Zasady dotyczące
prowadzenia połowów
w regionie Blekinge

Pamiętaj!
•
•
•
•
•
•

•

•

Nigdy nie łów więcej ryb, niż jesteś
w stanie zjeść Ty i Twoja rodzina.
Prowadzący amatorskie połowy nie mogą
sprzedawać złowionych ryb.
Ryby, które chcesz zatrzymać,
należy natychmiast pozbawić życia.
Ostrożnie wypuść do wody ryby, których
nie możesz albo nie chcesz zatrzymać.
Posprzątaj po sobie.
Przestrzegaj zasad dotyczących
prowadzenia połowów, aby nie wyrządzić
szkód w populacji ryb.
Ryby nie są objęte prawem swobodnego
dostępu do zasobów przyrodniczych
(allemansrätten).
Szanuj przyrodę!

Språk: Polska
Zdjęcia: Philip Truong, Bläcksquid inc.

Więcej informacji można
znaleźć pod adresem
www.lansstyrelsen/blekinge
www.svenskafiskeregler.se

Mamy nadzieje, że połów
będzie udany i przyjemny!

Zasady dotyczące
prowadzenia połowów
w regionie Blekinge

Okresy zamknięte (okresy, w których nie można
prowadzić połowów określonych gatunków)
Poławianie łososia szlachetnego i troci wędrownej
w wodach przybrzeżnych jest zabronione od
15 września do 31 grudnia.

Najczęściej spotykane
gatunki ryb w regionie
Blekinge

•

Poławianie łososia szlachetnego i troci
wędrownej w wodach słodkich jest zabronione
od 1 października do 31 grudnia.

Szczupak pospolity

•
•

Do łowienia ryb w wodach słodkich (jeziorach
i ciekach wodnych) zawsze wymagane jest
zezwolenie.
Możesz np. wykupić kartę wędkarską.
Poławianie ryb w morzu z użyciem wędki nie
wymaga zezwolenia.
To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za
zapoznanie się z zasadami obowiązującymi
w miejscu prowadzenia połowu.

Niedozwolone narzędzia i metody połowowe
Zabrania się poławiania z użyciem ostro
zakończonych narzędzi. Zabrania się poławiania
metodą szarpaka. Metoda ta polega na łapaniu
ryb poprzez zahaczanie ich zewnętrznej powłoki.
Zabrania się wykorzystywania żywych ryb
w charakterze przynęty.
Ryby objęte zakazem połowów
Węgorz europejski

Sum
pospolity

Ryby w wodach przybrzeżnych, które mogą
zostać zatrzymane przez poławiającego
• Szczupak pospolity: Długość ryby musi
zawierać się w przedziale od 40 do 75 cm.
W ciągu doby można odłowić maksymalnie
trzy sztuki szczupaka
• Troć wędrowna: min. 50 cm
• Łosoś szlachetny: min. 60 cm
• Dorsz atlantycki: min. 38 cm

Troć wędrowna

Łosoś szlachetny

Długość ryby liczona jest od początku pyska do
końca płetwy ogonowej.
Ryby, które nie odpowiadają podanym powyżej
wymiarom, należy zawsze wypuścić do wody.

Chronione obszary połowowe (obszary,
na których nie można prowadzić połowów
w określonych terminach)
Na ich terenie obowiązują przepisy szczególne.
W regionie Blekinge chronione obszary połowowe
znajdują się przy ujściach rzek do morza. Na ich
terenie prowadzenie połowów jest zabronione
od 15 września do 31 grudnia.

Okoń pospolity

Naruszenia przepisów dotyczących
poławiania ryb
Osoba dopuszczająca się naruszenia przepisów
może zostać ukarana grzywną lub skazana na karę
pozbawienia wolności. Połowy i narzędzia połowowe mogą zostać zajęte przez straż przybrzeżną,
policję, agencję ds. ochrony środowiska wodnego
i morskiego oraz przez strażników rybackich.

Dorsz atlantycki

Belona pospolita
Śledź pospolity

Ilustracje: Linda Nyman (szczupak pospolity, okoń pospolity, troć, łosoś szlachetny,
śledź pospolity, belona pospolita, węgorz europejski i sum pospolity) oraz Karl Jilg
(dorsz atlantycki). Źródło: Nationalnyckeln (serwis ArtDatabanken).

