
Przewodnik po  
irlandzkich przepisach 

 wędkarskich



Wstęp
Irlandia, tak jak wszystkie inne kraje, posiada przepisy dotyczące tego, jak, kiedy i gdzie wędkarze mogą 
łowić. Jest to konieczne, aby móc korzystać z zasobów naturalnych i przeciwdziałac kłusownictwu. Ten 
krótki przewodnik ma na celu przedstawić wędkarzom szybki przegląd przepisów, które odnoszą się 
do różnych dyscyplin wędkarskich i / lub gatunków ryb. Przewodnik koncentruje się na przepisach w 
Irlandii, ale zawiera również informacje o tym, gdzie można znaleźć informacje na temat przepisów 
obowiazujacych w Irlandii Północnej.
Przewodnik jest podzielony na poszczegolne dyscypliny wędkarskie, ponieważ konkretne przepisy odnosza 
sie do różnych dyscyplin. U góry każdej strony przedstawiona jest tabela, w której znajdują się odpowiedzi 
na najbardziej oczywiste pytania wędkarza. Następnie w akapitach poniżej zawarte są dodatkowe 
szczegóły.
Informacje zawarte w tym przewodniku są obszerne i dają ogólny przegląd przepisów wędkarskich, dzięki 
czemu można dowiedzieć się, co może być wymagane przed planowaniem wędkowania, oraz w jego 
trakcie. Nie możemy opisać wszystkiego w tak małym przewodniku, dlatego zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej  
www.fishinginireland.info w celu uzyskania informacji na temat poszczególnych łowisk, a także do 
zasięgnięcia informacji na miejscu, przed łowieniem (np. w sklepie wędkarskim lub przy zakupie 
zezwolenia) 
Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem sprawdź najnowsze przepisy tutaj : 
https://fishinginireland.info/regulations/

Dostępność
W Irlandii łowienie ryb jest łatwo dostępne, w większości bezpłatne lub kontrolowane przez kluby, które 
udostępniają lub sprzedaja zezwolenia na połów ryb. W przypadkach, gdy łowienie ryb jest kontrolowane 
przez kluby lub prywatnych właścicieli, dostęp do łowiska odbywa się zwykle w wyznaczonych punktach, 
określonych przy zakupie zezwolenia. W innych przypadkach , np. gdy korzystanie z łowisk jest bezpłatne, 
dostęp może odbywać się przez pola uprawne, lub teren prywatny. Przed przekroczeniem granicy należy 
uzyskać zgodę właściciela gruntu. Właściciele gruntów przyleglych do łowiska nie są zwykle jego 
zarządcami więc wędkarze muszą upewnić się iż posiadają wszelkie wymagane zezwolenia (licencje) do 
korzystania z danego łowiska.

Ogólne przepisy dotyczące śródlądowych
Istnieją pewne ogólne przepisy, które obowiązują podczas łowienia we wszystkich
słodkowodnych łowiskach- jeziorach, rzekach i strumieniach:

 � Jedyną legalną metodą połowu ryb słodkowodnych jest łowienie z użyciem wędki i linki
 � Nie możesz łowić więcej niż dwiema wędkami jednocześnie.
 � Nie możesz używać żywych ryb jako przynęty
 � Nie możesz przenosić żywej płoci z jednej wody na inne wody
 � Nie wolno zabijać ani mieć w posiadaniu żadnej “podhaczonej” ryby (tj. Ryby, która nie była zaczepiona 
w pysku)

 � Nie wolno łowić węgorzy, a złowione przypadkowo węgorze muszą być wypuszczone z powrotem do 
wody.

 � Na wodach które są oznaczone jako zamknięte lub jako stefy “No Kill” dla połowu łososi, zabrania 
się używania robaków jako przynęty, a do łowienia innych gatunków ryb wolno stosować wyłącznie 
pojedyńcze lub podwójne haczyki bezzadziorowe.

Połów pstrąga potokowego

Licencja? Nie licencja nie jest wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Często

Zezwolenie wymagane dla wielu rzek
Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku 

wielu jezior

Sezon otwarty / zamknięty Tak Zależy od łowiska

Limity polowu Tak Zależy od łowiska

Wymiary ochronne Tak Zależy od łowiska

Ograniczenia metod połowu Tak Zależy od łowiska

Licencja: W Irlandii nie trzeba kupować licencji państwowej na pstrąga potokowego.
Zezwolenie: Łowienie pstrągów w rzekach jest najczęściej kontrolowane przez lokalne kluby wędkarskie, 
które zwykle dzierżawią prawa do wędkowania na kilku kilometrach rzeki i udostępniają przyjezdnym 
wędkarzom całodniowe bilety / pozwolenia. Bilety te kosztują zazwyczaj nie więcej niż 10–20 EUR i 
można je kupić w lokalnym sklepie lub na stacji benzynowej.
Łowienie pstrągów na wielu jeziorach, w tym Loughs Corrib, Mask, Conn Cullin , Arrow, Allen, Ree i Derg, 
jest bezpłatne i nie jest wymagane żadne dodatkowe pozwolenie.
Sezon połowu: Data otwarcia sezonu na dzikiego pstrąga potokowego waha się w zależności od łowiska 
oraz regionu, ale najczęściej mieści się w terminie między 15 lutego a 17 marca.  Większość łowisk zamyka 
sie w dniu 30 Września, z pewnymi wyjątkami, gdzie koniec sezonu może przypadać na daty pomiędzy 
15 września a 12 października. Lokalne Kluby mogą mieć własne przepisy dotyczące dat otwarcia i 
zamknięcia sezonu.
Limity połowu : Wiele łowisk ma odrębne limity, które będą się zmieniać w zależności od łowiska. Inland 
Fisheries Ireland radzi wędkarzom, aby łowili w sposób zrównoważony i praktykowali zasade „Złow i 
wypuść”.
Wymiary ochronne: Prawie każda rzeka i jezioro ma określone wymiary ochronne dla pstrąga potokowego. 
Różnią się one w zależności od wody, a szczegóły są dostępne w sekcji poświęconej łowieniu pstrąga 
potokowego, na naszej stronie internetowej: https://fishinginireland.info/trout/
Metody wędkarskie: Niektóre kluby wędkarskie egzekwuja własne zasady dotyczące metod wędkarskich, 
takie jak np. „Tylko wędkarstwo muchowe”. Jeśli łowisz na rzece, która jest zamknięta lub łowisz i 
wypuszczasz łososie (patrz na odwrocie), nie możesz używać robaków jako przynęty i musisz użyć 
pojedynczych lub podwójnych haczyków bezzadziorowych.
Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem sprawdź najnowsze przepisy tutaj : 
https://fishinginireland.info/regulations/



Licencja: podczas łowienia łososia musisz posiadać Licencję Stanową. (state salmon licence) Licencja 
zawiera rejestr połowu, a także może zawierać znaczniki (opaski) dla ryb, które zdecydujesz sie zatrzymać. 
Licencje można kupić tutaj: https://store.fishinginireland.info/

 � Wszystkie łososie, które zdecydujesz się zatrzymac, muszą zostac oznakowane, a rejestr połowu 
wypełniony niezwłocznie po uśmierceniu ryby.

 � Wszystkie złowione łososie, również te wypuszczone (w tym Kelty ) muszą być wpisane do rejestru 
połowu.

 � Zabrania się sprzedaży łososi złowionych na wędkę

Co roku publikujemy listę naszych łowisk łososiowych, w ktorej wyszczególniono, które łowiska są:

1. otwarte dla wędkarzy, 
2. zamkniete dla wędkarzy, lub 
3. otwarte wyłącznie na zasadzie „zlow i wypusc” . 
Lista ta jest dostępna online i należy się z nią zapoznać przed przed podjęciem próby łowienia: https://
fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Zezwolenie: Poza licencją państwową, połów łososia może wymagac również dodatkowego zezwolenia 
(permit) na konkretne łowisko. Są one zwykle dostępne do sprzedaży lokalnie.

Sezon połowu: sezon na połów łososi otwiera się 1 stycznia na niewielkiej ilości łowisk. Reszta łowisk 
otwiera sie w różnych terminach w lutym, marcu, kwietniu i maju. Sezon wędkarski na łososie zamyka się 
w dniu 30 września.

Limity połowu: Maksymalny roczny limit to 10 łososi lub troci wędrownej (pow. 40cm). Limity na 
poszczególne rzeki oraz ich dopływy mogą być uzależnione od obowiązujących dodatkowych obostrzeń. 

Wykorzystując maksymalny dopuszalny roczny limit ryb przeznaczonych do zabrania, wędkarz może 
zatrzymać:

 � Limit dzienny - od 1 Stycznia do 11 Maja - dozwolone jest zatrzymanie jednego łososia (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie (jednak nie wiecej niz trzy ryby łącznie przez cały 
ten okres)

 � Limit dzienny - od 12 Maja do 31 Sierpnia - dozwolone jest zatrzymanie trzech łososi (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie (z wyjątkiem, sytuacji kiedy posiadamy tylko jedno 
dniową licencję. W takim przypadku możemy zabrać 1 rybe.)

 � Limit dzienny - od 1 września do końca sezonu: dozwolone jest zatrzymanie jednego łososia (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie

Po przekroczeniu dziennego limitu połowu, wędkarzom wolno dalej łowić jednak każda koleja ryba musi 
zostać wypuszczona a połow może odbywać się wyłącznie z użyciem pojedynczych bądz podwójnych 
haczykow bezzadziorowych, a łowienie na robaki jest wtedy zabronione.

Zabijanie i posiadanie „podhaczonych” ryb jest zabronione.

Limity wielkości: Nie ma ograniczeń dla łososia

Metody wędkarskie i inne przepisy:

Na łowiskach oznaczonych wyłącznie jako „Złów i wypuść” (No Kill)
 � Łowienie na robaki jest zabronione.
 � Wędkarze mogą używac wyłącznie pojedyńczych lub podwójnych haczyków bezzadziorowych
 � Ze zlowioną rybą należy obchodzić się ostrożnie i nie należy jej wyjmować z wody przed 
wypuszczeniem.

Powyższa lista obejmuje ogólne zasady oraz podstawowe przepisy. Dodatkowo występują dalsze 
obostrzenia które mogą się różnić w zależności od rzeki / jeziora, na którym łowisz. Wędkarze muszą 
zapytać lokalnie, jakie dodatkowe przepisy mogą obowiązywać i / lub sprawdź informacje na temat 
danego łowiska na naszej stronie internetowej:  
https://fishinginireland.info/salmon/

Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj : https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Połów łososia

Licencja? Tak Licencja stanowa 
zawsze wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Zazwyczaj Większość lowisk lososia wymaga dodatkowego 

zezwolenia

Sezon otwarty / zamknięty Tak Różni się w zależności od łowiska

Limity połowu Tak

Zabronione jest zatrzymanie ryb na łowisku C&R 
1-3szt. dziennie na łowiskach otwartych do 

maksymalnie 10 sztuk rocznie. S 
zczegóły na odwrocie.

Wymiary ochronne Nie Brak wymiaru

Ograniczenia metod połowu Często Często lokalne ograniczenia



Licencja: podczas łowienia Troci musisz posiadac Licencję Stanową. (state licence) Licencja zawiera rejestr 
połowu, a także może zawierać znaczniki (opaski) dla ryb, które zdecydujesz sie zatrzymać. Licencje można 
kupić tutaj: https://store.fishinginireland.info/

W Irlandii, każda troć powyżej 40cm, traktowana jest i objęta takimi samymi przepisami jak łosoś:
 � Wszystkie trocie wędrowne większe niż 40 cm, które zdecydujesz się zatrzymać, muszą zostać 
oznakowane, a rejestr połowu odpowiednio wypełniony

 � Wszystkie trocie większe niz 40cm, również te wypuszczone  (w tym Kelty) muszą być wpisane do 
rejestru połowu.

 � Zabrania się sprzedaży złowionych troci wędrownych.
Co roku publikujemy listę naszych łowisk troci wędrownej, w której wyszczególniono, które łowiska są 

1) otwarte dla wędkarzy, 

2) zamkniete dla wędkarzy lub 

3) otwarte wyłącznie na zasadzie „złów i wypuść” . 

Lista ta jest dostępna online i należy się z nią zapoznać przed przed podjęciem próby łowienia: https://
fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Zezwolenie: Poza licencją państwową, połow troci może wymagać również dodatkowego zezwolenia 
(permit) na konkretne łowisko. Są one zwykle dostępne do sprzedaży lokalnie.

Sezon połowu: sezon na połów troci otwiera się 1 stycznia na niewielkiej ilości łowisk. Reszta łowisk 
otwiera sie w różnych terminach w lutym, marcu, kwietniu i maju. Sezon wędkarski na troć zamyka się w 
dniu 30 września.

Połów troci wędrownej Limity połowu: Maksymalny roczny limit to 10 troci (pow. 40cm) . Limity na poszczegolne rzeki oraz ich 
dopływy mogą być uzależnione od obowiązujących dodatkowych obostrzeń. 

Wykorzystując maksymalny dopuszalny roczny limit ryb przeznaczonych do zabrania, wędkarz może 
zatrzymać:

 � Limit dzienny - od 1 Stycznia do 11 Maja - dozwolone jest zatrzymanie jednego łososia (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie (jednak nie wiecej niz trzy ryby łącznie przez cały 
ten okres)

 � Limit dzienny - od 12 Maja do 31 Sierpnia - dozwolone jest zatrzymanie trzech łososi (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie (z wyjątkiem, sytuacji kiedy posiadamy tylko jedno 
dniową licencję. W takim przypadku możemy zabrać 1 rybe.)

 � Limit dzienny - od 1 września do końca sezonu: dozwolone jest zatrzymanie jednego łososia (dowolny 
rozmiar) lub troci wędrownej (pow. 40cm) dziennie

 � Maksymalny limit dzienny troci przeznzczonych do zabrania to 3 szt. (mniej niż 40 cm)
Po osiągnieciu dziennego limitu połowu, wędkarzom wolno dalej łowić, jednak każda koleja ryba musi 
zostać wypuszczona a połów może odbywać się wyłącznie z użyciem pojedynczych bądz podwójnych 
haczykow bezzadziorowych, a łowienie na robaki jest wtedy zabronione.

Zabijanie i posiadanie „podhaczonych” ryb jest zabronione.

Wymiar Ochronny: Nie ma ograniczeń wielkości dla troci wędrownej, (wymiar minimalny), ale każda troć 
wędrowna powyżej 40 cm, którą zdecydujesz się zatrzymać,  musi zostać oznakowana, oraz wpisana do 
rejestru połowu.

Metody wędkarskie i inne przepisy:
Na łowiskach oznaczonych wyłącznie jako „Złów i wypuść” (No Kill)

 � Łowienie na robaki jest zabronione.
 � Wędkarze mogą używać wyłącznie pojedyńczych lub podwójnych haczyków bezzadziorowych
 � Ze złowiona rybą należy obchodzić się ostrożnie i nie należy jej wyjmować z wody przed 
wypuszczeniem.

Zabronione jest zabijanie troci w nastepujacych lokalizacjach:

 � Dystrykty wędkarskie Galway, Connemara lub Ballinakill , w tym na morzu od Hag’s Head w hrabstwie 
Clare do Clew Bay (i na wszystkich wodach wpływających do Clew Bay), w Dystrykcie Bangor na 
południe od linii poprowadzonej ze wschód na zachód przez Achill Head

 � Dystrykt Kerry, w części morza na wschód od linii między Bolus Head i Lamb’s Head i wodami 
uchodzącymi do morza (tj. Obszar Waterville)

Powyższa lista obejmuje ogólne zasady oraz podstawowe przepisy. Dodatkowo występują dalsze 
obostrzenia które mogą się różnić w zależności od rzeki / jeziora, na którym łowisz. Wędkarze muszą 
zapytać lokalnie, jakie dodatkowe przepisy mogą obowiązywać i / lub sprawdzić informacje na temat 
danego łowiska na naszej stronie internetowej:  
https://fishinginireland.info/salmon/

Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj : https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Licencja? Tak Licencja stanowa 
zawsze wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Zazwyczaj Większość łowisk troci wymaga dodatkowego 

zezwolenia

Sezon otwarty / zamknięty Tak Różni się w zależności od łowiska

Limity połowu Tak

1-3 trocie powyżej 40 cm dziennie do maks. 10 
sztuk rocznie. Dzienny limit to 3 sztuki troci na 

dzień (dowolny rozmiar).
Szczegóły na odwrocie.

Wymiary Ochronne Nie Brak wymiaru

Ograniczenia metod połowu Często Często lokalne ograniczenia



Licencja: Do łowienia wyżej wymienionych gatunków nie jest wymagana licencja państwowa. 
Zezwolenie: Na większości łowisk w Irlandii, połów wyżej wymienionych gatunków jest bezpłatny. Jest 
tylko kilka miejsc, w których zezwolenie na łowienie jest wymagane. Dotyczy to nastepujących miejsc:

 � Obszar wędkarski Midland : https://fishinginireland.info/midland-permit/             
 � na łowiskach ESB : https://www.esb.ie/acting-responsably/fisheries-2 oraz na kilku mniejszych 
jeziorach zarządzanych lokalnie.                           

Sezon połowu: W Irlandii nie ma okresu ochronnego na łowienie wyżej wymienionych gatunków, można 
łowić przez cały rok.
Limity połowów / wymiary ochronne: dozwolone jest zatrzymanie 4 ryb jednego dnia. Ryby te muszą 
mierzyć MAKSYMALNIE 25cm (do rozwidlenia ogona)
Metody wędkarskie i inne przepisy

 � Obowiazuje całkowity zakaz połowu węgorzy, a złowione przypadkowo węgorze muszą być 
wypuszczone z powrotem do wody.

 � Nie możesz używać żywych ryb jako przynęty. (metoda „na żywca”)
 � Możesz używać maksymalnie 2 wędek jednocześnie
 � Nie wolno sprzedawać złowionych ryb
 � Zabrania się przenoszenia w jakimkolwiek celu żywej płoci ( Rutilus rutilus ) z jednych wód na inne 
wody 

 � Na niektórych wodach, na których odbywa się również połów łososia / troci wędrownej / pstrąga 
potokowego, mogą obowiązywać dodatkowe zasady. Na przykład może być wymagane użycie 
pojedyńczego haczyka bezzadziorowego lub niektóre przynęty (np. robaki) mogą zostać zakazane. 
Będziesz musiał zapytać lokalnie, aby poznać zasady przed rozpoczęciem wędkowania.

Więcej informacji na temat wędkarstwa słodkowodnego w Irlandii znajduje się na naszej stronie 
internetowej: https://fishinginireland.info/coarse/
Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj: https://fishinginireland.info/regulations/

Połów szczupaka

Licencja: Do łowienia szczupaków nie jest wymagana licencja państwowa. 
Zezwolenie: Na większośći łowisk w Irlandii, połów szczupaków jest bezpłatny. Jest tylko kilka łowisk, w 
których zezwolenie na łowienie szczupaków jest wymagane. Dotyczy to następujacych miejsc:

 � Obszar wędkarski Midland : https://fishinginireland.info/midland-permit/             
 � na łowiskach ESB : https://www.esb.ie/acting-responsably/fisheries-2 oraz na kilku mniejszych 
jeziorach zarządzanych lokalnie.

Sezon połowu: W Irlandii nie ma okresu ochronnego na łowienie szczupaków, można łowić przez cały rok.
Limit połowu: Zabronione jest zatrzymanie oraz posiadanie więcej niż 1 szczupaka (mniejszego niż 50 cm) 
lub więcej niż 0,75 kg mięsa szczupaka.
Wymiar ochronny: Wszystkie szczupaki POWYŻEJ 50 cm długości (mierzone do rozwidlenia ogona) należy 
wypuścić z powrotem do wody.
Metody wędkarskie i inne przepisy:

 � Nie możesz używać żywych ryb jako przynęty. (metoda „na żywca”)
 � Możesz używać maksymalnie 2 wędek jednocześnie
 � Nie możesz mieć więcej niż 12 ryb słodkowodnych (martwe rybki) do wykorzystania jako przynętę 
podczas łowienia szczupaków

 � Jeśli masz więcej niż 4 ryby słodkowodne przeznaczone do stosowania jako przynęty podczas łowienia 
szczupaków, musisz spełnic nastepujące warunki  
(a) Ryby te muszą być nabyte w sklepie wędkarskim lub u dystrybutora przynęt 
(b) konieczne jest posiadanie paragonu/ dowodu zakupu.

Więcej informacji na temat łowienia szczupaków w Irlandii znajduje się na naszej stronie internetowej: 
https://fishinginireland.info/pike/
Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj: https://fishinginireland.info/regulations/

 Połów ryb słodkowodnych  
(okoń, węgorz i karpiowate)

Licencja? Nie Licencja stanowa nie jest wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Rzadko Zezwolenie wymagane tylko w przypadku 

niewielkiej liczby łowisk

Sezon otwarty / zamknięty Nie Wędkowanie przez cały rok

Limity połowu Tak 1 szczupak dziennie

Wymiary Ochronne Tak Maksymalny rozmiar 50 cm 

Ograniczenia metod połowu Tak Różne, patrz poniżej

Licencja? Nie Licencja stanowa nie jest wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Rzadko Zezwolenie wymagane tylko w przypadku 

niewielkiej liczby łowisk

Sezon otwarty / zamknięty Nie Wędkowanie przez cały rok

Limity połowu Tak 4 ryby dziennie

Wymiary Ochronne Tak Maksymalny rozmiar 25 cm  
(do rozwidlenia ogona)

Ograniczenia metod połowu Tak Różne, patrz poniżej



Licencja? Rzadko Tylko w przypadku łowienia łososia lub troci 
wędrownej

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Nie Zezwolenie nie jest wymagane

Sezon otwarty / zamknięty Rzadko Tylko w przypadku łowienia łososia lub troci 
wędrownej

Limity połowu Rzadko Tylko w przypadku łososia, troci i labraksa

Wymiary Ochronne Rzadko Tylko w przypadku łososia, troci i labraksa

Ograniczenia metod połowu Tak Ograniczenia dotyczące trollingu pełnomorskiego

Licencja? Nie Licencja stanowa nie jest wymagana

Wymagane dodatkowe 
zezwolenie? Nie Zezwolenie nie jest wymagane

Sezon otwarty / zamknięty Nie Może się zmieniać z roku na rok (patrz poniżej)

Limity połowu Tak Patrz poniżej

Wymiary Ochronne Tak Minimalny wymiar 42 cm

Ograniczenia metod połowu Nie Brak ograniczeń dotyczących metod

Licencja / Zezwolenia: Licencja państwowa jest niezbedna tylko w przypadku połowów troci wędrownej 
(i łososia). Poza tym wędkarstwo morskie w Irlandii jest bezpłatne, bez licencji ani zezwolenia.

Do połowów tuńczyka błękitnopłetwego wymagane jest specjalne zezwolenie, które jest przyznawane 
ograniczonej ilości łodzi czarterowych, wyłącznie na zasadzie  „złów i wypuść”. Wszelkie inne sposoby 
połowu tuńczyka błękitnopłetwego są zabronione.

Sezon Połowu: W przypadku łososia i troci wędrownej obowiazują sezony otwarte / zamknięte. Dla 
innych gatunków ryb nie ma ograniczeń.

Limity Połowów/ wymiary ochronne: Obowiazują wyłącznie przepisy dotyczące limitów i wymiarow dla 
łososia, troci wędrownej i labraksa. Zobacz inne strony w tej broszurze, aby uzyskać niezbędne informacje.

Metody wędkarskie i inne przepisy:

Gatunki takie jak: Żarłacz śledziowy, płaszczka pospolita, płaszczka siwa, płaszczka bruzdowata, koleń i 
rekin- anioł morski, są uważane za gatunki zagrożone i po złowieniu należy je bezzwłocznie wypuścić z 
powrotem do wody.  Bez specjalnego zezwolenia nie można trolingować przy użyciu sprzętu, który jest w 
stanie wyholowac tuńczyka błękitnopłetwego.

Więcej informacji na temat wędkarstwa morskiego w Irlandii znajduje się na naszej stronie internetowej: 
https://fishinginireland.info/sea/

Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj: https://fishinginireland.info/regulations/

UE reguluje przepisy i podejmuje decyzje o ograniczeniach w kwestii połowów labraksa, więc sytuacja 
jest bardzo płynna. Regulamin może ulec zmianie z roku na rok i / lub z krótkim wyprzedzeniem. Poniższe 
informacje stanowią jedynie wskazanie możliwych przepisów, które mogą mieć zastosowanie.
Licencja / Zezwolenia: Nie ma licencji ani zezwolenia wymaganego do połowu labraksa.
Sezon polowu: Obecnie nie ma zamkniętego sezonu dla labraksa, ale sytuacja zmienia się z roku na rok, 
dlatego należy sprawdzić bezposrednio przed łowieniem.
Limity Połowów/ wymiary ochronne: 
Limity dotyczące bagażu i rozmiaru mogą się regularnie zmieniać, a niektóre okresy w roku można określić 
tylko jako „Złów i wypuść” (No Kill). Obecnie (wiosna 2021 r.) Minimalny rozmiar 42 cm obowiązuje w tych 
porach roku, kiedy dopuszczalne jest utrzymanie basu.
Więcej informacji na temat łowienia labraksa w Irlandii można znaleźć na naszej stronie internetowej:
https://fishinginireland.info/sea/bass
Przepisy wędkarskie nieustannie się zmieniają. Przed wędkowaniem należy sprawdzić najnowsze 
przepisy tutaj: https://fishinginireland.info/regulations/ 

Wędkarstwo morskie Połów bassa morskiego- Labraksa



Irlandia / Irlandia Północna
Wyspa Irlandia sklada się z dwóch odrębnych jurysdykcji: Republika Irlandii (zwanej również Irlandią 
Południową) i Irlandii Północnej, która jest częścią Wielkiej Brytanii. W rezultacie istnieją trzy oddzielne 
agencje kontrolujące wędkarstwo w Irlandii: Inland Fisheries Ireland (IFI), która kontroluje wiekszość 
łowisk w Republice Irlandii, Departament Rolnictwa, Środowiska i Spraw Wiejskich ( Department of 
Agriculture, Environment and Rural Affairs- DAERA), która kontroluje większość łowisk w Irlandii Północnej, 
oraz Loughs Agency, która kontroluje łowiska w systemach Foyle i Carlingford, które obejmują obszar 
między Irlandią Północną a Irlandią. Obszary te zaznaczono na poniższej mapie.
Ten przewodnik zawiera jedynie informacje na temat łowisk kontrolowanych przez IFI w Irlandii. Wędkarze, 
którzy chcą łowić na terenach podleglych Loughs Agency lub wodach kontrolowanych przez DAERA, 
powinni zapoznac się z regulacjami zawartymi poniżej:
DAERA:   www.nidirect.gov.uk/information-and-services/ 
  outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency:  www.ufishireland.org
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Bezpieczeństwo
Wędkarstwo to aktywność związana z woda , charakteryzująca się zmieniającymi się warunkami i 
niebezpieczeństwami, które czasami są trudne do przewidzenia. Utonięcie jest nieustannie obecnym 
zagrożeniem i zawsze nalezy postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku dla bezpieczenstwa 
własnego oraz towarzyszących nam osób.
Podczas łowienia weź pod uwagę następujące kwestie:

 � Noś kamizelkę ratunkową. *
 � Postępuj zgodnie ze wskazówkami znakow ostrzegawczych, zezwoleń, zakazow i ostrzeżeń.
 � Nie podejmuj zbędnego ryzyka podczas brodzenia lub łowienia z łodzi i brzegu.
 � Przed wyjazdem sprawdź prognozę pogody i tabele pływów.
 � Poświęć trochę czasu na obserwację pogody, wody i pływów podczas łowienia.
 � Łów z partnerem / kolegą lub daj znać komuś, dokąd się wybierasz.
 � Weź w pełni naładowany telefon komórkowy w wodoodpornej obudowie / torbie.
 � *  Noś odpowiednią odzież i obuwie

* Noszenie kamizelki ratunkowej jest prawnie wymagane na łodzi o długości poniżej 7 metrów. Obejmuje 
to wszystkie łodzie wedkarskie.

Bardziej szczegółowe porady dotyczace zasad bezpieczenstwa podczas wędkowania znajdziesz na stronie: 
www.fishinginireland.info/safety.htm

„Złow i wypuść”
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za stan naszych łowisk, tak aby przyszłe pokolenia również mogły 
czerpać z nich radość . Większość łowisk jest narażona na wiele zagrożeń, w tym zanieczyszczenie, pobór 
wody i kłusownictwo. Wszystko to ma negatywny wpływ na rybostan naszych wód. Z tego powodu 
namawiamy wszystkich wędkarzy do rozważenie stosowania metody Catch & Release dla wiekszości 
złowionych ryb. Podczas wędkowania zawsze traktuj priorytetowo dobrostan ryb i uwieczniaj okazy za 
pomocą szybkiego zdjęcia, a następnie ostrożnie je uwalniaj. Pamiętaj: „Złów, zrób zdjęcie, Uwolnij”
#CPRsavesfish

Nie zostawiaj śladów
Prosimy o stosowanie się do siedmiu zasad kampanii „Leave No Trace Ireland”:
Planuj z wyprzedzeniem i przygotuj się; Podróżuj i biwakuj na trwałych powierzchniach; Właściwie usuwaj 
odpady; pozostaw miejsce takim jak je zastałes; Zminimalizuj skutki palenia ogniska (uważaj na ogień); 
Szanuj dziką przyrodę; Miej wzgląd na innych.
Pojazdy należy parkować w wyznaczonych miejscach oraz w taki sposób, aby nie powodowały utrudnień.

Wędkarze powinni łowić w sposób odpowiedzialny i zrównoważony - w miarę 
możliwości używaj, haczyków bezzadziorowych oraz praktykuj metode „Złów i 
wypuść” bez wyciągania ryby z wody jesli to mozliwe.
www.leavenotraceireland.org

Bezpieczeństwo biologiczne
Wodne gatunki inwazyjne i patogeny ryb są łatwo przenoszone z jednego cieku wodnego na drugi 
za pomocą min. sprzętu wędkarskiego, łodzi i odzieży wędkarskiej. Może to być bardzo szkodliwe dla 
środowiska w tym ryb i organizmów zamieszkujących dane siedlisko. Prosimy wszystkich wędkarzy o 
uwagę i wyczyszczenie sprzętu podczas przemieszczania się z jednej wody na drugą.
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http://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
http://www.ufishireland.org


Pełne informacje na temat przeciwdzialania gatunkom inwazyjnym są dostępne na naszej stronie 
internetowej pod adresem:
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Lub poprzez Invasive Species Ireland pod
adresem http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Klauzula odpowiedzialności.
Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność treści tej publikacji oraz zawartych w niej map 
i stron internetowych. Inland Fisheries Ireland nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub 
pominięcia w tekście. Niektóre zajęcia sportowe mogą ze swej natury być niebezpieczne i wiązać się z 
ryzykiem. W takich przypadkach zaleca się wykupienie ubezpieczenia NNW. Jakkolwiek wiele podmiotów 
posiada zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zawsze zaleca się porównanie w danym 
zakładzie lub przedsiębiorstwie poziou ochrony wynikajacego z posiadanego ubezpieczenia.
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