OGÓLNOKRAJOWA LISTA ŁOWISK
HOLENDERSKICH 2019-2020-2021
VISpas i Ogólnokrajowa Lista Łowisk Holenderskich
VISpas i Ogólnokrajowa Lista Łowisk Holenderskich umożliwiają
wędkowanie na wielu holenderskich zbiornikach wodnych. Zbiorniki
wymienione w Ogólnokrajowej Liście Łowisk Holenderskich zostały
udostępnione przez stowarzyszenia i związki w ramach wzajemnej
wymiany łowisk. Umożliwiają one wędkowanie nie tylko swoim członkom,
ale i Tobie. Jedynie niewielka liczba zbiorników pozostaje zastrzeżona dla
członków określonego związku wędkarskiego. Zbiorniki te zostały
umieszczone w jasnoniebieskiej ramce (zob. legenda na ok ładce).
Informacja o treści
Ogólne warunki, jakie powinien spełniać posiadacz karty VISpas,
znajdziesz na str. 2 do 9. Najważniejsze ustawowe zasady połowów
znajdziesz na str. 10 do 15.
Łowiska zostały uporządkowane według obszaru poszczególnych
związków. Rozdziały dotyczące poszczególnych związków rozpoczynają
się od map gminnych. Następnie prezentowane są większe łowiska
regionalne lub łowiska położone w kilku gminach, a następnie łowiska
według poszczególnych gmin.
VISplanner
VISplanner (www.visplanner.nl i bezpłatna aplikacja VISplanner) w
połączeniu z kartą VISpas również stanowi prawne zezwolenie.
Posiadając VISplanner na telefonie komórkowym lub tablecie/laptopie,
możesz podczas kontroli potwierdzić swoje prawo do połowu w danym
miejscu. Z tego względu dokumentacja Ogólnokrajowej Listy Łowisk
Holenderskich nie jest już automatycznie dołączana do karty VISpas.
VISplanner zawiera dużo precyzyjniejsze informacje na temat
dozwolonych łowisk i jest zawsze aktualny. Ponadto jest to rozwiązanie
przyjazne środowisku i oszczędne, dzięki czemu Sportvisserij Nederland
może więcej zrobić dla Ciebie i innych wędkarzy. Zachęcamy do
korzystania z VISplanner. O swoim ekologicznym wyborze poinformuj na
www.miinsportvisserij.nl.
Wydanie karty VISpas
Sportvisserij Nederland wydaje karty VISpas wyłącznie członkom
zrzeszonych związków wędkarskich. Adresy związków znajdziesz na
stronie www.sportvisserijnederland.nl.
Ogólnokrajowe Pozwolenie na Połowy Nocne i Pozwolenie na Trzecią Wędkę
Ogólnokrajowe Pozwolenie na Połowy Nocne i Pozwolenie na Trzecią
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Wędkę uzyskasz na www.mijnsportvisserij.nl, stronie swojego związku
wędkarskiego oraz na www.sportvisserijnederland.nl.
Pozwolenie na Połowy Nocne kosztuje 10 EUR, zaś Pozwolenie na
Trzecią Wędkę 25 EUR.

II

WARUNKI OGÓLNE
Podczas połowów posiadacz karty VISpas ma obowiązek stosować się do
niżej wymienionych zasad i przepisów ustawowych. Naruszenie tych
zasad i przepisów jest równoznaczne z połowem bez pisemnego
zezwolenia i stanowi wykroczenie wynikające z ustawy o rybołówstwie z
1963 r. Grozi za nie grzywna.
Ogólne
1. Na wodach wymienionych w Ogólnokrajowej Liście Łowisk
Holenderskich 2019-2020-1015 (Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren 2013-2014-2021) można wędkować wyłącznie, będąc
również w posiadaniu ważnej karty VISpas. Ogólnokrajowa Lista
Łowisk Holenderskich bez wymaganej karty nie daje żadnych
uprawnień.
2. Na łowiskach tych posiadacz karty może wędkować z użyciem
maksymalnie dwóch wędek (które mogą być wyposażone w nie więcej
niż trzy sztuki haczyków jedno- dwu- lub trójramiennych) i
dopuszczalnych ustawowo przynęt. Wyłącznie na wodach
oznaczonych literą B dozwolone są połowy z użyciem trzech wędek
pod warunkiem posiadania Pozwolenia na Trzecią Wędkę; dalsze
warunki znajdziesz na str. 7. Uwaga: na wodach lub w ich pobliżu
zabrania się posiadania większej liczby wędek niż dopuszcza
zezwolenie, chyba że dodatkowe wędki są zapakowane w taki sposób
lub są w takim stanie, że ich faktyczne użycie jest niemożliwe.
3. Połowy nocne są dozwolone, jeżeli jest się w posiadaniu pozwolenia
na połowy nocne, wydanego przez osobę lub podmiot uprawniony do
połowów nocnych na danych łowiskach. Będąc w posiadaniu
ogólnokrajowego Pozwolenia na Połowy Nocne, można łowić w nocy
na łowiskach oznaczonych symbolem B; dalsze warunki znajdziesz
na str. 6. Połowy nocne na łowiskach, które nie są oznakowane tym
symbolem nie są dozwolone, bądź dozwolone wyłącznie po
otrzymaniu dodatkowego pozwolenia od uprawnionego
stowarzyszenia lub związku wędkarskiego. Informacje na ten temat
można otrzymać w stowarzyszeniu lub związku wędkarskim
wymienionym przy danym łowisku.
4. Nocne połowy ze schronieniem dozwolone są na wodach
oznaczonych symbolem ES. W przypadku pozostałych zbiorników nie
wiadomo, czy nocne połowy ze schronieniem są dozwolone; aktualne
informacje znajdziesz w VISplanner, Ogólnym Rozporządzeniu
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5.

6.

Lokalnym (APV) gminy, w której znajduje się zbiornik, lub
rozporządzeniu w sprawie obszarów rekreacyjnych i naturalnych.
Dalsze warunki znajdziesz na str. 6 i 7.
Wędkarze posiadający żółtą lub pomarańczową kartę VISpas mogą
wędkować wyłącznie na wodach własnego związku wędkarskiego, nie
na wodach z Ogólnokrajowej Listy Łowisk Holenderskich, ponieważ
ich związek nie udostępnia lub udostępnia zbyt mało łowisk na liście
ogólnokrajowej. Więcej informacji znajdziesz na
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/.
Złowioną rybę należy bez uszkodzeń z powrotem wypuścić do tej
samej wody, chyba że:
• jest ona przeznaczona do konsumpcji własnej (wówczas rybę
należy natychmiast uśmiercić silnym uderzeniem w głowę);
• ma ona zostać użyta jako przynęta. W takim przypadku należy
przestrzegać zasad zabierania ryb stanowiących przynętę (zob.
poniżej).
Dopuszcza się posiadanie na łowisku lub w jego pobliżu maks. 10
sztuk martwych ryb i żywych ryb stanowiących przynętę i większych
niż 15 cm (zob. na str. 12 minimalne rozmiary gatunków ryb).

Zabrania się posiadania na łowisku gatunków ryb o minim alnym rozmiarze
pozbawionych głowy i filetowanych, gdyż uniemożliwia to
kontrolę długości i gatunku.
Zasady zabierania ryb stanowiących przynętę:
• Ryby stanowiące przynętę mogą być zabierane żywe zgodnie z
zasadami ustawowymi (gatunki chronione, okresy zaka zu i rozmiary
minimalne).
• Należy zapewnić rybom wystarczającą ilość tlenu.
• Należy zapewnić rybom wystarczającą przestrzeń do pływania.
• Przed użyciem ryby należy zabijać silnym uderzeniem w głowę.
• Żywe ryby stanowiące przynętę należy wypuszczać z powrotem
wyłącznie do wód, z których pochodzą.
7.

Należy mieć na uwadze innych wędkarzy i pozostałych użytkowników
łowiska w okolicy. Oznacza to, że nie należy łowić zbyt daleko i w
miarę możliwości należy ustawiać się prostopadle do brzegu.
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Zabrania się:
8. Zabierania karpi lub amurów białych. Karpie i amury białe należy
zawsze wypuszczać żywe do tych samych wód. Amur biały powinien
być wypuszczany z uwagi na swoją specjalną funkcję. Ten gatunek
ryby zapobiega przerostowi roślinności w wodzie. O ile nie podano
inaczej, dozwolone jest tymczasowe przetrzymywanie go w siatce lub
worku na ryby w tym samym zbiorniku wodnym;
9. Zabierania szczupaków z obszarów zrzeszeń Sportvisserij MidWest
Nederland, Sportvisserij Fryslan, Sportvisserij Zuidwest Nederland i
Sportvisserij Limburg. Należy je od razu wypuszczać. Na obszarach
zrzeszeń Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Oost Nederland i Hengelsport Federatie Midden Nederland można
posiadać maksymalnie jednego ponadwymiarowego szczupaka;
10. Zabierania ze sobą węgorzy. Wszystkie złowione węgorze należy
natychmiast wypuścić z powrotem do tego samego zbiornika
wodnego;
11. Posiadania ponad dwóch sandaczy, chyba że podano inaczej;
12. Sprzedawania złowionych ryb;
13. Uczestniczenia w zawodach wędkarskich lub
przeprowadzania/organizowania zawodów wędkarskich, chyba że
wydane zostało w tym celu pisemne pozwolenie przez uprawnione do
połowów zrzeszenie lub związek wędkarski. Jeżeli na podstawie
wydanego pozwolenia wzdłuż brzegu zbiornika wodnego są lub
zostaną ustawione stanowiska przezna czone dla zawodników, nie
należy ich zajmować bądź też należy je zwolnić; Uwaga: w zależności
od rodzaju konkursu i szerokości wód zasada ta może dotyczyć całej
powierzchni łowiska oraz brzegów po obu jego stronach;
14. Organizacji tzw. rajdów lub wyścigów węd karskich, lub jakichkolwiek
innych rodzajów połowów, podczas których zabiera się złowione ryby
w celu ustalenia wyniku;
15. Podczas połowów z użyciem dwóch lub więcej wędek odstęp
pomiędzy zewnętrznymi wędkami powinien wynosić więcej niż
dziesięć metrów;
16. Pozostawiania wędek z przynętą bez nadzoru;
17. Łowienia lub karmienia ryb zabarwionymi robakami, jak również
posiadania zabarwionych robaków w pobliżu wody;
18. Wykonywania czynności, które zakłócają spokój, niszczenia przyrody
lub przynoszenia szkody czyjejś własności oraz sprawiania
uciążliwości innym osobom;
19. Łowienia w sposób umożliwiający ptakom (wodnym) złapanie
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przynęty;
20. Porzucania żyłek lub innych odpadów w miejscu połowu.
Opuszczając miejsce połowu, należy pozostawić je w czystym stanie.
Podczas połowu odpady należy przechowywać w worku, wiadrze itp.
W przypadku korzystania ze schronienia odpady należy
przechowywać w schronieniu;
21. Wstępu na tereny i brzegi prywatne bez uzyskania zgody właściciela,
również w przypadku, gdy posiada się prawo do połowu w przyległym
zbiorniku wodnym;
22. Wstępu na grunty rolne i uprawne lub łąki porośnięte nieskoszoną
trawą, chyba że posiada się zgodę na przejście;
23. Zabierania ze sobą zwierząt domowych w miejsca wypasu bydła.
Należy zawsze zamykać ogrodzenia terenów wypasu;
24. Palenia ogniska lub grillowania;
25. Naruszania zasad i przepisów obowiązujących na obszarach
rekreacyjnych i naturalnych. Często podawane są one przy pomocy
tablic informacyjnych;
26. Nadmiernego spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków.
Kontrola
Posiadacz karty VISpas oraz dołączonej(ych) do niej List(y) Łowisk
zobowiązany jest niezwłocznie okazać te dokumenty kontrolerom związku
wędkarskiego lub zrzeszenia, policji lub innym funkcjonariuszom.
Zamiast papierowej wersji można okazać również elektroniczną wersję
listy (www.visplanner.nllub aplikacja VISplanner).
Należy niezwłocznie wykonywać polecenia tych funkcjonariuszy (lub
polecenia wydawane przez właściciela łowiska bądź w jego imieniu). W
przypadku stwierdzenia naruszenia prz episów kontroler ma prawo
zatrzymać kartę VISpas oraz Listę(y) Łowisk. Następnie kontroler ma
obowiązek natychmiastowego przekazania tych dokumentów sekretarzowi
związku, który wydał kartę z podaniem powodu jej zatrzymania. Każdy
łowi na własne ryzyko i jest osobiście odpowiedzialny za swoje
postępowanie. Sportvisserij Nederland, zrzeszenia lub związki wędkarskie
oraz właściciele łowisk nie ponoszą z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności cywilnej.
Karta VISpas i Lista Łowisk to dokumenty osobiste, jednak poz ostają
własnością Sportvisserij Nederland oraz zrzeszonego związku
wędkarskiego, którego członkostwo potwierdza karta VISpas.
Wyżej wymienione warunki obowiązują na terenie wszystkich łowisk
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wymienionych w tej liście.
W zależności od obszaru działania dane go zrzeszenia lub zbiornika
wodnego mogą obowiązywać jednak dodatkowe, restrykcyjne warunki. Te
informacje podane są wówczas osobno w odniesieniu do określonego
zrzeszenia lub zbiornika wodnego.
Zgłaszaj kłusownictwo ryb i nielegalne połowy
Przy zwalczaniu kłusownictwa ważne jest, aby wędkarze zgłaszali
podejrzane działania w zbiorniku wodnym i wzdłuż jego brzegów! Można
to zrobić przez krajowy punkt zgłaszania kłusownictwa ryb:
www.meldvisstroperij.nl.
Ten krajowy punkt zgłoszeniowy dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu i ma na celu skuteczne zwalczanie kłusownictwa, zarówno
przy użyciu wędek, jak i profesjonalnego sprzętu rybackiego. Pod
pojęciem kłusownictwa rozumie się: nielegalne połowy mające na celu
zabór ryb.
Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane związkowi, na
którego obszarze doszło do zdarzenia. W przypadkach nagłych należy
dzwonić do NVWA (0900-0388) lub na policję (0900-8844), a w sytuacjach
zagrażających życiu pod numer 112.
Organizowanie zawodów
W celu zorganizowania zawodów, dana organizacja powinna posiadać
pisemne zezwolenie podmiotu uprawnionego do połowów na danych
łowiskach. W sprawie uzyskania tego pozwolenia można się zwrócić do
podmiotu uprawnionego do połowów na da nych łowiskach. Nastąpi
przekierowanie do modułu zawodów na stronie internetowej
stowarzyszenia lub związku wędkarskiego uprawnionego do połowów na
wodach konkursowych.
Właściwe rodzaje przynęt
W przypadku kilku łowisk wymienionych na tej liście podano, że wolno
tam łowić wyłącznie przy użyciu właściwych rodzajów przynęt. Wolno
wówczas wykorzystywać wyłącznie następujące rodzaje przynęt:
• chleb, ziemniaki, ciasto, ser, zboża i nasiona;
• robaki i krewetki;
• owady i ich larwy (np. czerwie) oraz ich imitacje, pod warunkiem, że
długość tych imitacji nie przekracza 2,5 cm.

6

Warunki nocnych połowów, połowów z trzecią wędką i schronieniem
Pod pojęciem połowów nocnych rozumie się: łowienie w okresie od dwóch
godzin po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem sł ońca.
Mogą jednak obowiązywać odmienne zasady, szczególnie na obszarach
rekreacyjnych i naturalnych. Należy zatem zawsze zasięgać dokładnych
informacji i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na tablicach
informacyjnych oraz instrukcjami osób pełniący ch nadzór. Podane poniżej
przepisy obowiązują wraz z Ogólnymi Warunkami oraz ze Szczególnymi
Warunkami poszczególnych zrzeszeń.
Przepisy dotyczące łowienia nocą (symbol: B)
• Aby móc łowić nocą, należy być w posiadaniu ważnej karty VISpas wraz
z ważnym pozwoleniem na połowy nocne.
Pozwolenie to stanowi naklejka hologramowa, na której widnieje symbol
księżyca oraz właściwy rok.
• Osoby w wieku poniżej lat 16 mogą łowić w nocy wyłącznie wraz z
osobą towarzyszącą w wieku co najmniej 16 lat.
• Połowy nocne dozwolone są wyłącznie na łowiskach oznaczonych
symbolem B.
• Na obszarach zrzeszeń Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Groningen
Drenthe, Sportvisserij Fryslan oraz Sportvisserij Oost - Nederland nie są
dozwolone połowy nocne na terenach zabudowanych. Restrykcja ta n ie
obowiązuje na pozostałych terenach.
• Dozwolone jest łowienie przez maksymalnie 3 x 24 godziny w tym samym
miejscu. Jeżeli po upływie tego okresu dana osoba chce zająć inne
miejsce na połów nocny, rozbijając w nim namiot, musi być ono położone
co najmniej 1000 metrów dalej.
• Obecność wędkarzy nocnych nie może być uciążliwa dla otoczenia.
Przepisy dotyczące nocnych połowów ze schronieniem (symbol: ES)
• W schronieniu lub w jego pobliżu mogą się znajdować wyłącznie
posiadacze ważnego pozwolenia na połowy nocne, którzy aktywnie
dokonują połowów;
• Nocne połowy ze schronieniem dozwolone są wyłącznie przy
zbiornikach wodnych oznaczonych symbolem ES. W przypadku
pozostałych zbiorników nie wiadomo, czy nocne połowy ze
schronieniem są dozwolone; aktualne informacje znaj dziesz w
VISplanner, Ogólnym Rozporządzeniu Lokalnym (APV) gminy, w której
znajduje się zbiornik, lub rozporządzeniu organizacji zarządzającej
obszarem.
• Na terenach zrzeszeń Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Groningen
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Drenthe, Sportvisserij Fryslan i Sp ortvisserij Oost- Nederland przednia
strona schronienia powinna być otwarta. Restrykcja ta nie obowiązuje
na pozostałych terenach.
• Dozwolone są wyłącznie schronienia w kolorze neutralnym, zielonym,
brązowym lub kamuflażowym.
• Maksymalne wymiary schronienia (d x sz x w) to 3,20 m x 3,10 m x
1,80 m.
Przepisy dotyczące połowów przy użyciu trzech wędek (symbol: B)
• Należy posiadać ważną kartę VISpas wraz z ważnym pozwoleniem na
trzecią wędkę. Pozwolenie to stanowi naklejka hologramowa z cyfrą 3
oraz właściwym rokiem.
• Z pozwolenia na trzecią wędkę można korzystać wyłącznie na
łowiskach oznakowanych symbolem B.
Kontrola
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów kontroler jest uprawniony do
zatrzymania pozwolenia na połowy nocne oraz pozwolenia na trzecią
wędkę poprzez usunięcie odpowiedniej naklejki z karty VISpas. Następnie
kontroler ma obowiązek natychmiastowego przekaz ania tych dokumentów
zrzeszeniu, z podaniem numeru karty VISpas oraz powodu jej
zatrzymania. Komisja, w której skład wchodzi Sportvisserij Nederland
oraz zrzeszenia wędkarskie, podejmuje decyzję w sprawie ewentualnej
sankcji; od tej sankcji nie przysługuje zażalenie. W porozumieniu ze
zrzeszeniami, Sportvisserij Nederland ma prawo do odmowy możliwości
nabycia nowego pozwolenia na połowy nocne i/lub pozwolenia na trzecią
wędkę bez podania przyczyny.
KODEKS POSTĘPOWANIA
Kodeks postępowania znajdziesz na odwro cie tej listy.
POSTĘPOWANIE Z RYBAMI
• Staraj się zapobiec połknięciu haczyka.
• Złowioną rybę chwytaj wyłącznie wilgotnymi dłońmi.
• Haczyk usuwaj bardzo ostrożnie.

KODEKS STOSOWANIA SIATEK
Z badań wynika, że stosowanie siatek nie musi być szkodliwe dla
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przechowywanych w niej ryb. Obowiązuje ogólna zasada: im mniej
czynności wykonywanych przy rybie, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia.
Każda dodatkowa czynność oznacza dodatkowe ryzyko. Dlatego też
siatki należy używać tylko w razie konieczności.
W przypadku zakupu lub naprawy siatki zaleca się zapewnienie
następujących parametrów:
• średnica co najmniej 40 cm;
• długość co najmniej 2,5 m;
• oczka sieci o rozmiarze co najmniej 6 mm;
• brak węzłów;
• miękki materiał;
• wystarczająca liczba obręczy dla dobrego ułożenia.
Podczas stosowania siatki należy pamiętać, aby:
• jak największa jej część była zanurzona, aby ryba mogła wykorzystać
jej przestrzeń;
• siatka była w miarę możliwości rozłożona poziomo, nie pionowo;
• falowanie nie miało wpływu na siatkę, gdyż może uszkodzić rybę;
• ryba przebywała w siatce jak najkrócej;
• w siatce nie znajdowało się zbyt wiele ryb;
• siatka była ostrożnie opróżniana.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z OŁOWIEM
Ołów nie występuje naturalnie w środowisku. Jest niebezpieczny dla ludzi
i zwierząt. Dlatego należy w miarę możliwości stosować przyjazne
środowisku alternatywy, takie jak kamień, beton, szkło, żelazo, wolfram i
miedź. Cyna i cynk nie stanowią alternatyw przyjaznych środowisku.
Najważniejsze pozostałe zalecenia:
• Nigdy nie używaj ołowiu w linkach łamanych jako sy stemu
bezpiecznego dla ryb.
• Z uwagi na ryzyko dla zdrowia nie odlewaj ołowianych przedmiotów do
użytku w ramach wędkarstwa sportowego.
• W przypadku sztucznych przynęt zawierających ołów stosuj chwytak do
przynęt, co zapobiegnie ich utracie.
• Zużyty ołów wyrzucaj do pojemników na odpady chemiczne.
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ZASADY SPORTVISSERIJ NEDERLAND W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z
KARPIAMI
Poza zwykłymi zasadami postępowania obowiązują specjalne zasady
dotyczące połowu karpi:
• Wędkuj z użyciem zastępujących ołów ciężarków;
• Wędkuj wyłącznie z użyciem systemów bezpiecznych dla ryb;
• Podczas usuwania haczyków i fotografowania stosuj matę do usuwania
haczyków;
• Podczas usuwania haczyka i fotografowania nie dopuść do wyschnięcia
ryby;
• Odpowiedzialnie stosuj worek do przechowywania;
• Unikaj nadmiernego dokarmiania.
Wszystkie mokre akcesoria (siatkę, matę itp.) dokładnie wypłucz w domu
ciepłą wodą. Następnie dokładnie wysusz w celu uniknięcia
rozprzestrzeniania chorób ryb.

10

USTAWOWE ZASADY POŁOWÓW
Wędkarstwo (sportowe) regulowane jest przez ustawę o rybołówstwie z
1963 r. Znajdują się w niej najważniejsze przepisy prawne. Od 1 stycznia
2015 r. za prawnie obowiązujące pisemne zezwolenie uznaje się również
elektroniczną wersję Listy Łowisk w formie VISplanner wraz z kartą
VISpas. Każdy wędkarz musi być w stanie potwierdzić swoje prawo do
połowu w danym miejscu.
POŁOWY NA WODACH WEWNĘTRZNYCH
Pisemne zezwolenie
Aby móc wędkować na wodach wewnętrznych, wędkarz potrzebuje
pisemnego zezwolenia podmiotu, który zarządza danym łowiskiem. W
większości przypadków podmiotem tym jest stowarzyszenie lub związek
wędkarski, który korzysta z prawa do połowów dla własnych człon ków i
udostępnia to prawo innym za pośrednictwem zezwoleń. VISpas i
VISplanner lub Lista Łowisk stanowią razem pisemne zezwolenie
uprawniające do połowów na wodach wymienionych na listach.
Okres zakazu stosowania przynęt
Od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja obowiązuje zakaz stosowania
pewnych przynęt. W okresie tym zabrania się połowu z użyciem
produktów odzwierzęcych, martwych ryb lub fragmentów ryb (niezależnie
od wielkości) oraz przynęt sztucznych z wyjątkiem sztucznych muszek
mniejszych niż 2,5 cm. Zasady te nie dotyczą następujących słodkich wód
wewnętrznych: Veerse Meer i Grevelingenmeer. W przypadku IJsselmeer
zakaz obowiązuje od 16 marca do 1 lipca. Uwaga: na niektórych wodach
z tej listy obowiązuje dłuższy okres zakazu. Informacja znajduje się prz y
odnośnych łowiskach.
Okres zakazu połowu określonych gatunków ryb/obowiązek wypuszczania
Niektóre gatunki ryb objęte są okresem zakazu na mocy ustawy o
rybołówstwie. W przypadku złowienia takiej ryby w okresie zakazu należy
obchodzić się z nią z największą ostrożnością i natychmiast żywą i
nieuszkodzoną wypuścić z powrotem do wody. Uwaga: na niektórych
wodach z tej listy obowiązuje dłuższy okres zakazu. Informacja znajduje
się przy odnośnych łowiskach.
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OKRESY ZAKAZU DLA OKREŚLONYCH GATUNKÓW
RYB

Od 1 marca do ostatniej
soboty maja Od 1 kwietnia do
ostatniej soboty maja Od
1 kwietnia do 31 maja Od
1 listopada do 31 stycznia i
od 1 marca do 30 kwietnia Od
1 października do 31 marca
Cały rok

Szczupak
Sandacz i brzana, kleń, jaź
Minóg rzeczny
Pstrąg potokowy
Troć, łosoś, aloza, parposz,
miętus, jelec, podusta, lipień,
minóg morski i sum

Uwaga: na podstawie warunków stosowania karty VISpas
obowiązuje ogólny obowiązek wypuszczania węgorzy.

Chronione gatunki ryb
W ustawie o ochronie przyrody wymienione są gatunki ryb, których nie
wolno poławiać. Dotyczy to następujących gatunków:
Belona atlantycka, Cottus rhenanus, minóg strumieniowy, strzebla
potokowa, piekielnica wschodnia, piskorz, sieja, miętus.
Zakaz stosowania żywych przynęt
Podczas połowów zabrania się stosowania w roli przynęty zwierząt
kręgowych (np. żywych ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Połowy z
użyciem robaków i larw są dozwolone.
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MINIMALNE ROZMIARY GATUNKÓW RYB
W przypadku złowienia ryby mniejszej od minimalnego wymiaru należy
ją natychmiast wypuścić do tej samej wody. Wykaz minimalnych
rozmiarów gatunków ryb:
Okoń*
22 cm
Brzana
30 cm
Molwa niebieska
Pstrąg potokowy
Morszczuk
Dorsz

70
25
27
35

cm
cm
cm
cm

Stornia
20
Śledź
20
Ostrobok pospolity 15
Kleń
30

cm
cm
cm
cm

Molwa

63 cm

Makrela

30 cm

Minóg rzeczny
Smuklica
Gładzica

20 cm
20 cm
27 cm

Sardynka
Plamiak
Szczupak

11 cm
30 cm
45 cm

Sandacz

42 cm

Sola

24 cm

Witlinek
Labraks

27 cm
42 cm

Rdzawiec
Lin

30 cm
25 cm

Czarniak
Homar
europejski
Krab kieszeniec

35 cm
Sardela
85 m (głowotułów)
m
115 m (głowotułów)
m

12 cm

Głowotułów: Od końca ogona do końca oczu (bez czułków)
* Dopuszcza się (z wyjątkiem IJsselmeer) posiadanie niewymiarowego
żywego okonia, pod warunkiem że jest on trzymany w siatce lub
wiadrze i zostanie wypuszczony żywy do tej samej wody.
Dopuszczalna liczba posiadanych martwych okoni poniżej rozmiaru
minimalnego stosowanych jako przynęta (z wyjątkiem IJsselmeer)
wynosi 20 sztuk.

POŁOWY MORSKIE
Wędkarstwo sportowe w strefie rybołówstwa, wodach przybrzeżnych i
obszarach morskich
Wędkarze sportowi wędkują również na wodach morskich, gdzie
obowiązują inne zasady niż na wodach wewnętrznych. Ogólnie rzecz
biorąc, zasady połowów morskich są bardziej uproszczone. Należy
wiedzieć, że na podstawie ustawy o rybołówstwie z 1963 r. wyróżnia się
trzy obszary połowów morskich: strefę rybołówstwa, wody przybrzeżne i
obszary morskie. Na obszarach tych obowiązują różne zasady.
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W strefie rybołówstwa, na wodach przybrzeżnych i obszarach morskich
nie potrzebujesz zezwolenia podmiotu uprawnionego ani pozwolenia, aby
móc wędkować.
Wody przybrzeżne
Do wód przybrzeżnych zalicza się: Mo rze Wattowe, holenderską część
zatoki Dollart i rzeki Ems, Maasmond, Nieuwe Waterweg do linii
wschodniej główki mola Maassluis w kierunku zielonego nabieżnika nr 14,
Calandkanaal i otwarte porty do najdalej wysuniętej w kierunku morza
zapory przeciwpowodziowej, Beerkanaal z otwartymi portami, Zeegat van
Goeree, Brouwerhavensegat, Oosterschelde, Westerschelde, położone
tam otwarte porty i wszystkie wody pozostające z nimi w otwartym
połączeniu, w tym kanał przez Zuid -Beveland.
Ważne: Morze wzdłuż plaż w Hola ndii Północnej i Południowej oraz nad
Wyspami Fryzyjskimi zawsze określa się mianem wybrzeża, jednak
zgodnie z ustawą o rybołówstwie nie są to wody przybrzeżne. Na wodach
przybrzeżnych obowiązuje ograniczenie do dwóch wędek z maks. trzema
haczykami na wędkę.
Obszar morski
Pod pojęciem obszaru morskiego rozumie się, wbrew pozorom, jedynie
ograniczone powierzchnie wodne: porty IJmuiden (w tym wewnętrzna
strona przystani) i kanały prowadzące do Kanału Morza Północnego,
Uitwateringskanaal w Katwijk i porty od S cheveningen do najdalej
wysuniętych w kierunku morza zapór przeciwpowodziowych. Na obszarze
morskim można wędkować z użyciem maksymalnie trzech haczyków i na
jednej wędce.
Strefa rybołówstwa
Pod pojęciem strefy rybołówstwa rozumie się Morze Północne wzdłuż
holenderskiego wybrzeża sąsiadujące z obszarem morskim i wodami
przybrzeżnymi. Strefa rybołówstwa to potocznie określane „morze”. W
strefie tej nie obowiązują restrykcje dotyczące liczby wędek i haczyków.
Strefa rybołówstwa, wody przybrzeżne i obszary morskie
Szczegółowe mapki znajdziesz na następnych stronach.
Minimalne rozmiary gatunków ryb i limit torby
W przypadku połowów morskich zastosowanie mają takie same rozmiary
minimalne co w przypadku połowów na wodach wewnętrznych (zob.
tabela na str. 12). W przypadku dorsza można posiadać maks. 25 ryb lub
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20 kg. Przepisy dotyczące labraksa regulowane są na poziomie europejskim i
niekiedy zmieniają się kilka razy w roku. Aktualne zasady znajdziesz na
www.sportvisserijnederland.nl. Zabronione jest
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ponadto posiadanie na wodach labraksa i dorsza pozbawionych głowy lub
filetowanych, gdyż uniemożliwia to kontrolę długości i gatunku.
W przypadku węgorza, łososia, pstrąga, siei, jesiotra atlantyckiego, minoga
morskiego, parposza i alozy obowiązuje nakaz wypuszczania!
KODEKS POŁOWÓW MORSKICH
Do połowów morskich zastosowanie ma odrębny kodeks
postępowania. Jego treść znajdziesz na stronie
www.sportvisserijnederland.nl

obszar morski
Katwijk obszar morski
Scheveningen
wody przybrzeżne
Europoort

Wody
przybrzeżne
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Strefa
rybołówstwa
Wody
przybrzeżne
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