
Ghid cu reglementările  
pescuitului în Irlanda



Prezentare generală
Irlanda, la fel ca și celelalte țări, are reglementări cu privire la modul, perioada și locația în care 
pescuitul este permis. Acest lucru este necesar pentru o gestionare corectă a resursei piscicole și pentru 
protecție împotriva braconajului. Acest scurt ghid își propune să ofere pescarilor o privire de ansamblu 
asupra principalelor reglementări care afectează diferitele discipline de pescuit și / sau specii. Ghidul 
prevede reglementările din Republica Irlanda, dar oferă și informații despre locul în care puteți accesa 
reglementările din Irlanda de Nord.
Ghidul este împărțit în funcție de disciplina de pescuit, deoarece reglementările tind să se potrivească 
cu aceste discipline. În partea superioară a fiecărei pagini poate fi găsit un tabel în care sunt abordate 
cele mai frecvente întrebări pe care le poate avea un pescar. Sub aceste întrebări, pot fi găsite paragrafe 
care conțin detalii suplimentare.
Acest ghid cuprinde informații generale și prezintă o imagine de ansamblu asupra principalelor 
reglementări privind pescuitul, astfel încât să puteți afla tot ceea ce este necesar înainte de a plănui să 
mergeți la pescuit. Nu putem acoperi totul într-un ghid atât de scurt, dar vă recomandăm să verificați 
site-ul nostru www.fishinginireland.info pentru informații despre pescuitul individual și, de asemenea, 
să întrebați la nivel local înaintea partidei de pescuit (de exemplu, într-un magazin de pescuit sau când 
cumpărați un permis).
Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări la urmatorul link: https://fishinginireland.info/regulations/

Accesul
Pescuit în Irlanda este în general facil, acesta fiind fie gratuit, fie controlat de cluburi care pot elibera 
permise contra cost. În cazurile în care pescuitul este controlat de cluburi sau de proprietari privați, 
accesul la zona de pescuit se face în mod normal prin punctele de intrare desemnate, care vor fi indicate 
la achiziționarea permisului dumneavoastră. În celelalte cazuri, când pescuitul este considerat liber, 
accesul se poate face prin terenuri agricole și trebuie solicitată permisiunea proprietarului înainte de a 
traversa terenul. Proprietarii de terenuri nu dețin întotdeauna drepturile de pescuit pe apele adiacente 
terenului lor, iar pescarii trebuie să se asigure că obțin permisiunile corecte înaintea partidei de pescuit.

Reglementări privind pescuitul în apă dulce
Există un set de reglementări generale care se aplică la pescuitul în apele dulci, fie că este vorba de 
lacuri, râuri sau pârâuri de munte.

 � Singura metodă legală în pescuitul speciilor de apă dulce este folosind undița / lanseta.
 � Este interzis pescuitul cu mai mult de două undițe / lansete în același timp.
 � Este interzisă folosirea peștelui viu drept momeală.
 � Este interzisă mutarea (relocarea) de babușcă vie dintr-un ecosistem în altul.
 � Este interzisă uciderea și reținerea oricărui pește care a fost agățat 
neregulamentar (de exemplu, orice pește care nu a fost agățat de gură).

 � Este interzis pescuitul anghilei de apă dulce, orice anghilă prinsă trebuie imediat eliberată.
 � În apele desemnate închise sau în regim “prinde și eliberează” pentru 
somon, este interzisă folosirea de viermi ca momeală și se vor utiliza doar 
cârlige simple sau duble debarbetate în pescuitul oricărei specii.

Pescuitul păstrăvului indigen

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Nu Nu este necesară licența de pescuit

Permisul local de 
pescuit este necesar? Frecvent Este necesar pe majoritatea râurilor 

Pe multe lacuri, nu este necesar permisul

Durata sezonului de pescuit Da Variază în funcție de locație

Limitarea numărului 
de capturi Da Variază în funcție de locație

Limite de dimensiune Da Variază în funcție de locație

Restricții privind 
metoda de pescuit Da Variază în funcție de locație

Licență: În Irlanda, nu este nevoie de licență statală pentru pescuitul păstrăvului indigen.
Permis: Pescuitul păstrăvului pe râuri este cel mai adesea controlat de cluburile locale de pescuit care 
de obicei închiriază drepturile de pescuit pentru câțiva kilometri de râu și pun la dispoziția pescarilor 
permise pentru o zi. În general, aceste permise nu depășesc 10 - 20 EUR și pot fi cumpărate de obicei de 
la magazinele locale.
Pescuitul păstrăvului pe multe lacuri precum Corrib, Mask, Conn, Cullin , Arrow, Allen, Ree și Derg este 
gratuit nefiind necesar niciun permis de pescuit.
Sezonul: Începutul sezonului de pescuit la păstrăv indigen variază de la un râu la altul, dar în 
majoritatea cazurilor, acesta se va deschide între 15 februarie și 17 martie. Pe majoritatea râurilor, 
sezonul se va încheia la 30 septembrie, cu unele excepții pe anumite râuri sau lacuri, unde sezonul se 
va închide între 15 septembrie și 12 octombrie. Cluburile pot avea propriile reglementări cu privire la 
datele de deschidere și închidere.
Limită de cantitate: Pe multe locații sunt limitate capturile. Limitarea capturilor variază în funcție de 
clubul sau asociația care administrează zona respectivă. Inland Fisheries Ireland sfătuiește pescarii să 
pescuiască în mod sustenabil și să practice “prinde și eliberează”.
Dimensiunea minimă: Aproape fiecare râu și lac are limite de dimensiune definite pentru păstrăvul 
indigen. Acestea variază de la apă la apă, iar detaliile sunt disponibile în secțiunea despre pescuitul 
păstrăvului indigen de pe site-ul nostru: https://fishinginireland.info/trout/ 
Metode de pescuit: Unele cluburi de pescuit vor avea propriile reguli cu privire la metodele de pescuit, 
cum ar fi „Doar pescuit cu muscă artificială”. Dacă pescuiți pe un râu desemnat închis sau “prinde și 
eliberează” pentru somon (a se vedea în partea de sus), nu puteți folosi viermi ca momeală și trebuie să 
folosiți cârlige simple sau duble debarbetate.
Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări, înainte de a pescui, accesând: https://fishinginireland.info/regulations/



Licență: Trebuie să aveți o licență de stat în posesia dvs. atunci când pescuiți la somon. Licența include 
un carnețel și poate include, de asemenea, tag-uri pentru peștii pe care doriți să-i păstrați. Licențele pot 
fi achiziționate de aici: https://store.fishinginireland.info/

 � Fiecărui somon pe care doriți să îl păstrați va trebui să îi aplicați un 
tag, iar carnețelul trebuie să fie completat corespunzător.

 � Toți somonii capturați și eliberați (indiferent dacă au depus sau urmează 
să depună) trebuie să fie consemnați în carnețelul de capturi.

 � Este interzisă vânzarea somonului prins cu undița / lanseta.

În Irlanda, publicăm în fiecare an o listă a locațiilor de pescuit la somon, listă în care se va specifica 
statutul fiecărei zone: 

1. deschisă pentru pescuit, 
2. închisă pentru pescuit, sau 
3. deschise doar în regim de “prinde și eliberează”. 

Lista este disponibilă online și trebuie consultată înainte de partida de pescuit:
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Permis: În plus față de licența de stat, pescuitul somonului necesită și un permis pentru zona pe care 
intenționați să o pescuiți. Acestea sunt de obicei disponibile pentru vânzare la asociațiile sau cluburile 
care administrează zona respectivă.

Sezonul: Sezonul de pescuit sportiv la somon se deschide pe 1 ianuarie în cele mai multe locații din 
țară. Restul locațiilor se vor deschide în lunile februarie, martie, aprilie sau mai. Sezonul de pescuit la 
somon se închide în 30 septembrie. Pescuitul cu viermi este strict interzis. Pescarii trebuie să folosească 
cârlige simple sau duble, debarbetate. Peștele prinst rebuie manevrat cu atenție, nu trebuie scos din apă 
și trebuie eliberat imediat. https://fishinginireland.info/salmon/
Limită de cantitate: Există o limită maximă anuală de zece somoni sau un păstrăv de mare cu 
dimensiunea peste 40cm. Limita de cantitate este stabilită în funcție de cota alocată unui râu și al 
afluenților săi.
În cadrul limitei maxime anuale de zece pești, un pescar poate reține:

 � Între 1 ianuarie și 11 mai, un somon (orice dimensiune) sau un păstrăv de mare cu 
dimensiunea peste 40cm pe zi (trei pești în total , pot fi reținuti în această perioadă).

 � Între 12 mai și 31 august, trei somoni (orice dimensiune) sau un păstrăv de mare 
cu dimensiunea peste 40cm pe zi (excepție făcând atunci când este deținută 
doar licență pentru o zi, care permite reținerea unui singur pește).

 � Intre 1 septembrie și până la închiderea sezonului, un somon (orice dimensiune) 
sau un păstrăv de mare cu dimensiunea peste 40cm pe zi.

În cazul în care limita de cantitate a fost atinsă, pescarilor li se permite să pescuiască în regim “prinde 
și eliberează”, folosind doar cârlige debarbetate, simple sau duble iar pescuitul cu viermi va fi strict 
interzis.
Este interzisă păstrarea peștilor agățați neregulamentar.
Dimensiunea minimă: Nu există limite de dimensiune în pescuitul somonului.
Metoda de pescuit și alte reglementări:
Pentru pescuitul în zonele cu regim “prinde și eliberează”:

 � Pescuitul cu viermi este strict interzis.
 � Pescarii trebuie să folosească cârlige simple sau duble, debarbetate.
 � Peștele prinst rebuie manevrat cu atenție, nu trebuie scos din apă și trebuie eliberat imediat.

În timp ce informațiile de mai sus oferă o schemă largă a reglementărilor principale, există o serie de 
reglementări locale care vor varia în funcție de râul / lacul pe care pescuiți.
Pescarii vor trebui să se informeze la nivel local cu privire la ce reglementări se pot aplica și / sau să 
verifice informații despre pescuitul în locația dorită accesând site-ul nostru la:
https://fishinginireland.info/salmon/
Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/regulations/

Pescuitul somonului

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Da Licența de pescuit la somon este obligatorie

Permisul local de 
pescuit este necesar? Frecvent În majoritatea cazurilor, pescuitul  

somonului necesită permis local

Durata sezonului de pescuit Da Variază depinzând de locație

Limitarea numărului 
de capturi Da

Niciun peste nu poate fi reținut în locațiile cu 
regim “prinde și eliberează”. 

1-3 pești pe zi și maxim 10 pe an în 
locațiile unde este permisă reținerea 

somonului. Vezi detaliile pe verso

Limite de dimensiune Nu Fără limită de dimensiune

Restricții privind 
metoda de pescuit Frecvent Adesea sunt întâlnite restricții locale 

privind pescuitul somonului



Licență: trebuie să aveți o licență de stat în posesia dvs. atunci când pescuiți păstrăv de mare în Irlanda. 
Licența include un carnețel de capturi și poate include, de asemenea, tag-uri pentru peștii pe care doriți 
să-i păstrați. Licențele pot fi achiziționate de aici: https://store.fishinginireland.info/

În Irlanda, orice păstrăv de mare cu dimensiunea peste 40cm este tratat cu aceleași reglementări ca și în 
cazul somonului.

 � Fiecărui păstrăv de mare (peste 40cm) pe care doriți să îl păstrați va trebui să îi 
aplicați un tag, iar carnețelul de capturi trebuie să fie completat corespunzător.

 � Toți păstrăvii de mare capturați și eliberați (indiferent dacă au depus sau 
urmează să depună) trebuie să fie consemnați în carnețelul de capturi.

 � Este interzisă vânzarea păstrăvului de mare prins (indiferent de dimensiune).
În Irlanda, publicăm în fiecare an o listă a locațiilor de pescuit la păstrăv de mare, în care se va specifica 
statutul fiecărei zone: 1) deschisă pentru pescuit, 2) închisă pentru pescuit sau 3) deschise doar în regim 
“prinde și eliberează”. Lista este disponibilă online și trebuie consultată înainte de partida de pescuit: 
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Permis: În plus față de licența de stat, pescuitul păstrăvului de mare necesită și un permis local pentru 
zona pe care intenționați să o pescuiți. Acestea sunt de obicei disponibile pentru vânzare la asociațiile 
sau cluburile care administrează zona respectivă.
Sezonul: Sezonul de pescuit sportiv la păstrăv de mare se deschide pe 1 ianuarie în cele mai multe 
locații din țară. Restul locațiilor se vor deschide în lunile februarie, martie, aprilie au mai. Sezonul de 
pescuit la păstrăv de mare se închide în 30 septembrie pentru majoritatea zonelor, dar unele locații pot 
rămâne deschise până în 12 octombrie.

Pescuitul păstrăvului de mare Limită de cantitate: Există o limită maximă anuală de zece păstrăvi de mare (peste 40cm). Limita de 
cantitate este stabilită în funcție de cota alocată unui râu și al afluenților săi. 
În cadrul limitei maxime anuale de zece pești, un pescar poate reține:

 � Între 1 ianuarie și 11 mai, un somon (orice dimensiune) sau un păstrăv de mare cu 
dimensiunea peste 40cm pe zi (trei pești în total , pot fi reținuti în această perioadă).

 � Între 12 mai și 31 august, trei somoni (orice dimensiune) sau un păstrăv de mare 
cu dimensiunea peste 40cm pe zi (excepție făcând atunci când este deținută 
doar licență pentru o zi, care permite reținerea unui singur pește).

 � Intre 1 septembrie și până la închiderea sezonului, un somon (orice dimensiune) 
sau un păstrăv de mare cu dimensiunea peste 40cm pe zi.

 � Există o limită zilnică de sac de trei păstrăvi de mare (până la 40cm) per pescar pe zi

În cazul în care limita de cantitate a fost atinsă, pescarilor li se permite să pescuiască în regim “prinde 
și eliberează”, folosind doar cârlige debarbetate, simple sau duble iar pescuitul cu viermi va fi strict 
interzis.
Este interzisă păstrarea peștilor agățați neregulamentar.
Dimensiunea minimă: Nu există limite de dimensiune în pescuitul păstrăvului de mare, dar fiecărui 
pește cu dimensiunea peste 40cm pe care doriți să-l păstrați, trebuie să-I aplicați un tag și să-l adăugați 
în carnețelul de capturi.
Metoda de pescuit și alte reglementări:
Pentru pescuitul în zonele cu regim “prinde și eliberează”:

 � Pescuitul cu viermi este strict interzis.
 � Pescarii trebuie să folosească cârlige simple sau duble, debarbetate.
 � Peștele prins trebuie manevrat cu atenție, nu trebuie scos din apă și trebuie eliberat imediat.

Este interzisă reținerea păstrăvului de mare în următoarele zone:
 � Galway, Connemara sau districtul de pescuit Ballinakill inclusiv pe mare de la Hag’s 
Head din County Clare până la Clew Bay (și în orice ape care se varsă în Clew Bay), în 
districtul de pescuit Bangor la sud de o linie trasată spre est și vest prin Achill Head.

 � Districtul Kerry, în acea parte a mării, la estul delimitării dintre Bolus Head și Lamb’s 
Head precum și în toate râurile din zonă care se varsă în mare (zona Waterville).

În timp ce informațiile de mai sus oferă o schemă largă a reglementărilor principale, există o serie de 
reglementări locale care vor varia în funcție de râul / lacul pe care pescuiți. Pescarii vor trebui să se 
informeze la nivel local cu privire la ce reglementări se pot aplica și / sau să verifice informații despre 
pescuitul în locația dorită accesând site-ul nostru la: https://fishinginireland.info/salmon/
Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Da Licența de pescuit la păstrăv de 

mare este obligatorie

Permisul local de 
pescuit este necesar? Frecvent În majoritatea cazurilor, pescuitul păstrăvului 

de mare necesită permis local

Durata sezonului de pescuit Da Variază depinzând de locație

Limitarea numărului 
de capturi Da

1-3 pești pe zi (cu dimensiunea peste 40cm) și 
maxim 10 păstrăvi pe an, sau 3 păstrăvi pe zi 

(indiferent de dimensiune). 
Vezi detaliile pe verso.

Limite de dimensiune Nu Fără limită de dimensiune

Restricții privind 
metoda de pescuit Frecvent Adesea sunt întâlnite restricții locale 

privind pescuitul păstrăvului de mare



Licență: Nu este nevoie de licență statală pentru pescuitul staționar al peștilor pașnici.

Permis: Majoritatea pescuitului peștilor pașnici este gratuit. Există doar câteva locații în care este 
nevoie de permis de pescuit.

 � Zona de pescuit Midlands   https://fishinginireland.info/midland-permit/
 � Locațiile administrate de ESB  https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2

Câteva lacuri mici administrate local
Sezonul: Nu există sezon în pescuitul peștilor pașnici, se poate pescui tot timpul anului.

Limită de cantitate și dimensiune: Puteți păstra o cantitate maximă de 4 pești pe zi, cu dimensiunea 
maximă de 25cm (măsurați de la baza botului până la înotătoarea caudală).

Metoda de pescuit și alte reglementări:

 � Este interzis pescuitul anghilei, orice anghilă prinsă, trebuie eliberată imediat.
 � Nu puteți folosi peștele viu ca momeală.
 � Este interzisă comercializarea peștilor prinși.
 � Este interzisă relocarea de babușcă vie (Rutilus rutilus) dintr-o apă în alta.
 � Pe unele ape în care există somon / păstrăv de mare / păstrăv indigen, se pot 
aplica reguli suplimentare. De exemplu, vi se poate cere să utilizați un singur cârlig 
debarbetat sau anumite momeli (de exemplu, viermi) pot fi interzise. Va trebui să 
vă adresați la nivel local pentru a afla regulile apei în care vreți să pescuiți.

Puteti găsi mai multe informații referitoare la pescuitul peștilor pașnici în Irlanda, accesând: 
https://fishinginireland.info/coarse/

Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/regulations/

Pescuitul la stiucă

Licență: Nu este nevoie de licență statală pentru pescuitul știucii.

Permis: Majoritatea pescuitului la știucă în Irlanda este gratuit. Există doar câteva locații în care este 
nevoie de permis pentru pescuitul știucii.

 � Zona de pescuit Midlands   https://fishinginireland.info/midland-permit/ 
 � Locațiile administrate de ESB  https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2 

Câteva lacuri mici administrate local
Sezonul: Nu există sezon închis pentru pescuitul știucii, se poate pescui tot timpul anului.

Limită de cantitate: Nu puteți păstra sau avea în posesia dvs. mai mult de o știucă (cu dimensiunea sub 
50 cm) sau mai mult de 0,75 kg de carne de știucă.

Limite de dimensiune: Toate știucile mai mari de 50cm trebuie imediat eliberate.

Metoda de pescuit și alte reglementări:
 � Nu puteți folosi peștele viu ca momeală.
 � Puteți folosi doar 2 lansete simultan.
 � Nu puteți avea mai mult de 12 pești pentru a fi folosiți ca momeală în pescuitul știucii.
 � Dacă aveți mai mult de 4 pești în posesia dvs. pentru a fi folosiți ca momeală pentru pescuitul 
știucii, trebuie să aratați că:  
(a) peștele a fost cumpărat dintr-un magazin de pescuit sau de la un fur nizor de pește. 
(b) ați păstrat chitanța sau bonul fiscal aferent cumpărării peștelui.

Pentru mai multe informații referitoare la pescuitul știucii în Irlanda accesa ți site-ul nostru: 
https://fishinginireland.info/pike/

Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/regulations/

Pescuitul staționar  
(biban, anghilă și ciprinide) 

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Nu Nu este necesară licența de pescuit

Permisul local de 
pescuit este necesar? Foarte rar Este necesar pentru foarte puține locații

Durata sezonului de pescuit Nu Pescuitul știucii se poate practica 
pe toată durata anului

Limitarea numărului 
de capturi Da O singură știucă pe zi

Limite de dimensiune Da Dimensiunea maximă este de 50cm

Restricții privind 
metoda de pescuit Da Variază (citiți paragrafele următoare)

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Nu Nu este necesară licența de pescuit

Permisul local de 
pescuit este necesar? Foarte rar Este necesar pentru foarte puține locații

Durata sezonului de pescuit Nu Pescuitul staționar se poate practica 
pe toată durata anului

Limitarea numărului 
de capturi Da 4 pești pe zi

Limite de dimensiune Da Dimensiunea maximă este de 25cm

Restricții privind 
metoda de pescuit Da Variază (citiți paragrafele următoare)



Licența Statală de 
pescuit este necesară? Rareori Doar pentru pescuitul somonului 

sau al păstrăvului de mare

Permisul local de 
pescuit este necesar? Nu Nu este necesar permisul de pescuit

Durata sezonului de pescuit Rareori Doar în pescuitul somonului sau 
al păstrăvului de mare

Limitarea numărului 
de capturi Rareori Doar în pescuitul somonului, păstrăvului 

de mare și al bibanului de mare

Limite de dimensiune Rareori Doar în pescuitul somonului, păstrăvului 
de mare și al bibanului de mare

Restricții privind 
metoda de pescuit Nu Pescuitul la trenă este interzis

Licența Statală de 
pescuit este necesară? Nu Nu este necesară licența de pescuit

Permisul local de 
pescuit este necesar? Nu Nu este necesar permisul de pescuit

Durata sezonului de pescuit Nu Poate varia de la an la an (vezi mai jos)

Limitarea numărului 
de capturi Da Vezi detaliile de mai jos

Limite de dimensiune Da Dimensiune minimă legală este de 42cm

Restricții privind 
metoda de pescuit Nu Nu sunt restricții în pescuitul bibanului de mare

Licență / Permis: Licența de stat este necesară numai în cazul pescuitului la păstrăv de mare (și somon). 
În caz contrar, pescuitul marin în Irlanda este gratuit, nefiind necesară licență sau permis.

Este necesară o autorizație specială pentru pescuitul tonului (bluefin tuna), aceasta acordându-se doar 
unui număr mic de operatori de vase de pescuit și doar în regim de “prinde si eliberează”. 

Orice alt pescuit la ton este strict interzis.

Sezonul: Sezonul este valabil doar în pescuitul somonului și al păstrăvului de mare. Restul speciilor pot 
fi pescuite tot timpul anului.

Limită de cantitate și dimensiune: Există limite de cantitate și dimensiune doar în pescuitul somonului, 
păstrăvului de mare și bibanului de mare. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultati paginile 
relevante fiecarei specii.

Metodă de pescuit și alte reglementări: Porbeagle shark, common skate, white skate, undulate ray, 
spurdog & angel shark sunt considerate specii protejate pe cale de dispariție și trebuie eliberate 
imediat. Este interzis pescuitul la trenă cu echipament adecvat in capturarea tonului, fără deținerea unei 
autorizații speciale pentru această specie.

Pentru mai multe informații referitoare la pescuitul marin în Irlanda accesați site-ul nostru:

https://fishinginireland.info/sea/

Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/regulations/

Uniunea Europeană ia decizii regulate cu privire la reglementările și restricțiile în pescuitul bibanului 
de mare, astfel încât situația este foarte fluidă. Reglementările pot fi modificate de la an la an și / sau 
printr-un scurt preaviz.

Licență / Permis: Nu este necesară nicio licență sau permis pentru pescuitul bibanului de mare.

Sezonul: În prezent nu există sezon închis pentru bibanul de mare, dar această situație se poate schimba 
de la an la an, așa că ar trebui să verificați înainte să mergeti la pescuit.

Limită de cantitate și dimensiune: 
Limitele pungii și mărimii se pot modifica în mod regulat, iar unele perioade ale anului pot fi desemnate 
ca „prinde și eliberează”. În prezent (primăvara anului 2021), se aplică o limită minimă de 42 cm pentru 
acele perioade ale anului în care este permisă păstrarea unui bas.
Pentru mai multe informații referitoare la pescuitul bibanului de mare în Irlanda accesați: 
https://fishinginireland.info/sea/bass

Reglementările privind pescuitul se schimbă tot timpul. Ar trebui să verificați cele mai noi 
reglementări accesând: https://fishinginireland.info/regulations/

Pescuitul marin Pescuitul bibanului de mare 
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Siguranță
Pescuitul este o activitate desfășurată pe apă aflată într-o permanentă schimbare și cu pericole care 
uneori sunt ascunse. Înecul este un risc mereu prezent și ar trebui să aveți foarte mare grijă pentru 
propria siguranță și cea a partenerilor / prietenilor de pescuit.
Vă rugăm să luați în considerare următoarele lucruri atunci când mergeți la pescuit:

 � Purtați vesta de salvare. *
 � Urmați semnele de avertizare, permisele și notificările.
 � Nu vă asumați niciun risc atunci când pescuiți din apă, de pe barcă, sau de pe mal.
 � Verificați prognoza meteo și informațiile despre maree înainte de plecare.
 � Fiți atenți la condițiile meteorologice, la apă și la maree în timp ce pescuiți.
 � Pescuiți alături de un partener / prieten sau anunțați pe cineva unde mergeți.
 � Luați cu dvs. un telefon mobil complet încărcat într-o husă / geantă impermeabilă.
 � Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate.

* Este obligatoriu să purtați o vestă de salvare în orice barcă sub 7 metri lungime. Aceasta include toate 
ambarcațiunile de pescuit.
Pentru un ghid mai detaliat privind siguranța la pescuit, vizitați: www.fishinginireland.info/safety.htm

Prinde și Eliberează
Cu toții avem responsabilitatea de a proteja și conserva resursa piscicolă, astfel încât să se poată bucura 
de pești și generațiile viitoare. Majoritatea zonelor de pescuit se confruntă cu amenințări precum 
poluarea, captarea apei și pescuitul ilegal, toate având un impact negativ asupra stocurilor de pește. 
Din acest motiv, rugăm toți pescarii să practice “Prinde și Eliberează” pentru majoritatea peștilor pe care 
îi prind. Dați întotdeauna prioritate peștilor și imortalizați orice captură cu o fotografie rapidă, după care 
eliberați peștele.
Amintiți-vă: Prindeți, fotografiați, eliberați! # CPRsavesfish

Nu lăsa urme
Vă rugăm să respectați cele șapte principii ale Leave No Trace Ireland:
Planificați totul din timp și pregătiți-vă; Călătoriți și campați pe suprafețe durabile; Aruncați deșeurile 
în locurile amenajate pentru colectare; Lăsați doar ceea ce găsiți; Minimizați impactul focului de tabără 
(aveți grijă de foc); Respectați viața sălbatică; Fiți atenți la ceilalți vizitatori.
Vehiculele ar trebui să fie parcate în zonele desemnate, în așa fel încât să nu provoace blocaje.

Pescarii ar trebui să pescuiască în mod responsabil și sustenabil - acolo unde 
este posibil, utilizați carlige simple debarbetate și pescuiți în regim “Prinde si 
Eliberează”.
www.leavenotraceireland.org

2014

Irlanda / Irlanda de Nord
Insula Irlandei este formată din două jurisdicții separate: Republica Irlanda (cunoscută și sub numele de 
Eire sau Irlanda de Sud) și Irlanda de Nord, care face parte din Marea Britanie.
Ca urmare, există trei agenții separate care controlează pescuitul pe insula Irlanda: Inland Fisheries 
Ireland (IFI), care controlează majoritatea pescuitului din Republica Irlanda, Departamentul pentru 
Agricultură, Mediu și Afaceri Rurale (DAERA ) care controlează cea mai mare parte a pescuitului din 
Irlanda de Nord și Loughs Agency, care controlează pescuitul pe cursurile Foyle și Carlingford care 
acoperă granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda. Aceste zone sunt marcate pe harta de mai jos.
Acest ghid oferă doar informații despre pescuitul în apele controlate IFI din Irlanda. Pescarii care doresc 
să pescuiască în Loughs Agency sau în apele controlate de DAERA ar trebui să verifice site-ul web 
relevant pentru informații înainte de a pescui:
DAERA: https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation/angling

Loughs Agency: www.ufishireland.org



Biosecuritate
Speciile invazive acvatice și agenții patogeni ai peștilor pot fi transferați cu ușurință de la un curs de 
apă la altul pe ustensilele de pescuit, bărci și îmbrăcăminte de protecție. Acest lucru poate fi foarte 
dăunător populației piscicole, habitatului acvatic și mediului în general. Este de dorit ca toți pescarii să-
și inspecteze și să-și curețe echipamentul atunci când se deplasează de la o apă la alta.
Informații complete despre prevenirea speciilor invazive sunt disponibile pe site-ul nostru:
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Sau prin intermediul site-ului Invasive Species Ireland
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Declinarea responsabilității
S-au depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea în compilarea acestei publicații și a hărților și 
paginilor web asociate. Inland Fisheries Ireland (IFI) nu își poate asuma responsabilitatea pentru erorile 
sau omisiunile din acestea. Unele activități sportive pot fi, prin natura lor, periculoase și implică riscuri. 
În astfel de cazuri, se recomandă folosirea unei asigurări personale pentru accidente. În timp ce mulți 
operatori ar avea o asigurare de răspundere publică, este întotdeauna recomandabil să se verifice la 
unitatea sau operatorul în cauză cu privire la nivelul de acoperire garantat.
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alternative, la cerere.




