
Zbiorniki pożwirowe dorzecza Soły



	 Otoczakiem	 nazywamy	 fragment	 minerału	 lub	
skały,	pod	postacią	żwiru,	kamienia	lub	głazu,	którego	spe-
cyficzną	cechą	jest	zaokrąglony	kształt	 i	wygładzona	po-
wierzchnia.	Właśnie	nad	Sołą	spotkamy	ogromne	ilości	oto-
czaków	tworzących	dno	i	rozległe,	kamieniste	łachy	rzeki.
Jak	powstaje	otoczak?	Początek	tego	procesu	bierze	się	
od	potężnego,	 choć	 ledwie	 zauważalnego,	 ale	 systema-
tycznego	 i	 nieprzerwanego	 zjawiska	 wietrzenia	 skał	 bu-
dujących	masyw	Beskidów.	Za	 sprawą	wielu	 czynników,	
w	 tym	 erozyjnej	 działalności	 wody	 i	 zmian	 temperatury	
powietrza,	 skały	 ulegają	 pokruszeniu,	 a	 ich	 fragmenty	
dostają	się	do	potoków	i	transportowane	są	w	dół	biegu.	
Początkowo	taki	odłamek	skalny	ma	nieregularny	kształt	
i	ostre	krawędzie.	Jednak	podczas	wleczenia	go	przez	wart-
ki,	rzeczny	nurt	odłamek	ociera	się	nieustannie	o	kamieni-
ste	dno	i	obija	o	inne	kamienie.	Jest	nieustanie	szlifowany	
i	wtedy	stopniowo	nabiera	swych	krągłości.	W	czasie	prze-
mieszczania	się	po	dnie,	odłamki	skalne	nie	tylko	są	wy-
gładzane,	ale	 też	same	ścierają	 i	pogłębiają	koryto	rzeki	
powodując	 tzw.	 erozję	 denną	 rzeki.	Wraz	 z	 przebyciem	
przez	odłamek	kolejnych	kilometrów	i	stopniowym	wyha-
mowaniem	 nurtu,	 intensywność	 jego	 szlifowania	 spada.	
Ciągle	 jednak	 poddawany	 jest	 ścieraniu	 w	 wyniku	 cze-
go	 traci	na	wadze,	a	 jego	kształt	ujednolica	się	z	 resztą	
towarzyszącego	mu	materiału.	Niesione	przez	rzekę	piasek	
	żwir	odkładają	się	głównie	w	korycie	rzeki,	ale	też	na	dnie	
doliny,	co	ma	miejsce	podczas	stanów	powodziowych	rzeki.
Żwirem	 i	 piaskiem	 od	 dawna	 interesował	 się	 czło-
wiek.	 Zasoby	 te,	 jako	 ważne	materiały	 budowlane,	 były
i	 są	 bardziej	 atrakcyjne	 z	 racji	 technicznej	 łatwości	 ich	
pozyskania	 oraz	 niskich	 kosztów	 wydobycia.	 Stosunko-
wo	szybko	też	rozpoczęto	eksploatację	żwiru	i	piasku	na	
przemysłową	 skalę,	 która	 trwa	 już	 dziesiątki	 lat.	 Obec-
nie	wiele	wyrobisk	zostało	wyczerpanych,	a	czynne	żwi-
rownie	 pracują	 w	 złożach	 „Rajsko”,	 „Bielany	 II”	 i	 „Nowa	
Wieś	 II”.	 Średnia	 miąższość	 tutejszych	 pokładów	 waha	
się	 od	 5	 do	 15	m,	 a	 powierzchnia	 złóż	 liczy	 zwykle	 od	
kilku	 do	 kilkudziesięciu	 hektarów.	 Niestety	 równolegle	
do	 działalności	 prowadzonej	 legalnie	 trwa	 rabunkowe	
pozyskiwanie	kruszyw	przez	indywidualnych	„odbiorców”.

Po	 wieloletnim	 procesie	 wydobywania	 kruszyw	 okolice	
każdej	 żwirowni	 zostają	mocno	 zdewastowane.	 Powsta-
ją	 bowiem	 olbrzymie	 wyrobiska,	 często	 o	 nierównym,	
niebezpiecznym	 dnie	 i	 urwistych,	 nieregularnych	 brze-
gach.	Jednak	po	przeprowadzeniu	rekultywacji	i	wypełnie-
niu	wodą,	z	powodzeniem	znów	służą	ludziom.	Z	czasem	
pojawia	się	roślinność	wodna,	a	wraz	z	nią	przybywają	co-
raz	liczniejsi	przedstawiciele	fauny	wodno-błotnej.	Okazu-
je	się	wnet,	że	problematyczny	zbiornik	pożwirowy	może	
z	powodzeniem	pełnić	rolę	nie	tylko	łowiska	wędkarskiego,	
ale	także	być	prawdziwą	oazą	dzikiego	życia	w	regionie.
	 Dobrym	przykładem	świetnie	zagospodarowanych	
przez	człowieka	i	naturę	wyrobisk	pożwirowych	jest	zwarty	
kompleks	kilkunastu	zbiorników	wodnych	leżących	na	po-
łudnie	od	Rajska.	To	obszar	użytkowany	przez	Krakowskie	
Zakłady	Eksploatacji	Kruszywa	S.A.	–	Zakład	w	Rajsku.	
Powstałe	tu	akweny,	położone	wzdłuż	naturalnie	i	szeroko	me-
andrującej	rzeki	Soły,	mają	bardzo	zróżnicowany	charakter.	
Zobaczymy	 tu	 m.in.	 kilkunastohektarowe	 jezioro,	 nie-
mal	 zupełnie	 pozbawione	 roślinności	 wynurzonej,	
z	 doskonale	 zagospodarowaną	 i	 utrzymaną	 linią	 brze-
gową.	 To	 kraina	 ludzi	 i	 ryb,	 gdzie	 zapobiegliwość	
gospodarzy	 łowiska	 skierowana	 jest	 na	 stworzenie	 jak	
najlepszych	warunków	dla	wzrostu	urozmaiconego	rybo-
stanu	i	nieustannego	podnoszenia	komfortu	wędkowania.
Z	 drugiej	 strony	 napotkamy	 niewielkie	 oczka	 wodne,	
do	 których	 dostępu	 bronią	 gęste	 szuwary	 poprzerasta-
ne	samosiejkami	drzew.	Wśród	 tej	 zielonej	gęstwiny,	 jak	
i	na	samym	lustrze	wody	zobaczyć	można	wiele,	również	
tych	 rzadkich	 i	 chronionych	 przedstawicieli	 miejscowej	
fauny.	 Dziesiątki	 gatunków	 ptaków	 oraz	 liczne	 owady,	
płazy,	 gady	 i	 ssaki	 związane	 ze	 środowiskiem	wodnym,	
co	 rusz	dają	o	sobie	znać.	Tu	przeżywają	okres	godów,	
rozmnażają	 się	 i	 żerują.	To	 z	 kolei	 królestwo	 dzikiej	 na-
tury.	 Rządzi	 się	 ona	 swoimi	 prawami,	 ale	 pozwala	 jed-
nocześnie	 zainteresowanym	 podglądać	 jej	 niezwykle	
fascynujący	 i	 złożony	 z	 niezliczonych	 elementów	 świat.	
Dodać	należy,	że	na	każdym	z	 jezior	oba	światy	–	nasz	
ludzki,	 poukładany	 i	 ten	 dziki,	 na	 pozór	 bezładny	 łączą	
się	 ze	 sobą,	 przenikają	 i	 uzupełniają.	 Zauważy	 to	 i	 do-
ceni	 każdy.	 Kiedy	 podczas	 wędkowania	 zapanuje	 spo-
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Soła, otoczaki, przyroda
Otoczakiem nazywamy fragment minerału lub skały, 

pod postacią żwiru, kamienia lub głazu, którego specyficz-
ną cechą jest zaokrąglony kształt i wygładzona powierzch-
nia. Właśnie nad Sołą spotkamy ogromne ilości otoczaków 
tworzących dno i rozległe, kamieniste łachy rzeki.

Jak powstaje otoczak? Początek tego procesu bie-
rze się od potężnego, choć ledwie zauważalnego, ale sys-
tematycznego i nieprzerwanego zjawiska wietrzenia skał 
budujących masyw Beskidów. Za sprawą wielu czynników, 
w tym erozyjnej działalności wody i zmian temperatury po-
wietrza, skały ulegają pokruszeniu, a ich fragmenty dostają 
się do potoków i transportowane są w dół biegu. Początko-
wo taki odłamek skalny ma nieregularny kształt i ostre kra-
wędzie. Jednak podczas wleczenia go przez wartki, rzecz-
ny nurt odłamek ociera się nieustannie o kamieniste dno 
i obija o inne kamienie. Jest nieustanie szlifowany i wtedy 
stopniowo nabiera swych krągłości. W czasie przemiesz-
czania się po dnie, odłamki skalne nie tylko są wygładzane, 
ale też same ścierają i pogłębiają koryto rzeki powodując 
tzw. erozję denną rzeki. Wraz z przebyciem przez odła-
mek kolejnych kilometrów i stopniowym wyhamowaniem 
nurtu, intensywność jego szlifowania spada. Ciągle jednak 
poddawany jest ścieraniu w wyniku czego traci na wadze, 
a jego kształt ujednolica się z resztą towarzyszącego mu 
materiału. Niesione przez rzekę piasek i żwir odkładają się 
głównie w korycie rzeki, ale też na dnie doliny, co ma miej-
sce podczas stanów powodziowych rzeki.

Żwirem i piaskiem od dawna interesował się czło-
wiek. Zasoby te, jako ważne materiały budowlane, były 
i są bardziej atrakcyjne z racji technicznej łatwości ich 
pozyskania oraz niskich kosztów wydobycia. Stosunkowo 
szybko też rozpoczęto eksploatację żwiru i piasku na prze-
mysłową skalę, która trwa już dziesiątki lat. Obecnie wiele 
wyrobisk zostało wyczerpanych, a czynne żwirownie pra-
cują w złożach „Rajsko”, „Bielany II” i „Nowa Wieś II”. Śred-
nia miąższość tutejszych pokładów waha się od 5 do 15 m, 
a powierzchnia złóż liczy zwykle od kilku do kilkudziesięciu 
hektarów. Niestety równolegle do działalności prowadzo-
nej legalnie trwa rabunkowe pozyskiwanie kruszyw przez 
indywidualnych „odbiorców”.

Po wieloletnim procesie wydobywania kruszyw oko-
lice każdej żwirowni zostają mocno zdewastowane. Po-

wstają bowiem olbrzymie wyrobiska, często o nierównym, 
niebezpiecznym dnie i urwistych, nieregularnych brze-
gach. Jednak po przeprowadzeniu rekultywacji i wypełnie-
niu wodą, z powodzeniem znów służą ludziom. Z czasem 
pojawia się roślinność wodna, a wraz z nią przybywają co-
raz liczniejsi przedstawiciele fauny wodno-błotnej. Okazu-
je się wnet, że problematyczny zbiornik pożwirowy może 
z powodzeniem pełnić rolę nie tylko łowiska wędkarskiego, 
ale także być prawdziwą oazą dzikiego życia w regionie.

Dobrym przykładem świetnie zagospodarowanych 
przez człowieka i naturę wyrobisk pożwirowych jest zwarty 
kompleks kilkunastu zbiorników wodnych leżących na po-
łudnie od Rajska. To obszar użytkowany przez Krakowskie 
Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. – Zakład w Rajsku. 
Powstałe tu akweny, położone wzdłuż naturalnie i szeroko 
meandrującej rzeki Soły, mają bardzo zróżnicowany cha-
rakter.

Zobaczymy tu m.in. kilkunastohektarowe jezioro, 
niemal zupełnie pozbawione roślinności wynurzonej, z do-
skonale zagospodarowaną i utrzymaną linią brzegową. To 
kraina ludzi i ryb, gdzie zapobiegliwość gospodarzy łowi-
ska skierowana jest na stworzenie jak najlepszych warun-
ków dla wzrostu urozmaiconego rybostanu i nieustannego 
podnoszenia komfortu wędkowania.

Z drugiej strony napotkamy niewielkie oczka wodne, 
do których dostępu bronią gęste szuwary poprzerastane 
samosiejkami drzew. Wśród tej zielonej gęstwiny, jak i na 
samym lustrze wody zobaczyć można wiele, również tych 
rzadkich i chronionych przedstawicieli miejscowej fauny. 
Dziesiątki gatunków ptaków oraz liczne owady, płazy, gady 
i ssaki związane ze środowiskiem wodnym, co rusz dają 
o sobie znać. Tu przeżywają okres godów, rozmnażają się 
i żerują. To z kolei królestwo dzikiej natury. Rządzi się ona 
swoimi prawami, ale pozwala jednocześnie zainteresowa-
nym podglądać jej niezwykle fascynujący i złożony z nie-
zliczonych elementów świat.

Dodać należy, że na każdym z jezior oba światy – 
nasz ludzki, poukładany i ten dziki, na pozór bezładny łą-
czą się ze sobą, przenikają i uzupełniają. Zauważy to i do-
ceni każdy. Kiedy podczas wędkowania zapanuje spokój, 
to niejeden tutejszy dziki mieszkaniec podpłynie, przeleci 
czy podejdzie i pozwoli nam nieco uszczknąć z tajemnicy 
swojego skrytego, ale fascynującego życia.



kój,	 to	 niejeden	 tutejszy	 dziki	 mieszkaniec	 podpłynie,	
przeleci	 czy	 podejdzie	 i	 pozwoli	 nam	 nieco	 uszczknąć	
z	 tajemnicy	 swojego	 skrytego,	 ale	 fascynującego	 życia.
	 Największym	tutejszym	ptasim	rarytasem,	zarówno	
na	ogólnopolską	jak	i	europejską	skalę,	jest	pięknie	ubarwio-
na,	pędząca	nocny	tryb	życia,	czapla	zwana	ślepowronem	
(2).	Ten	rzadki	ptak,	lęgnący	się	w	Polsce	tylko	w	Dolinie	
Górnej	Wisły,	jest	tu	regularnie	obserwowany.	Co	najważ-
niejsze,	przez	kilka	sezonów	ślepowrony	zakładały	tu	swe	
gniazda,	a	w	 rekordowym	roku	zbudowały	 ich	blisko	50!	
W	Rajsku	gnieżdżą	się	jeszcze	dwa	inne	gatunki	ptaków	
spokrewnione	ze	ślepowronem.	Regularnie	są	tu	obserwo-
wane	pary	lęgowe	najmniejszej	europejskiej	czapli	–	bącz-
ka,	a	widywany	jest	także	jego	większy	krewny	–	bąk	(5).	Oba	
te	ptaki	doskonale	słychać	podczas	nocnego	wędkowania,	
gdyż	wydają	charakterystyczne	głosy	-	bączek	„szczeka”,	
a	 bąk	 „buczy”	 jak…	 krowa.	 Przy	 czym	 czyni	 to	 bardzo	
donośnie	 i	 bywa	 słyszany	 nawet	 kilka	 kilometrów	 dalej.
Teren	 pożwirowych	 wyrobisk	 upodobał	 sobie	 tak-
że	 jedyny	 krajowy	 gatunek	 drapieżnego	 ptaka	 ści-
śle	 związany	 ze	 środowiskiem	 wodnym,	 czyli	 błotniak	
stawowy (10).	 Drapieżnik	 ten	 nie	 tylko	 gnieździ	 się	
w	szuwarach,	ale	też	głównie	nad	wodą	zdobywa	pokarm.
Na	otwartym	 lustrze	wody	przebywa	największy	z	krajo-
wych	perkozów,	perkoz	dwuczuby	(12).	Z	kolei	najmniej-
szy	z	nich	–	perkozek,	 chowa	się	wśród	 roślinności,	 ale	
za	 to	 często	 słychać	 jego	 trele.	 Perkozom	 towarzyszą	
różne	 gatunki	 kaczek:	 krzyżówki	 (3),	 głowienki,	 czerni-
ce,	 a	 czasem	 i	 cyranki.	Wśród	 nich	 pojawiają	 się	 także	
dostojne	 i	 lęgowe	 tu	 łabędzie	 nieme,	 a	 nad	 całym	 tym	
towarzystwem	 uganiają	 się	 krzykliwe	 rybitwy	 rzeczne	
(4).	Mają	one	tu	swą	kolonię	lęgową,	gdzie	na	niewielkiej	
powierzchni	 wyspy	 budują	 nawet	 kilkadziesiąt	 gniazd.	
Stąd	 też	 nietrudno	 tu	 o	 głośną	 sprzeczkę.	 Podobne	
do	 rybitw	mewy	 śmieszki	 (11)	 również	 zasiedlają	 opisy-
wany	teren	i	to	w	o	wiele	większej	liczbie,	gdyż	są	zdecy-
dowanie	mniej	wybredne	w	wyborze	miejsca	na	kolonię.
Warto	 wspomnieć	 o	 odnotowanych	 tu,	 bardzo	 skry-
tych	 gatunkach	 ptaków:	 wodniku	 i	 bardzo	 rzadko	 spo-
tykanej	 zielonce.	 Pod	 względem	 systematycznym	
stoją	 one	wprawdzie	 blisko	 pospolitej	 i	 łatwej	 do	 obser-
wacji	 łyski,	 jednak	 robią	 wiele	 by	 nie	 dać	 się	 zauwa-

żyć	 -	 przebywają	 ciągle	 wśród	 nadwodnej	 gęstwiny.
Ciekawym	 przedstawicielem	 miejscowej	 ornitofauny	 jest	
też	sieweczka	rzeczna	zasiedlająca	ubogie	w	roślinność,	
tereny	otwarte.	Często	ją	widać,	jak	energicznie	podbiega	
i	raz	po	raz	odzywa	się	wysokim	w	tonie	głosem.	Gniaz-
do	 swe	 zakłada	w	małym	dołku	 bezpośrednio	 na	 ziemi.
Z	 mniejszych	 gatunków	 ptaków	 warta	 szczególne-
go	 podkreślenia	 jest	 obecność,	 spokrewnionego	 ze	
słowikiem,	 podróżniczka.	 Nie	 śpiewa	 on	 tak	 pięknie	
jak	 jego	 kuzyni,	 ale	 przewyższa	 ich	 detalem	 upierze-
nia.	 Otóż	 na	 jego	 piersi	 znajduje	 się	 biała	 plamka	 w	
niebieskim	 otoczeniu,	 dodatkowo	 podkreślona	 przez	
dwa	 półksiężyce:	 pierwszy	 czarny	 i	 drugi	 rudawy.
Kolejnym	 charakterystycznym	 ptakiem	 wróblo-
watym	 rajskiego	 pojezierza	 jest	 remiz	 (1).	 Ma	 on	
czarną	 przepaskę	 na	 oczach	 jak	 słynny	 Zorro,	
a	znany	jest	z	budowania	workowatych	gniazd	przymoco-
wanych	do	końcówek	cienkich	gałęzi	wiszących	nad	wodą.
Nie	 sposób	 pominąć	 niezwykle	 kolorowego	 zimo-
rodka	 (6),	 który	 własnym	 dziobem	 kopie	 w	 stromych	
skarpach	 żwirowni	 swe	 głębokie	 na	 metr	 nory	 lęgo-
we.	 Ptak	 ten	 godzinami	 czatuje	 nisko	 nad	 lustrem	
wody	 wypatrując	 przepływających	 ryb.	 Często	 widać	
jak	 przelatuje	 szybko,	 tuż	 nad	 wodą,	 a	 ponoć	 zdarza	
mu	 się	 usiąść	 nawet	 na	 końcówce	 kija	 wędkarskiego.
Poza	 bogatym	 światem	 ptaków,	 w	 rejonie	 wyrobisk	 po-
żwirowych	 żyje	 wielka	 i	 zróżnicowana	 plejada	 innego	
zwierzęcego	 stanu.	 Nietrudno	 tu	 zobaczyć	m.in.	 krzykli-
wie	 ubarwionego	 na	 brzuchu	 kumaka	 nizinnego,	 wolno	
kroczącą	 ropuchę	 szarą	 (8),	 zwinną	 traszkę	 zwyczajną,	
wygrzewającego	się	zaskrońca	–	postrachu	żab,	czy	 też	
rzadkiego	 do	 niedawna	 bobra	 europejskiego	 (7).	 Zgry-
zy	 tego	ostatniego	 łatwo	odnaleźć,	 ale	 już	 jego	 samego	
znacznie	trudniej	wypatrzeć.	W	powietrzu	unoszą	się	róż-
ne	 gatunki	 ważek,	 w	 tym	 zwiewne	 świtezianki	 dziewice	
(9),	których	samce	są	szczególnie	efektownie	ubarwione.
	 Można	 by	 tak	 jeszcze	 długo	wymieniać.	 Jednak	
lepiej	 jest	przyjechać,	spokojnie	usiąść	 i	na	własne	oczy	
przekonać	się,	że	pożwirowe	wyrobiska	w	dorzeczu	Soły	
to	nie	tylko	dobrze	zagospodarowane	i	zasobne	w	ryby	łowi-
ska,	ale	również	niezmiernie	bogata	księga	polskiej	przyro-
dy,	z	której	licznymi	rozdziałami	warto	bliżej	się	zapoznać.
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Największym tutejszym ptasim rarytasem, zarów-
no na ogólnopolską jak i europejską skalę, jest pięknie 
ubarwiona, pędząca nocny tryb życia, czapla zwana śle-
powronem (2). Ten rzadki ptak, lęgnący się w Polsce tylko 
w Dolinie Górnej Wisły, jest tu regularnie obserwowany. 
Co najważniejsze, przez kilka sezonów ślepowrony zakła-
dały tu swe gniazda, a w rekordowym roku zbudowały ich 
blisko 50!

W Rajsku gnieżdżą się jeszcze dwa inne gatunki 
ptaków spokrewnione ze ślepowronem. Regularnie są tu 
obserwowane pary lęgowe najmniejszej europejskiej cza-
pli – bączka, a widywany jest także jego większy krewny – 
bąk (5). Oba te ptaki doskonale słychać podczas nocnego 
wędkowania, gdyż wydają charakterystyczne głosy - bączek 
„szczeka”, a bąk „buczy” jak… krowa. Przy czym czyni to bar-
dzo donośnie i bywa słyszany nawet kilka kilometrów dalej.

Teren pożwirowych wyrobisk upodobał sobie także 
jedyny krajowy gatunek drapieżnego ptaka ściśle związa-
ny ze środowiskiem wodnym, czyli błotniak stawowy (10). 
Drapieżnik ten nie tylko gnieździ się w szuwarach, ale też 
głównie nad wodą zdobywa pokarm.

Na otwartym lustrze wody przebywa największy 
z krajowych perkozów, perkoz dwuczuby (12). Z kolei naj-
mniejszy z nich – perkozek, chowa się wśród roślinności, 
ale za to często słychać jego trele. Perkozom towarzyszą 
różne gatunki kaczek: krzyżówki (3), głowienki, czernice, 
a czasem i cyranki. Wśród nich pojawiają się także do-
stojne i lęgowe tu łabędzie nieme, a nad całym tym to-
warzystwem uganiają się krzykliwe rybitwy rzeczne (4). 
Mają one tu swą kolonię lęgową, gdzie na niewielkiej po-
wierzchni wyspy budują nawet kilkadziesiąt gniazd. Stąd 
też nietrudno tu o głośną sprzeczkę. Podobne do rybitw 
mewy śmieszki (11) również zasiedlają opisywany teren 
i to w o wiele większej liczbie, gdyż są zdecydowanie mniej 
wybredne w wyborze miejsca na kolonię.

Warto wspomnieć o odnotowanych tu, bardzo skry-
tych gatunkach ptaków: wodniku i bardzo rzadko spoty-
kanej zielonce. Pod względem systematycznym stoją one 
wprawdzie blisko pospolitej i łatwej do obserwacji łyski, 
jednak robią wiele by nie dać się zauważyć - przebywają 
ciągle wśród nadwodnej gęstwiny.

Ciekawym przedstawicielem miejscowej ornitofau-
ny jest też sieweczka rzeczna zasiedlająca ubogie w ro-

ślinność, tereny otwarte. Często ją widać, jak energicznie 
podbiega i raz po raz odzywa się wysokim w tonie głosem. 
Gniazdo swe zakłada w małym dołku bezpośrednio na zie-
mi.

Z mniejszych gatunków ptaków warta szczególne-
go podkreślenia jest obecność, spokrewnionego ze słowi-
kiem, podróżniczka. Nie śpiewa on tak pięknie jak jego ku-
zyni, ale przewyższa ich detalem upierzenia. Otóż na jego 
piersi znajduje się biała plamka w niebieskim otoczeniu, 
dodatkowo podkreślona przez dwa półksiężyce: pierwszy 
czarny i drugi rudawy.

Kolejnym charakterystycznym ptakiem wróblowa-
tym rajskiego pojezierza jest remiz (1). Ma on czarną prze-
paskę na oczach jak słynny Zorro, a znany jest z budowa-
nia workowatych gniazd przymocowanych do końcówek 
cienkich gałęzi wiszących nad wodą.

Nie sposób pominąć niezwykle kolorowego zimo-
rodka (6), który własnym dziobem kopie w stromych skar-
pach żwirowni swe głębokie na metr nory lęgowe. Ptak 
ten godzinami czatuje nisko nad lustrem wody wypatrując 
przepływających ryb. Często widać jak przelatuje szybko, 
tuż nad wodą, a ponoć zdarza mu się usiąść nawet na 
końcówce kija wędkarskiego.

Poza bogatym światem ptaków, w rejonie wyrobisk 
pożwirowych żyje wielka i zróżnicowana plejada innego 
zwierzęcego stanu. Nietrudno tu zobaczyć m.in. krzykli-
wie ubarwionego na brzuchu kumaka nizinnego, wolno 
kroczącą ropuchę szarą (8), zwinną traszkę zwyczajną, 
wygrzewającego się zaskrońca – postrachu żab, czy też 
rzadkiego do niedawna bobra europejskiego (7). Zgry-
zy tego ostatniego łatwo odnaleźć, ale już jego samego 
znacznie trudniej wypatrzeć. W powietrzu unoszą się róż-
ne gatunki ważek, w tym zwiewne świtezianki dziewice (9), 
których samce są szczególnie efektownie ubarwione.

Można by tak jeszcze długo wymieniać. Jednak 
lepiej jest przyjechać, spokojnie usiąść i na własne oczy 
przekonać się, że pożwirowe wyrobiska w dorzeczu Soły 
to nie tylko dobrze zagospodarowane i zasobne w ryby 
łowiska, ale również niezmiernie bogata księga polskiej 
przyrody, z której licznymi rozdziałami warto bliżej się za-
poznać.
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Opis	na	następnej	stronie



Oświęcim - Jeziora Kruki	(1)
Trzy	zbiorniki	pożwirowe	leżące	w	pobliżu	ujścia	rzeki	
Soły	do	Wisły.	Jeziora,	zasilane	wodami	Soły,	wykorzy-
stywane	są	jako	zbiorniki	wody	do	produkcji	przemysło-
wej.	Oznaczono	je	kolejnymi	literami	alfabetu,	przy	czym	
najstarszy	i	najatrakcyjniejszy	wędkarsko	jest	zbiornik	A	
liczący	niespełna	70	lat	i	mający	około	30	ha	powierzch-
ni.	Najmłodszy	akwen	C	ma	z	kolei	40-letnią	historią.	
Maksymalna	głębokość	zbiorników	wynosi	około	12	m.		
Akwenem	karpiowym	jest	zbiornik	A,	gdzie	można	zło-
wić	duże	osobniki	tego	gatunku.	Żyją	tu	również		impo-
nującej	wielkości	 sumy,	 a	 także	 takie	 gatunki	 ryb	 jak:	
leszcz,	szczupak,	sandacz,	okoń,	płoć,	węgorz,	amur,	
tołpyga,	jaź,	karaś,	lin,	boleń,	kleń	i	jesiotr.	

Kontakt:	
Koło	 Polskiego	 Związku	 Wędkarskiego	 –	 Oświęcim	
Chemik
ul.	Pod	Krukami,	32-600	Oświęcim
tel.	+48	33	84-74-088
tel.	kom.	+48	604-340-875

Oświęcim - Jezioro Kamieniec (2)
Łowisko	 leży	 w	 sąsiedztwie	 rzeki	 Soły,	 przy	 rzadkich	
już	w	Europie	lasach	łęgowych	wierzbowo-topolowych,	
zaledwie	 3	 km	 od	 oświęcimskiego	 rynku.	 Ten	 płytki	
akwen	 o	 pożwirowym	 rodowodzie,	 jest	 bezodpływo-
wym,	kameralnym	zbiornikiem	o	powierzchni	około	2,5	
ha,a	głębokości	wahającej	się	od	1	do	2	m.	W	jego	po-
łudniowej	 części	 znajduje	 się,	wyłączone	z	wędkowa-
nia,	hektarowej	wielkości	 tarlisko.	Zachodnie	 i	północ-
ne	brzegi	Jeziora	Kamieniec	są	 łatwo	dostępne,	a	od	
wschodniej	strony	brzeg	jest	mocno	zarośnięty	i	stromy.	
W	różnorodnym	tutejszym	rybostanie	prym	wiodą	takie	
gatunki	jak:	karp,	płoć,	leszcz,	karaś,	okoń	i	szczupak.	
Ponadto	 występują	 tu,	 choć	 łowione	 w	 zdecydowa-
nie	mniejszych	 ilościach:	amur,	 lin,	wzdręga	 i	 jazgarz,	
a	trafia	się	także	węgorz.	Do	jeziora	prowadzi	komforto-
wa	droga,	a	zaparkować	można	w	kilku	wyznaczonych	
miejscach.	Wjazd	na	same	stanowiska	jest	zabroniony.	

Kontakt:	
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	-	Oświęcim	
Miasto
ul.	Zaborska	18,	32-600	Oświęcim
tel.	kom.	+48	600-271-218
www.pzwoswiecim.pl
e-mail:	now100@o2.pl

Rajsko - Jezioro Długie (3.1) i Jezioro Teatrzyk (3.2)
Niedaleko	 Jeziora	 Kamieniec,	 choć	 po	 drugiej	 stro-
nie	 Soły,	 zlokalizowane	 jest	 łowisko	 Rajsko.	 Leży	
w	miejscowości	o	tej	samej	nazwie,	przy	drodze	Oświę-
cim	 –	 Brzeszcze.	 Tworzą	 je	 dwa,	 mocno	 wydłużone,	
powstałe	 w	 wyniku	 eksploatacji	 żwiru	 zbiorniki,	 leżą-
ce	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	 rzeki	Soły.	Od	półno-
cy	 mamy	 Jezioro	 Długie,	 a	 poniżej	 Jezioro	 Teatrzyk.	
Obiekty	połączone	są	jazem,	mają	stały	przepływ	wody,	
a	 sąsiaduje	 z	 nimi	 akwen	 Zamułka	 (3.3)	 o	 identycz-
nych	 zasadach	 połowy	 ryb	 i	 tym	 samym	 regulaminie.	
Jeziora	obejmują	powierzchnię	około	25	ha	przy	mocno	

zróżnicowanej	głębokości	wahającej	się	od	1	do	3	m.		
Brzegi	 Jeziora	 Długie	 są	 uregulowane	 i	 zaopatrzone	
w	 przystosowane	 do	 zawodów	 stanowiska.	 Jego	 za-
chodni	brzeg	jest	najbardziej	odkryty,	w	przeciwieństwie	
do	pozostałych	porośniętych	drzewami	i	krzakami,	któ-
re	jednak	nie	przeszkadzają	w	łowieniu	trzymając	odpo-
wiednio	duży	dystans	od	wody.	Z	kolei	Jeziora	Teatrzyk	
i	Zamułka	mają	bardziej	dziki,	zbliżony	do	naturalnego	
wygląd,	 choć	 gwarantują	 łatwy	 i	 bezpieczny	 dostęp	
do	 wody.	 Brzeg	 jest	 płaski	 z	 bogatą	 szatą	 roślinną.			
Wśród	dominujących	tu	gatunków	ryb	zobaczymy	takie	
gatunki	jak:	karp,	płoć,	leszcz,	karaś,	okoń,	ukleja,	jaź,	
szczupak,	 sandacz.	 Zestaw	 dominujących	 ryb	 wzbo-
gacają:	amur,	lin,	sum,	wzdręga	i	jazgarz,	a	do	zdecy-
dowanie	 rzadszych	 gatunków	 należą	 boleń	 i	 węgorz.	
Opiekujący	się	łowiskiem	wędkarze,	poprzez	selektyw-
ne	zarybianie	drapieżnikiem,	nadają	Jez.	Długiemu	cha-
rakter	sandaczowy,	a	Teatrzykowi	szczupakowy.	Pierw-
sze	 z	 jezior	 zarybione	 jest	 też	 jesiotrem	 syberyjskim.	
Do	jezior	prowadzi	dobra	i	bezpieczna	droga	poprowa-
dzona	 wzdłuż	 większości	 brzegów.	 Są	 tu	 wyznaczo-
ne	miejsca	do	parkowania,	a	 także	 funkcjonuje	dobre	
zaplecze	socjalne.	Wjazd	na	stanowiska	jest	zabroniony.

Kontakt:	
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	-	Oświęcim
Miasto
ul.	Zaborska	18,	32-600	Oświęcim
tel.	kom.	+48	600-271-218
www.pzwoswiecim.pl

Rajsko – Złota Rybka (3.4)
Łowisko	 leżące	 po	 sąsiedzku	 z	 Jeziorem	Długie,	 po-
wstałe	również	na	bazie	wyrobiska	pozostałego	po	wy-
dobyciu	 żwiru.	 Jego	powierzchnia	 liczy	3,5	ha,	 a	 dno	
jest	twarde	o	zróżnicowanym	profilu,	wypłycające	się	ku	
środkowi	zbiornika	ze	średnią	głębokością	wahającą	się	
od	2	do	3,5	m.	Zbiornik	ma	charakter	sportowy	i	przy-
gotowany	 jest	 do	 rozgrywania	 zawodów	wędkarskich.	
Przyjazny,	wyrównany	brzeg	ma	niewielki	spadek,	a	po-
rastająca	go	trawa	jest	koszona.	Stanowiska	oznaczone	
są	w	sposób	trwały	przez	wbite	i	ponumerowane	paliki.	
Odławiane	są	tu	głównie	karpie,	karasie,	leszcze	i	pło-
cie,	a	także	sumy,	szczupaki	i	jazie.

Kontakt:	
Wędkarski	Klub	Sportowy	„Złota	Rybka”	w	Oświęcimiu
Prezes	-	Władysław	Kuśmierz		
tel.	kom.	+48	602-639-267

Rajsko – PZW Fiat Auto Poland (3.5, 3.6 i 3,7)
Kilka	 zbiorników	 pożwirowych	 o	 łącznej	 powierzchni	
lustra	 wody	 wynoszącej	 około	 15	 ha	 przy	 głębokości	
sięgającej	do	4,5	m.	Dwa	akweny,	bardziej	oddalone	od	
Soły,	są	większe	i	łatwiej	dostępne,	a	pozostałe	mniej-
sze	 i	bardziej	dzikie.	Łowi	się	 tu	głównie	karpia,	 lesz-
cza,	suma,	jazia	i	płoć,	a	także	okonia,	węgorza,	amura,	
pstrąga	potokowego	i	tołpygę.	

Kontakt:
Koło	 Polskiego	 Związku	 Wędkarskiego	 –	 Tychy	 Fiat	
Auto	Poland
ul.	Konfederatów	Barskich	17,	43-100	Tychy
tel.	kom.	+48	606-744-083

Opisy i dane teleadresowe łowisk



Rajsko – Glinianka (3.8)
Akwen	 leży	w	znanym	z	wielu	zasobnych	 łowisk	Raj-
sku.	Powierzchnia	 lustra	wody	 to	 ponad	2	 ha,	 a	 jego	
głębokość	waha	się	od	1	do	4	m.	ze	średnią	w	okolicy	
2	m.	 Zbiornik	 zarybiany	 jest	 głównie	 karpiem	 i	 pstrą-
giem.	 Odławia	 się	 tu	 również	 szczupaki,	 sandacze,	
sumy,	płotki,	leszcze	i	rzadziej	węgorze.		

Kontakt:
Oświęcimskie	 Towarzystwo	 Wędkarstwa	 Sportowego	
„Glinianka”
ul.	Kochanowskiego	1/3,	32-600	Oświęcim
tel.	+48	33	843-45-61	
www.jakstan.republika.pl

Wilczkowice (3.9 i 3.10)
Dwa	 tutejsze	 zbiorniki	 pożwirowe	 leżą	 na	 południe	
od	 łowiska	Rajsko	 i	 „Złota	Rybka”,	 koło	miejscowości	
Wilczkowice.	 Starszy,	 północny	 zbiornik	 jest	 świetnie	
zagospodarowany	z	licznymi	domkami	kampingowymi,	
a	jego	powierzchnia	wynosi	blisko	17	ha.	Jezioro	uroz-
maicają	wyspy,	a	średnia	głębokość	wynosi	2	m	przy	
maksymalnej	 9	m.	Na	południe	od	 tego	zbiornika	po-
wstaje	drugi	akwen,	którego	docelowa	powierzchnia	lu-
stra	wody	ma	wynieść	20	ha,	a	obecnie	użytkowa	część	
liczy	12	ha.	Średnia	głębokość	to	4	m,	a	waha	się	od	1	
do	10	m.			
W	obu	zbiornikach	dominują	karpie,	sandacze	i	sumy,	
a	skład	 ten	uzupełniają	m.in.	 karasie,	 leszcze,	płocie,	
węgorze,	wzdręgi.

Kontakt:	
Towarzystwo	Wędkarskie	„Sazan”
ul.	Kosynierów	20,	32-620	Brzeszcze
tel.	kom.	+48	693-550-979

Skidziń (3.11 i 3.12)
Pomiędzy	 wyżej	 opisanym	 łowiskiem	 Wilczkowice,	
a	 rzeką	 Sołą,	 znajduje	 się	 kolejne	 łowisko	 powsta-
łe	 na	 bazie	 wyrobisk	 pożwirowych.	 Są	 to	 dwa	 jezio-
ra	 o	 wydłużonym	 kształcie	 z	 których	 jeden,	 zwany	
Górnym,	 liczy	 10	 ha	 powierzchni,	 a	 Dolny	 jest	 o	 2	
ha	 mniejszy.	 Głębokość	 akwenów	 jest	 mocno	 zróż-
nicowana	 i	waha	się	od	0,5	do	nawet	7	m	przy	śred-
niej	 około	 1,5	 m.	 Przyjazne	 wędkarzom	 szerokie	
brzegi	 z	 wykoszoną	 trawą	 zachęcają	 do	 zasiadek.	
Występuje	tu	wiele	gatunków	ryb	spośród	których	trze-
ba	 wymienić	 chociażby:	 karpia,	 szczupaka,	 amura,	
suma,	lina,	sandacza,	płotkę.

Kontakt:	
Stowarzyszenie	na	rzecz	Promocji	Wędkarstwa	i	Ochro-
ny	Przyrody	w	Gminie	Brzeszcze	„Sandacz”
ul.	Kosynierów	20,	32-620	Brzeszcze
www.stowarzyszeniesandacz.bnx.pl
e-mail:	stowarzyszeniesandacz@onet.pl
tel.	kom.	+48	784-701-792

Bielany (4.1)
Powierzchnia	zbiornika	wynosi	około	15	ha,	a	na	jego	
brzegu	znajdują	się	domki	kampingowe.	Spośród	wie-
lu	 gatunków	 ryb,	 tych	 pochodzących	 z	 zarybień	 jak	 i	
mnożących	się	naturalnie,	dominują:	karp,	sum,	amur,	
szczupak	i	sandacz.		

Kontakt:
Rolnicza	Spółdzielnia	Produkcyjna	Żwirownia	„Tęcza”	
Kańczuga	12,	32-651	Bielany
tel.	+48	33	848-68-40	

Bielany – Dyrczoniówka (4.2) 
Akwen	sąsiadujący	z	kilkoma	 innymi	zbiornikami	oraz	
czynną	 żwirownią.	Powierzchnia	wody	 liczy	 3,5	 ha,	 a	
głębokość	waha	się	od	0,5	do	2,2	m.	W	zróżnicowanym	
rybostanie	dominują:	karp,	szczupak	i	sandacz.	Zestaw	
gatunkowy	wzbogacają	m.in.:	sum,	jaź,	amur,	węgorz,	
karaś.

Kontakt:
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	–	Kęty
os.	700-lecia	5,	32-650	Kęty
tel.	kom.	+48	604-916-530

Nowa	Wieś	(5)
Łowisko	leży	zaledwie	300	m	od	nurtu	rzeki	Soły.	Jego	
powierzchnia	 liczy	 prawie	 2	 ha,	 a	 w	 obszar	 jeziora	
wchodzi	długi	cypel	z	którego	 również	można	wędko-
wać.	Głębokość	akwenu	waha	się	od	1,2	do	4,5	m.	ze	
średnią	w	okolicy	1,8	m.	
W	miejscowym,	bardzo	różnorodnym	rybostanie	zoba-
czymy	m.in.	karpie,	amury,	szczupaki,	sumy,	sandacze,	
jazie,	liny,	płocie,	leszcze	i	karasie.	

Kontakt:	
Jan	Kuźma
tel.	kom.	+48	723-653-369	

Kobiernice (6) 
Łowisko	tworzą	dwa	zbiorniki	utworzone	z	początkiem	
lat	80-tych	na	bazie	wyrobisk	pożwirowych.	Oba	akwe-
ny	mają	mocno	zróżnicowaną	 linię	brzegową	 i	 równie	
urozmaicone	dno,	 gdzie	 niewiele	 jest	 płaskich	obsza-
rów,	a	w	kilku	miejscach	utworzyły	się	wyspy.	W	sumie	
powierzchnia	łowiska	liczy	około	9	ha,	a	średnia	głębo-
kość	wynosi:	na	północnym	i	południowym	akwenie	od-
powiednio	3	m	i	2	m.		Łowi	się	tu	głównie	karpia,	amura	i	
szczupaka	oraz	suma.	Do	częstych	widoków	należy	też	
okoń	i	karaś,	a	pobliska	Soła	zasiliła	zbiorniki	w	świnkę,	
brzanę,	jelca	i	klenia.				 				

Kontakt:
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	-	Kobiernice
ul.	Parkowa	20/b,	43-354	Kobiernice
tel.	kom.	+48	511-871-204
tel.	kom.	+48	668-396-115

Rajsko – Glinianka (3.8)
Akwen	 leży	w	znanym	z	wielu	zasobnych	 łowisk	Raj-
sku.	Powierzchnia	 lustra	wody	 to	 ponad	2	 ha,	 a	 jego	
głębokość	waha	się	od	1	do	4	m.	ze	średnią	w	okolicy	
2	m.	 Zbiornik	 zarybiany	 jest	 głównie	 karpiem	 i	 pstrą-
giem.	 Odławia	 się	 tu	 również	 szczupaki,	 sandacze,	
sumy,	płotki,	leszcze	i	rzadziej	węgorze.		

Kontakt:
Oświęcimskie	 Towarzystwo	 Wędkarstwa	 Sportowego	
„Glinianka”
ul.	Kochanowskiego	1/3,	32-600	Oświęcim
tel.	+48	33	843-45-61	
www.jakstan.republika.pl

Wilczkowice (3.9 i 3.10)
Dwa	 tutejsze	 zbiorniki	 pożwirowe	 leżą	 na	 południe	
od	 łowiska	Rajsko	 i	 „Złota	Rybka”,	 koło	miejscowości	
Wilczkowice.	 Starszy,	 północny	 zbiornik	 jest	 świetnie	
zagospodarowany	z	licznymi	domkami	kampingowymi,	
a	jego	powierzchnia	wynosi	blisko	17	ha.	Jezioro	uroz-
maicają	wyspy,	a	średnia	głębokość	wynosi	2	m	przy	
maksymalnej	 9	m.	Na	południe	od	 tego	zbiornika	po-
wstaje	drugi	akwen,	którego	docelowa	powierzchnia	lu-
stra	wody	ma	wynieść	20	ha,	a	obecnie	użytkowa	część	
liczy	12	ha.	Średnia	głębokość	to	4	m,	a	waha	się	od	1	
do	10	m.			
W	obu	zbiornikach	dominują	karpie,	sandacze	i	sumy,	
a	skład	 ten	uzupełniają	m.in.	 karasie,	 leszcze,	płocie,	
węgorze,	wzdręgi.

Kontakt:	
Towarzystwo	Wędkarskie	„Sazan”
ul.	Kosynierów	20,	32-620	Brzeszcze
tel.	kom.	+48	693-550-979

Skidziń (3.11 i 3.12)
Pomiędzy	 wyżej	 opisanym	 łowiskiem	 Wilczkowice,	
a	 rzeką	 Sołą,	 znajduje	 się	 kolejne	 łowisko	 powsta-
łe	 na	 bazie	 wyrobisk	 pożwirowych.	 Są	 to	 dwa	 jezio-
ra	 o	 wydłużonym	 kształcie	 z	 których	 jeden,	 zwany	
Górnym,	 liczy	 10	 ha	 powierzchni,	 a	 Dolny	 jest	 o	 2	
ha	 mniejszy.	 Głębokość	 akwenów	 jest	 mocno	 zróż-
nicowana	 i	waha	się	od	0,5	do	nawet	7	m	przy	śred-
niej	 około	 1,5	 m.	 Przyjazne	 wędkarzom	 szerokie	
brzegi	 z	 wykoszoną	 trawą	 zachęcają	 do	 zasiadek.	
Występuje	tu	wiele	gatunków	ryb	spośród	których	trze-
ba	 wymienić	 chociażby:	 karpia,	 szczupaka,	 amura,	
suma,	lina,	sandacza,	płotkę.

Kontakt:	
Stowarzyszenie	na	rzecz	Promocji	Wędkarstwa	i	Ochro-
ny	Przyrody	w	Gminie	Brzeszcze	„Sandacz”
ul.	Kosynierów	20,	32-620	Brzeszcze
www.stowarzyszeniesandacz.bnx.pl
e-mail:	stowarzyszeniesandacz@onet.pl
tel.	kom.	+48	784-701-792

Bielany (4.1)
Powierzchnia	zbiornika	wynosi	około	15	ha,	a	na	jego	
brzegu	znajdują	się	domki	kampingowe.	Spośród	wie-
lu	 gatunków	 ryb,	 tych	 pochodzących	 z	 zarybień	 jak	 i	
mnożących	się	naturalnie,	dominują:	karp,	sum,	amur,	
szczupak	i	sandacz.		

Kontakt:
Rolnicza	Spółdzielnia	Produkcyjna	Żwirownia	„Tęcza”	
Kańczuga	12,	32-651	Bielany
tel.	+48	33	848-68-40	

Bielany – Dyrczoniówka (4.2) 
Akwen	sąsiadujący	z	kilkoma	 innymi	zbiornikami	oraz	
czynną	 żwirownią.	Powierzchnia	wody	 liczy	 3,5	 ha,	 a	
głębokość	waha	się	od	0,5	do	2,2	m.	W	zróżnicowanym	
rybostanie	dominują:	karp,	szczupak	i	sandacz.	Zestaw	
gatunkowy	wzbogacają	m.in.:	sum,	jaź,	amur,	węgorz,	
karaś.

Kontakt:
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	–	Kęty
os.	700-lecia	5,	32-650	Kęty
tel.	kom.	+48	604-916-530

Nowa	Wieś	(5)
Łowisko	leży	zaledwie	300	m	od	nurtu	rzeki	Soły.	Jego	
powierzchnia	 liczy	 prawie	 2	 ha,	 a	 w	 obszar	 jeziora	
wchodzi	długi	cypel	z	którego	 również	można	wędko-
wać.	Głębokość	akwenu	waha	się	od	1,2	do	4,5	m.	ze	
średnią	w	okolicy	1,8	m.	
W	miejscowym,	bardzo	różnorodnym	rybostanie	zoba-
czymy	m.in.	karpie,	amury,	szczupaki,	sumy,	sandacze,	
jazie,	liny,	płocie,	leszcze	i	karasie.	

Kontakt:	
Jan	Kuźma
tel.	kom.	+48	723-653-369	

Kobiernice (6) 
Łowisko	tworzą	dwa	zbiorniki	utworzone	z	początkiem	
lat	80-tych	na	bazie	wyrobisk	pożwirowych.	Oba	akwe-
ny	mają	mocno	zróżnicowaną	 linię	brzegową	 i	 równie	
urozmaicone	dno,	 gdzie	 niewiele	 jest	 płaskich	obsza-
rów,	a	w	kilku	miejscach	utworzyły	się	wyspy.	W	sumie	
powierzchnia	łowiska	liczy	około	9	ha,	a	średnia	głębo-
kość	wynosi:	na	północnym	i	południowym	akwenie	od-
powiednio	3	m	i	2	m.		Łowi	się	tu	głównie	karpia,	amura	i	
szczupaka	oraz	suma.	Do	częstych	widoków	należy	też	
okoń	i	karaś,	a	pobliska	Soła	zasiliła	zbiorniki	w	świnkę,	
brzanę,	jelca	i	klenia.				 				

Kontakt:
Koło	Polskiego	Związku	Wędkarskiego	-	Kobiernice
ul.	Parkowa	20/b,	43-354	Kobiernice
tel.	kom.	+48	511-871-204
tel.	kom.	+48	668-396-115
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- wielkość zlewni 1375 km2

- pierwszy, duży prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 90km
- źródła na wysokości 766 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim na zboczu Sołowego Wierchu    
- ujście do Wisły na wysokości 266 m n.p.m. w rejonie Oświęcimia
- wysoki potencjał powodziowy ustępujący tylko Dunajcowi
- przepływy: minimalny 1 m3/s, średni 20 m3/s, maksymalny 1382 m3/s
- na rzece wzniesiono kaskadę trzech zbiorników retencyjnych: Tresna, Porąbka i Czaniec

Rzeka 
Soła


