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Polski Klub Miłośników Dyskowców jako pierwszy na świecie podjął odważną i pionierską 

decyzję o zaprzestaniu oceniania na polskich mistrzostwach dyskowców, dzikich ryb tego 

gatunku. Od najbliższych tegorocznych międzynarodowych mistrzostw, nie będzie już można 

zgłaszać do konkursu dzikich dyskowców, pochodzących z odłowów w Amazonii. 

PKMD to największy na świecie klub zrzeszający miłośników dyskowców z Polski 

i zagranicy, organizujący już od 15 lat Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dyskowców 

i Skalarów. Tym samym PKMD jako wiodący klub na świecie liczy, że ta odważna 

nowatorska decyzja, nie pozostanie bez echa i w osamotnieniu. Liczymy, że kolejne federacje 

oraz kluby innych krajów, już niebawem pójdą śladem Polaków. 

Podjęta decyzja jest podyktowana pełną troską o dzikie ryby i biotop Amazonii, których PKMD 

jest miłośnikiem i propagatorem. Komercyjne, niekontrolowane i masowe odłowy ryb 

doprowadzają do zanikania i osłabienia ich genotypu w naturalnym środowisku.  Ogromna ich 

ilość ginie podczas odłowów, w trakcie gromadzenia, sortowania, a także podczas transportu. 

Przeżywalność dzikich dyskowców w domowych akwariach jest również bardzo niska.  

Dyskowce wyrwane ze swego naturalnego środowiska mają ogromne problemy 

z przystosowaniem się do życia w niewoli. 

Z tych powodów PKMD bardzo liczy, że podjęta decyzja przyczyni się do ochrony dzikich 

dyskowców w ich naturalnym środowisku. Będzie to miało pozytywny wpływ na cały biotop 

Amazonii. Jeżeli nasza idea zostanie również rozpropagowana w innych krajach, wpływ 

akwarystów na ochronę dzikich dyskowców w naturze będzie nie bez znaczenia. 

Klub wychodzi z założenia, że medale i statuetki za najpiękniejszego dzikiego dyskowca, tak 

naprawdę nie należą do jego właściciela, tylko do Matki Natury, a dla niej największą nagrodą 

będzie nie medal, ale niezakłócony rozwój dyskowców w ich naturalnym środowisku.   

Polski Klub Miłośników Dyskowców bardzo serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów 

akwarystyki do Poznania na zbliżające się, kolejne międzynarodowe mistrzostwa, które w tym 

roku odbędą się  we wrześniu.  

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, podziwiania prezentowanych najpiękniejszych okazów 

odmian hodowlanych dyskowców z kraju i zagranicy. Będzie to wspaniały pomysł na spędzenie 

wolnego czasu z rodziną pośród blisko 200 różnych akwariów. Możliwość poznania członków 

naszego Klubu, okazja do wspólnych rozmów o akwarystyce, jak również i zakupów. Zapraszamy 

do spędzenia tego czasu z nami.  


