
W Zalewie Rybnickim pływają rekordowo wielkie sumy. To ten złowiony przez pana Szymona. Fot. Facebook.com/szymon.apteka
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Tam łowi się prawdziwe ryby-potwory. Jedyne takie miejsce w Polsce i raj
dla wędkarzy

Łukasz Grzegorczyk
06 października 2020, 06:08

332 17

Jeśli ktoś nie interesuje się wędkarstwem, Jezioro Rybnickie, albo bardziej

powszechnie Zalew Rybnicki, to pewnie żadna większa atrakcja. Zbiornik powstał

prawie 50 lat temu poprzez spiętrzenie wód rzeki Rudy.

Posłuchaj artykułu

To miejsce wzbudza dreszczyk emocji wśród wędkarzy. Nie jedzie się tam po to, by

po prostu połowić. W Zalewie Rybnickim pływają dosłownie potwory, o których nie raz

w Polsce było już głośno. Trudno znaleźć drugie takie miejsce w kraju.

Reklama.

Sanuk
178.8k Followers
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Jezioro Rybnickie

Rybnik Wskazówki doja…

4,5 Opinie: 331

Wyświetl większą mapę

Zgłoś błąd w mapachDane do Mapy ©2021 Google

Patrząc na zdjęcia, nic specjalnego. Miejsce, jakich w Polsce wiele. Jednak kominy,

które widać w oddali wskazują, że to może być nietypowy zakątek na Śląsku.

Zalew Rybnicki powstał głównie w jednym celu: ma chłodzić turbiny elektrowni

Rybnik, która znajduje się w pobliżu. I właśnie w tym tkwi niezwykłość tego miejsca.

Zalew jest zasilany przez strugi ciepłej wody. A to stwarza doskonałe warunki do

życia dla ryb.

Czytaj także: To monstrum złowiono w centrum Krakowa! Aż trudno

uwierzyć, że taki okaz pływał w Wiśle

– Z perspektywy wędkarza to idealne miejsce. Sumy czy karpie dorastają tam do

wielkich rozmiarów – nie ukrywa w rozmowie z naTemat pan Piotr Bytom, który

Jezioro Rybnickie zna jak własną kieszeń. Łowi tam ponad 20 lat. – Woda w

elektrowni jest ciągle podgrzewana. Kiedyś w miejscu zrzutu, nawet zimą miała około
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17 stopni. Dzięki temu ryby żerują cały rok – dodaje.

Pan Piotr zaznacza, że wcześniej były jeszcze lepsze warunki, ale kilka lat temu

elektrownia przeszła na inny typ chłodzenia.

– Woda już nie jest taka ciepła, ale z roku na rok wiele się zmienia. Wszystko zależy od

cyklu produkcyjnego elektrowni. Kiedyś łowiło się ryby cały rok, teraz zbiornik

częściowo zamarza – wyjaśnia.
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Pan Piotr i złowiony przez niego okaz w Zalewie Rybnickim.

Mój rozmówca złowionymi okazami chwali się na Facebooku. – Mam bardzo dużo

karpi, które ważyły nawet 25 kg. Jest parę ryb w granicach 29 kg. Zbiornik jest

systematycznie zarybiany przez okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w

Katowicach – opowiada.

Pan Piotr chwali się okazami z Zalewu Rybnickiego.

Nie da się ukryć, że najbardziej efektownie wyglądają sumy złowione w Zalewie

Rybnickim. W 2018 r. pan Szymon Nowowiejski tra�ł na okaz, który okazał się

rekordem Polski pod względem długości. Ryba miała… 260 cm.

Można powiedzieć, że dopisało mu wyjątkowe szczęście. Kulisy tego połowu pokazał

na YouTube, i jednocześnie zamknął usta niedowiarkom.

Fot. Facebook / Piotr Bytom

Fot. Facebook / Piotr Bytom

BRID DZIEJE SIĘ ŚWIAT FILMY I SERIALE SPORT PODCASTY
NOWOŚĆ

Zalew Rybnicki – tam się łowi ryby-potwory. To raj dla wędkarzy w Pols... https://natemat.pl/322265,zalew-rybnicki-tam-sie-lowi-ryby-giganty-to-r...

5 of 11 11/26/2021, 4:02 PM

https://natemat.pl/252431,gigantyczny-sum-zlowiony-pod-rybnikiem-wazy-ponad-100-kilogramow
https://natemat.pl/252431,gigantyczny-sum-zlowiony-pod-rybnikiem-wazy-ponad-100-kilogramow
https://natemat.pl/252431,gigantyczny-sum-zlowiony-pod-rybnikiem-wazy-ponad-100-kilogramow
https://natemat.pl/252431,gigantyczny-sum-zlowiony-pod-rybnikiem-wazy-ponad-100-kilogramow
https://natemat.pl/
https://natemat.pl/
https://natemat.pl/c/439,brid
https://natemat.pl/c/439,brid
https://natemat.pl/c/1,dzieje-sie
https://natemat.pl/c/1,dzieje-sie
https://natemat.pl/c/453,swiat
https://natemat.pl/c/453,swiat
https://natemat.pl/c/3,filmy-i-seriale
https://natemat.pl/c/3,filmy-i-seriale
https://natemat.pl/c/6,sport
https://natemat.pl/c/6,sport
https://natemat.pl/c/405,podcasty
https://natemat.pl/c/405,podcasty

