
 

W dniach 1-2 grudnia 2011r. w OW „HELENA” w miejscowości Jeziorowskie odbyła się 

konferencja p.t. „Łowiska specjalne szansą na rozwój turystyki wędkarskiej”.  

Konferencja zorganizowana została przez LGR „WJM”, a tematy przedstawione na konferencji 

przygotowali oraz zreferowali wykładowcy z Instytutu Rozwoju Sp. z o.o. 

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele sektora społecznego (m.in. przedstawiciele 

LGRów Warmii i Mazur oraz przedstawiciele LGR Podlasia), gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz 

publicznego (m.in. przedstawiciele samorządów gminnych oraz przedstawiciele Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rybactwa).  

Pierwszego dnia konferencji, czyli  1 grudnia 2011r. przedstawiona została  ocena wartości 

sektora wędkarskiego w Polsce i w Europie oraz jego procentowy udział w PKB, a także  stan zasobów 

Warmii i Mazur pod kątem organizacji turystyki wędkarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Podczas panelu dyskusyjnego zgromadzeni uczestnicy 

konferencji bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań, wymieniali się 

poglądami i doświadczeniami.  

Następnego dnia konferencji,  2 grudnia 2011r. przedstawione zostały  wymogi, jakie 

powinno spełniać współczesne łowisko wędkarskie oraz warianty możliwego tworzenia zespołów 

łowisk wędkarskich do profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego, w kontekście obowiązujących 

rozwiązań prawnych. W czasie panelu dyskusyjnego głos zabierali m.in. przedstawiciele LGR 

„Mazurskie Morze”, przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa oraz przedstawiciele 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego.  

Zorganizowanie konferencji przyczyniło się do wzrostu poziomu wiedzy związanej z tworzeniem 

łowisk wędkarskich. Ponadto otrzymaliśmy kilka deklaracji o nadanie statusu członka Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, a także deklarację współpracy z Wydziałem 

Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM. Co więcej konferencja zaowocowała wypracowaniem 10 

Przykazań Łowiska Wędkarskiego, które od teraz będą, miejmy nadzieję,  stosowane przez wszystkich 

właścicieli i zarządców łowisk oraz staną się podstawą dobrze działających łowisk wędkarskich. 

Wnioski  wypracowane przez uczestników  konferencji : 

1. Edukacja pożądanym kierunkiem działania LGR, w tym we współpracy z innymi LGRami oraz 

ośrodkami naukowymi. 

2. Rozwój łowisk wędkarskich dwutorowo – jako  wsparcie infrastruktury agroturystyki oraz 

zasadniczy kierunek - element działania gospodarstw rybackich. 

3. Prowadzenie łowisk wędkarskich powinno się odbywać po ścisłym nadzorem i współpracą 

zarówno z instytucjami weterynaryjnymi jak i specjalistycznymi z zakresu gospodarki 

rybackiej. 

4. W przypadku tworzenia łowisk wędkarskich koniecznym jest uzyskanie dla nich statusu 

obwodów hodowlanych. 

5. Świadczone usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego powinny spełniać  wymóg 

kompleksowości. 

6. Stworzenie systemu wsparcia i promocji łowisk wędkarskich jako produktu lokalnego lub o 

charakterze regionalnym, szansą na uzyskanie zadawalających efektów ekonomicznych.  

 

 



 

 


