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Witamy serdecznie. Kraj związkowy Brandenburgia słynie z bogactwa wód i wielu miejsc, w których można łowić ryby. Osoby pragnące
uprawiać tu wędkarstwo muszą przestrzegać jednak kilku rzeczy. Przedstawione poniżej informacje mają w tym pomóc.
Dokumenty
Wędkowanie na terenie kraju związkowego Brandenburgia dozwolone jest od ukończonego 8. roku życia. Łowić ryby mogą tylko osoby
posiadające ważny znaczek opłaty rybackiej (Fischereiabgabemarke) oraz kartę wędkarską (Angelkarte) do danego akwenu. Dokumenty te
uprawniają razem do wędkowania przy użyciu wędki ręcznej do połowu ryb niedrapieżnych (Angeln mit der Friedfischhandangel).
Znaczek opłaty rybackiej otrzymać można w Niższym Urzędzie ds. Rybołówstwa (Untere Fischereibehörde) powiatów i wydzielonych
miast, w gospodarstwach rybackich oraz w sklepach wędkarskich. Ważny jest on przez 1 rok kalendarzowy (od 01.01. do 31.12.). Cena
wynosi dla osób dorosłych 12,00 €, a dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat 2,50 €. Karty wędkarskie dla danego akwenu wydają
gospodarstwa rybackie, kluby wędkarskie, sklepy wędkarskie, punkty informacji turystycznej itd. Istnieją karty dzienne, tygodniowe,
miesięczne i roczne.
Osoby chcące łowić ryby również przy użyciu wędki do połowu ryb drapieżnych muszą dodatkowo posiadać ważną kartę rybacką
(Fischereischein). Można ją otrzymać po zdanym egzaminie wędkarskim. Informacji dotyczących składania egzaminu wędkarskiego i
uzyskania karty rybackiej udzielają Niższe Urzędy ds. Rybołówstwa.
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Cechy wędki ręcznej do połowu ryb niedrapieżnych
Wędka ręczna do połowu ryb niedrapieżnych składa się z wędziska z kołowrotkiem lub bez kołowrotka oraz pojedynczego haczyka z
jednym trzonkiem, na który mocuje się przynęty roślinne lub zwierzęce. Używać wolno również imitacji tych przynęt. Przynęty takie jak
ciasto, zboże, larwy muchówek i robaki to charakterystyczne cechy wędki do połowu ryb niedrapieżnych. Przynęty rybne, inne przynęty z
kręgowców, części ich lub też sztuczne imitacje tych przynęt są niedozwolone.
Szczególnie ważne zasady
Łowienie ryb bez wymaganych dokumentów jest niezgodne z prawem. Urzędy ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego
(Ordnungsbehörden) wymierzają za to dotkliwe kary. Wędkowanie bez karty wędkarskiej stanowi przestępstwo.
Łowiąc ryby należy przestrzegać okresów ochronnych i minimalnych rozmiarów poszczególnych gatunków ryb. Używać wolno
maksymalnie dwóch wędek ręcznych. Wystawione wędki muszą być stale nadzorowane. Do narzędzi zawodowych rybaków służących do
odłowu ryb należy zachować odstęp wynoszący przynajmniej 50 m. Pozostałe istotne zasady dotyczące wędkarstwa zamieszczono w
Ustawie o rybołówstwie dla kraju związkowego Brandenburgia (Fischereigesetz für das Land Brandenburg) oraz w przepisach rybackich
kraju związkowego Brandenburgia (Fischereiordnung des Landes Brandenburg).
Praca nadzoru rybackiego
Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów podczas uprawiania wędkarstwa sprawują nadzorcy rybaccy i funkcjonariusze policji.
Uprawnienie nadzorców rybackich do przeprowadzania kontroli stwierdzić można na podstawie dowodów służbowych, o których okazanie
można poprosić. W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia ewentualnych kontroli uprasza się o wspieranie pracy nadzoru
rybackiego oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń osób uprawnionych do kontroli.
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