
Посібник із правил 
риболовлі в Ірландії



Загальний огляд
Як і в будь-якій іншій країні, в Ірландії діють правила про те, як, коли й де рибалкам можна ловити 
рибу. Такі правила необхідні для контролю за запасами риби та захисту від нелегальної риболовлі. 
Цей короткий посібник призначено для того, щоб надати рибалкам короткий огляд основних правил, 
що стосуються різних риболовецьких дисциплін та/або видів риб. Посібник зосереджує увагу на 
нормах у Республіці Ірландія, але також вказує, де можна знайти інформацію про такі правила в 
Північній Ірландії.
Посібник поділено за риболовецькими дисциплінами, оскільки норми, як правило, стосуються 
окремих дисциплін. Зверху на кожній сторінці є таблиця, у якій надаються відповіді на найпоширеніші 
запитання, що можуть виникати в рибалки. Після цього в пунктах нижче наведено додаткові 
подробиці.
Інформація в цьому посібнику має широкий спектр і надається як загальний огляд основних правил 
риболовлі, щоб ви могли зрозуміти, що від вас може вимагатися, перед тим як планувати риболовлю. 
Ми не можемо охопити всього в такому малому посібнику, тому радимо відвідати нашу вебсторінку 
www.fishinginireland.info, щоб дізнатися більше про окремі риболовецькі промисли, а також дізнатися 
необхідне на місці перед виловом риби (наприклад, у магазині наживок або під час придбання 
дозволу).
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/

Доступ
Займатися риболовлею в Ірландії, як правило, нескладно, оскільки більша її частина безкоштовна або 
контролюється клубами, які надають необхідні дозволи. Якщо риболовля контролюється клубами або 
приватними власниками, доступ до риболовецького промислу, як правило, здійснюється у визначених 
точках входу, які вказуються під час придбання дозволу. В інших випадках, наприклад, якщо риболовля 
безкоштовна, доступ може здійснюватися через фермерські землі, для чого потрібно отримати дозвіл 
власника землі. Землевласники не завжди мають право на риболовлю у водах біля своїх земель, тому 
рибалкам необхідно отримувати відповідні дозволи.

Загальні правила для прісних водойм
 � Для риболовлі у всіх прісноводних озерах, річках і струмках діє кілька загальних правил:
 � Єдиний легальний спосіб риболовлі — вудка та волосінь.
 � Забороняється використовувати більше двох вудок одночасно
 � Забороняється використовувати рибу як наживку
 � Забороняється переносити живу плітку з однієї водойми в іншу
 � Забороняється вбивати або забирати собі рибу, зачеплену 
неправильно (якщо гачок не зачепився в роті)

 � Забороняється ловити вугрів, а спійманих вугрів необхідно повертати у водойму
 � У водоймах, які позначено як зачинені або призначені лише для вилову та випуску лосося, 
забороняється використовувати черв’яків як наживку й дозволяється використовувати 
лише одинарні або подвійні гачки без борідки під час вилову будь-якого виду.



Вилов струмкового пструга

Чи потрібна державна 
ліцензія? Ні Державна ліцензія не потрібна

Чи потрібен  
місцевий дозвіл? Часто Дозвіл потрібен для багатьох річок 

Дозвіл не потрібен для багатьох озер.

Відкритий/закритий сезон Так По-різному для кожного промислу

Квота на вилов риби Так По-різному для кожного промислу

Обмеження за розміром Так По-різному для кожного промислу

Обмеження за 
методами вилову Так По-різному для кожного промислу

Ліцензія: В Ірланді для вилову струмкового пструга державна ліцензія не потрібна. 
Дозвіл: Вилов пструга в річках частіше всього контролюється місцевими рибальськими клубами, які, 
як правило, надають права на вилов на кілька кілометрів річки й надають денні квитки/дозволи для 
рибалок. Ці квитки, як правило, коштують не більше 10 – 20 євро, і їх можна придбати в місцевій 
крамниці.
Вилов пструга на багатьох озерах, у тому числі Корріб, Маск, Конн Каллін, Ерроу, Аллен, Рі та Дерг 
безкоштовний і не потребує дозволу.
Сезони: Початок сезону дикого струмкового пструга різний для різних промислів, але більшість 
відкривають сезон у період із 15 лютого по 17 березня. Більшість промислів закривають сезон 30 
вересня, за винятком деяких, які закривають його в період з 15 вересня по 12 жовтня. Клуби можуть 
мати свої правила щодо дат відкриття та закриття.
Квоти на вилов риби: У багатьох промислах встановлено квоти на вилов риби, які будуть різними 
для кожного промислу. Ірландські риболовецькі промисли рекомендують рибалити в екологічно 
відповідальний спосіб і практикувати випуск риби після спіймання.
Обмеження за розміром: Майже для кожної річки встановлено певні обмеження за розміром 
струмкового пструга. Вони різні для кожної водойми. Детальніше можна дізнатися в розділі вилову 
струмкового пструга на нашій вебсторінці: https://fishinginireland.info/trout/
Методи вилову: У деяких клубах діють свої правила щодо методів вилову, наприклад, «Лише нахлист». 
Якщо ви ловите рибу на річці, що позначена як закрита або лише для вилову та випуску лосося (див. 
зворотній бік аркуша), забороняється використовувати черв’яків як наживку, а також дозволяється 
використовувати лише одинарні або подвійні безборідні гачки.
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/



Ліцензія: Для вилову лосося потрібно мати державну ліцензію. До ліцензії входить журнал, а також 
можуть входити бирки для риби, яку ви вирішите залишити собі. Ліцензії можна придбати тут: 
https://store.fishinginireland.info/

 � На кожного лосося, якого ви залишаєте собі, надягається бирка 
й відповідним чином заповнюється журнал

 � Усі спіймані та відпущені лососі (у тому числі лососі, що віднерестилися, а також 
зрілі, але такі, що не нерестяться) відповідним чином записуються в журналі

 � Забороняється продавати лосося, спійманого на вудку
В Ірландії ми кожного року публікуємо список лососевих промислів, у якому вказано, які промисли 
1) відкриті для вилову, 2) закриті для вилову або 3) відкриті лише для вилову та випуску. Цей 
список доступний онлайн, і його необхідно переглядати перед тим, як виходити на риболовлю: 
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Дозвіл: Окрім державної ліцензії для вилову лосося, також потрібен дозвіл на промисел, де ви 
хочете ловити рибу. Вони, як правило, продаються локально біля промислу.
Сезони: Сезон вилову лосося у деяких промислах відкривається 1 січня, а в решті — у різні дати в 
лютому, березні, квітні та травні. Сезон вилову лосося закривається 30 вересня.

Вилов лосося

Чи потрібна державна 
ліцензія? Так Державна ліцензія завжди потрібна

Чи потрібен місцевий дозвіл? Як правило Для більшості випадків вилову лосося 
потрібен місцевий дозвіл

Відкритий/закритий сезон Так Залежить від промислу

Квота на вилов риби Так

У промислах C&R рибу забирати не можна.
1-3 на день у відкритих промислах, макс. до 

10 на рік. Детальніше див. зворотний бік.

Обмеження за розміром Ні Обмежень за розміром немає

Обмеження за 
методами вилову Часто Часто діють місцеві обмеження за методами



Квоти на вилов риби: Максимальна річна квота на вилов риби — 10 лососів. Квоти діють на річку та 
її притоки.
За максимальною річною квотою на вилов десяти риб рибалка може взяти:

 � Денну квоту на вилов – з 1 січня по 11 травня – один лосось (будь-якого 
розміру) на день (за цей період можна залишити собі до трьох рибин)

 � Денну квоту на вилов – з 12 травня по 31 серпня – три лососі (будь-якого розміру) на день 
(окрім місць, де діє загальна ліцензія на вилов лосося вудкою (на один день), 1 рибина)

 � Денну квоту на день – з 1 вересня до кінця сезону: один лосось (будь-якого розміру) на день 
Після того як рибалка залишив собі денну квоту на вилов, він може ловити та відпускати рибу, 
використовуючи одинарні або подвійні безборідні гачки. Риболовля на черв’яка забороняється. 
Забій і утримання неправильно зачепленої риби забороняється.
Обмеження за розміром: Для лосося обмежень за розміром немає 
Методи вилову й інші норми: 
У промислах лише для вилову та випуску:

 � Вилов на черв’яка забороняється
 � Рибалки мають використовувати лише одинарні або подвійні безборідні гачки
 � Поводитися з рибою обережно та не виймати її з води до випуску

Хоча наведена вище інформація дає широкий опис основних правил, існує багато місцевих правил, 
які можуть бути різними для різних річок/озер. Рибалки мають дізнаватися на місці, які правила 
діють, та/або перевіряти інформацію про той чи інший промисел на вебсторінці:  
https://fishinginireland.info/salmon/
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте 
їх перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/



Ліцензія: Для вилову морської форелі потрібно мати державну ліцензію. До ліцензії входить журнал, а 
також можуть входити бирки для риби, яку ви вирішите залишити собі. Ліцензії можна придбати тут: 
https://store.fishinginireland.info/
В Ірландії на морську форель понад 40 см діють ті ж правила, що й на лосося:

 � На кожну морську форель понад 40 см, яку ви залишаєте собі, надягається 
бирка й відповідним чином заповнюється журнал

 � Усі спіймані та відпущені морські форелі понад 40 см (у тому числі форелі, що віднерестилися, 
а також зрілі, але такі, що не нерестяться) відповідним чином записуються в журналі

 � Забороняється продавати спійману на вудку форель понад 40 см

В Ірландії ми кожного року публікуємо список промислів морської форелі, у якому вказано, які 
промисли 1) відкриті для вилову, 2) закриті для вилову або 3) відкриті лише для вилову та випуску. 
Цей список доступний онлайн, і його необхідно переглядати перед тим, як виходити на риболовлю:  
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Дозвіл: Окрім державної ліцензії для вилову морської форелі, також потрібен дозвіл на промисел, де 
ви хочете ловити рибу. Вони, як правило, продаються локально біля промислу.
Сезони: Сезон вилову морської форелі в деяких промислах відкривається 1 січня, а в решті — у різні 
дати в лютому, березні, квітні та травні. У більшості промислів сезон закривається 30 вересня, а деякі 
залишаються відкритими до 12 жовтня.

Вилов морської форелі

Чи потрібна державна 
ліцензія? Так Державна ліцензія завжди потрібна

Чи потрібен місцевий дозвіл? Як правило Для більшості випадків вилову морської 
форелі потрібен місцевий дозвіл

Відкритий/закритий сезон Так Залежить від промислу

Квота на вилов риби Так

1-3 морських форелей понад 40 см на 
день у відкритих промислах, макс. до 
10 на рік. Денна квоти на вилов риби 

— 3 морські форелі на день (будь-якого 
розміру). Детальніше див. зворотній бік.

Обмеження за розміром Ні Обмежень за розміром немає

Обмеження за 
методами вилову Часто Часто діють місцеві обмеження за методами



Квоти на вилов риби: Максимальна річна квоти на вилов риби становить 10 морських форелей 
(понад 40 см). Квоти діють на річку та її притоки.
За максимальною річною квотою на вилов трьох риб рибалка може взяти:

 � Денну квоту на вилов – з 1 січня по 11 травня – одна морська форель (понад 
40 см) на день (за цей період можна залишити собі до трьох рибин)

 � Денну квоту на вилов – з 12 травня по 31 серпня – три морські форелі (понад 40 см) на день
 � Денну квоту на день – з 1 вересня до кінця сезону: одна морська форель (понад 40 см) на день 
 � Діє денна квота на вилов риби в три морські форелі (будь-якого розміру) на рибалку на день

Після того як рибалка залишив собі денну квоту на вилов, він може ловити та відпускати рибу, 
використовуючи одинарні або подвійні безборідні гачки. Риболовля на черв’яка забороняється. Забій і 
утримання неправильно зачепленої риби забороняється.
Обмеження за розміром: Обмежень за розміром морської форелі немає, але на кожну форель понад 
40 см, яку ви залишаєте собі, надягається бирка й робиться відповідний запис у журналі.
Методи вилову й інші норми: 
У промислах лише для вилову та випуску:

 � Вилов на черв’яка забороняється
 � Рибалки мають використовувати лише одинарні або подвійні безборідні гачки
 � Поводитися з рибою обережно та не виймати її з води до випуску

Забороняється забій морської форелі в таких зонах:
 � Райони промислів Ґолуей, Коннемара або Баллінакілл, у тому числі на морі від Hag’s 
Head у графстві Клер до затоки Клю (і в будь-яких водоймах, що впадають у цю затоку) 
у районі промислу Бангор, на південь від лінії на схід і захід через Achill Head

 � Район Керрі, у частині моря на схід від лінії між Bolus Head і Lamb’s Head, 
а також у всіх водах, які туди впадають (тобто, зона Вотервіль)

Хоча наведена вище інформація дає широкий опис основних правил, існує багато місцевих правил, які 
можуть бути різними для різних річок/озер. Рибалки мають дізнаватися на місці, які правила діють, та/
або перевіряти інформацію про той чи інший промисел на вебсторінці:  
https://fishinginireland.info/salmon/
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/



Вилов щуки

Ліцензія: Для вилову щуки державна ліцензія не потрібна.  
Дозвіл: У більшості випадків вилов щуки в Ірландії безкоштовний. Є лише кілька місць, де на нього 
потрібен дозвіл. Це в основному такі зони: 

 � Зона Промислів Мідленду:  https://fishinginireland.info/midland-permit/ 
 � у промислах ESB:   https://www.esb.ie/what-we-do/ 
    generation-and-trading/esb-fishery-information

і в деяких менших озерах під місцевим управлінням. 
Сезони: Закритих сезонів на вилов щуки в Ірландії немає, її можна ловити весь рік.
Квоти на вилов риби: Ви не можете залишати собі більше 1 щуки (до 50 см) або більше 0,75 кг сирого 
м’яса щуки.
Обмеження за розміром: Усіх щук розміром понад 50 см (довжина виделки) потрібно випускати 
назад у воду.
Методи вилову й інші норми: 

 � Забороняється використовувати рибу як наживку
 � Забороняється використовувати більше 2 вудок одночасно
 � Забороняється мати більше 12 прісноводних рибин для наживки на щуку
 � Якщо у вас більше 4 прісноводних рибин для наживки на щуку, вони – 

(а) мають бути придбані в продавця або постачальника наживок для риби і 
(б) у вас має бути чек із покупки.

Детальніше про вилов щуки в Ірландії можна дізнатися на нашій вебсторінці тут: 
https://fishinginireland.info/pike/
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/

Чи потрібна державна 
ліцензія? Ні Державна ліцензія не потрібна

Чи потрібен місцевий дозвіл? Рідко Дозвіл потрібен лише в невеликій 
кількості промислів

Відкритий/закритий сезон Ні Вилов відбувається увесь рік

Квота на вилов риби Так 1 щука на день

Обмеження за розміром Так Розмір не більше 50 см 

Обмеження за 
методами вилову Так Різні, див. нижче



Ліцензія: Для вилову прісноводної риби державна ліцензія не потрібна. 
Дозвіл: У більшості випадків вилов прісноводної риби в Ірландії безкоштовний. Є лише кілька місць, 
де на нього потрібен дозвіл. Це в основному такі зони:

 � Зона Промислів Мідленду:  https://fishinginireland.info/midland-permit/ 
 � у промислах ESB:   https://www.esb.ie/what-we-do/ 
    generation-and-trading/esb-fishery-information

і в деяких менших озерах під місцевим управлінням. 
Сезони: Закритих сезонів на вилов прісноводної риби в Ірландії немає, її можна ловити весь рік.
Квота на вилов риби/обмеження за розміром: Ви можете залишати собі до 4 прісноводних рибин на 
день. Ця риба має бути розміром 25 см або менше.
Методи вилову й інші норми: 

 � Забороняється ловити вугрів, а спійманих вугрів необхідно повертати у водойму
 � Забороняється використовувати рибу як наживку
 � Забороняється продавати прісноводну рибу 
 � Забороняється з будь-яких причин переносити живу плітку (Rutilus rutilus) з однієї водойми в іншу
 � У деяких водоймах, де також відбувається вилов лосося/морської форелі/
струмкового пструга, можуть діяти додаткові правила. Наприклад, може вимагатися 
використання одинарного безборідного гачка або заборонятися використання певних 
наживок (наприклад, черв’яків). Про ці правила необхідно питати на місці.

Детальніше про вилов прісноводної риби в Ірландії можна дізнатися на нашій вебсторінці тут:  
https://fishinginireland.info/coarse/
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/

Вилов прісноводної риби  
(окунь, вугор і коропові)

Чи потрібна державна 
ліцензія? Ні Державна ліцензія не потрібна

Чи потрібен місцевий дозвіл? Рідко Дозвіл потрібен лише в невеликій 
кількості промислів

Відкритий/закритий сезон Ні Вилов відбувається увесь рік

Квота на вилов риби Так 4 рибини на день

Обмеження за розміром Так Розмір не більше 25 см (довжина виделки)

Обмеження за 
методами вилову Так Різні, див. нижче



Чи потрібна державна 
ліцензія? Рідко Лише для вилову лосося або морської форелі

Чи потрібен місцевий дозвіл? Ні Дозвіл не потрібен

Відкритий/закритий сезон Рідко Лише для вилову лосося або морської форелі

Квота на вилов риби Рідко Лише для лосося, морської форелі та лаврака

Обмеження за розміром Рідко Лише для лосося, морської форелі та лаврака

Обмеження за 
методами вилову Ні Обмеження на блешню

Ліцензія/дозволи: Державна ліцензія потрібна лише на вилов морської форелі (і лосося). У всіх інших 
випадках вилов морської риби в Ірландії безкоштовний, і для нього не потрібно ліцензій і дозволів. 
На блакитного тунця потрібен спеціальний дозвіл, який видається лише кільком чартерним човнам 
для вилову та випуску. Будь-який інший вилов блакитного тунця заборонений.
Сезони: Є відкриті/закриті сезони на лосося та морську форель. Для інших морських риб відкритих/
закритих сезонів немає.
Квота на вилов риби/обмеження за розміром: Є квоти на вилов риби й обмеження за розміром для 
лосося, морської форелі та лаврака. Відповідну інформацію див. на інших сторінках цієї брошури.
Методи вилову й інші норми: Оселедцева акула, плахур гладенький, білий скат, скат мозаїчний, 
катран і акула-ангел вважаються зникаючими видами, тому їх потрібно швидко відпускати у воду. 
Забороняється використання блешні, на яку можна спіймати блакитного тунця, без спеціального 
дозволу.
Детальніше про вилов морської риби в Ірландії можна дізнатися на нашій вебсторінці тут: 
https://fishinginireland.info/sea/
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/

Вилов морської риби 



Чи потрібна державна 
ліцензія? Ні Державна ліцензія не потрібна

Чи потрібен місцевий дозвіл? Ні Дозвіл не потрібен

Відкритий/закритий сезон Ні Різний кожного року (див. нижче)

Квота на вилов риби Так 2 рибини на 24 години

Обмеження за розміром Так Розмір не менше 42 см

Обмеження за 
методами вилову Так Без обмежень за методами

ЄС виносить регулярні рішення про норми й обмеження вилову лаврака, тому ситуація часто 
змінюється. Правила можуть змінюватися кожного року та/або за коротким повідомленням.
Ліцензія/дозволи: Для вилову лаврака не потрібно ліцензій і дозволів.
Сезони: Зараз (весна 2020 р.) немає закритого сезону на лаврака, але ситуація змінюється кожного 
року, тому завжди перевіряйте перед виходом.
Квота на вилов риби/обмеження за розміром: 
Квоти на вилов і обмеження за розміром постійно змінюються, а деякі періоди року можуть 
відводитися лише для вилову і випуску.
Зараз (серпень 2022 року) на пори року, коли можна залишати окуня, діє обмеження за розміром у 42 
см.
Детальніше про вилов лаврака в Ірландії можна дізнатися на нашій вебсторінці тут: 
https://fishinginireland.info/sea/bass
Правила риболовлі постійно змінюються. Останні правила можна переглянути тут. Переглядайте їх 
перед виходом на риболовлю: https://fishinginireland.info/regulations/

Вилов лаврака
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Ірландія/Північна Ірландія
На острові Ірландія є дві окремі юрисдикції: Республіка Ірландія (також Eire або Південна Ірландія) 
і Північна Ірландія, що є частиною Сполученого Королівства. Тому на острові Ірландія є три окремі 
органи, що контролюють риболовлю. Inland Fisheries Ireland (IFI), яка контролює більшу частину 
риболовлі в Республіці Ірландія, Міністерство сільського господарства, довкілля та розвитку 
сільських регіонів (DAERA), яке контролює більшу частину риболовлі в Північній Ірландії, і агентство 
озер (Loughs Agency), що контролює риболовлю в системах Фойл і Карлінгфорд, які простягаються 
кордоном між Північною Ірландією й Ірландією. Ці зони позначені на мапі нижче. 
Цей посібник надає інформацію лише про риболовлю у водоймах Ірландії під керівництвом IFI. 
Рибалки, які хочуть ловити рибу у водоймах під керівництвом Loughs Agency або DAERA, мають 
переглядати відповідні вебсторінки:
DAERA:   https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation/angling 
Loughs Agency:  www.ufishireland.org



Безпека
Риболовля — це активність на воді, де умови постійно змінюються, а також існують небезпеки, які іноді 
приховані. Завжди є ризик утоплення, тому необхідно бути надзвичайно уважним для своєї безпеки й 
безпеки інших рибалок. 
Під час риболовлі:

 � Носіть рятівний жилет. *
 � Виконуйте вимоги попереджувальних знаків, дозволів і повідомлень
 � Не ризикуйте під час переходу водойм вбрід, риболовлі з човна або берега
 � Перед виходом перевіряйте прогноз погоди й таблиці течій
 � Під час риболовлі спостерігайте за погодою, водою та течіями
 � Ловіть рибу з партнером/другом або скажіть комусь, куди йдете
 � Візьміть із собою повністю заряджений мобільний телефон у водонепроникному кейсі/мішку.
 � Носіть відповідну одежу та взуття

* Законом вимагається носити рятівний жилет у будь-якому човні довжиною до 7 метрів. Це стосується 
всіх човнів для вилову на озерах.
Детальніше про безпеку під час риболовлі див.: www.fishinginireland.info/safety.htm

Вилов і випуск
Ми відповідальні за захист і збереження наших рибних промислів, щоб ними могли скористатися 
майбутні покоління. Більшість рибних промислів перебуває під загрозою забруднення, відбору води й 
нелегального вилову риби, які мають негативний вплив на запаси риби. Тому ми просимо всіх рибалок 
практикувати вилов і випуск для більшості риб, яких вони ловлять. Під час риболовлі завжди ставте 
на перше місце добробут риби, реєструйте трофейних риб швидкими знімками, а потім обережно 
повертайте їх у воду. Пам’ятайте: Спіймали, зробили фото, відпустили #CPRsavesfish

Не залишайте слідів
Дотримуйтеся семи принципів не залишати слідів у Ірландії: 

Плануйте й готуйтеся заздалегідь; ходіть і зупиняйтеся на міцних поверхнях; 
позбувайтеся відходів належним чином; залишайте знайдене; мінімізуйте вплив 
вогнища (будьте обережні з вогнем); поважайте дику природу; пам’ятайте про інших 
відвідувачів.

Автомобілі паркуються у визначених зонах і таким чином, щоб вони нікому не перешкоджали. 
Рибалки мають ловити рибу відповідально й екологічно, за можливості використовувати одинарні 
безборідні гачки та практикувати «вилов і випуск» у воді без зважування.
www.leavenotraceireland.org



Біологічна безпека
Інвазивні водяні види й патогени риб легко передаються з однієї водойми в іншу через риболовні 
снасті, човни й захисний одяг. Вони можуть нанести значну шкоду запасам риби, водяному середовищу 
й довкіллю загалом. Просимо рибалок оглядати та чистити своє обладнання у випадку переходу з 
однієї водойми на іншу.
Повну інформацію про попередження переносу інвазивних видів можна переглянути на нашій 
вебсторінці: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Або на сторінці Invasive Species Ireland за адресою
https://invasives.ie/biosecurity/check-clean-dry/angling/

Відмова від відповідальності
Ми доклали всіх зусиль, щоб інформація в цьому документі та пов’язаних мапах і вебсторінках була 
якомога точнішою. Inland Fisheries Ireland не несе відповідальності за помилки або пропущену 
інформацію в цих документах. Деякі спортивні заходи можуть бути небезпечними й ризикованими 
за своїм характером. Рекомендуємо в таких випадках мати особисте страхування проти нещасних 
випадків. Хоча багато операторів мають загальне страхування відповідальності, завжди варто 
уточнювати інформацію у відповідної організації або оператора щодо рівня покриття страхування.
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