pierwszym lo-
dzie oraz w końcowym okresie pokrywy 
lodowej na jeziorach ryb szukamy raczej 
w strefie przybrzeżnej. W pełni zimy 
ryby gromadzą się w miejscach głębo-
kich, gdzie temperatura wody utrzymuje 
się na poziomie + 40C.

There is a variety of lakes in the Tuchola Forest. The biggest ones, including lakes 
Wielkie Cekcyńskie, Białe, Okrągłe, Stobno, and Okonińskie present no difficulty in 
finding. Locating small ones with good fisheries may take some time but is equally 
rewarding. Depth is a principal factor behind the distinguishing of lake types; the 
deepest are the habitat for vendance, the shallowest - for crucian carp. Lakes with 
depths something halfway between these two are predominantly populated by 
either bream, pike perch, tench or pike.

Distinguishing five zones  in lake waters seems vitally important to any angler. Zone  
I (shallowest) is home to fry. Though predators occasionally come to prey here, very 
young, small fish prevail. Zone II is home to small and medium-sized specimens. Here  
you may find bleaks, roaches, rudds, medium-sized breams, carps and occasionally  
tenches, crucian carps, perches, pikes, pike perches or eels. Zone III (inaccessible from  
the shore) is populated by large roaches, breams, pikes, perches, pike perches, and  
catfish. Giant burbots and breams feed in Zone IV, with significantly reduced  
light penetration. Zone V (deepest), characterized by low oxygen and high hydrogen-
sulfide saturation as well as considerable slime deposits, is of no value to anglers.

The zones are not always easily discernible as many a factor will determine their 
occurence. Shallow water bodies will have only two or three zones, which will in 
turn determine the water clarity, oxygen saturation, type and variety of plant life 
and feeding conditions. Usually the depth of five metres is regarded as a border 
between sunlit and dark zones, though water clarity may affect this division to 
a degree. Five metres below the water surface (abyssal zone), out of the reach 
of direct sunlight only big breams, lavarets and ruffs may survive.

13.		Jezioro	Rudnica	/	
	 Lake	Rudnica	/	Rudnickie-See

16



17

Wiedza o zbiornikach wodnych
Basic Knowledge about Lakes and Rivers
Grundwissen über Gewässer

However, this is water temperature that is the most important factor determining 
the distribution of fish. For example, in summertime big breams shoal in water with 
a temperature of about 120C. In addition, recognising the lake bottom type may also 
prove helpful for anglers.

Experienced anglers never underestimate the importance of the season of the 
year when choosing the right method of angling. In early spring fish gather in a coastal  
zone overgrown with reeds. Predators are waiting for their prey in shallow waters.  
However, in June the accesibility of food allow the fish to disperse to different pla-
ces. Tenches and carps spend time in hardly penetrable waters with the abundant  
vegetation of reeds, breams enjoy dweling between sandy hills and in gravel 
pits, roaches and rudds penetrate gentle slopes overgrown with aquatic flora,  
crucian carps stay in warm weedy bays. Pikes reside in shallow warm waters with 
dense vegetation though the biggest specimens are actually found in depths,  
hidden at the bottom layer, sometimes in holes. Perches prey in the bottom layer  
of the coastal zone while pike perches would rather choose open waters. Eels  
occupy the coastal zone overgrown with plants.

Autumn, with water temperatures lowered substantially, sees non-predators 
less active, carps, breams, tenches, roaches, grass carps, crucian carps, bleaks and 
rudds being good examples. Predators, on the other hand, become more vigorous. 
You may easily find a big pike in the reeds, catch a big pike perch feeding near  
underwater mounds or pick a perch near sandy slopes. When lakes freeze over, 
most fish venture to shallow coastal water. The same location is popular to the end 
of the winter season before the ice begins to thaw. In the peak of winter, fish move 
down the water layers where the temperature will never fall below 40C.

14.	Poranne	mgły	nad	Jeziorem	Śpierewnik	/	Morning	fog	over	Lake	Śpierewnik	/
Morgennebel	über	dem	Śpierewnik-See
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15.	Dorodny	amur	z	Jeziora	Okonińskiego	/	Big	grass	carp	from	Lake	
Okonińskie	/	Großer	Grasskarpfen	aus	dem	Okonińskie-See

18

Die in der Tucheler Heide anzutreffenden Seen weisen recht unterschiedliche 
Beschaffenheiten auf. Ohne Schwierigkeiten finden wir die größeren Seen wie: den 
Cekcyńskie-See, den Białe-See, den Stobno- bzw. den Okonińskie-See. Die wesentlich 
kleineren Rundseen können sich allerdings als wesentlich schwieriger zu finden  
erweisen. Doch wohl jeder Angler träumt davon, einen kaum besuchten Fangplatz 
zu entdecken. Wir sprechen oft von verschiedenen Seentypen. Angefangen von den 
tiefsten Maränenseen, in denen kleine  Maränen leben, über Blei- und Brassenseen, 
Zanderseen, Schleien-Hechtseen, mit den seichtesten Karauschenseen endend. 

Vom Gesichtspunkt eines Anglers aus ist es allerdings wichtiger, in einem See 
fünf Seezonen zu unterscheiden. Die erste, seichteste Seezone bildet die Welt der 
Fischbrut, in der zu bestimmten Jahreszeiten auch die auf ihre Beute lauernden  
Raubfische vorkommen. In der zweiten Zone, die für den Angler vom Ufer aus er-
reichbar ist, leben vorwiegend kleine und mittelgroße Fische wie Ukeleie, Plötzen, 
Rotfedern, mittelgroße Bleie, Güster, Karpfen. Manchmal treten hierin auch 
Karauschen, Barsche, Hechte, Zander und Aale auf.  In der dritten Zone, die in der  
 

Regel  vom Ufer aus nicht mehr zu erreichen ist, leben die größten Vertreter solcher 
Fische wie  Plötze, Blei, Hecht, Barsch, Zander und Wels. In der vierten Zone, die fast 
bis zur Grenze der Durchdringung von Sonnenstrahlen reicht, leben Aalquappen und 
sehr große Bleie. Die fünfte Zone ist für den Angler wegen  dem hierin vorhandenen 
Schwefelwasserstoff, dem schlammigen Bodensatz sowie dem Sauerstoffmangel 
nicht interessant. Nicht in jedem See  sind alle erwähnten Seezonen zu unterscheiden,  
denn dies hängt zum Teil vom Wasserdurchsichtigkeitsgrad ab. In vielen seichten  
Seen kann man also nur die ersten zwei bzw. drei Zonen erkennen. In diesem 
Falle sind auch der Sauerstoffgehalt sowie die anzutreffenden Pflanzenarten und 
Nahrungsbedingungen für Fische ein wenig anders.
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16.		Jezioro	Wielkie	Cekcyńskie	
/	Lake	Wielkie	Cekcyńskie

	 /	Großer	Cekcyńskie-See

19
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Es wird in der Regel angenommen,  
dass die Tiefe von 5 m die Grenze der  
Durchdringung von Sonnenstrahlen  
bildet, auch wenn diese Grenze je nach  
vorhandenem Wasserdurchsichtig-
keitsgrad variieren kann. Unterhalb 
dieser Grenze fängt die Tiefzone an, 
die außerhalb des Sonnenlichtes ist. 
Hierin leben große Bleie, Güster, 
Maränen und Kaulbarsche. 

Die Fische richten sich bei der Nah- 
rungssuche nach der Wassertemperatur. 
Soversammeln sich zum Bei spiel große  
Bleie im Sommer dort, wo die Wasser- 
temperatur um 12 Grad beträgt. Das  
Kennenlernen der Seegrundbeschaf-
fenheiten ist für den Angelerfolg 
maßgebend. 

Von großem Belang ist auch die 
Jahreszeit. Im Frühjahr versammeln 
sich die meisten Fische in den mit Schilf  
bewachsenen ufernahen Seezonen. 
Die Raubfische lauern zu dieser Jahres- 
zeit an der Grenze des seichten Wassers auf ihre Beute. Die durch große Nahrungs- 
füllegekennzeichnete Jahreszeit (ab Juni) führt größere Differenzierungen im 
Fanggewässer herbei. Schleien und Karpfen sind an den bewachsenen Stellen auf 
der Nahrungssuche. Die Bleie sind an Hängen von kleinen Unterwasseranhöhen  
sowie an steil abfallenden Gründen in den ufernahen Gewässerzonen anzutref-
fen. Die Plötzen und Rotfedern kommen hingegen an leicht abfallenden Gründen 
in den ufernahen Seezonen sowie an sanften mit Wasserpflanzen bewachsenen 
Unterwasseranhöhen und die Karauschen in den bewachsenen Seebuchten mit 
größeren Wassertemperaturen vor. Die Hechte bevorzugen seichte, gut gewärmte  
bewachsene Stellen. Die größeren Exemplare laueren allerdings eher an den 
Hängen von kleinen Unterwasseranhöhen in größerer Tiefe. Die Barsche lauern auf 
ihre Baute  an den Hängen von kleinen Unterwasseranhöhen sowie in den uferna-
hen Seezonen und die Zander weit vom Uferentfernt. Die Aale sind am Übergang 
zwischen der ersten und zweiten Zone so wie an den mit Wasserpflanzen bewach-
senen Stellen anzutreffen. 

Infolge der sinkenden Wassertemperatur sind  im Herbst die Nicht-Raubfische 
(Karpfen, Bleie, Plötzen, Karauschen, Ukeleie, Schleien, Rot-federn Graskarpfen usw.) 
weniger aktiv. Die Raubfische hingegen werden im Herbst aktiver. Einen großen 
Hecht fangen wir im Schilt, einen Zanderan den Unterwasseranhöhen, einen Barsch 
an den steil abfallenden ufernahen  Grün den. Im Winter versammeln sich die Fische 
an den tiefen Stellen, in denen die Wassertemperatur konstant  bleibt (um 4 OC).

17.	Wielki	Kanał	Brdy	/	The	Great	Brda	
Canal	/Großkanal	von	Brda
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Wędka ze spławikiem / Float fishing / Angelrute mit Pose

Wędzisko (kij teleskopowy z włókna szklanego lub węglowego o długości od 
3 do 9 m, a nawet więcej - do 15 m), spławik (przelotowy), haczyk i żyłka (0,20 
– 0,50 mm, długość około 20 m), ołów (do wyważenia spławika) oraz kołowro-
tek. Na haczyk zakładamy odpowiednią przynętę (kukurydza konserwowa, białe 
i czerwone robaki, pęczak itp.). Zarzucamy zestaw, naciągamy żyłkę i czekamy na 
branie. Metoda stosowana głównie na jeziorach.

Tackle: a fishing rod (a telescopic pole of glass or carbon fibre, length: 3 – 15 m), 
a through-float, a hook and a fishing line (diameter: 0.20 – 0.50 mm, length around  
20 m), weights for balancing the float, a reel. Place an appropriate bait on the 
hook (let it be sweet corn, white or red worms or hulled barley), cast the line and 
tighten it, then wait for a bite. The method works best on lakes.

Angelrute (Teleskoprute aus  
Glas- oder Kohlefaser, 3 – 9 m,  
oder sogar bis 15 m lang), 
Pose (Laufpose), Haken und 
Angelschnur (0,20 – 0,50 mm,  ca.  
20 m lang), Blei (zur Einstellung  
der Pose) sowie Angelrolle. An 
den Haken wird entsprechender  
Köder  angebracht (Dosenmais,  
weiße und rote Würmer, Ger-
stengraupen  usw). Wir werfen  
die Angel aus undwarten auf den Biss. Diese Art zu angeln wird 
am häufigsten auf den Seen verwendet.

Wędzisko (kij teleskopowy lub spinning wykonany z włókna szklanego lub wę-
glowego), spławik (najczęściej stożkowy o dużej wyporności, nieprzelotowy), 
haczyk i żyłka (0,18 – 0,35 mm, długość około 50 m)oraz kołowrotek. Na haczyk 
zakładamy odpowiednią przynętę (czerwone robaki, sztuczna mucha itp.). Połów 
polega na spławianiu zestawu wraz z nurtem rzeki. Zestaw wyrzuca się jak najda-
lej pod prąd, przytrzymuje się do momentu wyprostowania spławika i następnie 
pozwala się mu płynąć. Metoda często stosowana na rzekach o bystrym nurcie.

Przepływanka / Upstream float fishing / Flussangeln

18.

19.

Popularne metody połowu ryb
Popular Fishing Methods
Populäre Angelmethoden
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Tackle: a fishing rod (a telescopic or spin pole of glass or carbon fibre), acone- 
shaped, non-through float of big draught, a hook, a fishing line (diameter: 0.18 
– 0.35 mm, around 50 m on the reel), a reel. Place an appropriate bait on the 
hook (let it be a red worm or an artificial fly),cast the line powerfully upstream 
and let it flow freely long stretches with alluring bait in tow. The method is often 
employed to tempt fish in fast-moving rivers.

Angelrute (Teleskoprute oder Spin-
nrute) aus Glas- oder Kohlefaser, eine  
kegelförmige Pose mit großer Wasser- 
verdrängung – keine Laufpose, Haken 
und Angelschnur (0,18 – 0,35 mm) ca. 
50 m lang und eine Angelrolle. An den 
Haken wird entsprechender Köder 
angebracht (rote Würmer, Kunstfliegen 
usw.). Diese Angelmethode beruht 
darauf, die Angel möglichst weit gegen 

den Strom auszuwerfen und anzuhalten, bis die Pose gerade steht, um sie dann 
mit dem Strom treiben zu lassen. Sie findet am häufigsten an den Flüssen mit 
starker Strömung Verwendung.

Sztywne wędzisko o długości 3 – 5 m, gruba żyłka (0,35 – 0,50 mm, długość nie 
mniejsza niż 80 m), duży haczyk (1 - 5), kołowrotek z hamulcem, ołów do obciąże-
nia zestawu (100 – 150 g). Na haczyk zakładamy odpowiednią przynętę (rosówki, 
martwa rybka, kulki proteinowe itp.).Zarzucamy zestaw, naciągamy żyłkę i czeka-
my na branie. Metoda stosowana zarówno na rzekach jak i jeziorach.

Tackle: strong actioned rod 
(length between 3 and 5 m),  
a strong line (diameter between  
0.35 and 0.50 mm, at least 80 m  
on the reel), a big hook (sizes  
1-5), a braking reel, lead wei-
ghts (100 – 150 g). Place an ap- 
propriate bait (a red worm, 
dead fish, protein balls and 
alike) on the hook, cast the 

Gruntówka bez spławika /Ground-angling /Grundangeln ohne Pose

20.

21.
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line, tighten the line and wait for a bite. This method is recommended for both 
rivers and lakes.

3-5 m lange Grundangelrute, dicke Angelschnur (0,35 – 0,50 mm, ca. 50 m lang), 
großer Haken (1-5), Angelrolle mit Bremse, Blei zur Bebleiung des Angelsets.  
An den Haken wird entsprechender Köder angebracht (Regenwürmer, kleiner 
toter Köderfisch, Proteinkugeln usw.) Die Angelrute  wird ausgeworfen, die 
Angelschnur angespannt. Nun kann man auf den ersten Biss warten. Diese 
Methode findet sowohl auf Flüssen als auch auf Seen Verwendung.

 
Sprężyste wędzisko, o długości od 2 – 2,5 m, kołowro-

tek z hamulcem, żyłka 0,18 – 0,35 mm o długości około 
70 m, przynęty (blachy obrotowe, woblery, błystki itp.). 
Zarzucamy zestaw prostopadle do nurtu, przez chwilę 
pozwalamy opaść przynęcie na dno i dopiero potem 
rozpoczynamy wolne zwijanie żyłki. Metoda połowu ryb 
drapieżnych stosowana na rzekach oraz jeziorach.

Tackle: a rod between 2-2.5 metre in length (approx. 70 m on the reel)  
in conjunction with 0.18 – 0.35 mm strain line, braking reel. Favoured lures are: 
fluttering spoons, flying spoons, small to 
medium sized wobblers etc. Cast the line 
at an angle of 90°C to the water surface, 
wait for the bait to fall to the bottom and 
then start to wind up the line. This techni-
que is best employed for catching preda-
tor species in lakes and rivers.

2 – 2,5 m lange Spinnrute, Angelrolle 
mit Bremse, Angelschnur 0,18 – 0,35 mm 
ca. 70 m lang, Köder (am häufigsten sind 
es Kunstköder aus Metall, Kunststoff oder 
Gummi wie Blinker, Spinner, Wobbler, 
Twister usw.).

Die Spinnrute wird senkrecht zur Fluss-
strömung ausgeworfen, dann wartet man 
einen Augenblick, bis der Köder auf den 

Spinning / Spin fishing / Spinnangeln

22.

23.



24

Popularne metody połowu ryb
Popular Fishing Methods
Populäre Angelmethoden

Grund gesunken ist. Erst dann fangen wir an, die Angelschnur langsam  wieder 
einzuholen. Diese Methode wird beim Angeln auf Raubfische sowohl auf Flüssen 
als auch auf Seen eingesetzt. 

Lekkie wędzisko z kołowrotkiem o szpuli ruchomej zamocowanej do jego dolnej 
części. Elementem transportującym lekką muchę na znaczną odległość jest sznur 
muchowy o określonym ciężarze (pływający lub tonący), zakończony przyponem 
z żyłek o coraz mniejszej średnicy. Zarzucamy zestaw wzdłuż potoku, pozwala-
jąc przynęcie swobodnie płynąć z prądem. Gdy ryba złapie sztuczną przynętę,  
wykonujemy błyskawiczne zacięcie. Popularny sposób połowu ryb z rodziny łoso-
siowatych (pstrąg, lipień itp.), stosowany najczęściej na rzekach.

Tackle: a single rod, a fly reel (including a fixed revolving spool),a weighted fly 
line. Lines may be tapered and of differing densities to float or sink (floating or 
sink-tip lines) and are matched to the rod according to weight. Cast a fly upstream 
and let it float freely. Watch the line for indications of a take. When the bait  
is caught, jerk the fishing rod back. The method was developed primarily for 
salmonids (chiefly for trout and grayling) and now extended to other species.

Fliegenrute mit einer  
am unteren Teil der Rute  
angebrachten Fliegenrolle.  
Einen langen Wurf ermö- 
glicht hierbei  eine entspre- 
chend schwere (sinkende  
oder  schwimmende)  
Fliegenschnur, an derer  
Ende sich verjüngte 
Vorfächer aus einfacher 
Angelschnur befinden. 
Nach dem Auswurf  
lassen wir den Köder auf 
der Wasseroberfläche 
stromabwärts treiben. 

Wenn der Fisch anbeißt, muss er sofort gehakt werden.  Diese Methode fin-
det am häufigsten an Flüssen und Bächen beim Fischerfang auf Fische aus der 
Lachsfamilie (Äsche, Forelle usw.) Verwendung.

Połowy na sztuczną muchę / Fly fishing
Fischfang mit der Kunstfliege

24.
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Popularne metody połowu ryb
Popular Fishing Methods
Populäre Angelmethoden

Połowy pod lodem / Ice fishing / Eisfischen

Krótkie, ale co najmniej 30 cm wędzisko. Stosuje się zarówno metodę spławi-
kową, jak i niewielkie błystki podlodowe oraz mormyszkę. Łowienie na błystkę 
polega na łagodnym opuszczaniu w wodę małej, metalowej błystki o podłużnych 
kształtach (20 – 50 cm pod powierzchnią lodu) i energicznym podciąganiu jej 
w górę. Branie najczęściej następuje w momencie, gdy błystka rusza w górę. 
Mormyszka to sztuczna przynęta w kształcie ciężarka, wykonana z ołowiu, cyny 
lub mosiądzu, uzbrojona w haczyk. Branie sygnalizuje tzw. „kiwak” zamocowany 
na końcu wędziska, wykonany z kawałka stalowej sprężynki lub gumki rowerowe-
go wentyla. Metoda stosowana głównie na jeziorach.

Tackle: A short, but at least 30-cm long rod and with a float, metal spoons for 
ice fishing or an artificial bait (lead, tin or brass weight), incorporating a hook. 
Let a small elongated metal spoon or metal weight fall slowly 20 – 50 cm under 
the water surface and then pull it up swiftly. Youmay expect a take when the bait 
starts going up. The bite is indicated by aso-called “rocker” made of steel spring 
or a piece of rubber fastened a tthe tip of a rod. The method is best practiced 
on lakes.

Kurze, jedoch mindestens 30 cm lange Eisrute. Es wird  als Angeln mit einer 
Pose betrieben. Es werden aber auch  kleine spezielle Eisblinker bzw. Bleiköder 

verwendet. Wird ein  Eisblinker als Köder 
verwendet, so lässt man ihn langsam 
unters Wasser senken (20 – 50 cm un-

terhalb der Eisfläche) 
und zieht man ihn hin-
terher entschieden 
wieder hoch. Der Biss 
erfolgt in der Regel 
beim Hochziehen des 
Blinkers. Bleiköder ist  
ein mit einem Haken  

versehener Kunstköder aus Blei, Zinnoder 
Messing. Der Biss wird durch den sog. 
Winker angezeigt, der, aus einer kleinen 
Stahlfeder oder aus einem Fahrradventil 
hergestellt, am Ende der Eisrutebefestigt  
ist. Diese Methode findet vor wiegend 
auf Seen Verwendung.

25.
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Katalog wybranych gatunków ryb
Selected Freshwater Fish Species

Katalog von auserwählten Fischarten

ryby spokojnego żeru
non-predators
Friedfische

KARP / CARP / KARPFEN
(CYPRINUS CARPIO)

CeChy CharakterystyCzne:
masywne, krępe ciało o różnym ułuszczeniu: pełnołuskie (całkowicie pokryte 
łuskami), lustrzenie (o ciele pokrytym nieregularnie rozrzuconymi łuskami), 
lustrzenie rzędowe (z szeregiem dużych łusek biegnących wzdłuż linii bocznej), 
golce (całkowicie pozbawione łusek lub z pojedynczymi łuskami osadzonymi  
w bezpośrednim sąsiedztwie płetw). Na górnej wardze cztery wąsiki, dwa dłuż-
sze i dwa krótsze. Ubarwienie różne, zazwyczaj odcienie kolorów brązowego, 
oliwkowego i złotego, brzuch biały. Płetwy zielonoszare z brązowawym odcie-
niem, nierzadko czerwonawe, duży pysk.

WystępoWanie:
stawy, ciepłe stojące lub wolno płynące wody z dużą ilością roślin, o piaszczy-
stym lub mulistym dnie, o głębokości od około 1,5 m do około 6 m. Karpie 
często żerują w miejscach o nierównym, tworzącym górki dnie. Unoszące się  
w płytkiej wodzie kłęby mułu wskazują na to, że karpie właśnie żerują.

przynęty:
ochotki, kulki proteinowe, gotowane ziemniaki, kukurydza konserwowa. W celu 
zwiększenia atrakcyjności i skuteczności przynęty, dodawać składniki wywołujące 
silne bodźce zapachowe, na które reaguje gatunek np.: wanilia, goździk lub kokos.
Wymiar ochronny*: do 30 cm (nie dotyczy rzek).
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: 3 sztuki.
popularne metoDy połoWu: gruntówka lub wędka ze spławikiem.

 Description:
The wide, sturdily-built body is covered with large scales. There are many 
varieties: the fully scaled Common Carp, the Mirror Carp (with relatively few 
scales scattered on the body or scales arranged in a row) and the Leather Carp 
which is almost bare except for single scales found occasionally on its back, near 
the fins. Two pairs of feelers, called barbels, dangle from the upper lip. Typically, 
the colour varies from brassy green or olive green to dusky gold or even  
silvery while the belly is white. The fins area mixture of grey, green and brown, 
sometimes with a touch of red. All carp variations have a big, thick-lipped 
mouth.
habitat:
Carp inhabit ponds, warm, stagnant or slow-moving weedy waters with sandy 
or muddy bottom, typically at the depth between 1.5 m and 6 m. They often stir 
up sediment while rooting about for food near the bottom.

bait:
insect larvae, protein balls, cooked potato, sweet corn.  You may add some simple 
basic flavours, such as vanilla, clove, coconut, etc. to give them an extra attraction.
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Katalog wybranych gatunków ryb
Selected Freshwater Fish Species
Katalog von auserwählten Fischarten

size limit*: 30 cm (except for rivers).
close season – No .
Catch anD possession limit: 3 fish on one day .
FishinG methoDs: ground fishing, float fishing.

kennzeichen:
Der Karpfen hat eine gedrungene und füllige Körperform mit unterschiedlicher 
Beschuppung; man unterscheidet mehrere Zuchtformen - die vollständig 
beschuppte Form, daneben gibt es drei weitere hochrückige Zuchtformen: 
den Spiegelkarpfen mit wenigen, unregelmäßig verteilten Schuppen, den 
Zeilkarpfen mit je einer geschlossenen Schuppenreiheentlang der Seitenlinie 
und des Rückens sowie den nahezu unbeschuppten Nackt karpfen. Der Karpfen 
hat ein großes Maul, auf der Oberlippe hat er vier Barteln, zwei lange und zwei 
kurze. Die Fossen sind grüngrau mit bräunlichem oder sogar rötlichem Farbton. 
Aufsteigende Schlammwolken im seichten Wasser deuten darauf hin, dass der 
Karpfen gerade Nahrung sucht.

Vorkommen:
In Weihern und in stehenden oder langsam fließenden pflanzenreichen 
Gewässern mit sandigem oder schlammigem Grund in einer Tiefe von bis zu 1,5  
–  6 m. Der Karpfen hält sich gern an Bodenwellen aufund da sucht er Nahrung.

kÖDer:
Gekochte Kartoffeln, Mais, Proteinkügelchen ver stärkt mit Geruchsreize  
auslösenden Mitteln wie Vanille, Nelken oder Kokos.
schonmass: bis 30 cm (bis auf Flüsse).
schonzeit: keine.
FanGlimit: 3 Fische/Tag.
populÄrste FanGmethoDen: Grundangel oder Angel mit Pose

*Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwyogonowej.
*Size limit refers to the total length, which is a measure from the tip of the mouth with the jaws closed to the tip of the tail.
*Als Schonmaß gilt bei Fischen der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
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Katalog von auserwählten Fischarten

ryby spokojnego żeru
non-predators
Friedfische

CeChy CharakterystyCzne:
wysokie, bocznie spłaszczone ciało, mały skierowany w dół pysk. Długa, ciemna 
płetwa grzbietowa osadzona za połową ciała, blisko głęboko wyciętej płetwy 
ogonowej. Ubarwienie w zależności od rodzaju wód, najczęściej od złotobrązo-
wego do zielonkawoczarnego, grzbiet ciemny, podbrzusze białe.

WystępoWanie:
rzeki o wolnym nurcie, zbiorniki zaporowe, stawy, jeziora porośnięte trzciną 
lub wodorostami o mulistym dnie. Leszcze regularnie patrolują okolice spadów  
i uskoków dna oraz zagłębienia o głębokości od około 1 m do około 3 m. O zmierz-
chu i świcie leszcze spławiają się przy powierzchni. Unoszące się na wodzie 
pęcherzyki powietrza wskazują na to, że leszcze właśnie żerują.

przynęty:
kukurydza, różnego typu ciasta, larwy chruścików, robaki białe czerwone, goto-
wane ziemniaki, kulki proteinowe.
Wymiar ochronny: brak.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: brak.
popularne metoDy połoWu: wędka ze spławikiem lub bez.

 Description:
Breams have a very deep narrow body with flat sides and the tail fin being  
deeply forked. The upper lip is pointed and the lower one turned slightly down. 
The dorsal fin is very long reaching from just past the mid-point of the back to 
almost the tail. Coloration depends on the habitat but the back is usually brown, 
slate coloured or even black. The sides are paler and the underside is white.

habitat:
They are very common shoal fish found in weedy, mud-bottomed lakes and 
ponds, gravel pits, canals and slow rivers. They are known to regularly patrol 
inclines and one-metre or even three-metre deep pits in the bottom. At dusk 
and dawn they feed near the surface; look for small bubbles rising as a sign  
of bream activity.

bait:
sweetcorn, paste of different types, caddis larvae, redworms, whiteworms,  
boiled potato, protein balls.
size limit: No.
close season: No.
catch anD possession limit: No.
FishinG methoDs: float fishing and ground fishing.

LESZCZ / COMMON CARP  / BLEI 
(ABRAMIS BRAMA)
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kennzeichen:
Der Blei hat eine hochrückige, seitlich abgeflachte Körperform. Sein Maul ist klein,  
nach unten gebogen; die lange und dunkle Rückenflosse. Die Färbung reicht von 
silbergrau bis grünlichschwarz, die Oberseite ist bleigrau, der Bauch ist weiß.

Vorkommen:
Der Blei bevorzugt nährstoffreiche, langsam fließende Gewässer mit  
schlammigem Grund. Er hält sich gern an Boden verschiebungen und 
Senkungen in einer Tiefe von bis zu 1-3 m auf. In der Dämmerung und bei 
Tagesanbruch bevorzugt er die Oberflächenbereiche. Aufsteigende Bläschen an 
der Wasseroberfläche deuten darauf hin, dass der Blei gerade Nahrung sucht.

kÖDer:
Mais, Köcherfliegenlarven, Teig, weißrote Würmer, gekochte Kartoffeln, 
Proteinkügelchen.
schonmass: keines.
schonzeit: keine.
FanGlimit: keines.
populÄrste FanGmethoDen: Angel mit oder ohne Pose.

28.
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ryby spokojnego żeru
non-predators
Friedfische

CeChy CharakterystyCzne:
czerwona tęczówka oka, pozwalająca odróżnić płoć od wzdręgi, otwór gębo-
wy wąski, górna warga lekko wysuniętą do przodu (charakterystyczna dla ryb 
żerujących przy dnie). Ciało w zależności od wieku i rodzaju zamieszkiwanej 
wody mniej lub bardziej wygrzbiecone, przednie krawędzie płetwy grzbietowej 
i brzusznej usytuowane na tej samej wysokości. Płetwy ogonowe i grzbietowe 
o zabarwieniu szarym, piersiowe – pomarańczowym, a brzuszna i odbytowa 
– czerwonym. Grzbiet ciemnozielony do zielononiebieskiego, boki srebrzyste.

WystępoWanie:
praktycznie wszystkie łowiska na ternie Borów Tucholskich. W ciągu dnia płoć 
przebywa w okolicach mulistego dna, o zmierzchu i w nocy na płyciznach. 
Wiosną płocie ruszają w kierunku płycizn na tarło. W płytkich wodach do ukry-
cia się przed słońcem wykorzystują: zwisające nad wodą gałęzie drzew, okolice 
zwalonych do wody pni drzew, drewnianych konstrukcji mostów.

przynęty:
białe lub czerwone robaczki, różnego typu aromatyzowane lub barwione ciasta, 
kukurydza, larwy chruścików, gotowane ziemniaki.
Wymiar ochronny: brak.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: do 5 kg.

popularne metoDy połoWu: 
wędka ze spławikiem lub bez, połowy pod lodem.

 
Description:

Their eyes are red/orange (a feature that distinguishes them from the Rudd) 
and they have a slightly protruding upper lip (typical of the fish feeding off the 
bottom) but the mouth is small. It is a streamlined fish deepening in the belly 
and shoulders as it increases in size. The general body colour is silver white, 
but the back is dark with a blue or greenish lustre. Dorsal and tail fins are grey, 
pectoral fins are orange and pelvic and anal fins are red. The beginning of the 
dorsal fin is set at the same height as the front of the pelvic fins.

habitat:
Roaches are very common in lakes, rivers and canals in the Tuchola Forest. 
They spend the day near a muddy bottom, the evening and night – in shallow  
waters. They also choose shallow water for spring spawning. Roach love  
underwater structures (e.g. wooden bridges), tree roots, windfallen tree 
trunks, overhanging tree branches, etc., anything which gives them a sense  
of security from strong sunlight.

PŁOĆ / ROACH / PLÖTZE
(RUTILUS RUTILUS)
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bait:
small whiteworms and redworms, sweetcorn, caddis larvae, different types  
of flavoured and coloured pastes, cooked and mashed potato.
size limit: No.
close season: No.
catch anD possession limit: 5 kg on one day. 
FishinG methoDs: float fishing, ground fishing, and ice fishing.

kennzeichen:
Die Plötze besitzt eine rote Iris als Unterscheidungsmerkmal gegenüber der 
sehr ähnlichen Rotfeder. Ihre Oberlippe ist leicht vorgestülpt. Die Plötze ist ein 
silbrig glänzender Fisch mit spindel-förmigem Körper und endständigem Maul. 
Die Flossenfärbung ist gewässerspezifisch und kann von leicht rötlich bis blutrot 
variieren. Die Plötze hat einen grauen Rücken, zum Bauch hin silbriger werdend.

Vorkommen:
Praktisch alle Gewässer im Gebiet der Tucheler Heide. Die Plötze steht tags  
im tieferen Wasser am schlammigen Grund, in der Dämmerung und nachts 
mehr in Ufernähe. Im Frühling wandert sie in seichte Gewässer zum Leichen  
und hält sich gern am beschatteten Ufer, an versunkenen Bäumen und an 
Holzbrücken auf.

kÖDer:
Weiße oder rote Würmer, verschiedene aromati- 
sierte oder gefärbte Teigsorten, Mais, Köcher-
fliegenlarven, gekochte Kartoffeln.

      schonmass: keines.
schonzeit: keine.
FanGlimit: bis 5 kg Fisch entnommen werden.

   populÄrste FanGmethoDen: 
Angel mit oder ohne Pose, Eisangeln.

30.
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ryby spokojnego żeru
non-predators
Friedfische

CeChy CharakterystyCzne:
małe oczy o czerwonej tęczówce, zwarte, krępe ciało o szerokim trzonie ogo-
nowym. Górna warga większa od dolnej, w kącikach pyska małe wąsiki. Ciało 
pokryte malutkimi łuskami głęboko osadzonymi w grubej, śluzowatej skórze. 
Wszystkie płetwy zaokrąglone, u samców płetwy brzuszne dłuższe niż u samic, 
duża płetwa ogonowa. Grzbiet najczęściej ciemnozielony lub ciemnobrązowy, 
połyskujące złociste boki. Samce mają płetwy brzuszne dłuższe niż samice.

WystępoWanie:
wolno płynące wody, starorzecza, zbiorniki zaporowe i stawy o brzegach poroś-
niętych pałką szerokolistną lub trzciną, z bagnistym dnem obfitującym w roślin-
ność o głębokości od około 0,6 m do 2 m. Unoszące się na powierzchni wody 
pęcherzyki gazu wskazują na to, że lin właśnie żeruje.

przynęty:
różnego typu aromatyzowane lub barwione ciasta, rosówki, kukurydza, biały 
lub czerwony robak, kukurydza + biały robak, makaron.
Wymiar ochronny: do 25 cm.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: 4 sztuki.
popularne metoDy połoWu: wędka ze spławikiem.

 Description:
Tenches are stocky, sturdily-built with a broad, large, almost unforked tail. They 
are usually distinguished by their olive green or bronze skin with golden lustre 
on the sides, and by small distinctly red eyes. All the fins have a rounded outline.  
Tenches are covered with minute scales, which are deeply imbedded in a thick 
skin, whose surface is very slippery. Their upper lip is bigger than the lower and 
they have a single small barbel at each corner of the mouth. Males have pelvic 
fins bigger than females.

habitat:
Tenches generally live in stagnant or slow-moving waters, often in the mud. 
They can be found in old river beds, barrier lakes and ponds whose shores are  
overgrown with reed and reed-mace and have clayey or muddy bottoms with 
thick vegetation (at depth of 0.6 - 2.0 m).A feeding fish often releases a stream 
of tiny bubbles that can be seen on the surface.

bait:
different types of coloured and flavoured paste, redworms, whiteworms, 
sweetcorn, noodles.
size limit: 25 cm.
close season: No.

LIN / TENCH / SCHLEIE
(TINCA TINCA)
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catch anD possession limit: 4 fish on one day.
FishinG methoDs: float fishing.

kennzeichen:
Die Schleie hat kleine Augen mit rotlicher Iris. Der Körper ist gedrungen, seitlich 
kaum abgeflacht und der Fisch besitzt eine dicke Schwanzwurzel. Das Maul der 
Schleie ist endständig und leicht vorstülpbar. In den Mundwinkeln sitzt je ein 
kleiner Bartfaden. Die kleinen Schuppen liegen tief in der schleimigen Haut. 
Alle Flossen sind abgerundet. Männliche Fische besitzen längere Bauchflossen; 
die Schleie hat eine große Schwanzflosse. Der Rücken ist meistens dunkelgrün 
oder dunkelbraun, die Flanken und der Bauch sind gelblich.

Vorkommen:
Langsam fließende Gewässer, Altwasser, pflanzenreiche Stauseen und Weiher 
mit schlammigem Grund. Die Schleie hält sich gern in einer Tiefe von bis zu 0,6 
- 2 m auf. Aufsteigende Bläschen  an der Wasseroberfläche deuten daraufhin, 
dass die Schleie gerade Nahrung sucht.

kÖDer:
verschiedene aromatisierte oder gefärbte Teigsorten, Regenwürmer, Mais, 
weiße oder rote Würmer, Mais+ weiße Würmer, Makkaroni.
schonmass: bis 25 cm.
schonzeit: keine.
FanGlimit: 4 Fische/Tag.
populÄrste FanGmethoDen: Angel mit Pose.

32.
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CeChy CharakterystyCzne:
grzbiet oliwkowozielony lub złocistobrunatny, boki w odcieniu brązu, brzuch 
kremowy. Ciało wysokie, silnie wygrzbiecone, krótka mała głowa, długa płetwa 
grzbietowa. Charakterystyczna srebrna tęczówka oka oraz brak wąsików na gór-
nej wardze pozwala odróżnić karasia od karpia.

WystępoWanie:
duże rzeki, zarośnięte jeziora i stawy, starorzecza od ciepłego kwietnia do paź-
dziernika. Karaś żeruje przy dnie, zjadając rośliny, larwy owadów lub mięczaki. 
Okres zimowy, ze względu na zmniejszoną ilość tlenu spędza w mule, w którym 
tkwi aż do odwilży.

przynęty:
gotowane ziemniaki, kukurydza konserwowa, różnego typu ciasta. W celu 
zwiększenia atrakcyjności i skuteczności przynęty, dodawać składniki wywo-
łujące silne bodźce zapachowe, na które reaguje gatunek np.: miód, karmel, 
melasa, czosnek czy kokos. 
Wymiar ochronny: brak.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: brak.

 popularne metoDy połoWu: 
dominuje spławik. Coraz częściej łowi się 
karasia na drgające szczytówki, rzadziej 
na pospolite gruntówki z ciężkim obciążeniem. Ten ostatni zestaw jest stosowany  
na inne ryby, a karaś staje się często przyłowem.

 Desription :
Crucian Carp usually have a dark green back, golden-brown sides and a pale 
cream underside although other colour variations exist. They have high, deep 
body and are easily recognizable owing to a short, small head and long dorsal 
fin. The silver iris and lack of barbels on the upper lip distinguish the Crucian 
Carp from the Common Carp.

habitat:
Crucian Carps frequently inhabit big rivers, lakes, ponds, old river beds with 
thick vegetation, where it feeds near the bottom. Chances to catch them are 
biggest from warm April well into October. Their diet consists of water plants, 
insects, larvae, and crustaceans. Due to the reduced oxygen content, they 
spend wintertime buried in the slime.

bait:
cooked potato, sweet corn, pastes. You may add some simple basic flavours, 
such as honey, caramel, garlic or coconut to give them an extra attraction.

ryby spokojnego żeru
non-predators
Friedfische

KARAŚ / CRUCIAN CARP / KARAUSCHE 
(CARASSIUS CARASSIUS)
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size limit: No.
close season: No.
catch anD possession limit: No.

 FishinG methoDs: float fishing; rods with quivering tips are used most fre-
quently while heavy ground fishing rods are used to catch other species and 
crucian carp is an additional catch only.

kennzeichen:
Färbung auf dem Rücken dunkel-olivgrün, an den Seiten braun auf der 
Bauchseite cremefarben. Hochrückiger Körper, ein kleiner Kopf, eine lange 
Rückenflosse. Eine silberne Iris und keine Bartfäden unterscheiden sie von dem 
Karpfen.

Vorkommen:
Große Flüsse, pflanzenreiche Seen und Weiher, Altwasser vom warmen April 
bis Oktober. Die Karausche sucht Nahrung am Boden und bevorzugt Pflanzen, 
Insektenlarven oder Weichtiere. Sie kann ohne Sauerstoff im Bodenschlamm 
überwintern.

kÖDer:
Gekochte Kartoffeln, Mais, verschiedene Teigarten. Die Karausche reagiert 
auch auf starke Geruchsreize; empfehlenswert sind deshalb Honig, Karamell, 
Melasse, Knoblauch oder Kokos.
schonmass: keines.
schonzeit: keine.
FanGlimit: keines.

 populÄrste FanGmethoDen: Posenangeln, Winkelpicker. Seltener Grundangel  
mit schwerer Belastung.
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CeChy CharakterystyCzne:
ciało ścieśnione w płaszczyznach bocznych całej długości i owalne w przekro-
ju. Dwie płetwy grzbietowe, które stykają się podstawami. Na końcu pierwszej 
(kolczastej) charakterystyczna czarna plama, ciemne pasy na bokach ciała. Pysk 
duży z równomiernie rozmieszczonymi małymi zębami, duże oczy. Kształt płe-
twy ogonowej oraz umieszczenie płetw brzusznych i piersiowych takie samo 
jak u sandacza. Dolne płetwy (czasami także dolna część ogona) zabarwione 
na czerwono.

WystępoWanie:
głębokie stawy, rzeki, jeziora, starorzecza. Wczesnym rankiem przy lekkim 
i umiarkowanym wietrze, ładnej pogodzie czy średnim zachmurzeniu w miej-
scach zwalonych do wody pni drzew, drewnianych konstrukcji mostów oraz 
w zbiornikach o żwirkowatym dnie z kamieniami. Trzciny stanowią dosko-
nałą kryjówkę dla okoni czyhających na ofiary. Zimą okonie gromadzą się  
w najgłębszych miejscach, latem w poszukiwaniu pokarmu patrolują płytsze 
wody.

przynęty:
średniej wielkości rosówki, mały żywiec, mormyszka (zimą), czerwone roba-
ki, błyski wahadłowe i obrotowe, miękkie gumowe przynęty (tzw. „gumki”).
Wymiar ochronny: do 15 cm.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: do 5 kg.

 popularne metoDy połoWu: 
spinning, wędka ze spławikiem, połowy pod lodem.

 Description:
A flattened body oval in section is a typical feature of the Perch. Perches can 
also be distinguished by the presence of two dorsal fins, the first having firm 
sharp spines and a conspicuous black spot to the rear. Perches have six or more 
dark bands along their sides. Bottom edges of the caudal, anal and pectoral fins 
are bright red-orange. The shape of the tail fin and the colours of the pelvic and 
pectoral fins are the same as in the Pike Perch. The back and anal fins are long, 
usually connecting with the tail fin. Perches have a big stout with numerous 
sharp teeth and big eyes.

habitat:
PPerches have their home in deep ponds, lakes, rivers and old river beds. Early 
in the morning (warm pleasant weather is essential) they hang around sunken 
branches and tree trunks, wooden structures (e.g. bridges) or just near a stony 
bottom where they wait for their prey in the weeds. During winter they gather 
in the depths, during summer they hunt in the shallows.

drapieżniki  
predators 
raubfische

OKOŃ / PERCH / FLUSSBARSCH
(PERCA FLUVIATILIS)
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bait:
medium-sized dew-worms, small fish (live), lead, tin or brass weight (in winter), 
red worms, rotating and fluttering spoons, soft rubber baits Size 
limit: 15 cm.
close season: No.
catch anD possession limit: 5 kg on one day.
FishinG methoDs:  spin fishing, float fishing, ice fishing.

kennzeichen:
Sein Körper ist gedrungen und leicht hochrückig. Der Barsch verfügt über zwei 
Rückenflossen, die vordere mit Stachelstrahlen; dunkler Fleck am Ende der 
ersten Rückenflosse. Über die Flanken erstrecken sich dunkle Querbinden.  
Er hat ein großes bezahntes Maul und große Augen. Bauch-und Afterflossen 
sind überwiegend rötlich.

Vorkommen:
In Weihern, in Flüssen und Seen, in alten Flussarmen. Er hält sich am frühen Morgen 
beim leichten und mäßigen Wind, beim schönen Wetter oder bei mäßiger  
Bewölkung an versunkenen Bäumen, an Holzbrücken oder in Gewässern  
mit steinigem Boden auf. Er mag auf Beute im Schilf lauern. Im Winter ist er im 
tiefen Wasser, im Sommer im Oberflächenbereich zu sehen.

kÖDer:
Regenwürmer, Köderfische, Moormäuse (im Winter), rote Würmer, Blinker, 
Gummifische.
schonmass: bis 15 cm.
schonzeit: keine.
FanGlimit: bis 5 kg Fisch/Tag.
populÄrste FanGmethoDen: Spinningrute, Angel mit Pose, Eisangeln.
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CeChy CharakterystyCzne:
złociste boki, zielono - czarny grzbiet, dwie płetwy grzbietowe, z których pierw-
sza jest kolczasta, płetwy brzuszne przesunięte ku przodowi ciała. Ciało syme-
tryczne, z wąską głową i brązowoczarnymi poprzecznymi pasami spływający-
mi z grzbietu na boki. Sandacz posiada duże oczy oraz duży pysk wyposażony 
w drobne, ostre stożkowe zęby. Ciało pokryte drobnymi, ostrymi łuskami zacho-
dzącymi dachówkowato na siebie.

WystępoWanie:
różnego typu jeziora, w dzień sandacz ukrywa się w głębinach, ponieważ nie 
lubi jasnego światła. O zmierzchu - płycizny blisko brzegu, gdzie szuka pożywie-
nia. Rankiem i wieczorem w pobliżu zatopionych drzew, krzaków, w miejscach 
nad twardym, kamienistym lub piaszczystym dnem.

przynęty:
żywe lub martwe rybki, obrotówki, wahadłówki, cykady, woblery, miękkie gumo-
we przynęty („gumki”), duże rosówki, raki (niechronione).
Wymiar ochronny: do 45 cm.
okres ochronny: od 1 stycznia do 31 maja.
DoboWy limit połoWu: 3 sztuki.
popularne metoDy połoWu: spinning oraz wędka ze spławikiem lub bez.

drapieżniki  
predators 
raubfische

SANDACZ / PIKE PERCH / ZANDER
(STIZOSTEDION LUCIOPERCA)
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 Description:
Pike perches are usually dark green on the back, shading to a shiny gold on the 
sides. There is a distinctive pattern of interlocking dark brown/black bands on 
the back and sides. This narrow-headed fish is equipped with a large mouth 
with sharp, canine-shaped teeth. Big eyes are yet another distinct feature. 
A symmetrical body is covered with small, ctenoid scales with jagged edges. 
Pike perches have two dorsal fins, the first of which is spiny. The pelvic fins are 
set well at the front of the body.

habitat:
Lakes of different types are their environment. Sensitive to bright light, pike perch 
spend much of their time in deep layers of lake waters. However, they venture 
out to prey in shallow coastal waters. At dusk and at dawn they lurk near sunken 
trees and bushes, moving stealthily above the sandy or stony bottom. 

bait:
dead or live small fish, fluttering and rotating spoons, cicadas, wobblers, soft 
rubber baits, fat earthworms, crayfish (except for the protected species).
size limit: 45 cm.
close season: 1 January – 31 May.
catch anD possession limit: 3 fish on one day.
FishinG methoDs: spin fishing, float fishing, and ground-fishing.

kennzeichen:
Der Zander hat einen lang-
gestreckten spindelförmigen 
Körper mit schwarzbraunen 
Querstreifen auf den Flanken. 
Der Rücken ist graugrünlich; 
zwei, voneinander getrennte 
Rückenflossen, die vordere 
mit Stachelstrahlen. Das reich 
bezahnte Maul ist endständig und bis unter die großen Augen gespalten. Sein 
Körper ist mit kleinen scharfen Schuppen bedeckt. 

Vorkommen:
Er lebt in großen Fließgewässern und Seen. Am Tag versteckt er sich im 
Tiefenwasser, in der Dämmerung hält er sich im flachen Wasser in Ufernähe 
auf, wo er Nahrung sucht. Morgens und abends steht er im Wasser mit hartem 
steinigem oder sandigem Grund an versunkenen Bäumen und am Geäst.

kÖDer:
Köderfische, Blinker, Zikaden, Wobbler, Gummifische, große Regenwürmer, Krebse.
schonmass:  bis 45 cm.
schonzeit: vom 01. Januar bis zum 31. Mai.
FanGlimit: 3 Fische/Tag .
populÄrste FanGmethoDen: Spinningrute und Angel mit oder ohne Pose.
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CeChy CharakterystyCzne:
zielonkawe ciało w żółtawe plamy, silnie wydłużone i z boków nieco spłaszczo-
ne. Ubarwienie bardzo zmienne, zależne od charakteru zamieszkiwanej wody. 
Płetwa grzbietowa i odbytowa cofnięta ku tyłowi ciała, blisko dużej i symetrycz-
nej płetwy ogonowej. Głowa wielka i wydłużona, z dużą paszczą, spłaszczoną 
poziomo, uzbrojoną w liczne, ostre zęby zakrzywione do tyłu. Żuchwa nieco 
dłuższa od szczęki, brzuch białawy do żółtawego.

WystępoWanie:
rzeka Brda wraz z dopływami oraz różnego typu jeziora w szczególności zaroś-
nięte płycizny w okolicach tarlisk lub trzcinowisk, strome uskoki dna, rynny na 
zewnętrznych łukach rzek, ujścia rowów melioracyjnych, podwodne rowy lub 
okolice zwalonych do wody pni drzew, drewnianych konstrukcji mostów.

przynęty:
żywe lub martwe rybki, obrotówki, wahadłówki, cykady, miękkie gumowe przy-
nęty (tzw. „gumki”), woblery, rippery.
Wymiar ochronny: do 45 cm.
okres ochronny: od 1 stycznia do 30 kwietnia.
DoboWy limit połoWu: 3 sztuki.
popularne metoDy połoWu: spinning oraz wędka ze spławikiem lub bez.

 
Description:

Pike’s coloration is typically olive-green on the back and sides, shading to a creamy  
yellow underneath, with yellow spotted appearance. However, the coloring 
may differ significantly according to the habitat. Pike have the elongated,  
torpedo-like form of predatory fish with a powerful, sharply-pointed, horizontally  
flattened head, largemouth and numerous, extremely sharp teeth. The lower 
jaw extends further forward than the upper jaw. The dorsal and anal fins are set 
well back on the body near a big, symmetrical tail fin.

habitat:
They reside in the Brda river and its tributaries as well as in lakes of different 
types, particularly in shallow waters overgrown with reeds or near spawning 
grounds. They can also be found in deep holes in the bottom, river bends, 
mouths of drainage ditches, underwater passages, and vicinity of sunken tree 
trunks or wooden structures (e.g. bridges).

bait:
small fish (dead or live), fluttering and rotating spoons, cicadas, soft rubber 
baits, wobblers, rippers.
size limit: 45 cm.

drapieżniki  
predators 
raubfische

SZCZUPAK / PIKE / HECHT
(ESOX LUCIUS)
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close season: 1 January – 30 April.
catch anD possession limit: 3 fish on one day.
FishinG methoDs: spin fishing, float fishing, ground fishing.

kennzeichen:
Der Hecht hat einen olivgrünen, langgestreckten, seitlich leicht abgeflachten 
Körper. Die Rücken-und Afterflosse sind weit nach hinten versetzt und bilden 
zusammen mit der Schwanzflosse ein kräftiges Ruderblatt. Sein entenschna-
belförmiges Maul ist mit zahlreichen scharfen, leicht nach hinten gebogenen 
Zähnen besetzt. Der Unterkiefer ist etwas länger als der Kiefer; der Bauch ist 
weiß oder gelblich.

Vorkommen:
Die Brda und  ihre Nebenflüsse, verschiedene Seearten, insbesondere  seichte 
bewachsene Stellen in der Nähe von Laichorten, steilabfallende Gründe, längliche  
Vertiefungen im Außenbogen von Flüssen, Auslauf von Meliorationsgraben,  
rundliche Vertiefungen, Nähe von gestürzten Bäumen und Brückenpfeilern.
kÖDer: Köderfische, Blinker Zikaden, Gummifische, Wobbler, Ripper.
schonmass: bis 45 cm.
schonzeit: vom 01. Januar bis zum 30. April.
FanGlimit: 3 Fische/Tag .
populÄrste FanGmethoDen: Spinningrute und Angel mit oder ohne Pose.
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CeChy CharakterystyCzne:
ciało wydłużone, wężowate, pokryte śluzem, bez płetw brzusznych, płetwy 
grzbietowa, ogonowa i odbytowa połączone ze sobą, pozbawione twardych 
promieni. Głowa wąska, wystająca żuchwa. Ubarwienie bardzo zmienne, zależ-
ne od charakteru zamieszkiwanej wody, grzbiet ciemnozielony lub ciemnobru-
natny, brzuch biały, a boki żółtawe lub srebrzyste.

WystępoWanie:
głębokie wody (około 4 m i więcej) obfitujące w kryjówki i pożywienie. W ciągu 
dnia węgorz maskuje się w mule lub wśród różnych wodnych przeszkód. Nocą 
udaje się na płytkie żerowiska.

przynęty:
żywe lub martwe rybki, duże rosówki, żaby (niechronione), pozbawione skoru-
py mięso małża.
Wymiar ochronny: do 45 cm.
okres ochronny: brak.
DoboWy limit połoWu: 4 sztuki.
popularne metoDy połoWu: gruntówka bez spławika. 

Description:
Eel’s body is extremely elongated giving the fish a snakelike appearance. Pelvic 
fins are absent while their dorsal, tail and anal fins are connected. The fins are 
always spineless. They have a narrow head with a protruding lower jaw. Eels 
produce big amounts of slime which gives their skin a smooth feel. Their colour 
pattern may vary considerably according to the environment. The back may 
be olive-green to brown shading to greenish-yellow on the sides and white on 
the belly.

habitat:
Most eels prefer to dwell in deep waters (4 m and deeper), where during daytime  
they can hide in the muddy bottom, in holes or in abundant underwater structures.  
At night they feed in shallow waters.

bait:
small fish (dead or live), fat dew-worms, frogs (except for protected species), 
shelled mussels.
size limit: 45 cm.
close season: No.
catch anD possession limit: 4 fish on one day.
FishinG methoDs: ground fishing.

drapieżniki  
predators 
raubfische

WĘGORZ / EEL / AAL
(ANGUILLA ANGUILLA)
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kennzeichen:
Der schlangenähnliche Aal besitzt keine Bauchflossen. Rücken-, After und 
Schwanzflosse bilden einen durchgehenden Flossensaum. Der Aal ist  braun gelb  
oder braun silbrigweiß gefärbt. Die kleinen Schuppen liegen tief in der Haut 
unter einer dicken Schicht zähen Schleims.

Vorkommen:
In tiefen Gewässern (ca.4 m und tiefer), in Höhlungen. Am Tag verbirgt er sich 
im Bodenschlamm oder an verschiedenen Unterwasserhindernissen. Nachts 
sucht er Nahrung im seichten Wasser. 

kÖDer:
lebende und tote Köderfische, große Regenwürmer, Frösche, Muscheltiere.
schonmass: bis 45 cm .
schonzeit: keine.
FanGlimit: 4 Fische/Tag.
populÄrste FanGmethoDen: Grundangel ohne Pose.
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CeChy CharakterystyCzne:
duże, gładkie łuski, pysk skierowany ku dołowi uzbrojony w drobne zęby, płetwa 
tłuszczowa, wielka płetwa grzbietowa. Grzbiet szaro-brunatny lub szarozielony, 
boki srebrzyste, pokryte niekiedy złotawym nalotem. W czasie tarła lipień jest 
pięknie ubarwiony zwłaszcza samce: płetwa grzbietowa purpurowo-fioletowa 
z brązowymi pasami, pokrywy skrzelowe przybierają odcień fioletowo-niebieski. 

WystępoWanie:
rzeka Brda w głębszych nurtach, przy dnie. Najlepszym okresem połowów jest 
jesień w bezwietrzne dni. Lipień często przebywa w pobliżu dużych kamieni, 
chroniąc się przed silnym nurtem. Zimą, przy niskiej temperaturze wody, prze-
nosi się w głębokie miejsca o spokojnym nurcie.
przynęty: sztuczne - muszki, małe błystki obrotowe, larwy chruścików.
Wymiar ochronny: do 30 cm.
okres ochronny: od 1 marca do 31 maja.
DoboWy limit połoWu: 3 sztuki.
popularne metoDy połoWu: połowy na sztuczną muchę lub lekki spinning.

 

Description:
Graylings have the body covered with big smooth scales and curved down 
snout with toothed jaws. They can be easily identified owing to the presence 
of a fatty fin and huge dorsal fin. They have basically grey-brown or olive-green 
back and silvery sides, sometimes with gold lustre. During the spawning season 
males tend to be beautifully coloured: their dorsal fin becomes purple or violet 
with brown stripes while the gill covers are purple-blue.

habitat:
In the Brda River and their tributaries (Kamionka), usually near the bottom.  
The best fishing season is autumn (quiet, windless days). Graylings are known 

ryby rzeczne
river species
Flussfische

LIPIEŃ / GRAYLING / ÄSCHE
(THYMALLUS THYMALLUS)
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to hide behind big rocks to avoid strong current. In winter, low water temperature 
forces them to move into the depths with minimal water movement.
bait: artificial  flies, small spoon baits, caddis larvae.
size limit: 30 cm.
close season: 1 March - 31 May.
catch anD possesion limit: 3 fish on one day.
FishinG methoDs: Fly fishing or spin fishing.

kennzeichen:
Die Äsche hat mittelgroße Rundschuppen. Das Maul, nach unten gebogen,  
ist mit kleinen Zähnen bewaffnet, auffallend ist eine große Rückenflosse, 
die dunkelgraue, rötlich-violette und perlmuttfarbene Streifen aufweist. 
Die Flanken sind silbrig, manchmal mit goldfarbenem Belag bedeckt. In der 
Laichzeit sind die Äschen schön gefärbt, insbesondere die männlichen Fische.

Vorkommen:
Die Brda, insbesondere ihre fieferen Strömungen und am Grund. Herbsttage sind 
die beste Fangzeit. Die Äsche steht gern an großen Steinen, wo sie vor starker  
Strömung Schutz sucht. Im Winter bei niedrigen Temperaturen bevorzugt sie 
tieferes Wasser mit ruhiger Strömung.
kÖDer: Fliegen, kleine Drehblinker, Köcherfliegenlarven
schonmass: bis 30 cm.
schonzeit: vom 1. März bis zum 31. Mai
FanGlimit: 3 Fische/Tag
populÄrste FanGmethoDen: künstliche Fliege oder leichte Spinningrute.
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CeChy CharakterystyCzne:
ciało smukłe i opływowe, głowa uzbrojona w mocne sięgające aż za oko uzębione  
szczęki, dolna szczęka zakrzywiona ku górze, ogon prosty, mała płetwa tłuszczowa  
na tylnej części grzbietu o kolorowym zabarwieniu. Ubarwienie zależne od śro-
dowiska, najczęściej złociste boki, brązowy grzbiet, ciemne i czerwone z jasną 
otoczką plamy pokrywające całe ciało. Podobnie jak u innych ryby z rodziny łoso-
siowatych płetwa tłuszczowa pozbawiona promieni.

WystępoWanie: 
rzeka Brda oraz dopływy: Bielska Struga, Czerska Struga. Szybko płynące, kamie-
niste odcinki rzek z czystą wodą, powalonymi drzewami, podmyte brzegi, jamy 
oraz nadbrzeżne drzewa i krzaki. 
przynęty: mokra i sucha mucha, małe błystki obrotowe, woblery, twistery.
Wymiar ochronny: do 30 cm.
okres ochronny: od 1 września do 31 grudnia.
DoboWy limit połoWu: 3 sztuki.
popularne metoDy połoWu: spinning lub sztuczna mucha.

 
Description: 

Trouts have a slender, oblique body and a big head with powerful toothed 
jaws reaching far behind the eyes. The lower jaw is curved up. The colour pat-
tern varies with their habitat but trouts generally tend to have gold sides and  
a brown back with dark brown and red spots (the latter being surrounded by 
paler halos) They have a small adipose (fatty) fin (brightly coloured) along the 
back, near the tail. Like with all Salmonidae, the fatty fins are spineless.

habitat:
Trouts dwell in the Brda river and its tributaries: Bielska Struga and Czerska 
Struga. Trouts like rivers with a strong current and crystal clear water, wind fal-
len trees, pits and caves, washed away shores and thickets along riverbanks.

bait:
wet and dry fly, small rotating spoon baits,  wobblers, twisters, caddis larvae.
size limit: 30 cm.

ryby rzeczne
river species
Flussfische

PSTRĄG POTOKOWY / TROUT / BACHFORELLE
(SALMO TRUTTA FARIO)
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close season: 1 September - 31 December.
catch anD possesion limit: 3 fish on one day.
FishinG methoDs: fly fishing or spin fishing

kennzeichen:
Die Bachforelle besitzt einen spindelförmigen Körper, der stumpfe Kopf mit 
weiter Mundspalte ist mit stark gezahnten Kiefern „bewaffnet”. Der Unterkiefer 
ist aufwärts gebogen, der Schwanz ist aufrecht, die kleine Fettflosse auf dem 
Rücken ist farbig. In der gewässerspezifischen Grundfärbung über wiegen  
gelbliche Braun-und Grautöne. Auffällig sind die dunklen und roten von einem 
hellen Rand um gebenen Tupfen auf den Flanken.

Vorkommen:
Die Brda und ihre Nebenflüsse Bielska Struga und Czerska Struga. Die Bachforelle 
bevorzugt saubere Fließgewässer mit steinigem Grund. Sie hält sich gern am 
Totholz, an unterwaschenen Ufern, in Höhlungen und am Ufergebüsch.

kÖDer:
nasse und trockene Fliegen, kleine Drehblinker, Wobbler, Twister, Köcherfliegen-
larven.
schonmass: bis 30 cm.
schonzeit: vom 1. September bis zum 31. Dezember.
FanGlimit: 3 Fische/Tag.
populÄrste FanGmethoDen: Spinningrute oder künstliche Fliege.

47.
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes

Fische in unserer Küche

KARP PIECZONY
ROAST CARP / GEBRATENER KARPFEN

skłaDniki
• 1 karp
• przyprawy do smaku 

(wegeta do ryb,  mięta 
suszona, lubczyk, 
tymianek, kolendra, 
pieprz mielony, goździk)

• rodzynki
• białe wytrawne wino

inGreDients
• 1 carp
• spices (fish seasoning 

mix, dried mint 
leaves, lovage, thyme, 
coriander,ground 
pepper,cloves)

• raisins
• white dry wine

zutaten
• 1 Karpfen
• Gewürze (Fisch-Vegeta, 

trockene Minze, 
Liebstöckel,Thymian, 
Koriander, gemahlener 
Pfeffer, Gewürznelken)

• Rosinen 
• trockener Weißwein

Po sprawieniu i wyjęciu od wewnątrz kręgosłupa z głównymi ośćmi (głowę zo-
stawić) mocno natrzeć od środka i na zewnątrz wegetą, a następnie mieszanką 
ziół (suszona mięta, lubczyk, tymianek, kolendra, pieprz mielony, szczypta goź-
dzików). Po natarciu zawinąć w folię spożywczą i na 1 dobę włożyć do lodówki 
(można zamrozić po 1 dobie). Po rozmrożeniu zgarnąć nadmiar ziół, posmarować 
oliwą, nadziać namoczonymi wcześniej w białym wytrawnym winie rodzynkami 
(rodzynki z winem podgrzać, ale nie gotować, aby napęczniały). Włożyć też kilka 
gałązek mięty i zaszyć.

ryby zawierają duże ilości magnezu, potasu,  
wapnia i fosforu. magnez i potas to pierwiastki  
regulujące pracę serca i układu krążenia, natomiast 
wapń i fosfor niezbędne są do budowania mocnych ko-
ści, zapobiegając tym samym powstawaniu osteoporozy. 
W rybach występują również kwasy omega 3, które wzmac-
niają naszą odporność, łagodzą procesy zapalne i obniżają 
poziom złego cholesterolu. częste jedzenie ryb może więc za-
pobiegać rozwojowi nadciśnienia, miażdżycy i chorób układu 
krążenia. Włączenie ryb do domowego jadłospisu może być 
traktowane również, jako rodzaj profilaktyki antynowotwo-

rowej, ponieważ zawarte w nich naturalne antyoksydanty 
oraz selen zapobiegają tworzeniu się wolnych rodników. 

podsumowując zauważamy, że ryby są niezbędnym 
elementem codziennej diety, umożliwiającym za-

równo dzieciom jak i dorosłym prawidłowy 
rozwój fizyczny i psychiczny. 
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes
Fische in unserer Küche

Wstawić do rozgrzanego ok. 200 - 220 OC piekarnika. Gdy skórka zaczyna brązo-
wieć, podlewać kilka razy winem od namaczania rodzynek. Piec około 60 minut, 
aż skórka będzie chrupka i wytworzy się aromatyczny sos. Podać z odrobiną pod-
smażonych ziemniaków z dodatkiem zielonej pietruszki. Mile widziany będzie 
kieliszek półwytrawnego wina różowego o temperaturze 10 -12OC.

Gut the fish, remove the spine and fish bones (leave the head), rub well with 
seasoning mix and herbs (in the cavity and on the skin). Wrap in tinfoil and leave 
in the fridge for 24 hours (you may freeze it after that time). Defrost the fish, 
remove the excess of herbs, brush the fish with olive, stuff with raisins (soaked in 
white wine and heated to swell before-hand) place several sprigs of mint inside, 
stick up. Heat the oven to a temperature of 200 - 220OC. Place the fish in the oven. 
When the skin is getting browned, pour the wine (in which you soaked raisins)  
over the fish several times. Bake the fish for about 60 minutes until the skin is 
crisp and the sauce is produced. Serve the fish with fried potatoes garnished with 
parsley, and a glass of semi-dry pink wine cooled to 10 - 12OC.

Den ausgenommenen Fisch innen und außen stark mit Vegeta und 
Kräutermischung (trockene Minze, Liebstöckel, Thymian, Koriander, gemahlener 
Grünpfeffer, 1 Prise Gewürznelken) würzen. Danach in Alufolie einwickeln und 
für 24 Stunden in den Kühlschrank legen. Die restlichen Kräuter entfernen, mit 
Olivenöl beträufeln, mit im Weiß-wein eingeweichten Rosinen füllen (Rosinen mit 
Weißwein aufwärmen, nicht zum Kochen bringen). Paar Minzzweige zugeben und 
zunähen. Im vorgeheizten Backofenbei ca. 200-220OC  etwa 60 Minuten backen  
lassen. Wenn die Hautbraun wird, einige Male mit Wein angießen. Wenn die 
Haut knusprig wird und die Soße wohlriecht, kann der Fisch mit Röstkartoffeln 
und Petersilie serviert werden. Dazu passt ein Glas halbtrockener Roséwein  
(10 bis 12OC).

49.
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes

Fische in unserer Küche

Fish have a high content of minerals and 
trace elements, the most important of which are 
magnesium, potassium, calcium and phosphorus. 
magnesium and potassium are used for regulating heart 
activity and assist in controlling blood pressure. calcium 
and phosphorus are needed for the formation and maintenan-
ce of bones (both can prevent osteoporosis). moreover, fish 
are an acknowledged source of  omega-3 fatty acids, which 
may help to prevent osteoporosis as well as certain forms of 
cancer, and reduce cholesterol level. eating fish may reduce 
high blood pressure,  atherosclerosis and other cardiovascu-

lar diseases. owing to a high anti-oxidants and selenium  
content they aid anti-cancer prophylactic treatment. 

since they support physical and mental development 
it is only natural to conclude that fish should be  

a part of everyday diet.

Fische enthalten viel magnesium, kalium, 
kalzium und phosphor. magnesium und kalium  
regulieren den herzrhythmus und das kreislaufsystem, 
kalzium und phosphor sind der baustoff für knochen 
und beugen damit osteoporose vor. Fische enthalten 
auch omega-3-Fettsäuren, die unsere Wiederstandsfähigkeit  
stärken und entzündungshemmer und cholesterinsenker 
sind. Fischessen kann auch bluthochdruck, atheromatose und 
kreislauferkrankungen vorbeugen.

Fische auf der speisekarte kann man auch als krebsprophylaxe 
sehen, denn sie enthalten antioxydante und selen, die vor 

Freiradikalen schützen.
zusammenfassend ist zu betonen, dass Fische ein 
wichtiger bestandteil der täglichen Diät sind und die 

richtige körperliche und psychische entwicklung 
sowohl den kindern als auch erwachsenen  
ermöglichen.
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes
Fische in unserer Küche

restauracja/restaurant/restaurant / „pod Jeleniem”, ul. Świecka 124, tuchola - rudzki most, tel. 52 334 21 95

PSTRĄG FASZEROWANY KAPUSTĄ / TROUT STUFFED WITH 
SAUERKRAUT / FORELLE GEFüLLT MIT SAUERKRAUT

skłaDniki:
• 1 pstrąg
• 30 dag kiszonej kapusty
• tłuszcz do smażenia
• przyprawy do smaku 

(ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, sól)

• sok z cytryny          

iGreDients:
• 1 trout
• 30 dag sauerkraut
• olive for frying
• spices  (pimento,  

bayleaf, salt and 
pepper)

• lemon juice         

zutaten:
• 1 Forelle
• 300 g Sauerkraut
• Bratfett
• Gewürze  (Piment, 

Lorbeerblatt, Pfeffer, 
Salz)

• Zitronensaft

Drobno poszatkowaną kiszoną kapustę doprawić przyprawami do smaku: zie-
lem angielskim, liściem laurowym, pieprzem i solą. Sprawionego pstrąga natrzeć 
przyprawą do ryb i skropić sokiem z cytryny, nafaszerować kapustą. Pstrąga 
smażyć na rozgrzanym tłuszczu przez około 15 minut. Następnie zawinąć w folię 
aluminiową i zapiekać około 5 minut w temperaturze 120OC. Mile widzianym do-
datkiem będzie kieliszek białego wytrawnego wina.

Shred the sauerkraut in small 
pieces and season with pimento, 
bay leaf, salt and pepper. Gut the 
fish and rub with fish seasoning 
mix, sprinkle with lemon juice and 
finally stuff with sauerkraut. Fry 
in hot oil for approx. 15 minutes.  
Wrap in tinfoil and bake in the oven  
forapprox. 5 minutes (at 120OC). 
Serve with white, dry wine for the 
best result.

Fein geschnittenes Sauerkraut mit  
Piment, Lorbeerblatt, Pfeffer und  
Salz  würzen. Die ausgenommene 
Forelle würzen, mit  Zitronensaft be-
träufeln und mit Sauerkraut  füllen. 
Den Fisch in vorgeheiztem Fett ca. 15 
Minuten braten lassen. Dann in die 
Alufolie einwickeln und. 5 Minuten 
bei 120OC zubacken. Dazu passt 
ein Glas trockener Weißwein.
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes

Fische in unserer Küche

Szkielety i głowy ryb umyć i rozdrobnić. Dusić około 
10 minut na maśle lub oliwie z drobno pokrojonymi 
jarzynami i liściem laurowym. Wlać wino i wodę, do-
prowadzić do wrzenia i gotować bardzo wolno około 
30 minut. Zbierać stale pianę z wywaru. Przecedzić 
wywar przez gazę. Do gotowego wywaru dodajemy 
trzy filety z dowolnej słodkowodnej ryby pokrojo-
ne w kostkę. Robimy kluski kładzione i doprawiamy 
zupę octem, solą i pieprzem. Przed podaniem doda-
jemy śmietanę i koper.

Wash the fish heads and fishbones and chop them. Fry for approximately ten 
minutes on butter or olive together with finely chopped vegetables and bay leaf. 
Add wine and water, bring to a boil and let it simmer for about 30 minutes. 
Collect the scum regularly. Strain the stock through gauze. Add 3 fillets of any 
freshwater fish (diced).Add vinegar, salt and pepper to taste. Serve with egg  
noodles. Add cream and dill just before serving.

Gräten und Köpfe waschen und zerkleinern. Ca.10 Minuten lang mit  
zerkleinertem Gemüse und Lorbeerblatt mit Butter oder Olivenölschmoren  
lassen. Wein und Wassereingießen, zum Kochen bringen und danach ca.  
30 Minuten langsam köcheln lassen. Den Sudschaum stets abschöpfen  und 
durch die Gaze absieben. In den fertigen Sud drei gewürfelte Filets zugeben. 
Zum Abschmecken Essig, Salz und Pfeffer geben. Anschließend Sahne ein-
gießen und Dill darüber streuen.

bar / bar / imbissstube /  „makafi”, ul. pocztowa 1b, tuchola, tel. 52 334 29 29

ZUPA RYBNA Z KLUSECZKAMI / FISH SOUP WITH 
EGG NOODLES / FISCHSUPPE MIT NUDELN

WyWar z ryby 
(składniki na 1 litr)
• 1 kg głów i ości 

z dowolnej ryby 
słodkowodnej

• 2 cebule
• 100 g pora
• 100 g selera
• kilka gałązek pietruszki
• liść laurowy
• masło lub oliwa z oliwek
• 0,25 l wytrawnego 

białego wina          

inGreDients (To make
1 litre of fish stock)
• 1kg heads and 

fishbones of any 
freshwater  fish

• 2 onions
• 100 g celery
• 100 g leek
• several sprigs of parsley
• bay leaf
• butter or olive oil
• 0,25 litre white dry 

wine          

FischsuD 
(Zutaten für 1l)
• 1kg Köpfe und 

Gräten von einem 
Süßwasserfisch

• 2 Zwiebeln
• 100 g Porree
• 100 g Selerie
• paar Bd. Petersilie
• Lorbeerblatt
• Butter oder Olivenöl
• 0,25 l trockener 

Weißwein
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Ryby w naszej kuchni
Fish Recipes
Fische in unserer Küche

przepis Jadwiga markiewicz z tucholi / by Jadwiga markiewicz from tuchola
das rezept von Jadwiga markiewicz aus tuchola

KOTLETY MIELONE Z RYBY
FISH MEDALLION / FISCHKOTELLETS

skłaDniki:
• 1 kg ryby
• 30 dag świeżego boczku
• cebula
• 1 jajko
• namoczona czerstwa 

bułka
• przyprawy do smaku 

(sól, biały pieprz, 
majeranek)

• tarta bułka     
    

inGreDients:
• 1kg fish
• 30 dkg bacon  

(non-smoked)
• 1 onion
• 1 egg
• 1 stale roll (soaked  

in water)
• spices (salt, white 

pepper, marjoram)
• breadcrumbs        
  

zutaten:
• 1kg Fisch
• 30 dag  roher 

Bauchspeck
• Zwiebel
• 1 Ei
• eine eingeweichte
• altbackene  Semmel
 Gewürze (salz, weißer, 

Pfeffer, Majoran)
• geriebene  Semmel

Z oczyszczonych ryb usunąć płetwy, zmielić z boczkiem i cebulą. Do mielonego 
mięsa dodać sól, pieprz, jajko, majeranek i namoczoną bułkę. Uformować okrą-
głe kotlety, obtoczyć w tartej bułce. Usmażyć. Mile widzianym dodatkiem będzie  
kieliszek białego wytrawnego wina.

Wash the fish and remove the fins, mince together with bacon and onion.   
Add spices, marjoram and a soaked roll. Form round medallions, coat them in 
breadcrumbs and fry. Serve with a glass of white dry wine.

Von den ausgenommenen Fischen Flossen entfernen und das Fleisch mit 
Bauchspeck und Zwiebel mahlen. Salz, Pfeffer, Ei, Majoran und eine eingewei  chte  
Semmel zugeben. Runde Kotellets formen, in geriebene Sammel einhüllen und 
braten lassen. Dazu paßt ein Glas trockener Weißwein.
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Opisy jezior
Lake descriptions

Beschreibung von Seen

• położenie 53° 35’ 20’’ N 17° 52’ 21’’ E
• miejskie łowisko Koła PZW w Tucholi
• dogodny dojazd od ul. Warszawskiej 

na plażę miejską, 300 m od głównej 
trasy przelotowej przez miasto - dro-
gi nr 237 i 240. Parking nad jeziorem, 
stanowiska wędkarskie, pomosty

• powierzchnia 16,58 ha, max. głębo-
kość 5,5 m

• dominujące gatunki ryb: płoć, wzdręga, 
leszcz, karp, szczupak, okoń, sandacz, 
węgorz

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz
 www.opzw.bydgoszcz.pl
 tel. +48 52 371 27 92
• pozwolenia na wędkowanie: Koło PZW  

w Tucholi, www.pzw.borytucholskie.pl 

• geographical position 
 53° 35’ 20’’ N 17° 52’ 21’’ E

• municipal fishing area managed by 
the Polish Angling Association (PAA) 
Circle in Tuchola

• easy access to the beach from  
ul. Warszawska, 300 m from the main 
road leading  through the town (roads 
237 and 240). Park site at the lake,  
fishing posts, piers.

• surface area: 16.58 hectares, max. 
depth: 5.5m

• prevailing fish species: roach, rudd, 
bream, carp, pike, perch, pike, and eel

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region
 www.opzw.bydgoszcz.pl
 tel. +48 52 371 27 92
• rod licences: PAA Circle in Tuchola
  www.pzw.borytucholskie.pl 

• Lage 53° 35’ 20’’ N 17° 52’ 21’’ E
• städtisches Fanggebiet des Kreises vom 

Polnischen Fischereiverein in Tuchola
• günstige Zufahrtsstraßen auf der 

Strecke von der Warszawska-Straße  
bis zum Strand, 300 m vom Haupt- 

JEZIORO GŁĘBOCZEK  
 / LAKE GŁĘBOCZEK / GŁĘBOCZEK-SEE
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Opisy jezior
Lake descriptions
Beschreibung von Seen

• położenie 53° 41’ 30’’ N 17° 56’ 13’’ E
• położone w gminie Tuchola
• dojazd z Tucholi drogą nr 237 na 

Czersk do miejscowości Klocek. 
Parking dla wędkarzy przy szosie nad 
jeziorem Krasne.

• powierzchnia 15,35 ha, max. głębo-
kość 2,6 m. Rozwinięta roślinność

• dominujące gatunki ryb: lin, karaś, 
karp, szczupak

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz, 
www.opzw.bydgoszcz.pl, tel. +48 52 
3712792

• pozwolenia na wędkowanie: 
 OPZW Bydgoszcz i koła terenowe  

np. w Tucholi 
 www.pzw.borytucholskie.pl

verkehrsweg Nr. 237 und 240 entfernt;  
der Parkplatz direkt am See, Möglich-
keiten des Ansitz-Angelns sowie Stege  

• Gesamtfläche von 16,58 ha, die  
maximale Tiefe 5,5 m

• die wichtigsten Fischarten: Plötze, Rot- 
feder, Brachse, Karpfen, Hecht, Barsch,  
Zander, Aal

• Pächter: Bezirk des Polnischen    
Fischereivereins in Bydgoszcz  

 www.opzw.bydgoszcz.pl
 Tel. +48 52 371 27 92
• Fischereischein: Kreis des Polnischen 

Fischereivereins in Tuchola
  www.pzw.borytucholskie.pl 

JEZIORO GRZYBIEC
/ LAKE GRZYBIEC / GRZYBIEC-SEE

Atrakcyjnym łowiskiem PZW jest są-
siednie jezioro Krasne o powierzchni 
22,71 ha, w którym dominują: płoć, 
leszcz, karp, sandacz, szczupak, okoń 
i węgorz.

• geographical position 
 53° 41’ 30’’ N 17° 56’ 13’’ E
• location in the Tuchola municipality
• access: drive from Tuchola by road 

237 in the direction of Czersk to the 
village of Klocek. Car park for anglers 
is located by the road at Lake Krasne 

• surface area: 15.35 hectares, max. 
depth: 2.6 m. Lush vegetation

• prevailing fish species: tench, crucian 
carp, carp, pike
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Lake descriptions

Beschreibung von Seen

• leaseholder: PAA  Bydgoszcz  Region 
 www.opzw.bydgoszcz.pl 
 tel. +48 52 3712792
• rod licenses: PAA  Bydgoszcz  Region 

and PAA local circles e.g. in Tuchola
 www.pzw.borytucholskie.pl 

The neighbouring Lake Krasne (with 
the surface area of 22.71 hectares)  
is another attractive fishery, where roach,  
bream, carp, perch, pike, perch, and eel 
are prevailing fish species. 

• Lage 53° 41’ 30’’ N 17° 56’ 13’’ E
• gelegen in der Gemeinde Tuchola
• die Zufahrtsstraße Nr. 237 aus 

Tuchola Richtung Czersk bis Klocek. 
Der Parkplatz für Angler direkt an der 
Straße am Krasne-See

• Gesamtfläche 15,35 ha, die maximale  
Tiefe 2,6 m. Reiche Wasserflora

• die wichtigsten Fischarten: Schleie, 
Karausche, Karpfen, Hecht

• Pächter: Bezirk des Polnischen  
Fischereivereins in Bydgoszcz

 www.opzw.bydgoszcz.pl 
 Tel. +48 52 3712792
• Fischereischein:  Bezirk des Polnischen 

Fischereivereins in Bydgoszcz und  
Ortskreise, z.B. in Tuchola 

 www.pzw.borytucholskie.pl 

Das günstige Fischereigebiet des 
Polnischen Fischereivereins befindet 
sich am nahe gelegenen Krasne-See. 
Die Gesamtfläche des Sees beträgt 
22,71 ha. Zu den wichtigsten Fischarten 
gehören Plötze, Brachse, Karpfen, 
Zander, Hecht, Flussbarsch und Aal.

JEZIORO BIAŁE 
/ LAKE BIAŁE / BIAŁE-SEE

m
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Opisy jezior
Lake descriptions
Beschreibung von Seen

• położenie 53  41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E
• położone w gminie Tuchola
• dojazd z Tucholi drogą nr 237 na Czersk, 

za Woziwodą w prawo do miejsco-
wości Biała 5 km, szosą asfaltową. 
Parking 500 m za wsią przy szosie

• powierzchnia 57,49 ha, max. głębo-
kość 9,8 m na głównym plosie w czę-
ści zachodniej. W kierunku wschod-
nim jezioro wypłyca się. Miejscami 
rozwinięta roślinność i trzcinowiska

• dominujące gatunki ryb: leszcz, płoć, 
karp, szczupak, okoń, sandacz

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz 
 www.opzw.bydgoszcz.pl 
 tel. +48 52 371 27 92
• pozwolenia na wędkowanie: OPZW 

Bydgoszcz i koła terenowe
 www.pzw.borytucholskie.pl  

Nieopodal znacznie mniejsze śródleś-
ne jeziorko PZW- Bieliniec o powierzchni 
9,96 ha, w którym dominują lin, karaś, 
karp i szczupak.

• geographical position 
 53° 41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E
• located in the forest in the Tuchola 

municipality
• access: drive from Tuchola by road 237  

in the direction of Czersk, behind Wozi- 
woda turn right and head for Biała 
(5 km) by a hard surface road. Car park  
for anglers is located 500 m away 
from the village border near the road

• surface area: 57.49 hectares, max. 
depth: 9.8m in the main part in the 
west. The lake shallows to the east. 
Well-developed vegetation and reeds 
in several spots

• prevailing fish species: bream, roach, 
carp, pike, perch, zander

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region 
 www.opzw.bydgoszcz.pl
 tel. +48 52 371 27 92
• rod licenses: PAA Bydgoszcz Region 

and PAA local circles, e.g. in  Tuchola 
 www.pzw.borytucholskie.pl 

The nearby much smaller forest  lake 
PZW- Bieliniec (with the surface area 
of 9.96 hectares) is another attractive 
fishery, where tench, crucian carp, carp 
and pike are prevailing fish species.

• Lage 53  41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E
• gelegen mitten im Wald in der  

Gemeinde Tuchola
• Zufahrtsstraße Nr. 237 aus Tuchola 

Richtung Czersk, nach Woziwoda 
rechts bis Biała 5 km, Asphaltstraße. 
Der Parkplatz für Angler 500 m in der 
Nähe des Dorfes an der Straße

• Gesamtfläche 57,49 ha, die maximale  
Tiefe im westlichen Teil 9,8 m. Im 
östlichen Teil machen sich seichte 
Stellen bemerkbar. Stellenweise reiche 
Wasserflora und Röhrichte 

• die wichtigsten Fischarten: Brachse, 
Plötze, Karpfen, Hecht, Barsch, Zander

• Pächter: Bezirk des Polnischen  
Fischereivereins in Bydgoszcz

 www.opzw.bydgoszcz.pl 
 Tel. +48 52 371 27 92
• Fischereischein: Bezirk des Polnischen 

Fischereivereins in Bydgoszcz und  
Ortskreise, z.B. in Tuchola 

 www.pzw.borytucholskie.pl  

In der Nähe befindet sich ein  
beträchtlich kleinerer Waldsee  
PZW-Bieliniec von der Gesamtfläche 
9,96 ha. Zu den wichtigsten Fischarten 
gehören hier Schleie, Karausche, 
Karpfen und Hecht.
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• położenie 53° 29’ 58’’ 17° 51’ 18’’ E
• położone w gminie Gostycyn 
• dojazd drogą nr  237 do miejsco- 

wości Gostycyn na trasie Tuchola 
-Mąkowarsko, dalej kierujemy się na 
Piłę

• powierzchnia 75,98 ha, max. głębo-
kość 19,6 m.

• dominujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 
lin, węgorz, szczupak, okoń.

• dzierżawca: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy, tel. +48 52 398 80 18

• pozwolenia na wędkowanie: 
 GR Charzykowy, sklepy wędkarskie  

w Tucholi.

Tuż obok jezioro Średniak (14,67 ha) 
będące łowiskiem specjalnym koła PZW 
Gostycyn, zarybiane m.in. dużym kar-
piem. Dogodny dojazd, parking, pole 
namiotowe. 

• geographical position 
 53° 29’ 58’’ 17° 51’ 18’’ E
• located in the Gostycyn municipality
• access: drive to Gostycyn by road 237 

Tuchola-Mąkowarsko, then head for 
Piła

• surface area: 75.98 ha, max. depth: 
19.6m.

• prevailing fish species: roach, bream, 
tench, eel, pike, and perch.

• leaseholder: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy (Charzykowy Fish Farm), 
tel. +48 52 398 80 18

• rod licenses: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy, fishing shops in Tuchola.

Located nearby Lake Średniak (14.67 
hectares), stocked with big carps and 
other fish species, was established 
as a special fishing area of PAA circle in 
Gostycyn. Easy access, park site, camp site.

JEZIORO GŁĘBOCZEK
/ LAKE GŁĘBOCZEK / GŁĘBOCZEK-SEE
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• Lage 53° 29’ 58’’ 17° 51’ 18’’ E
• gelegen in der Gemeinde Gostycyn
• Zufahrtsstraße Nr. 237 bis Gostycyn 

auf der Strecke Tuchola-Mąkowarsko, 
weiter Richtung Piła

• Gesamtfläche 75,98 ha, die maxima-
le Tiefe 19,6 m

• die wichtigsten Fischarten: Plötze, 
Brachse, Schleie, Aal, Hecht, Barsch

• Pächter: Fischwirtschaft Charzykowy, 
Tel. +48 52 398 80 18

• Fischereischein: 
 Fischwirtschaft Charzykowy, Angel-

läden in Tuchola

In der Nähe befindet sich Średniak-See 
(14,67 ha), das Sonderfischfanggebiet 
des Kreises vom Polnischen Fischer-
eiverein in Gostycyn. Der See wird mit 
Karpfenjungfischen besetzt. Eine gün-
stige Zufahrtsstraße, Parkplatz sowie 
Zeltplatz.

JEZIORO OKONIŃSKIE
/ LAKE OKONIŃSKIE / OKONIŃSKIE-SEE

• położenie: 53° 41’ 16’’ N 18° 05’ 30’’ E
• położone w gminie Śliwice w powie-

cie tucholskim
• dojazd z Tucholi lub Czerska do miej-

scowości Lińsk koło Śliwic i dalej 
kierujemy się na Okoniny Nadje-
ziorne. Nad jeziorem kilka ośrodków 
wczasowych.

• powierzchnia 106,50 ha, max. głębo-
kość 24,5 m.

• dominujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 
lin, węgorz,   szczupak, okoń.

• dzierżawca: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy

 tel. +48 52 3988018
• pozwolenia na wędkowa-

nie: GR Charzykowy, sklepy 
wędkarskie, ośrodki wczaso-
we nad jeziorem.
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• geographical position:
 53° 41’ 16’’ N 18° 05’ 30’’ E
• located in the Śliwice municipality  

in the Tuchola district
• access: drive from Tuchola or Czersk 

to Lińsk near Śliwice and then head 
for Okoniny Nadjeziorne. Several  
holiday centres at the lake.

• surface area: 106.50 hectares, max. 
depth: 24.5m.

• prevailing fish species: roach, bream, 
tench, eel, pike, and perch

• leaseholder: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy (Charzykowy Fish Farm)

 tel. +48 52 3988018
•  rod licenses:  Gospodarstwo Rybackie 

Charzykowy, fishing shops, holiday 
centres at the lake 

• Lage 53° 41’ 16’’ N 18° 05’ 30’’ E
• gelegen in der Gemeinde Śliwice im 

Kreis Tuchola
• Zufahrtsstraße aus Tuchola oder 

Czersk bis Lińsk neben Śliwice und 
weiter Richtung Okoniny Nadjeziorne. 
Direkt am See gibt es ein paar Ferien-
anlagen.

• Gesamtfläche 106,50 ha, die maxi-
male Tiefe 24,5 m

• die wichtigsten Fischarten: Plötze, 
Brachse, Schleie, Aal, Hecht, Barsch

• Pächter: 
 Fischwirtschaft Charzykowy
 Tel. +48 52 3988018
• Fischereischein: Fischwirtschaft  

Charzykowy, Angeläden sowie 
Ferienanlagen am See

JEZIORO WIELKIE CEKCYŃSKIE / LAKE WIELKIE 
CEKCYŃSKIE / WIELKIE CEKCYŃSKIE-SEE

• położenie:
 53° 34’ 25’’ N 18° 00’ 25’’ E
• położone w miejscowości letnisko-

wej Cekcyn w powiecie tucholskim
• dojazd od trasy nr 240 do miejscowo-

ści Cekcyn  z Tucholi bądź Bysławia
• powierzchnia 121,00 ha, max. głębo-

kość 27,9 m.
• dominujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 

lin, węgorz,   szczupak, okoń, tołpyga, 
sielawa.

• dzierżawca: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy, tel. + 48 52 3988018

• pozwolenia na wędkowanie: 
 GR Charzykowy, sklepy wędkarskie  

w Tucholi.
• informacje o bazie turystycznej: 
 www.cekcyn.pl, 
 www.it.borytucholskie.pl, 

• geographical position  
 53° 34’ 25’’ N 18° 00’ 25’’ E
• located in Cekcyn,  the resort in the 

Tuchola district
• access: drive from road 240 to Cekcyn 

from Tuchola or Bysław
• surface area: 121.00 hectares, max. 

depth: 27.9m.
• prevailing fish species: roach, bream, 

tench, eel, pike, perch, silver carp, and 
whitefish.

• leaseholder: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy (Charzykowy Fish Farm),   
tel. + 48 52 3988018

• rod licenses: Gospodarstwo Rybackie 
Charzykowy, fishing shops in Tuchola.

• tourist information: 
 www.cekcyn.pl
 www.it.borytucholskie.pl
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• Lage 53° 34’ 25’’ N 18° 00’ 25’’ E
• gelegen in der Urlaubsortschaft 

Cekcyn im Kreis Tuchola 
• Zufahrtsstraße Nr. 240 bis Cekcyn 

aus Tuchola oder Bysław
• Gesamtfläche 121,00 ha, die maxi-

male Tiefe 27,9 m
• die wichtigsten Fischarten: Plötze, 

Brachse, Schleie, Aal, Hecht, Barsch, 
Silberkarpfen, Zwergmaräne

• Pächter: Fischwirtschaft Charzykowy,   
Tel. + 48 52 3988018

• Fischereischein: Fischwirtschaft  
Charzykowy, Anglerläden in Tuchola

• Informationen für Touristen:
 www.cekcyn.pl, 
 www.it.borytucholskie.pl
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ZALEW KORONOWSKI (część północna) / LAKE KORONOWSKIE 
– northern part / KORONOWSKI-STAUSEE, der Nordteil
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Tego rozległego akwenu wodnego nie trzeba przedstawiać żadnemu turyście 
wędkarzowi. Zalew powstał w latach 1956-1961 przez spiętrzenie wód Brdy  
do celów energetycznych. Wchłonął on okoliczne jeziora łącząc je w jedną całość 
o powierzchni 1506 ha. Ma wydłużony kształt rozciągając się od Koronowa 36 km 
na północ. Długość  linii brzegowej wynosi 102 km.

• easy access from many directions
• max. depth: 20m
• stocked mainly with fish of the Carp 

family and some predatory species. 
Prevailing fish species: bream, roach, 
carp, tench, grass carp, pike, zander, 
perch, and catfish

• leaseholder: Gospodarstwo Rybackie 
Koronowo- „SALAR” (SALAR Koronowo 

• max. głębokość dochodzi do 20 m
• zarybiany był głównie gatunkami ryb 

z rodziny karpiowatych, jak również 
drapieżnikami. Dominują: leszcz, płoć, 
karp, lin, amur, szczupak, sandacz, 
okoń, sum

• dzierżawca: 
 Gospodarstwo Rybackie Koronowo-  

SALAR, Toruń, ul. Szosa Chełmińska 

145a/26, Toruń, tel. 0 510 169 573
• pozwolenia na wędkowanie: GRK- 

SALAR, sklepy wędkarskie, ośrodki 
wypoczynkowe

• rozwinięta baza turystyczna w powia-
tach: bydgoskim, tucholskim i gminach   
przyległych do Zalewu

• dojazd z wielu kierunków jest łatwy 
do ustalenia

This large lake well-known to tourists was formed in years 1956-1961 by damming  
up the Brda River for the hydroelectric power station. Having absorbed the 
neighbouring lakes, it has now has a surface area of  1506 hectares. The lake has 
a distinctive elongated shape and extends from Koronowo 36km to the north; its 
coastline measures 102km.

Fish Farm), ul. Szosa Chełmińska 
145a/26, Toruń, tel. 0 510 169 573

• rod licenses: Gospodarstwo Rybackie 
Koronowo- „SALAR”, fishing shops, 
holiday centres

• well-developed tourist infrastructure 
in the Bydgoszcz and Tuchola districts  
as well as in the municipalities   
bordering the lake.

Das weit reichende Wassergebiet braucht Anglern und Touristen kaum vorgestellt 
zu werden. Der Stausee ist 1956-1961 durch das Stauen des Wassers von Brda für 
energetische Zwecke entstanden. Der Stausee hat die Nachbarseen aufgesaugt.  
Daraus ist eine Einheit mit der Gesamtfläche von 1506 ha entstanden. Der 
Stausee hat eine ausgedehnte Form und erstreckt sich über 36 km von Koronowo  
in die nördliche Richtung. Die Länge der Uferlinie beträgt 102 km.

• eine günstige und einfache Zufahrts-
straße aus allen Richtungen

• die maximale Tiefe bis 20 m

• der Stausee wurde vorwiegend mit  
Karpfenjungfischen sowie mit Raub-
fischen besetzt. Die wichtigsten 
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• geographical position  
 53° 29’ 35’’ N 18° 08’ 55’’ E
• located in the Lniano municipality in 

the  Świecie district 
• access: drive by road 240 Świecie-

Tuchola, in Rykowisko follow the  
signpost to Błądzim

• surface area: 88.33 ha, max. depth:  
34.2m. The lake has two clearly 

JEZIORO BŁĄDZIMSKIE (Święte)  
/ LAKE BŁĄDZIMSKIE (Święte) SEE / BŁĄDZIMSKIE (Święte-See) 

Fischarten: Brachse, Plötze, Karpfen, 
Schleie, Grasfisch, Hecht, Zander, 
Barsch, Wels.

• Pächter: 
 Fischwirtschaft Koronowo-„SALAR”, 

Szosa-Chełmińska-Straße 145a/26, 
Toruń, Tel. 0 510 169 573

• Fischereischein: GRK- „SALAR”,  
An-glerläden sowie Ferienanlagen

• Eine sehr gut entwickelte Tourist- 
eninfrastruktur in den Kreisen:  
Bydgoszcz, Tuchola und in den 
Gemeinden, die in der Nähe vom 
Stausee gelegen sind. 

      
• położenie:
 53° 29’ 35’’ N 18° 08’ 55’’ E
• położone na terenie powiatu 

świeckiego w gminie  Lniano
• dojazd drogą nr 240 Świecie -Tuchola, 

w Rykowisku drogowskaz do miejsco- 
wości Błądzim

• powierzchnia 88,33 ha, duża max. 
głębokość wynosząca 34,2 m.

 Jezioro podzielone jest na dwie 
wyraźnie wyodrębnione części  
różniące się zdecydowanie  
roślinnością zanurzoną, a jego  
stromo opadające partie dna 
usłane są kamieniami i głaza-
mi.

• dominujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 
węgorz, szczupak, okoń

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz
 www.opzw.bydgoszcz.pl
 tel. +48 52 3712792
• pozwolenia na wędkowanie: 
 OPZW Bydgoszcz i koła terenowe PZW.
• informacje turystyczne: PTTK w Świe-

ciu, ul. Wojska Polskiego 75a
 www.lniano.pl
 www.it.borytucholskie.pl

Mapa wykonana na podstawie opra-
cowania prof. Zygmunta Babińskiego

Błądzim
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distinguished parts whose depths 
differ substantially. The central part 
(with an island) is much deeper than 
the remaining area. In the littoral 
zone the vegetation is lush and the 
steep sloping bottom is littered with 
rocks.

• prevailing fish species: roach, bream, 
eel, pike, perch

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region 
www.opzw.bydgoszcz.pl, tel. +48 52 
3712792

• rod licenses: PAA Bydgoszcz Region 
and PAA local circles 

• tourists information: www.lniano.pl
 PTTK (Polish Tourist and Sightseeing 

Society)  in Świecie, ul. Wojska Pol-
skiego 75a, 

 www.it.borytucholskie.pl

Map based on the drawing of Prof. 
Zygmunt Babiński.

• Lage 53° 29’ 35’’ N 18° 08’ 55’’ E
• gelegen auf dem Gebiet des Bezirks 

Świecie in der Gemeinde Lniano
• Zufahrtsstraße Nr. 240 Świecie-

Tuchola, in Rykowisko der Wegweiser 
nach Błądzim

• Gesamtfläche 88,33 ha, die große 
maximale Tiefe 34,2 m. Der See wurde  
in zwei getrennte Teile geteilt, die 
sich voneinander vor allem durch die 
Tiefe unterscheiden. Im Hauptteil mit 
einer Insel ist die Tiefe des Sees be-
trächtlich größer. Das Litoral des Sees 
ist reichlich mit Wasserflora bewach-
sen. Auf steilen Teilen des Grundes 
gibt es Steine und Felsblöcke.

• die wichtigsten Fischarten: Plötze, 
Brachse, Aal, Hecht, Barsch

• Pächter: Bezirk des Polnischen  
Fischereivereins Bydgoszcz 

 www.opzw.bydgoszcz.pl
 Tel. +48 52 3712792
• Fischereischein:  Bezirk des Polni-

schen Fischereivereins Bydgoszcz   
und Ortskreise des Polnischen 
Fischer-eivereins

• Informationen für Touristen: 
 www.lniano.pl
 PTTK in Świecie
 Wojska-Polskiego-Straße 75a
 www.it.borytucholskie.pl

Die Landkarte wurde aufgrund 
der Monografie von Prof. Zygmunt 
Babiński entworfen.

JEZIORO żURSKIE
/ LAKE żURSKIE / żURSKIE-SEE

Zalew Żurski powstał w 1929 roku. 
Spiętrza wody Wdy o 14,5 m zaporą 
elektrowni wodnej. 

• położenie miejscowości Żur: 
 53° 33’ 45’’ N 18° 21’ 00’’ E
• dojazd z kilku kierunków. Poleca-

my dojazd szosą asfaltową z miej- 

scowości Osie na półwysep o nazwie 
Grzybek.

• max. głębokość dochodzi do 15 m 
przy zaporze, w starym korycie rzeki 
do 10 m. Maksymalne wahania po-
ziomu wody do 70 cm.

• długość 9,3 km, powierzchnia 440 ha
• zarybiany był głównie gatunkami ryb 

z rodziny karpiowatych, jak również 
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drapieżnikami. Dominują: leszcz, płoć, 
karp, lin, szczupak, sandacz, okoń.

• charakterystyczny dla tego zbiornika 
jest brak wykształconego pasa roślin-
ności wynurzonej oraz zanurzonej, 
a także zasiedlenie znacznych ob-
szarów dna przez małża racicznicę 
zmienną.

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz 
www.opzw.bydgoszcz.pl

 tel. +48 52 3712792
• pozwolenia na wędkowanie: OPZW 

Bydgoszcz i koła terenowe PZW.
• zbiornik pełni również funkcje rekrea-

cyjne. Informacje o bazie turystycznej: 
www.osie.pl, www.it.borytucholskie.pl

Mapa wykonana na podstawie opra-
cowania prof. Zygmunta Babińskiego.

The lake was formed in 1929 by  
damming up the Wda River for the  
hydroelectric power station. 

• geographical position 
 of the village of Żur: 
 53° 33’ 45’’ N 18° 21’ 00’’ E
• access from many directions: drive 

by a hard surface road from Osie to 
the Grzybek peninsula 

• max. depth: 15 m at the dam, 10 m 
in the old river bed. Maximum  
fluctuations of water level: 70cm.

• length: 9.3 km, surface area: 440  
hectares

• stocked mainly with fish of the Carp  
family and predatory species. Pre-vailing  
fish species: bream, roach, carp, tench, 
pike, zander, perch.
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• The lake’s typical features include 
undeveloped aquatic vegetation,  
(both emergent and submerged),  
and developed colonies of the Zebra 
mussel on the bottom

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region 
www.opzw.bydgoszcz.pl

 tel. +48 52 3712792
• rod licenses: PAA Bydgoszcz Region 

and PAA local circles
• the lake is also used for recreation. 

Tourist information: www.osie.pl
 www.it.borytucholskie.pl

Map based on the drawing of Prof. 
Zygmunt Babiński.

1929 entstanden staut der Stausee 
das Gewässer des Flusses Wda mit  
einem 14,5-meter-hohen Staudamm 
des Wasserkraftwerkes.

• die Lage der Ortschaft Żur: 53° 33’ 
45’’ N 18° 21’ 00’’ E

• Zufahrtsstraßen aus vielen Richtun-
gen. Wir empfehlen die Asphaltstraße 
aus Osie bis zur Halbinsel Grzybek.

• die maximale Tiefe beträgt 15 m am 
Staudamm. Im alten Flussbett beträgt 
die Tiefe bis 10 m. Die maximalen 

Schwingungen des Wasserstandes bis 
70 cm

• Länge 9,3 km, Gesamtfläche 440 ha
• der Stausee wurde vorwiegend  

mit Karpfenjungfischen sowie 
mit Raubfischen besetzt. Zu den 
wichtigsten Fischarten gehören 
Brachse, Plötze, Karpfen, Schleie,  
Hecht, Zander, Barsch.

• Charakteristisch für den See ist der 
Mangel an der Wasserflora über sowie 
unter dem Wasserspiegel. Auf dem 
Grund des Sees gibt es dazu viele Wan- 
dermuscheln

• Pächter: Bezirk des Polnischen 
 Fischereivereins Bydgoszcz
 www.opzw.bydgoszcz.pl
 Tel. +48 52 3712792
• Fischereischein: Bezirk des Polnischen 

Fischereivereins Bydgoszcz und  
Ortskreise des Polnischen Fischerei- 
vereins

• das Gewässer gehört auch zum  
Erholungszentrum für Touristen und  
Feriengäste. Informationen über  
Touristeninfrastruktur: www.osie.pl

 www.it.borytucholskie.pl

Die Landkarte wurde aufgrund der 
Monografie von Prof. Zygmunt Babiński 
entworfen.

JEZIORO ŚWIEKATOWSKIE
/ LAKE ŚWIEKATOWSKIE / ŚWIEKATOWSKIE-SEE

• położenie 53° 25’ 12’’ N 18° 05’ 07’’ E
• położone w gminie Świekatowo  

w powiecie świeckim
• dojazd drogą nr 240 Świecie-Tuchola 

do skrzyżowania z drogą nr 239, 
gdzie skręcamy na Zbrachlin i po 
przejechaniu 4,5 km drogowskaz na 
Świekatowo.

• powierzchnia 55,32 ha, max. głębo-
kość 11,5 m.

• dominujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 
lin, węgorz, szczupak, okoń.

• dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz 
www.opzw.bydgoszcz.pl

 tel. +48 52 3712792
• pozwolenia na wędkowanie: OPZW 

Bydgoszcz, koło PZW w Świekatowie.
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Świekatowo

• informacje o bazie turystycznej: 
www.swiekatowo.pl

 www.it.borytucholskie.pl

• geographical position 53° 25’ 12’’ N 
18° 05’ 07’’ E

• located in the Świekatowo municipa-
lity in the Świecie District 

• access: drive by road 240 Świecie-
Tuchola, at the crossroads with road 
239 turn in the direction of Zbrachlin, 

after 4.5 km follow the  
signpost to Świekatowo.

• surface area: 55.32 ha, max. 
depth: 11.5m.

• prevailing fish species: roach,  
bream, tench, eel, pike, and perch.

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region    
www.opzw.bydgoszcz.pl

tel. +48 52 3712792
• rod licenses: PAA Bydgoszcz   
Region, PAA circle in Świekatowo.
 • tourist information: 

        www.swiekatowo.pl
        www.it.borytucholskie.pl

 
• Lage 53° 25’ 12’’ N 18° 05’ 07’’ E
•  gelegen in der Gemeinde Świekatowo  

im Bezirk Świecie
•  Zufahrtsstraße Nr. 240 Świecie-

Tuchola bis zur Kreuzung mit der 
Straße Nr. 239, wo man Richtung 
Zbrachlin abbiegen soll. Nach dem 
Zurücklegen der Strecke von 4,5 km 
der Wegweiser Świekatowo

• Gesamtfläche 55,32 ha, die maximale 
Tiefe 11,5 m.

• die wichtigsten Fischarten: Plötze, 
Brachse, Schleie, Aal, Hecht, Barsch

• Pächter: Bezirk des Polnischen Fisch- 
ereivereins Bydgoszcz

 Tel. +48 52 3712792
 www.opzw.bydgoszcz.pl 
• Fischereischein: Bezirk des Polnischen 

Fischereivereins Bydgoszcz, Kreis  
des Polnischen Fischereivereins  
in Świekatowo

• Informationen über Touristeninfra-
struktur: www.swiekatowo.pl

 www.it.borytucholskie.pl
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Tradycyjne  narzędzia i sposoby połowu ryb
Traditional Fishing Tools and Techniques
Traditionelle Fischerei und Fischfangmethoden

Rybołówstwo, jako jeden z najstarszych sposobów zdobywania pożywienia,  
w zależności od środowiska naturalnego oraz epoki historycznej, zajmowało róż-
ne miejsce w gospodarce człowieka.

Bory Tucholskie, pełne jezior oraz mniejszych i średnich rzek z Brdą i Wdą na 
czele, do dziś stanowi region sprzyjający temu zajęciu.

 Uprawiających rybołówstwo podzielić możemy na dwie grupy. Pierwszą z nich  
byli rybacy zawodowi, dysponujący odpowiednimi narzędziami i sprzętem po-
łowu, do których należały łodzie i dużych rozmiarów sieci (drygawice, słępy  
i niewody). Z reguły prowadzili oni rybołówstwo zespołowe, na głębokich i odda-
lonych od brzegu toniach. Profesjonalizm i specjalistyczne narzędzia pozwalały 
rybakom uzyskiwać odpowiednio wysokie plony, co umożliwiało sprzedaż ryb  
i gwarantowało dochód. Druga grupa to rybacy nieprofesjonalni. Ci rybołówstwo 
uprawiali dorywczo, tylko na własny użytek. Byli to najczęściej drobni rolnicy,  
gospodarujący na małych i niezbyt urodzajnych kawałkach ziemi. Takie, z reguły  
indywidualne połowy, z zastosowaniem małych i prostych narzędzi (pułapek, 
węd lub ościeni), nazwać więc można bardziej łapaniem lub chwytaniem ryb  
(i raków) niż prawdziwym rybaczeniem.

Na wodach Borów, podobnie jak w innych re-
gionach Polski, funkcjonowała również grupa ludzi, 
którzy w rybaczce poszukiwali nie tyle samej 
ryby, co przygody, wytchnienia  i zaspokojenia 
myśliwskiej pasji. Z tej namiętności, ogarniającej 
przedstawicieli różnych grup społecznych, tak 
w mieście jak i poza nim, zrodziło się wędkarstwo.

Przez tradycyjne  sposoby i narzędzia rybackie 
rozumieć należy te, do których realizacji i wykona-
nia potrzebna jest ludowa wiedza, przekazywana 
z pokolenia na pokolenie oraz własna pomysło-
wość, zaradność i zręczność. Niemal do połowy 
XX wieku, zwłaszcza wśród rybaków-amatorów, 
narzędzia robiono samodzielnie, przeważnie z materiałów naturalnych, pozyski-
wanych wprost z otoczenia. To właśnie na nich, najprostszych i najmniejszych, 
skoncentrujemy się obecnie, wyliczając te spośród nich, które w większości 
spotykamy już tylko w muzeach.    

(1)

(2)
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Jednym z najprymitywniejszych  i najstarszych sposobów połowu było łapanie 
ryb rękami. Prowadzono je zwykle wiosną podczas tarła oraz w lecie na płyciznach 
i w rowach.

Zimą ryby głuszono uderzając w lód drewnianymi kulatami, głuszkami lub zwy-
kłymi siekierami (il. 1).

Do narzędzi od dawna nielegalnych, a stosowanych często, należały ości (ościenie), 
sporządzane samodzielnie bądź przez kowali, niekiedy przerabiane z wideł, grabi 
lub grac (il. 2). Łowili nimi kłusownicy,  przeważnie  nocą, z łódki, przy świetle smolnej 
drzazgi lub rozżarzonych węgli  umieszczonych w drucianym  kagańcu. Ryby kłuto 
również dniem brodząc na płyciznach, najczęściej podczas tarła.

Równie starym sposobem był połów „na pętlę”, robioną z drutu lub włosia 
końskiego i mocowaną do długiego kija (il. 3). Pętla, zwana sidłem, szlingą lub 

kobyłką posiadała kluczkę, pozwalającą na zaciśnięcie 
pętli okolicach rybich skrzeli. Stojący w wodzie rybak za-
ciągał kluczkę i szybkim ruchem podrywał kij wyciągając 
zdobycz z wody.

W rybołówstwie ludowym od dawna znano również 
wędki. Były to gruntówki (gruńtówki) lub wędki muchowe 
(wierzchnie). Wędzisko, zwane szachem, robiono z sosno-
wego lub świerkowego kija, do którego przywiązywa-
no leszczynowy lub jałowcowy pręt. Linki wyplatano 
z włosia końskiego, najczęściej białego. Do ostatniego 
splotu przywiązywano duży i ciężki haczyk (il. 4) z grube-
go drutu, zakończonego zadziorem. Stąd gruńtówki nie 
potrzebowały dodatkowych ciężarków. Spławik (płytko) 
robiono z kory sosnowej lub wierzbowej. Przez central-
nie wywiercony otwór nawlekano go na sznur mocując 
tulejką z gęsiego pióra (il. 5). Przynętą były tu dżdżow-
nice zwane pyracami lub chrabąszcze i muchy, niekiedy 
gotowane ziemniaki albo wiśnie.

Sznur wędki wierzchniej sporządzano podobnie. Ostatni splot musiał być jed-
nak mocniejszy, ponieważ wędka służyła do łowienia ryb drapieżnych. Na końcu  
mocowano mniejszy haczyk ze sztuczną muszką wykonaną z przyciętych piór koguta, 
włosia końskiego albo nici. 

(4)

(3)
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W Borach stosowano także wędki zimowe, tzw. sztuczne rybki (il. 6). Rybkę le-
piono z wosku, albo odlewano z ołowiu lub cyny. Sznurek stanowiła nić konopna 
mocowana do krótkiego kijka (knybelka), spełniającego rolę wędziska. Taką wędką 
łowiono w przeręblach na zamarzniętych jeziorach. Aby błystka nie straciła po-
łysku, po każdorazowym użyciu zeskrobywano z niej nalot i gładzono. Odmianą 
sztucznej rybki była stosowana na rzekach błyskawka, wykonana z cienkiej,  
wygiętej i polerowanej blachy. W części  
dolnej znajdował się podwójny lub 
potrójny haczyk, a na żyłce werbelek 
(karabińczyk), pozwalający na swo-
bodne wirowanie błyskawki.

Wędką pływającą, zwaną inaczej 
wędą letnią, była tzw. pupa - kawałek 
drewna, kory lub pęk sitowia ze sznu-
rem zakończonym żelaznym hakiem  
(il. 7). Pupy stosowano na jeziorach, 
po zachodzie słońca, wyrzucając je do 
wody po kilka lub kilkanaście sztuk. Hak 
z przynętą (małe rybki lub dżdżowni-
ce) opadał na dno, a uwiązana u góry 
pupa utrzymywała się na powierzchni 
wskazując miejsce dryfowania wędy. Rankiem następo-
wało wyławianie pup ze złapanymi na hakach rybami. 

Sznury albo balki to z kolei rodzaj wędy zwielokrotnionej.  
Tworzyła je długa linka do której przywiązywano ok.40 cm 
dł. sznury z haczykami, w odległości ok. 0,5 m jeden  
od drugiego. Na haczyki nadziewano przynętę i tak przy-
gotowane balki zastawiano na rzece w poprzek koryta. 
Niekiedy mocowano je na wbitych w dno palikach lub za-
wiązywano do kamienia (il. 8).

Kończąc ten krótki przegląd najprostszych narzędzi po-
łowu, należy jeszcze wymienić  bardzo często stosowane 
pułapki łowne, stawiane na płytkich wodach przybrzeż-
nych. Były to wiersze, rodzaj koszy sporządzanych z witek 
łoziny lub z korzeni jałowca (il. 9) oraz żaki - siatki rozpię-
te na kilku drewnianych obłąkach (il. 10).

Z narzędzi aktywnych warto wspomnieć różnego rodzaju 
kłonie (kłomki), niewielkie siatki zamocowane na wygiętych pałąkach i zaopatrzone  
w długą poprzeczkę (il. 11). Służyły one do łowienia tzw. drobiazgu rybnego  
w rowach, strumykach lub na płyciznach.

Wszechobecnym narzędziem pomocniczym, znanym także we współczesnym 
wędkarstwie, a spełniającym niekiedy rolę narzędzia łownego, był podbierak  
- kaszorek (il. 12) służący do wyjmowania ryb z sieci, sadzów i z łodzi. 

Artur	Trapszyc

(5)

(6)



72

Tradycyjne  narzędzia i sposoby połowu ryb
Traditional Fishing Tools and Techniques

Traditionelle Fischerei und Fischfangmethoden

With a multitude of lakes and rivers the Tuchola  Forest offers countless  
opportunities for fishing. Commercial fishing  has always relied on professionals 
and independent fishermen; while the former used boats and nets, the latter 
worked with simple tools such as traps, rods and spears. For many, however, 
fishing merely provided great fun and relaxation and proved to be an excellent 
outdoor pastime. Soon, this passion for hunting gave rise to angling, a popu-
lar entertaining activity and an exciting 
sport.

Traditional fishing tools and techniqu-
es have survived owing to folk wisdom, 
which was passed down from generation 
to generation. Almost to the mid-twen-
tieth century fishing tools were made 
by hand, mainly from materials found in 
the closest surroundings. Most of them 
can only be seen in museums.

Catching fish with bare hands was one 
of the oldest fishing techniques, com-
monly used in springtime during the 
spawning season, and in summertime 
in shallows and trenches. In winter fish 
were stunned under the ice by hitting it 
with wooden hammers and axes (Fig. 1)

Illegal tools included spears (Fig. 2), widely used by poachers catching fish  
at night from the boat, by the light of a burning torch. During the day spearfishing  
was restricted to shallow waters, and was often performed during the spaw-
ning season. Another old technique involved using a fishing loop made of wire  
or horsehair, attached to a long pole. (Fig.3).

Long-known rods were made of pine or spruce sticks, to which hazel or juniper  
twigs were attached. The lines, braided from horsehair, had a thick heavy wire hook 
fastened to the last braid (Fig.4). The float was made of pine or willow bark (Fig.5).

In the Tuchola Forest winter rods, so-called artificial fish were also used (Fig.6). 
Small fish figures were made of wax, lead or tin. Summer rods, also called floating 

(8)

(7)
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Bory Tucholskie ist eine Region voller Seen und  
Flüsse, die bis heute günstige Fischfangmöglichkeiten 
anbietet. Diejenigen, die den Fischfang betreiben, las-
sen sich in zwei Gruppen einteilen: Berufsfischer, die 
über Boote und Netze verfügen sowie Hobbyfischer, 
die Fische mit Hilfe von kleinen, einfachen Werkzeugen  
(Fallen, Angeln oder Fischspeeren) fangen. Auf 
Wassern von Bory Tucholskie funktionierte auch eine 
Gruppe von Menschen, die den Fischfang nicht nur 
um des Fisches willen sondern auch für die Erholung 
und aus Leidenschaft für die Jagd betrieben. Daraus 
ist eben die Angelfischerei entstanden.

Unter dem Begriff von traditionellen Methoden   
sowie einfachen Werkzeugen versteht man vor  
allem solche Gegenstände, die dank des volkstüm- 
lichen, von Generation zu Generation weitergege- 
benen Wissens entstanden sind. Beinahe bis zur ersten  
Hälfte des 20. Jahrhunderts  wurden die Werkzeuge  
in Handarbeit hergestellt. Der Stoff dafür stammt  

aus der nahe gelegenen Umgebung. Die  
Mehrheit der Gegenstände ist heutzutage 
nur in den Museen anzutreffen.

Eine der ältesten Methode des 
Fischfangs bestand im Fangen der Fische 
mit bloßen Händen. Auf diese Weise 
wurden die Fische gewöhnlich in der 
Frühlingszeit während der Laichzeit sowie 
im Sommer an seichten Stellen am Ufer 
und in Gräben gefangen. In der Winterzeit 
wurden die Fische betäubt, indem man 
mit hölzernen Hämmern oder mit Äxten 
gegen das Eis schlug. (Bild 1).

Zu den Werkzeugen, die längst verboten 
wurden, gehörten Gräten (Bild 2). Damit 

rods, consisted of a piece of wood or a bunch of rushes and a string ending with an 
iron hook (Fig. 7).  A com-mon practice involved stretching a line with hooks and 
baits across the river (Fig.8).

In shallow waters along the river banks trapping was a popular fishing technique.  
For this baskets of osier twigs or juniper roots (Fig. 9) were used   alongside nets 
stretched on wooden bows (Fig. 10). Landing nets were used for taking fish out 
of water. 

Artur Tapszyc (summary)

(10)

(9)
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haben die Wilderer Fische gefangen. Sie taten das vorwiegend in der Nacht, vom  
Boot im Licht, das von der brennenden kienigen Holzsplitter kam. Die Fische  
wurden auch im Tageslicht an seichten Stellen am Ufer vorwiegend in der 
Laichzeit gestochen. Eine andere alte Methode des Fischfangs bestand im Fangen 
der Fische mit Hilfe von Schlingen, die aus Draht oder Rosshaar gemacht und an 
einem langen Stock angebracht wurden. (Bild 3).

Im volkstümlichen Fischfang kannte man schon seit Langem den Angeln.  
Die Angelruten wurden aus Fichte- oder Kieferstöcken gemacht. An die Stöcken 
wurden Gerten aus Haselnussholz oder Wacholder angebracht. Die Angelschnüre 

wurden aus Rosshaar  
geflochten. An dem letzten  
Geflecht wu de ein schwe- 
rer Haken aus einem  
dicken Draht angebracht  
(Bild 4). Der Schwimmer  
wurde aus Birken- oder 
Weidenrinde gemacht 
(Bild 5).

In der Tucheler Heide  
hat man auch winterliche Augenruten, die sogenannten künstlichen Fischchen 
(Bild 6) verwendet. Das Fischchen wurde aus Wachs geformt und aus Blei oder 
Zinn gegossen. Die schwimmende Angelrute, anders die Sommerangelrute  
genannt, war ein Holzstück oder ein Schilfbüschel mit einer Schnur, an deren 
Ende ein eiserner Haken befestigt war (Bild 7). Häufig wurde eine Schnur quer 
durch das Flussbett gespannt. An der Schnur waren kürzere Leinen mit Haken 
und Ködern befestigt (Bild 8).

Auf seichten Wassern gab es aufgestellte Jagdfallen. Das waren vor allem Körbe 
aus Weidenruten oder Wacholderwurzeln (Bild 9) sowie Netze, die auf ein paar 
hölzernen bogenförmigen Gegenständen ausgebreitet waren (Bild 10). Zu den 
oft verwendeten Werkzeugen gehörte ein Kescher, der zum Herausholen der 
Fische diente (Bild 12).

Artur	Tapszyc	(Zusammenfassung)

(11)

(12)
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54.		Rodzinne	wędkowanie	
/	Family	fishing	/	Familienangeln
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Wykaz wód PZW oraz Gospodarstwa Rybackiego Charzykowy

 / Lakes under the management of PAA (Polish Angling  
Association) and Charzykowy Fish Farm 

/ Gewässer-Verzeichnis des Polnischen 

Angler verbandesund der Fischwirtschaft Charzykowy

Gminy 
Powiatu 
Tucholskiego
Cekcyn 
 

Gostycyn 

Kęsowo 
 

Lubiewo 

Śliwice
Tuchola 
 

Gminy 
Powiatu 
Świeckiego
Lniano  

Świekatowo 
 

Opiekun wody
Jeziora PZW* 
(Okręg PZW Bydgoszcz)
(Chłodne, Gacanek, Zadworne),  
Mukrz 

(Rudzianek, Średniak oraz  
Jeziorko w gm. Lubiewo)
 
 

(Jeziorko oraz Rudzianek,  
Średniak w gm. Gostycyn)
Trzcianno
(Białe, Bieliniec), (Głęboczek,  
Trzcionek , Raciąski Młyn), 
Grzybiec, Krasne 

Opiekun wody
Jeziora PZW* 
(Okręg PZW Bydgoszcz)
(Błądzim, Wiejskie), Lniano,  
Lubodzież, Ostrowite, 
(Łąki Duże, Łąki Małe), Piaseczno,  
Szewianek, Świekatowo,  
Zalesie Królewskie

 
Jeziora Gospodarstwa Rybackiego 
Charzykowy 
Wielkie Cekcyńskie, Drzycim, 
Gwiazda, Mętne, Miały, Okiersk, 
Suchom, Trzebciny, rz. Stążka 
Mędromierz, Szpitalne

 
Głęboczek, Grochowo, Kęsowo, 
Obrowo, Piastoszyn, Silno, 
Tuchółka, Żalno 
Bysław, Zamrzenica

 
Długie (koło Kręga), Krąg, Okoniny** 
Gockowickie, Lubieżyn, Raciąż, 
Stobno, Wysoka,  
Wielki Kanał Brdy** 
 
Jeziora Gospodarstwa 
Rybackiego Charzykowy

* wszystkie wymienione jeziora należą do kategorii zwanej „jedno jezioro” – jest to 
pojedyncze jezioro lub grupa jezior (ujęte w powyższej tabeli w nawias), na które 
można wykupić osobne pozwolenie na wędkowanie, bez konieczności opłacania 
pozwolenia na wszystkie ogólnie dostępne wody PZW

**  dopuszczalne łowiectwo podwodne – konieczna karta łowiectwa podwodnego; 
informacji udziela Piotr Biesek, Barłogi, tel. 692 268 465 

 

Wielki Kanał Brdy - w skład obwodu wchodzą: Kanał od jazu w Konigorcie do zbior-
nika Barłogi, jezioro Świderka, rozlewiska, jezioro Zarżonek, jezioro Dubielnik, zbiornik 
Barłogi, Mały Kanał Brdy oraz jezioro Duk.

Dane na rok 2013. Więcej informacji: 
www.opzw.bydgoszcz.pl oraz www.charzykowy-ryby.pl
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rzeki nizinne i zbiorniki zaporoWe (WoDy nizinne)
zWierzynka

Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Okrągłe do ujścia do jeziora Białego
kamionka

Od ujścia dopływu z jeziora Wierzchowo (Mąkowo) do jej ujścia do jeziora Mochel 
oraz od mostu kolejowego na trasie Sępólno Krajeńskie-Chojnice do Młyna w Karczewie.
WDa

Od ostatnich zabudowań w miejscowości Stara Rzeka do ujścia do Wisły, w tym 
zbiorniki zaporowe: Żur, Gródek i Kozłowo. Uwaga : Od ostatnich zabudowań w miej-
scowości Stara Rzeka w górę rzeki do mostu drogowego w miejscowości Błędno na 
trasie Łuby-Łoboda woda krainy pstrąga i lipienia.
szumiąca

Od młyna Szumiąca do ujścia do Brdy
ryszka

Od 50-ciu m. poniżej wypływu z jeziora Suchom (Suchoń) do ujścia do Zalewu Żur.

WoDy krainy pstrąGa i lipienia (WoDy Górskie)
brDa

Od mostu drogowego w miejscowości Nadolna Karczma na trasie Nadolna Karczma-
Lutom do mostu drogowego w miejscowości Woziwoda na trasie Tuchola-Czersk. 
(Metoda muchowa i spinningowa - zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławiki).
brDa

Od mostu drogowego w miejscowości Woziwoda do mostu drogowego w miejscowości 
Piła Młyn na trasie Łyskowo-Wandowo. (Rezerwat Doliny rzeki Brdy. Wędkowanie zgodnie 
z regulaminem rezerwatu. Metoda muchowa i spinningowa - zakaz zbrojenia wędek w 
kulę wodną i spławiki. Zakaz spinningowania od 01.09.-31.12.)
czerska struGa

Na całej długości. (Metoda muchowa i spinningowa – zakaz zbrojenia wędek  
w kulę wodną i spławiki. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12).
bielska struGa

Odcinek o nazwie Zwierzynka od mostu na drodze Krąg-Zwierzyniec do mo-
stu we wsi Rzepiczna (metoda muchowa i spinningowa – zakaz zbrojenia wędek  
w kulę wodną i spławiki. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12)

Od wypływu z jeziora Białe do ujścia do Brdy. (Metoda muchowa i spinningowa  
– zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławiki. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12).
kamionka

Od młyna w Karczewie do jej ujścia do Zalewu Koronowskiego. (Metoda muchowa i 
spinningowa – zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławiki. Zakaz wędkowania od 
01.09 do 31.12).

Wędkarstwo na rzekach Okręgu Polskiego Związku  
Wędkarskiego w Bydgoszczy 

 / Fishing in rivers – fisheries of PAA (Polish Angling  
Association) in Bydgoszcz  

/ Flussangeln des Polnischen Anglerverbandes in Bydgoszcz
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WDa (czarna WoDa) 
Od mostu drogowego w miejscowości Błędno na trasie Łuby-Łoboda do ostatnich 

zabudowań w miejscowości Stara Rzeka (metoda muchowa i spinningowa (zakaz zbro-
jenia wędek w kulę wodną i spławiki).
prusina

Od jej źródeł do ujścia do rzeki Wda (metoda muchowa i spinningowa – zakaz zbro-
jenia wędek w kulę wodną i spławiki. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12).
sobińska struGa

Od 500 metrów poniżej wypływu z jeziora Miedzno do ujścia do Zalewu Gródek 
(metoda muchowa i spinningowa – zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławiki. 
Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12).

Gminy poWiatu tucholskieGo
Gmina cekcyn
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 76 w Cekcynie
 Kontakt: Hieronim Bąk, ul. Kwiatowa 7, 89-511 Cekcyn, tel. (52) 334 73 70
Gmina Gostycyn
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 84 w Gostycynie
 Kontakt: Edward Żmich, ul. Główna 12, 89-520 Gostycyn, tel. (52) 334 63 57
Gmina kęsoWo
- Polski Związek Wędkarski, Koło Gminne Kęsowo, Kontakt: (52) 334 42 10
Gmina lubieWo
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 102 w Lubiewie 
 Kontakt: Stanisław Krakowiak, ul. Słoneczna 3A, 89-510 Bysław, tel. 694 606 645
Gmina ŚliWice 
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 134 w Śliwicach
 Kontakt: Roman Gerbatowski, ul. Dworcowa 43,  89-530 Śliwice, tel. (52) 334 01 45
Gmina tuchola
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 135 w Tucholi
 Pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola (budynek Urzędu Miasta, pok. nr 9)
 Telefon: Prezes (Sławomir Kryś), tel. 602 173 135
 Kontakt: Jadwiga Markiewicz, Przy Szosie Bydgoskiej 21, 89-500 Tuchola
 tel. (52) 334 52 72, E-mail: pzw@borytucholskie.pl, www.pzw.borytucholskie.pl

Gminy poWiatu ŚWieckieGo
Gmina osie
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 113 w Osiu
   Prezes - Aleksander Wilim, tel. 608 473 521
Gmina lniano
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 101 w Lnianie
 Przewodniczący Koła - Marek Kuta, tel. (52) 332 32 23
Gmina ŚWiekatoWo
-  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 133 w Świekatowie
 ul. Koronowska 18, 86-182 Świekatowo, tel. 668 542 849

KOŁA PZW / Polish Angling Association circles  
/ Polnischen Anglerverbandesund
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- mgr inż. Jacek Kaczmarek (dzierżawca Zalewu Koronowskiego)
 ul. Orląt Lwowskich 6, 87-100 Toruń
 tel. 510 169 573, e-mail: jacek_kaczmarek@wp.pl
 www.wedkowaniekoronowo.pl, www.gospodarstworybackiekoronowo.pl
tuchola
- Jadwiga Markiewicz, ul. Szosa Bydgoska 21, tel. (52) 334 52 72
sucha
Rybak Dominik Krzywoszyński, ul. Główna 21, tel. (52) 691 689 670
koronoWo
- MAR-BET, zakład Wulkanizacyjny, ul. Kotomierska 22 (naprzeciw stacji ORLEN),
- SONIA, rynek ul. Witosa
oŚroDki WczasoWe i inne położone naD zaleWem koronoWskim:
- Stanica Wodna PTTK Gostycyn-Nogawica, tel. (52) 334 64 20
- Ośrodek „Zacisze”, tel. (52) 334 12 25
- Ośrodek  Wczasowy „Leśne Ustronie” Zamrzenica, tel. (52) 334 11 77

Obręb Wędkarski Zalewu Koronowskiego rozpoczyna się od mostu drogowego w miejsco-
wości Piła –Młyn.

Pozwolenia na połów ryb na wodach Zalewu Koronowskiego 
można wykupić w następujących miejscach  

/ Rod licenses for Lake Koronowskie can  
be obtained in the following places: 

/ Angelerlaubnis auf Koronowski-Stausee kann  
man an folgenden Orten erwerben

- Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o.
 Charzykowy, ul. Stawowa 1, tel. (52) 398 80 18, tel. 662 272 017
- Pestka Wiesław, Cekcyn, ul. Szkolna 37, tel. 600 312 067
- Szwaracki Jacek, Płazowo, 89-510 Bysław, tel. 608 420 234
- Ziemiński Zbigniew-Ośrodek Hodowli Ryb w Kamienicy
 tel. (52) 334 61 70, tel. 509 948 936
- PZW Koło Gminne Lubiewo, tel. 694 606 645
- PZW Koło Gminne Kęsowo, tel. (52) 334 42 10
- Centrala Nasienna, Tuchola, ul. Świecka 77, tel. (52) 559 20 42
- Ośrodek Wypoczynkowy „BOROWIAK” Okoniny Nadjeziorne, tel. 603 609 970
- Jerzy Wrębel, Legbąd, ul. Chudzińskiego 18, tel. 508 113 777
- Sklep Tuchola 1, ul. Aleja LOP 14, tel. (52) 334 51 60
- Sklep Tuchola 2, ul. Wryczy 8, tel. (52) 334 83 06

więcej informacji: www.charzykowy-ryby.pl

Pozwolenia na połów ryb na wodach Gospodarstwa  
Rybackiego Charzykowy  / Rod licenses for waters under  

the management of Charzykowy Fishing Farm 
/ Angelerlaubnis auf Gewässern der Fischwirtschaft Charzykowy
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Świeżą rybę można kupić w:
/ Fresh fish available at: / Frischen Fisch kann man kaufen in:

tuchola
- Sklep Rybny, Aleja LOP 14, tel. (52) 334 51 60
- Sklep Rybny „Rekin”, ul. Ks. Wryczy 8, tel. (52) 334 83 06
- Sklep Spożywczo-Rybny Henryk Podgórski, ul. Nowodworskiego 4, tel. (52) 334 22 37
kamienica
- Obiekt Hodowli Ryb w Kamienicy, Stawy Rybne 
 Kamienica 29, 89-520 Gostycyn, Zbigniew Ziemiński, tel. (52) 334 61 70
- Przetwórnia Ryb, Kamienica 33, 89-520 Gostycyn, tel. 668 015 866
sucha
- Rybak Dominik Krzywoszyński, ul. Główna 21, tel. 691 689 670

Podmioty branży turystycznej posiadające ofertę  
dla turystów – wędkarzy / Accommodation offer  

for fishing tourists/ Unterkunft für Angel-Touristen

Sklepy wędkarskie / Shops with fishing tackle 
/ Geschäfte für Angelbedarf

-  Sklep Wędkarski Aqua 1, Aqua – Impex, ul. Nowodworskiego 6B, 89-500 Tuchola, 
tel. (52) 334 26 13, aqua@wedka.pl, www.aqua1.wedka.pl

 aqua-impex@tuchola.pl, www.aqua-impex.tuchola.pl 
- Sklep Wędkarski REKIN, Centrala Nasienna, Tuchola, ul. Świecka 77, tel. (52) 559 20 42

- „Delikatesy”, ul. Główna 10, 89-511 Cekcyn, tel (52) 334 70 75
- Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Świetlik, ul. Koszykarzy 17, 89-520 Gostycyn, 

tel. (52) 334 60 80 
- Dom Handlowy Jolojanex Mariola Pruszak, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 8, 89-530 Śliwice
- Arpis, Pl. Wolności 32, 89-500 Tuchola, tel. (52) 334 36 36, www.arpis.pl

Sklepy ze stoiskami wędkarskimi / Fishing tackle departments  
/ Geschäfte mit Angelbedarf-Ständen

Gmina cekcyn
CekCyn
-  Kwatera u Zenka, Babiński Zenon, ul. Dworcowa 52, 89-511 Cekcyn 
 tel. (52) 559 29 65, tel. 788 831 559, www.babinski.cekcyn.info
-  Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Jagła-Bonk, Jan Bonk 

ul. Kwiatowa 17, 89-511 Cekcyn, tel. (52) 336 41 61, 602 297 858, agro.bonk@wp.pl
-  Domki turystyczne „Nad Jeziorem”, Józef Glazik 
 ul. Okrężna 19, 89-511 Cekcyn, tel. 513 990 418
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-  Wynajem kwater Zofia Kutowska, ul. Sportowa 7, 89-511 Cekcyn
 tel. (52) 334 71 37, www.kutowska.wczasywpolsce.pl
-  Apartamenty blisko jeziora, Mirosława Michalczyk 

ul. Mokra 16, 89-511 Cekcyn, tel. (52) 334 73 11, 796 321 840  
mirahaxha@gmail.com, www.bory.cekcyn.info

-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Skarpie”, Monika Pestka,  
ul. Wczasowa 41, 89-511 Cekcyn, tel. 889 146 612, tel. (52) 334 71 11  
pestusia@gmail.com, www.naskarpie-agro.pl

-  Gospodarstwo Agroturystyczne Gertruda Ziółkowska  
ul. Dworcowa 19, 89-511 Cekcyn, tel. (52) 334 74 40

-  Ośrodek Wypoczynkowy w Cekcynie,  ul. Ogrodowa 17, 89-511 Cekcyn  
tel. 668 816 173, tel. 531 688 440, gok@cekcyn.pl, www.cekcyn.pl

CekCynek
- Kwatery Grzegorz Żuraw, Cekcynek 1, 89-511 Cekcyn, tel. 696 838 410 
iWiec
-  Gospodarstwo Agroturystyczne Teresa Nowogrodzka, Iwiec 31, 89-512 Iwiec 

tel. (52) 336 40 93,  tel. 504 312 424, ternowa@wp.pl,  www.lesnachatka.com.pl
trzebciny
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Jagienka”, Paweł Glazik 

Trzebciny 21, 89-505 Małe Gacno, tel. (52) 334 10 07 
trzebciny210@op.pl, www.jagienka.webd.pl, www.jagienka.nocowanie.pl

-  Domek letniskowy, Idzi Porowski, Trzebciny 50, 89-505 Małe Gacno, tel. (52) 336 99 20
Wielkie buDziska
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Gacanek”, Ewa Marek Mieruszewscy 

Wielkie Budziska 31, 89-511 Cekcyn, tel. (52) 334 10 20, tel. 604 834 437 
apartamenty@gacanek.pl, www.gacanek.pl

zDroJe
-  Agroturystyka Pod Lasem, Maria Zillmer, Zdroje 92, 89-505 Małe Gacno 

tel. 787 456 352

Gmina Gostycyn
Gostycyn
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśne Zacisze”, Ewa Barczyk 

ul. Pilska 22, 89-520 Gostycyn, tel. (52) 334 60 22, tel. 606 276 008, e.barczyk@wp.pl
piła
-  Ośrodek Wypoczynkowy Malmi, Michał Malak 

ul. Brzozowa 38 Piła, 89-520 Gostycyn, tel. 668 354 482, malmi@bezpiecznekajaki.pl 
www.pila-mlyn.pl, www.malmi.pl, www.bezpieczne kajaki.pl

Gmina kęsoWo
GrochoWo
-  „Chata na Wsi”, Agroturystyka w Czterech Porach Roku, Monika Galińska, 

Grochowo 18, 89-506 Kęsowo, tel. 600 700 785 
grochowo@gmail.com, www.grochowo.pl

Gmina lniano
-  Gospodarstwo Agroturystyczne Polana M.K. Lubińscy, Brzemiona 3a,  

86-141 Lniano, tel. 600 540 345, 501 744 420, agro@polana.biz.pl, www.polana.biz.pl
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-  Gospodarstwo Agroturystyczne RAPANUI, Kinga Dekowska-Samsel 
Wętfie 56, 86-141 Lniano,  tel. 796 402 975, tel. 509 925 279 

-  Ranczo Ostrowite – Gospodarstwo Agroturystyczne, Juliusz Kaźnica, Ostrowite 54, 
86-141 Lniano, tel. 601 519 921, juliuszkaznica@o2.pl, www.ranczoostrowite.pl

Gmina lubieWo
-  Hotel Śpioch, Daniela Krzyżelewska, ul. Główna 61-89-510 Bysław 

tel. 666 088 610, dkrzyzelewska@o2.pl
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „GWIAZDA” Drążkowska Teresa  

Szumiąca 4a, 89-510 Bysław, tel. 608 886 621, tel. 606 462 117 
gwiazda@hola.pl, www.gwiazda.hola.pl

-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Kozi Dworek”, Jadwiga, Józef Daniłko 
Szumiąca 10, 89-510 Bysław, tel. 602 370 597, tel. 602 280 612, jaddan1@wp.pl

-  Gospodarstwo Agroturystyczne, Joanna Wiernicka – Piksa, Teolog 6, 89-510 Bysław 
tel. 52 334 98 94, 696 027 98, buridan@las.pl, www.buridan.las.pl

-  Ośrodek Wypoczynkowy „Leśne Ustronie” Zamrzenica 
tel. (52) 334 11 77, tel. 795 534 046, zamrzenica@wonderlands.pl

Gmina osie
brzeziny
-  Pensjonat „Borowa Dolina”, Eugeniusz Szczepiński, Brzeziny 41, 86-150 Osie  

tel. (52) 332 99 05, borowadolina@wp.eu , www.borowadolina.republika
tleń
-  Ośrodek Wypoczynkowy „PATRIA”, Aleksander Radtke 

ul. Czerska 10, Tleń, 86-150 Osie, tel. 668 124 549 
olas112233@gmail.com, www.patria-tlen.za.pl

-  Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy „PROMYK” GZELLA Sp. z o.o. Henryka 
Sowińska – kierownik O.R.W. „PROMYK” 
ul. Topolowa 7 i ul. Dębowa 5, Tleń, 86-150 Osie, (52) 333 98 36, tel. 513 058 503 
promyk@gzella.pl, www.promyk-wypoczynek.pl

-  Pokoje Gościnne Elżbieta Chrosna, elzbieta-chrosna@wp.pl, www.tlen.xk.pl 
ul. Tucholska 43, Tleń, 86-150 Osie, tel. (52) 333 99 92, tel. 666 950 520

-  Pensjonat – Restauracja Samotnia nad Wdą, Michał Semrau 
ul. Bydgoska 2, 86-150 Tleń, tel. (52) 333 96 00, tel./fax (52) 333-96 01 
pensjonat@samotnia.eu, www.samotnia.eu

osie
-  Restauracja Pod Orłem, Katarzyna Orłowska, ul. Młyńska 23b, 86-150 Osie 

tel. 506 179 732, restauracjapodorlem@wp.pl

Gmina ŚliWice
krąG
-  Zespół Ośrodków Wypoczynkowych „SAM-BA”, Andrzej Bednarek, Krąg 1A 

89-530 Śliwice, tel. (52) 395 52 05, tel. 502 619 808, sam-ba@tlen.pl, www.sam-ba.pl
linóWek
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Stare Dworzysko”, Genowefa Glaza-Nispel 

Linówek 33, 89-530 Śliwice, tel. 602 754 829, tel. (52) 334 05 68 
www.staredworzysko.pl 
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lińsk
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipą”, Möller Marzena 

Lińsk 2, 89-530 Śliwice, tel. (52) 334 03 78, tel. 668 214 39,  tel. 608 130 007 
www.agroturystyka.borytucholskie.biz , info@borytucholskie.biz

-  Gospodarstwo Agroturystyczne Bogusława i Edmund Andrearczyk 
Lińsk 31, 89-530 Śliwice, tel. (52) 334 01 81, tel. 694 861 706 
andrearczyk@borytucholskie.pl , www.andrearczyk.borytucholskie.pl

okoniny naDJeziorne
-  Agroturystyka u Krystyny, Gruźlińska Krystyna 

Okoniny Nadjeziorne 20, 89-530 Śliwice, tel. (52) 336 93 59, tel. 606 916 233 
www.gruzlinska.pl

-  Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie”, Okoniny Nadjeziorne 66, 89-530 Śliwice 
tel. (52) 334 00 78, tel. 609 778 609 
owborytucholskie@wp.pl, www.owborytucholskie.pl

Gmina ŚWiekatoWo
-  Gospodarstwo Agroturystyczne, Małgorzata i Krzysztof Jaroch  

Bohaterów Września 25, 86-182 Świekatowo, tel. (52) 332 20 23, tel. 889 722 082 
www.agroturystyka-jaroch.pl

-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata pod strzechą”, Teresa i Zenon Giersz 
Zalesie Królewskie 73, 86-182 Świekatowo 
tel. (52) 551 31 00, tel. 500 211 341, zalesiek@op.pl 
www.chatapodstrzecha.republika.pl, www.chatapodstrzecha.dobrynocleg.pl

Gmina tuchola
barłoGi
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Rozlewiskiem”, Piotr Biesek 

Barłogi 47, 89-504 Legbąd, tel. 692 268 465 
biesek-barlogi@wp.pl, www.agrorest.pl

biała
- Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Białej,  Biała 20, 89-504 Legbąd 

tel. 721 438 669, biala@tuchola.pl, www.biala.tuchola.pl
FoJutoWo
-  Zajazd Fojutowo, Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd, tel. (52) 336 78 30, tel. (52) 334 13 85 

zajazdfojutowo@wp.pl, www.fojutowo.pl
klocek
- Gospodarstwo Agroturystyczne Klemann Zofia, Klocek 17a, 89-504 Legbąd 

tel. (52)334 13 52, 531 895 502
-  Agroturystyka Nad Jeziorem, Jolanta Wenta, Klocek 17, 89-504 Legbąd 

tel. (52) 334 13 43, wajolak@wp.pl, www.anjklocek.pl
-  Gospodarstwo Agroturystyczne, Dorota Łącka, Klocek 7, 89-504 Legbąd 

tel. 600 517 227, www.agrorest.pl
leGbąD
-  Noclegi „Smocza” Ireneusz Popielowski, ul. Leśna 9 , 89-504 Legbąd
 tel. 606 831 320, www.smocza.com.pl 
-  Agroturystyka „Pod Dębami”, Jerzy Zaręba, Niwki 7, 89-504 Legbąd 

tel. (52) 334 13 80, tel. 502 663 556, tel. 517 314 635
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-  Gospodarstwo Agroturystyczne „LEŚNY DOM”, Jadwiga Wolińska 
Koślinka 10, 89-504 Legbąd, tel. 600 481 296, www.agroturystyka.las.pl

-  Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Czerwonka 
Koślinka 11, 89-504 Legbąd, tel. 604 293 896

naDolna karczma
-  Gospodarstwo Agroturystyczne Teresa Romińska, Nadolna Karczma 7, 89-502 Raciąż 

tel. 600 776 680, 606 150 744, (52) 559 23 75, jarekrominski1992_1992@o2.pl
naDolnik
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nadolnik”, Galikowscy Kamila, Lidia, Andrzej 

Nadolnik 1, 89-502 Raciąż, tel. (52) 334 19 94, tel. 699 927 849, kamilla391@wp.pl  
raciąż
- Bar „Jagoda”/ Pokoje gościnne, Stanisław Kwaśniewski 

ul. Wczasowa 8, 89-502 Raciąż, tel. (52)336 17 24 
jagodabar@autograf.pl, www.wczasyjagoda.republika.pl

-  Pensjonat „Leśny Dwór” , Wanda Nelke-Dec 
ul. Wczasowa 71, 89-502 Raciąż, tel. (52) 559 25 25

-  Domek Letniskowy „Chatka Puchatka”, Daniela i Mirosław Żygowscy 
ul. Altanowa 7, 89-502 Raciąż, tel. 506 196 806, tel. 519 873 385

-  Ośrodek Wczasowy Raciąż, Waldemar Augustyn 
ul. Wczasowa 67, 89-502 Raciąż, tel. 600 977 543 
latowborach@wp.pl, www.latowborach.pl , www.latowborach.cba.pl

tuchola
-  Pokoje Gościnne „Olimpia”, ul. Warszawska 17, 89-500 Tuchola 

tel. (52) 334 54 08, tel. (52) 334 55 11, osir.tuchola@op.pl, www.osirtuchola.pl
-  Gospodarstwo Agroturystyczne „U Martyny”, Martyna, Iwona , Henryk Zielińscy 

Na Polach 1A, 89-500 Tuchola, tel. 509 835 581 
-  Pokoje Gościnne „Bory”, Jacek Borczyński, ul. Saganowskiego 11, 89-500 Tuchola 

tel. 502 649 659, borypensjonat@orange.pl, www.borypensjonat.pl
WoziWoDa
-  „ZIELONA SZKOŁA”, Woziwoda, 89-504 Legbąd, tel. (52) 334 15 24 

woziwoda@torun.lasy.gov.pl, www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl

w budynku Muzeum Borów Tucholskich
ul. Podgórna 3, 89-500 Tuchola, tel./fax  52 334 21 89, it@tuchola.pl
www.it.tuchola.pl
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