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Moje hobby to wędkarstwo!
Łowienie ryb to wspaniałe hobby nie tylko dla osób dorosłych. Również dzieci i młodzież
interesują się zwierzętami i roślinami żyjącymi w wodzie i nad wodą. Jesteście jednymi z tych,
którzy chcieliby połowić ryby nad wieloma rzekami i jeziorami Brandenburgii?
Czy dzieciom wolno łowić ryby?
© MLUL

W Brandenburgii od 1 sierpnia 2006 roku dzieci i młodzież mogą łowić ryby bez karty rybackiej
(Fischereischein) przy użyciu wędki do połowu ryb niedrapieżnych. Jeżeli macie 8 do 18 lat, potrzebujecie do tego ważnego znaczka opłaty
rybackiej (Fischereiabgabenmarke, cena: 2,50 euro), który należy wkleić do zielonej karty dowodowej potwierdzającej uiszczenie opłaty
(Nachweiskarte). Obie te rzeczy otrzymacie w Niższych Urzędach ds. Rybołówstwa (Untere Fischereibehörde) (administracja powiatowa),
biurach Krajowego Związku Wędkarzy oraz w innych autoryzowanych punktach (np. sklepach sportowych dla wędkarzy, u rybaków, w
zarządach pól namiotowych).
Karta dowodowa potwierdzająca uiszczenie opłaty rybackiej (Fischereiabgabe) to ważny dokument z nazwiskiem, adresem i wiekiem
wędkarza. Wybierając się na ryby, musicie mieć tę kartę zawsze przy sobie. Ponadto potrzebujecie jeszcze karty wędkarskiej (Angelkarte)
stanowiącej pozwolenie do łowienia w wybranym jeziorze bądź wybranej rzece. Kartę wędkarską można kupić u rybaka lub w sklepie
wędkarskim. Kto posiada legitymację członkowską klubu wędkarskiego, ten może wędkować na wszystkich jeziorach i rzekach, którymi
opiekuje się dany klub wędkarski.

Jakich i ilu wędek, haczyków i przynęt wolno mi używać?
Po nabyciu znaczka opłaty rybackiej oraz karty wędkarskiej możecie łowić ryby przy użyciu dwóch wędek do
połowu ryb niedrapieżnych. Wędkując musicie zwrócić uwagę na to, że każde wędzisko może być wyposażone
tylko w pojedynczy haczyk o jednym trzonku. Jako przynęty możecie używać ciasta, zboża i robaków. Nie
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wolno Wam używać natomiast raków, przynęt rybnych i innych kręgowców, przynęt mięsnych oraz sztucznych
przynęt (np. błystek obrotowych, błystek wahadłowych, twisterów, woblerów) i podrywek. Wystawiając wędkę

z przynętą, należy ją stale obserwować.

Zanęcanie

http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.447071.de

08.06.2016

Wędkowanie dla dzieci i młodzieży | MRSRZ

Seite 2 von 3

Podczas zanęcania wabicie ryby do miejsca wędkowania. Musicie przy tym pamiętać o tym, że niezjedzona karma gnije na gruncie
akwenu. Dlatego też nie wrzucajcie do wody za dużo karmy, gdyż w przeciwnym razie ryby mogą zacząć chorować lub nawet się udusić.
Niezużytą karmę zabierzcie proszę ze sobą z powrotem do domu.

Ryba chwyciła ...
... i radość jest wielka. Czy aby jednak ryba nie jest zbyt mała, by ją zabrać ze sobą? Sprawdźcie proszę za
każdym razem, czy złowiona ryba ma przynajmniej takie rozmiary jak ustalono to w przepisach rybackich
(Fischereiordnung) lub ewentualnie też na mapie wędkarskiej. Wybór „minimalnych rozmiarów ryb“
znajdziecie w tabeli na odwrocie mapy. Jeżeli ryba jest mniejsza, należy wypuścić ją z powrotem do wody tak,
by mogła dalej żyć i się rozwijać. Zwolnijcie więc proszę haczyk ostrożnie albo przetnijcie linkę przy czubku
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głowy, jeżeli ryba połknęła haczyk zbyt głęboko, i pozwólcie jej szybko odpłynąć.

Niektórych gatunków ryb nie wolno łowić w określonych okresach, ponieważ akurat wtedy składają ikrę. Innych z kolei gatunków, w
przypadku których liczba osobników jest już bardzo mała, nie wolno łowić w ogóle. Ryby te „oszczędza się“, aby nie wymarły.
Zorientujcie się w oparciu o „kalendarz okresów ochronnych“, czy tak właśnie jest, i wypuście w razie czego „oszczędzane” ryby na
wolność. Ryby, których nie znacie, również wprowadźcie z powrotem do wody, być może są one bowiem pod ochroną. Jeżeli macie
pewność, że wolno Wam wziąć „swoją“ rybę ze sobą, ogłuszcie ją najpierw silnymi uderzeniami w głowę i uśmierćcie ją następnie,
wbijając nóż w serce, aby nie musiała niepotrzebnie cierpieć.
Wbijanie noża w serce ryby

So wird das Herz eines gefangenen Fisches durchstochen.

Nóż wbija się w serce ryby po stronie brzucha w okolicy gardzieli przed płetwami piersiowymi (ilustracja). Można też po ogłuszeniu
odciąć jej głowę. W żadnym wypadku nie pozwólcie, by ryby się udusiły. Jest to równoznaczne ze znęcaniem się nad zwierzętami! Ryby
cierpią również w przypadku przechowywania ich w zbyt małych siatkach na ryby (kasarach). Dlatego też lepiej ogłuszyć je od razu i
uśmiercić.
Jak należy zachowywać się nad brzegiem?
Wybierzcie swoje miejsce do wędkowania nad brzegiem tak, by nie ucierpiały przez to rośliny i zwierzęta nad wodą oraz w wodzie. Duże
znaczenie dla ryb, a także dla ptaków, ma zwłaszcza sitowie. Znajdują tam one bowiem pożywienie i schronienie, składają tam też ikrę
względnie jaja. Nie wolno w te miejsca chodzić, nie mówiąc w ogóle o ich niszczeniu. Aby w naszych wodach oraz nad nimi mogło
występować wciąż wiele ryb i innych zwierząt, trzeba chronić ich ikrę, jaja i młode osobniki.
Chrońcie swoje i nasze środowisko naturalne!
• Starajcie się nie przeszkadzać i nie utrudniać życia innym wędkarzom bądź rybakom – hałasem, rozrabianiem itp. zachowaniem.
• Każdy wędkarz chciałby zastać miejsce do wędkowania w czystym stanie. Również i Wy możecie przyczynić się do tego,
zabierając ze sobą swoje śmieci.
• Nie wyrzucajcie martwych ryb do wody ani do koszy na odpady.
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Minimalne rozmiary i okresy ochronne ryb
Minimalne rozmiary niektórych ryb, które możecie łowić wędką do połowu ryb niedrapieżnych:
• Węgorz: 50 cm
• Miętus: 30 cm
• Aland: 30 cm
• Lin: 25 cm
• Jelec: 15 cm
• Karp: 35 cm
• Boleń: 40 cm
• Brzana: 40 cm
• Rozpiór: 20 cm
W przypadku wytłuszczonych gatunków ryb nie obowiązują okresy ochronne. Informacje o okresach ochronnych innych gatunków
znajdziecie w przepisach rybackich (Fischereiordnung).
Gatunki ryb, w przypadku których nie ma minimalnych wymiarów ani okresów ochronnych:
• Amur biały
• Karaś
• Karaś srebrzysty
• Kleń
• Krąp
• Leszcz
• Okoń
• Płoć
• Pstrąg tęczowy
• Sumik karłowaty
• Tołpyga biała
• Tołpyga pstra
• Wzdręga
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