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Zdjęcie paluszków rybnych – Maciej Cieślak z Pixabay, 
www.pixaby.com
Zdjęcie złowionych i wyciągniętych z morza ryb – Patricia 
Alexandre z Pixabay, www.pixabay.com 
Zdjęcie wyciąganych sieci z rybami - C. Ortiz Rojas, 
www.photolib.noaa.govhtmlsfish2172.htm, wikipedia.org

Koordynacja i korekta treści: Stowarzyszenie 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15, 
tel: 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl , 
www.facebook/MERK-Centrum-Promocji-i-Edukacji

Eko-Kapio, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, Os. XX-lecia II RP 
11/1, e-mail:artur.sikorski@op.pl, www.ekokapio.pl, 
www.facebook/Wydawnictwo-Eko-Kapio

Łódki rybackie – to najmniejsze z jednostek rybackich, służą 
zazwyczaj dwóm rybakom. Nie posiadają tak zwanej nadbu-
dówki (domku), przeznaczone są do połowów blisko brzegów 
na spokojnych wodach. Mają niewielkie silniki.

Łodzie rybackie.

Na kutrach i łodziach rybackich pracują rybacy, którzy 
wypływają na nich w morze i łowią w nim ryby.

Rybacy wypływający 
na połów.             

 Rybak czyszczący złowione ryby.

Ryby łowi się za pomocą sieci rybackich. Jest ich bardzo 
dużo rodzajów, głównie dzielą się ona na:
- sieci stawne – nazywają się tak dlatego, że stawia się je 
w wodzie. Mają kształt prostokąta i wyglądają jak przezro-
czysta ściana w poprzek wody. Ryby wpływają w taką „ścia-
nę”, zaplątują się w oczka sieci i zostają wyciągnięte razem 
z nią przez rybaków. W pozycji utrzymują takie sieci pływa-
jące na wodzie boje, a na spodzie ciężarki i czasem kotwice.

Sieci stawne.

- sieci ciągnione – nazywają się tak dlatego, że są cią-
gnione w wodzie przez kutry i łodzie rybackie. Po rozwi-
nięciu w wodzie wyglądają jak wielki worek, na końcu któ-
rego znajduje się tak zwana „matnia”. Tam gromadzą się 
złapane ryby, które razem z siecią wyciągane są na kutry.

Sieci ciągnione.

Sieci przygotowane do połowu ryb.

Złowione w sieci ryby są następnie czyszczone i przetwa-
rzane na wiele pysznych i zdrowych produktów rybnych.

Złowione i wyciągnięte z morza ryby.

W ten właśnie sposób powstają między innymi ulubione 
przez wiele dzieci PALUSZKI RYBNE:)

Paluszki rybne – 
mniam:)

Pamiętajmy jednak, że najzdrowsze są zawsze ryby 
przygotowane w jak najprostszy sposób.

JEDZMY RYBY – BĘDZIEMY ZDROWSI!
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RYBAK I MORZE
czyli skąd się biorą paluszki rybne:)

Fragment portu rybackiego w Helu.

Statki przywożą do portów różne towary (są to np. złowione 
w morzu ryby). W portach następuje ich przeładunek.

W portach rybackich zobaczysz bardzo dużo różnych ty-
pów kutrów i łodzi służących do połowu ryb w morzu.

Kutry rybackie - mają długość do około 20 metrów (to 
mniej więcej tyle, co 6 piętrowy budynek). Zazwyczaj ich 
załogę stanowi kilka do kilkunastu osób. Kutry takie mogą 
wypływać w długie rejsy i łowić ryby daleko od swoich por-
tów. Posiadają mocne silniki.

Kuter rybacki.

Motorowe łodzie rybackie – mają długość do około 12 
metrów. Ich załogą są zazwyczaj  2 lub 3 osoby. Nie wy-
pływają w długie i dalekie rejsy. Są napędzane silnikami.

Motorowe łodzie rybackie.

Zastanawiałeś się może kiedyś skąd na Two-
im talerzu wzięły się paluszki rybne? Albo 
pyszna ryba, którą Twoja mama zrobiła na 
obiad?

MOŻE zacznijmy od początku – Na początku jest 
MORZE:) Polska leży nad Morzem Bałtyckim, zwa-
nym też Bałtykiem.

Nasze piękne morze czasem wygląda tak:    

Zachód słońca nad Zatoką Pucką

        Czasem tak:

Bałtyk widziany z Klifu Jastrzębskiego 
w Jastrzębiej Górze w gorący lipcowy dzień.

           A czasami właśnie tak:

Sztorm na Bałtyku w okolicy Władysławowa

Jak widzisz – to samo morze ma czasem różne oblicza. 
Żeby mądrze z niego korzystać ludzie muszą poznać je 
w każdych warunkach.

Od dawien dawna ludzie budują nad morzami porty. PORT 
jest miejscem, gdzie różne statki mogą przybić do nabrzeża.
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