ZASADY WĘDKOWANIA























Ministerstwo promuje i zachęca do używania
haczyków bezzadziorowych lub z usuniętym
zadziorem, które nie zadają rybom niepotrzebnego
cierpienia i nie okaleczają.
Wobec wszystkich wędrownych łososiowatych
stosuj zasadę łów i wypuść, co pozwoli chronić
zasoby Manx.
Z rybami, które mają zostać wypuszczone,
obchodź się jak najostrożniej i delikatnie wkładaj
je z powrotem do wody.
Podtrzymuj rybę przez cały czas i zdejmuj z haczyka
pod powierzchnią wody, w podbieraku bezwęzłowym.
Nigdy nie podnoś ryby z wody za linkę, błystkę,
przynętę, itp. bez podtrzymania jej, ponieważ to
spowoduje uszkodzenie szczęk ryby.
Upewnij się, że potrafisz rozpoznać osobniki
chronione okresem ochronnym i łososie po tarle abyś
mógł zastosować się do wymogów prawnych i
wypuścić je z powrotem do wody.
Zaleca się, aby dzieci wędkujące w rzekach i zbiornikach
pozostawały pod opieką osoby dorosłej.
Wędkujący powinni mieć przy sobie pałkę do
szybkiego uśmiercania złowionych ryb.
Posiadacze licencji na połów w innych wodach (Other
Water licence) są zobowiązani do złożenia rozliczenia
połowów (catch return) na koniec sezonu, co pozwoli na
lepsze planowanie zasobów rybnych.
Zachowaj ostrożność, w szczególności przy
głębokich lub wartkich wodach, oraz podczas
łowienia ze śliskich brzegów.
Szanuj tymczasowe okresy ochronne na zbiornikach,
następujące np. po zarybianiu lub w innych
okolicznościach uznanych za uzasadnione przez Manx
Utilities Authority.
Nie patrosz ryb ani nie czyść ich na brzegach rzek i
zbiorników. Zabieraj ze sobą wszystkie śmieci.
Pozostawiony sprzęt wędkarski może stanowić
poważne zagrożenie dla żyjących tu zwierząt.
Unikaj
niszczenia nadbrzeżnej
przyrody
oraz
zakłócania spokoju zwierzętom. Przestrzegaj zasad
zachowania się na obszarach pozamiejskich (Country
Code).
Szanuj innych wędkarzy i użytkowników zbiorników i
rzek; wykaż zrozumienie dla prawa innych do
przyjemnego spędzania czasu w wybrany przez siebie
sposób.

WYMIARY OCHRONNE
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DALSZE INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE
Dostęp do prywatnych odcinków rzek i jezior odbywa się za
przyzwoleniem właścicieli gruntów, które zawsze należy uzyskać
przed rozpoczęciem połowu. Wejdź na stronę
www.visitisleofman.com/things-to-do/activities/fishing
aby uzyskać informacje na temat odcinków rzek, gdzie
obowiązuje domyślne pozwolenie na połów.
Na niektórych odcinkach rzek prawo połowu wydzierżawia się
klubom wędkarskim i z tego względu oznaczone są jako odcinki
połowu prywatnego. Zanim wyruszysz na połów sprawdź, czy
masz pozwolenie.
Dostęp do zbiorników odbywa się za przyzwoleniem Manx
Utilities Authority i korzystając z nich należy z szacunkiem
traktować instalacje, własność i regulamin Manx.
Zarzucając zestaw za siebie upewnij się, że za i
wokół ciebie nie ma zwierząt i ludzi, zwłaszcza jeśli
twoja lub ich widoczność jest ograniczona.

Niniejsza
broszura
zawiera
tylko
podstawowe
informacje. Wędkujący mają obowiązek zapoznać się i
przestrzegać
wszystkich
obowiązujących
praw
dotyczących połowu w wodach śródlądowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Fisheries Directorate (Zarząd rybołówstwa)
Department of Environment Food and Agriculture
Thie Slieau Whallian
Foxdale Road
St Johns
IM4 3AS
Tel.:
01624 685857
Fax: 01624 685851
Email:fisheries@gov.im
Strona WWW:- www.gov.im/recreationalfishing
Godziny przyjmowania:- Poniedziałek-Piątek:09:00-17:00

Ministerstwo Środowiska, Żywności i
Rolnictwa
Luty 2017

Polish

Kodeks wędkarski
Ustawa o rybołówstwie z 2012 r. oraz przepisy dot.
rybołówstwa śródlądowego z 2017 r. regulują prawnie
wędkowanie w wodach słodkich na Wyspie Man.
Wędkarze muszą być świadomi wszystkich dotyczących ich
przepisów i reguł zanim udadzą się na połów.
Pełny spis regulacji prawnych można znaleźć na stronie
rządowej Wyspy Man:

www.gov.im/legislationpolicy
Wędkuj z głową:
Wszyscy wędkujący w wodach słodkich muszą posiadać
ważną licencję zanim wybiorą się na ryby, niezależnie
od tego, czy będzie to w rzece, w zbiorniku, czy jeziorze
(będącymi własnością prywatną lub publiczną).
Zaleca się, aby podczas wędkowania poza licencją mieć
też przy sobie drugi dokument tożsamości.
Licencja upoważnia do łowienia przy użyciu tylko
jednej wędki, a wędkujący może mieć tylko jedną
licencję.
Postaraj się o pozwolenie właściciela/dzierżawcy
gruntów zanim zaczniesz łowić w prywatnych jeziorach.
Na niektórych odcinkach pozwolenie można uznać za
domyślne; informację na ten temat znajdziesz na
stronie internetowej DEFA Inland Fisheries lub w

Przewodniku po wędkarstwie na Wyspie
Man.

Za wyjątkiem ulgowej licencji sezonowej na połów w
zbiornikach
(Concessionary
Reservoir
Season),
wszystkie licencje można
zakupić
na stronie
internetowej www.gov.im/onlineservices.

LICENCJE

WĘDKOWANIE W ZBIORNIKACH

Dostępne są 4 rodzaje licencji:

Licencja na połów w zbiornikach (Reservoir licence) pozwala na łowienie troci i pstrąga tęczowego w
określonych 6 zbiornikach, a także w łowiskach
prywatnych i komercyjnych.

Ulgowa licencja na połów w zbiornikach (Concessionary
reservoir licence) - pozwala na łowienie troci i pstrąga
tęczowego w określonych 6 zbiornikach.

Licencja na połów w innych wodach (Other Waters
licence) - pozwala na łowienie łososia, pstrąga, troci
wędrownej, pstrąga tęczowego i węgorzy w wodach
innych niż 6 zbiorników i łowiska ryb niełososiowatych.

Licencja na połów ryb niełososiowatych (Coarse Fish
licence) - pozwala na połów ryb słodkowodnych innych
niż łosoś, pstrąg, troć wędrowna, pstrąg tęczowy i
węgorze w odpowiednim łowisku prywatnym lub
komercyjnym, oraz w Eairy Dam.
Ulgowa licencja na połów w zbiornikach jest dostępna dla
starszych emerytów i wędkarzy niepełnosprawnych, którzy
spełniają jej kryteria. Licencje można kupić w biurze DEFA przy
ulicy St Johns, w Welcome Centre, na terminalu morskim w
Douglas lub na poczcie (nie w internecie).
Dostępne są licencje sezonowe, tygodniowe i jednodniowe na
połów w zbiornikach (Reservoirs) i innych wodach (Other
Waters). Ulgowe licencje na połów w zbiornikach a także na
połów ryb niełososiowatych dostępne są jedynie w postaci
licencji sezonowej.
Licencje dziecięce dostępne są za darmo dla dzieci poniżej 14 roku
życia. Są one ważne tylko do 14 urodzin dziecka.
Licencje młodzieżowe są dostępne dla osób poniżej 19 roku życia.
Są one ważne tylko do 19 urodzin.
SEZONY POŁOWOWE

Jest 6 zbiorników: Clypse, Cringle, Kerrowdhoo, Ballure,
Sulby oraz West Baldwin.
Wędkowanie w zbiornikach jest dozwolone od 6 rano lub wschodu
słońca, którekolwiek występuje później, do 30 minut po zachodzie
słońca lub do 22:30, którekolwiek występuje wcześniej.
Obowiązujące reguły wędkowania:
(a)
Całkowity maksymalny ciężar wyrzutu podczas połowu w
zbiornikach to 15 g.
(b)
Tradycyjnie w Clypse i Kerrowdhoo łowi się wyłącznie na
muchę.
(c)
Wędkujący w zbiornikach na lince tonącej na muchę
suchą lub przynętę pływającą pod powierzchnią wody
mogą
używać
jedynie
pojedynczych
haczyków
bezzadziorowych/ze spłaszczonym zadziorem.
(d)
Linka tonąca to każda linka zanurzona poniżej
powierzchni wody, za wyjątkiem końcowego tippetu
przyczepionego do tradycyjnej linki z muchą suchą.
(e)
Dzienny limit połowu od marca do października włącznie
to 4 ryby.
(f)
Dzienny limit połowu od listopada do stycznia włącznie to
2 ryby.
(g)
Posiadaczy ulgowej licencji na połów w zbiornikach
przez cały sezon obowiązuje dzienny limit 2 ryb.
(h)
Gumowe robaki i podobna sztuczna przynęta nie jest
dozwolona podczas łowienia w zbiornikach.
(i)
Żywa przynęta, robaki, zanęta, materia organiczna i
przynęta zapachowa są niedozwolone podczas połowu
we wszystkich 6 zbiornikach.
(j)
Od listopada do stycznia do połowu w zbiornikach wolno
używać wyłącznie haczyków bezzadziorowych lub ze
spłaszczonym zadziorem.
W Eairy Dam i Block Eary można łowić posiadając licencję na
połów w innych wodach (Other Water).
Wędkarze posiadający licencję na połów ryb niełososiowatych
mogą łowić te gatunki w Eairy Dam.

Połów łososia i troci wędrownej – od 1 kwietnia do 31
października włącznie.
Połów pstrąga, w tym pstrąga tęczowego w zbiornikach i
łowiskach prywatnych i komercyjnych – od 10 marca do 31
stycznia włącznie.
Połów pstrąga, w tym pstrąga tęczowego w wodach innych
niż zbiorniki i prywatne/komercyjne łowiska od 1 kwietnia do 30 września włącznie.
Połów węgorzy we wszystkich wodach – od 1 kwietnia do 30
września włącznie (tylko na zasadzie złów i wypuść).
Połów ryb niełososiowatych - nie ma okresu ochronnego na
ryby niełososiowate, ale właściciel łowiska może ogłosić okres
ochronny na swoim łowisku.

POŁÓW RYB NIEŁOSOSIOWATYCH
Gatunki niełososiowate można łowić na łowiskach prywatnych i
komercyjnych, oraz w Eairy Dam.
Do połowu niełososiowatych stosuje się wyłącznie zasadę złów
i wypuść. Ryby można przez krótki czas trzymać w specjalnych
siatkach/workach, ale muszą zostać wypuszczone z powrotem
żywe do wody, z której zostały wyłowione.
WYMOGI OGÓLNE

















WĘDKARSTWO RZECZNE

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Dzienny limit połowu wynosi 3 ryby, z których tylko jedna
sztuka jest dozwolona łososia lub troci morskiej.
Po schwytaniu łososia lub troci morskiej należy
bezzwłocznie przerwać połów.
Całkowity maksymalny ciężar wyrzutu podczas połowu w
rzece wynosi 20 g.
Jedyną ważną licencją w październiku jest sezonowa
licencja na połów w innych wodach (Other Water).
Używanie raków jako przynęty jest zabronione.
Używanie ikry jako przynęty jest zabronione.







Wytrzymałość linki nie może przekroczyć 4.5 kg/ 10 lb.
Haczyki nie mogą być większe niż rozmiar 6, z
maksymalnym rozwarciem 9 mm.
Można używać każdego rodzaju spławika, o ile
maksymalny ciężar wyrzutu nie jest przekroczony.
Nie ma ograniczeń długości błystek i przynęt.
Używanie wielu haczyków nie jest dozwolone za
wyjątkiem, gdy:
i) punkt z jednym lub dwoma dropperami używany jest
tylko do łowienia na muchę.
ii) błystka używana jest tylko do spinningu.
W żadnym wypadku nie jest dozwolone używanie
kotwiczki z więcej niż trzema grotami.
Ryby złapane nieprawidłowo na tzw. ‘szarpnięcie’ muszą
być bezzwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.
Wędkujący muszą mieć przy sobie podbierak do
wyciągania ryb z wody.
Wszystkie węgorze muszą być wypuszczone z powrotem
do wody natychmiast po schwytaniu.
Połów należy przerwać natychmiast po złapaniu dziennego
limitu ryb. Nie kontynuuj łowienia, nawet metodą złów i
wypuść.
Wędki z zanurzonymi haczykami lub przynętą nie mogą
być pozostawione w wodzie bez opieki. Wędkujący muszą
cały czas mieć nad nimi kontrolę.
Ciężarki ołowiane cięższe niż 0,6 g nie są dozwolone,
chyba że stanowią część pływającego dozownika,
spławika samogruntującego lub przynęty.
Zezwala się na używanie ciężarków nie-ołowianych, o ile
spełniają wymogi maksymalnego ciężaru wyrzutu.
Sprzedaż, proponowanie sprzedaży oraz wystawianie na
sprzedaż łososi, troci morskiej, pstrąga, w tym tęczowego,
węgorza lub jakiejkolwiek ryby niełososiowatej złapanej
na wędkę jest nielegalne. Do zakazanych czynności należy
też wymiana ryb za usługi lub inne dobra.
Podbieraki oraz siatki i worki do trzymania ryb muszą być
wykonane z siatki bezwęzłowej.
Łowienie przy użyciu przynęty może się odbywać tylko z
jednym haczykiem.

