Lowisko wedkarskie ”Teczak”
Gdzie na ryby w Dolinie Karpia?

(Rudze - gmina ZATOR)

Gdzie
na ryby

Łowisko wędkarskie „Tęczak” to zbiornik Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego o średniej głębokości od 1,5 m do 4 m i łącznej powierzchni
17 ha lustra wody. Znajduje się w miejscowości Rudze (dojazd do łowiska drogą krajową nr 28 z Wadowic do Oświęcimia). Akwen zarybiany
jest od ponad 25 lat przez
Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie. Dzięki tak długotrwałemu i racjonalnemu gospodarowaniu w zbiorniku pływa
duża populacja karpi powyżej
25 kg. Największy złowiony
dotychczas karp ważył 30,5 kg
i jak dotąd jest największym
złowionym okazem w Dolinie
Karpia (wrzesień 2011r.). Na
łowisku obowiązuje zasada
+65 ‘’No kill’’. Dla osób przyjezdnych istnieje możliwości wykupienia
licencji za poświadczeniem i w ramach stanowiska jednego z członków
Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
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Szczegóły pod numerem telefonu: 506 146 777

Lowisko wedkarskie Krajskie
(Spytkowice - gmina SPYTKOWICE)
Łowisko Krajskie znajdujące się w Spytkowicach powstało ze starego
koryta Wisły. Jego powierzchnia to 22,5 ha. Zarybiane jest kilka razy w
roku. Rybą dominującą jest karp, karaś i lin. Łowisko posiada własny
parking. Zezwolenia na połów ryb dostępne są w sklepie zoologiczno
– wędkarskim ANIMALS w Spytkowicach (ul. Jana Pawła II). Do łowiska
można dojechać kierując się w rynku w Spytkowicach na przeprawę promową – kierunek Poręba Żegoty.
Szczegóły na: www.pzw.org.pl/spytkowice

Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel/fax: 33/841 18 87
e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org

Unia Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Lowisko wedkarskie Podolsze
Gdzie na ryby w Dolinie Karpia?

(Podolsze, Palczowice – gmina ZATOR)
Łowisko wędkarskie Podolsze położone jest przy drodze Zator – Smolice. Składa się z trzech zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 14 ha lustra wody. Zbiorniki powstały po eksploatacji żwiru,
w związku z tym ich głębokość jest bardzo zróżnicowana. Stwarza
to możliwość występowania zróżnicowanego rybostanu, który dobrze czuje się w krystalicznej wodzie o różnym stopniu temperatury
i natlenienia. Rybą
dominującą jest karp
zatorski, ale występuje także karaś,
lin, jaź, płoć, wzdręga, węgorz, ukleja, amur oraz ryby
drapieżne: sandacz,
sum, szczupak oraz
okoń. Dla wędkarzy
przygotowany
jest
parking, miejsca do
grillowania, sklepik
wędkarski z podstawowymi artykułami oraz mała gastronomia,
która serwuje potrawy z ryb oraz ciepłe i zimne napoje. Zbiorniki otoczone są piękną przyrodą Doliny Karpia (NATURA 2000),
co stwarza niepowtarzalne warunki wędkowania i wypoczynku.
Licencję można wykupić w sklepie Wędkarsko – Zoologicznym
w Zatorze (ul. Różana).
Szczegóły na: www.lowisko-podolsze.pl
i pod numerem telefonu: 33/84 100 41, 509 465 914

Lowisko wedkarskie
”Pod Debem”
(Paszkówka – gmina BRZEŹNICA)
Łowisko wędkarskie „Pod Dębem” znajduje się w malowniczej wsi
Paszkówka, w zacisznym miejscu położonym pod dębami. Od 2009
roku teren ten został przekazany w opiekę Ludowemu Klubowi
Sportowemu „Dąb”. Bogato zarybiony staw obfituje w następujące
ryby: karp, lin, okoń, płoć, leszcz, sum, szczupak i sandacz. Łowisko
dysponuje również parkingiem i sklepikiem, w którym można zakupić podstawowe artykuły wędkarskie oraz napoje. Posiada także
miejsca do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci. Możliwy jest zakup jednorazowych wejściówek, a dla osób chcących łowić systematycznie przygotowane zostały karnety na cały rok.
Szczegóły na: www.lowiskopaszkowka.pl

Lowisko
wedkarskie
”Podlipki”
(Zator - gmina ZATOR)
Łowisko wędkarskie „Podlipki”
znajduje się w Zatorze przy ulicy Oświęcimskiej. Powierzchnia
zbiornika wynosi 2,5 ha, a średnia głębokość to 1,8 m. Zarybiany jest przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze. Rybami
dominującymi są: karp zatorski,
szczupak, amur i karaś pospolity.
Ponadto łowisko posiada restaurację z parkingiem. Obsługa łowiska
sprzedaje karnety uprawniające
do wstępu na teren łowiska. W ramach karnetu nie pobiera się dodatkowych opłat za złowione ryby.

Lowisko wedkarskie
”Staw Duzy” i ”Staw Maly”
(Graboszyce - gmina ZATOR)
Łowisko wędkarskie położone w Graboszycach jest wyrobiskiem pożwirowym o zróżnicowanym dnie i dostępną dla wędkarzy linią brzegową. Bogate jest w następujący rybostan: karp, szczupak, karaś, płoć i lin. Łowisko
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Karpik”. Ośrodek jest doskonałym miejscem dla wszystkich,
którzy pragną mile spędzić wolny czas w bliskim kontakcie z przyrodą i
pięknej scenerii. W samym ośrodku znajdują się: restauracja, kawiarnia,
klimatyzowane w pełni wyposażone, przytulne pokoje gościnne, sala konferencyjna, zaplecze grillowe oraz parking. Możliwa jest również organizacja imprez plenerowych.
Szczegóły na: www.karpik.pl

Szczegóły na: www.bielsko.man.pl/fishrzd/lowisko.html

Lowisko wedkarskie Graboszyce
(Graboszyce - gmina ZATOR)
Łowisko w Graboszycach
to trzy pożwirowe zbiorniki
Zatorskiego Towarzystwa
Wędkarskiego o     łącznej
powierzchni 17 ha lustra
wody. W „Jeziorze Długim”
rybami dominującymi są:
leszcz, karp i sandacz. Złowić w nim można również
ładne okazy karasi, płoci
i kleni. Dodatkowo jezioro
upodobała sobie rodzina
bobrów zamieszkująca go
od strony rzeki Skawy. „Jezioro z Wyspą” posiada dno w większości pokryte
warstwą mułu, na środku znajdują się dwie wysepki. Występują w nim duże
karpie i sumy, złowić można również karasie, liny, okonie, szczupaki i płocie.
„Jezioro Zarośnięte”, o dnie w większości pokrytym roślinnością wodną, dominuje w ryby takie jak: szczupak i amur, złowić również w nim można karpie,
karasie, liny i płocie. Licencję na połów ryb wykupić można w sklepie wędkarsko-zoologicznym „Nemo” w Andrychowie (ul. Krakowska), Wadowicach (ul.
Krakowska), Zatorze (ul. Wadowicka), punkcie gastronomicznym - przy łowisku
Graboszyce (ul. Wadowicka), stacji paliw Orlen w Zatorze (ul. Wadowicka). Dojazd do łowiska drogą krajową nr 28 z Wadowic do Oświęcimia.

Lowisko wedkarskie Zakole A
(Smolice - gmina ZATOR)
Łowisko Zakole A znajduje się na terenie dwóch miejscowości: Smolic i Rozkochowa. Jest łowiskiem licencyjnym Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego
i klubu „Karaś” o powierzchni 52 ha i głębokości od 1,5 m do 10 m. Rybami dominującymi są: karp, amur, leszcz, karaś, szczupak, sandacz, sum, płoć i okoń.
Dojazd do łowiska możliwy jest z trasy Zator – Chrzanów, wzdłuż Wisły. Licencję na połów ryb wykupić można w sklepie wędkarsko-zoologicznym „Nemo”
w Andrychowie (ul. Krakowska), Wadowicach (ul. Krakowska), Zatorze (ul.
Wadowicka) oraz stacji paliw Orlen w Zatorze (ul. Wadowicka).
Szczegóły pod numerem telefonu: 506 146 777

Szczegóły pod numerem telefonu: 506 146 777
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