Polski

Wędkujesz?
Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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1 stycznia będę miał

13 lat lub mniej

Łowię wyłącznie
przy użyciu
jednej wędki pod
nadzorem osoby
dorosłej,
posiadającej
odpowiednią
kartę VISpas

Łowię w swoim
miejscu zamieszkania wyłącznie
przy użyciu
jednej wędki i
właściwych
rodzajów
przynęt*

Łowię
również
na innych
wodach
poza swoim
miejscem
zamieszkania

14 lat lub więcej

Łowię również
przy użyciu
dwóch wędek
lub łowię ryby
drapieżne

Łowię wyłącznie
przy użyciu jednej
wędki oraz
właściwych
rodzajów przynęt*
i w dzień

Łowię wyłącznie
w rzekach i
kanałach żeglugi
śródlądowej
Potrzebne jest
(zezwolenie dla młodzieży),
wydawane przez lokalny
związek wędkarski

Dokumenty
uprawniające
do połowu nie
są potrzebne

Potrzebna jest karta
,
wydawana przez
lokalny związek
wędkarski

Kup kartę
lub
w lokalnym związku lub
sklepie wędkarskim

Prawdopodobnie
wystarczy karta

Łowię również przy
użyciu dwóch
wędek lub łowię
ryby drapieżne albo
łowię w nocy**

Łowię na
innych wodach

Potrzebna jest
karta
,
wydawana przez
związek wędkarski w
Twoim miejscu
zamieszkania

Zamów kartę

Kup kartę

na naszej stronie
internetowej lub udaj
się bezpośrednio
na pocztę

w związku lub sklepie
wędkarskim w
Twoim miejscu
zamieszkania

*	Właściwe rodzaje przynęt to: chleb, ziemniaki, ciasto, ser, zboża i nasiona, robaki i krewetki,
owady, larwy owadów oraz ich małe imitacje (o długości nie przekraczającej 2,5 cm).
**	
Łowienie w nocy jest dozwolone wyłącznie, jeżeli oprócz VISpas posiada się również
pozwolenie na połowy nocne. Krajowe Pozwolenie na Połowy Nocne (Landelijke Nachtvistoestemming) można zamówić na stronach internetowych związku wędkarskiego
Sportvisserij Nederland, federacji wędkarskich oraz De KSN. UWAGA: osobom w
wieku poniżej 16-tu lat wolno łowić w nocy wyłącznie w towarzystwie osoby, która
jest minimalnie w wieku 16-tu lat.
W przypadku niektórych wód wymagane jest posiadanie innego pisemnego pozwolenia, niż karta VISpas!

VISpasCHECK można równie przeprowadzi w sieci Internetu
na stronie www.sportvisserijnederland.nl. Aby dowiedzie się,
na jakich wodach wymagana jest jaka karta VISpas, wejd na stron
www.visplanner.nl lub pobierz aplikację!

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!

Wędkujesz? Zawsze miej
przy sobie kartę VISpas!
Dostęp do wielu łowisk dzięki karcie VISpas
Holandia jest rajem dla wędkarzy. W porównaniu z wieloma
innymi krajami posiadamy bardzo wiele łowisk, a dostęp do
większości z nich umożliwia właśnie karta VISpas.
Karta VISpas jest dowodem członkostwa w związku wędkarskim,
wchodzącym w skład organizacji Sportvisserij Nederland. Koszt
członkostwa wynosi średnio zaledwie 30 euro za rok. Każdy członek
związku ma prawo do łowienia przy użyciu dwóch wędek oraz
wszystkich ustawowo dopuszczonych rodzajów przynęt na
wszystkich wodach ujętych na Ogólnokrajowej Liście Łowisk
Holenderskich 2013-2014-2015 oraz na wodach wyszczególnionych na przekazanej ewentualnie liście związków.
Karta VISpas oraz Listy Łowisk
stanowią razem pozwolenie
na połowy (pisemne
zezwolenie). Podczas
wędkowania należy mieć
przy sobie oba dokumenty.
Począwszy od roku 2015 jako
ważne pozwolenie
obowiązuje również VISpas
w połączeniu z VISplanner
(zajrzyj na stronę
www.visplanner.nl lub
pobierz aplikację!)

Lista Łowisk jest teraz
dostępna w Twoim telefonie!
VISpas + VISplanner =
prawomocne
pozwolenie na połowy

• zawsze aktualne
• zawsze pod ręką
• oszczędza środowisko

www.visplanner.nl
68200024_beurspanelen_A0_v2.indd 2
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Mała karta wędkarska “Kleine VISpas”
Karta Kleine VISpas to ograniczona karta VISpas, przeznaczona wyłącznie dla wędkarzy, którzy nie chcą zostać członkami
zrzeszonego związku wędkarskiego. Karta Kleine VISpas jest w
zasadzie przeznaczona dla wędkarzy sportowych, którzy chcą
łowić jedną wędką z wykorzystaniem ograniczonych rodzajów
(właściwych) przynęt.
Na podstawie karty Kleine VISpas nie wolno łowić ryb drapieżnych
(szczupaka i sandacza), przy czym wędkowanie dozwolone jest
wyłącznie w ciągu dnia, w niewielu dużych rzekach i kanałach
(ich częściach). Łowiska te wymienione są w dołączonej Małej Liście
Łowisk (Kleine Lijst van Viswateren). Kartę Kleine VISpas można
nabyć na poczcie oraz w Sportvisserij Nederland. Jednakże dla
wędkarza sportowego karta Kleine VISpas jest w większości przypadków niewystarczająca i najlepszym wyborem będzie karta VISpas.
Dlatego należy
przeprowadzić
VISpasCHECK na
stronie znajdującej
się na początku tej
broszury, aby
sprawdzić, jaka
karta VISpas jest
najbardziej
odpowiednia.
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Młodzież do 14 roku życia
Dla młodzieży do 14 roku życia (zgodnie z wiekiem w dniu 1 stycznia),
chcącej łowić przy użyciu dwóch wędek i wszystkich rodzajów przynęt,
stworzono kartę JeugdVISpas. Kupując kartę jeugdVISpas, zostaje
się również członkiem związku wędkarskiego i uzyskuje się wszystkie
korzyści, jakie daje karta VISpas. Karta jeugdVISpas jest przy tym nieco
tańsza od karty VISpas!
Jeśli nie ukończyło się jeszcze 14 lat i zamierza się łowić za pomocą
maksymalnie jednej wędki i właściwych rodzajów przynęt w wodach
należących do lokalnego związku, można zakupić w związku
wędkarskim tzw. jeugdvergunning (zezwolenie dla młodzieży).
Karta jeugdVISpas nie jest wówczas potrzebna. Jest jeden wyjątek:
młodzież poniżej 14 lat nie ma obowiązku posiadania powyższego
zezwolenia ani karty jeugdVISpas, jeśli łowi pod nadzorem osoby
dorosłej, posiadającej kartę VISpas lub kartę
Kleine VISpas. Istnieje jednak pewne
ograniczenie: nieletni może łowić
wyłącznie przy użyciu jednej wędki,
pod tymi samymi warunkami, co osoba
sprawująca opiekę.

Wybierz odpowiednią kartę VISpas!
Chcesz dowiedzieć się, jakiej karty VISpas potrzebujesz?
Przeprowadź VISpasCHECK! Należy prześledzić kilka prostych
pytań, zawartych w schemacie, aby samemu dojść do tego, jaki
rodzaj karty VISpas będzie najlepszy. Ze schematu dowiesz się
jednocześnie, jak i gdzie można kupić kartę VISpas.

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Nabycie karty VISpas
Jeżeli kupujesz po raz pierwszy kartę VISpas w sklepie wędkarskim
lub związku wędkarskim, otrzymujesz najpierw tymczasowe
zaświadczenie o członkostwie/ tymczasową kartę VISpas (VBL)
wraz z wszystkimi przynależnymi Listami Łowisk. Część górna
stanowi tymczasowe pisemne pozwolenie, na podstawie którego
wolno jest wędkować przez jeden miesiąc. Ważne jest, aby to
tymczasowe zaświadczenie o członkostwie zostało dokładnie
wypełnione, ponieważ w przeciwnym razie będzie nieważne!
Dolna część stanowi
formularz zamówieniowy na
kartę VISpas, który również
należy dokładnie wypełnić. Tę
część należy przesłać w ciągu
jednego tygodnia od daty jej
wydania na adres Sportvisserij
Nederland. W terminie 10 dni
roboczych otrzymuje się
następnie od swojego związku
wędkarskiego pocztą kartę
VISpas. W ten sposób zostaje
się członkiem danego związku
wędkarskiego, aż do momentu
rezygnacji z członkostwa.
Jeżeli zostaniesz członkiem drugiego związku wędkarskiego,
otrzymasz dodatkową kartę VISpas. Karta VISpas stanowi
bowiem dowód członkostwa związku. Za drugą (a także trzecią
lub czwartą) kartę VISpas nie jest należna krajowa opłata na
Sportvisserij Nederland. Opłata ta jest jednak pobierana, jeżeli
nabywa się tymczasowe zaświadczenie o członkostwie (VBL).
Sportvisserij Nederland zwraca tę kwotę z chwilą ustalenia na
podstawie centralnego rejestru członków, że jesteś już członkiem
innego związku.
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Nowość:
Zamówienie elektroniczne, umożliwiające
natychmiastowe wędkowanie!
(Dodatkową) kartę VISpas i JeugdVISpas można również zamówić
przez 24 godziny na dobę W SIECI INTERNETU na stronach
internetowych wielu związków wędkarskich. Przy pomocy
modułu elektronicznego składania zamówień na kartę VISpas,
kartę zamawia się i opłaca w sieci Internetu, po czym otrzymuje
się mailem tymczasowe zaświadczenie o członkostwie (VBL)
włącznie z przynależnymi Listami Łowisk. Na podstawie
wydruków zaświadczenia VBL, okładki Ogólnokrajowej Listy
Łowisk Holenderskich, Ogólnych Warunków Korzystania z
Karty VISpas oraz strony dotyczącej łowiska, w którym chce się
wędkować można natychmiast przystąpić do wędkowania.
Zaświadczenie VBL jest ważne przez jeden miesiąc! Definitywna karta VISpas zostaje automatycznie wysłana na adres
zamieszkania w terminie jednego miesiąca. Drukowane Listy
Łowisk można natychmiast zamówić lub odebrać później w
najbliższym sklepie wędkarskim lub związku wędkarskim.
Począwszy od roku 2015 jako ważne pozwolenie obowiązuje
również VISpas w połączeniu z VISplanner (zajrzyj na stronę
www.visplanner.nl lub pobierz aplikację!)

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Przepisy prawa, warunki
i zasady zachowania
Przepisy prawa dotyczące rybołówstwa
Wędkarstwo (sportowe) reguluje holenderska Ustawa o
rybołówstwie z roku 1963 (Visserijwet 1963). Poniżej podane
zostały najważniejsze przepisy prawa.
Pisemne pozwolenie (zezwolenie)
Aby móc łowić ryby na wodach śródlądowych, każdy
wędkarz – niezależnie od wieku – winien posiadać pisemną
zgodę (pozwolenie) od tego, kto uprawniony jest do połowu
ryb na wodach, na których zamierza się łowić. W większości
przypadków jest to związek wędkarski lub federacja, która
dzierżawi prawo do połowu ryb dla swoich członków oraz
udostępnia im je, wydając odpowiednie pozwolenia. Karta
VISpas stanowi wraz z dołączoną do niej listą (listami) łowisk
takie pozwolenie, dzięki któremu można łowić ryby na wodach,
które podane są na liście (listach). To samo dotyczy karty Kleine
VISpas, która stanowi pozwolenie razem z załączoną do niej Krótką
Listą Łowisk. Począwszy od roku 2015 jako ważne pozwolenie
obowiązuje również VISpas w połączeniu z VISplanner (zajrzyj na
stronę www.visplanner.nl lub pobierz aplikację!)
Okres ochrony przed używaniem niektórych rodzajów przynęt
Od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja obowiązuje zakaz
używania niektórych rodzajów przynęt. W tym okresie nie można
łowić ryb przy użyciu: odpadów mięsnych, martwej ryby lub jej
kawałków (bez względu na wielkość), wszelkiego rodzaju
sztucznych przynęt z wyjątkiem sztucznej muszki, mniejszej niż
2,5 cm. W przypadku IJsselmeer zakaz ten obowiązuje od 16
marca do 30 czerwca.
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Uwaga: w przypadku niektórych wód, wymienionych na listach
łowisk, obowiązuje dłuższy okres zakazu. Informacje na ten temat
można uzyskać we właściwej federacji wędkarskiej oraz/lub na
terenie danego łowiska.
Okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb
Dla pewnej liczby gatunków ryb obowiązują okresy ochronne.
W razie złapania takiej ryby w tym okresie należy potraktować ją z
jak największą ostrożnością i natychmiast, bez obrażeń, wrzucić z
powrotem do tej samej wody.
Uwaga: posiadacze karty VISpas mają obowiązek wrzucania
zawsze z powrotem do tego samego zbiornika wodnego
żywych złowionych karpi i węgorzy. Posiadacze karty Kleine
VISpas muszą wrzucać z powrotem do wody wszystkie
żywe złowione ryby!
Gatunek ryby:
Okres ochronny:
Szczupak	od 1 marca do ostatniej
soboty maja
Sandacz i okoń	od 1 kwietnia do
ostatniej soboty maja
Brzana, kleń, jaź
od 1 kwietnia do 31 maja
Minóg rzeczny	od 1 listopada do
31 stycznia			
od 1 marca do 30 kwietnia
Pstrąg potokowy	od 1 października do
31 marca
Troć wędrowna, łosoś, aloza,
przez cały rok
parposz, miętus pospolity, jelec,
świnka, lipień, minóg morski i sum

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Wymiary ochronne poszczególnych
gatunków ryb

Okoń - 22 cm

Śliz pospolity - 30 cm

Flądra - 20 cm

Pstrąg potokowy - 25 cm

Kleń - 30 cm

Szczupak - 45 cm

Minóg rzeczny - 20 cm

Sandacz - 42 cm

Lin - 25 cm

W przypadku złowienia ryby mniejszej niż obowiązujący dla niej
wymiar ochronny, należy ją natychmiast wrzucić z powrotem do
tego samego zbiornika wodnego!
UWAGA: posiadacze karty VISpas mają obowiązek wrzucania
zawsze z powrotem do tego samego zbiornika wodnego
żywych złowionych karpi i węgorzy.  Posiadacze karty Kleine
VISpas muszą wrzucać z powrotem do wody wszystkie żywe
złowione ryby!
• (Z wyjątkiem IJsselmeer) dozwolone jest posiadanie przy sobie
żywych okoni, które są mniejsze niż obowiązujący dla nich wymiar
ochronny pod warunkiem, że ryby te przechowuje się w siatce lub
wiadrze (blaszanym) do przechowywania żywych ryb i że zostaną
one z powrotem wrzucone żywe do tego samego zbiornika wodnego.
• Ustalono, że liczba martwych okoni, które są mniejsze niż
obowiązujący dla nich wymiar ochronny, jakie można posiadać na
przynętę (z wyjątkiem IJsselmeer) wynosi maksymalnie 20 sztuk.
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Gatunki ryb pod ochroną
W ustawie o florze i faunie (Flora- en Faunawet) wymieniona jest
pewna liczba gatunków ryb, których nie można łowić. Dotyczy to
następujących gatunków: uklei, minoga strumieniowego, różanki,
strzebli potokowej, siei ostronosej, piskorza, kózki, głowacza
białopłetwego i jesiotra. W przypadku złowienia jednej z wymienionych ryb należy ją natychmiast wrzucić z powrotem do wody.
Nieznaną rybę należy zawsze wrzucać z powrotem do wody.
Zakaz zabierania ze sobą węgorzy
Na skutek zanieczyszczenia wód, zbudowanych zapór oraz
nadmiernego odławiania, węgorzom grozi wymarcie. Z tego
powodu wszyscy wędkarze sportowi w Holandii mają obowiązek
natychmiastowego wypuszczenia z powrotem do tego samego
zbiornika wodnego złowionych węgorzy.
Zakaz używania żywej przynęty
Zabrania się używania kręgowców jako przynęty do łowienia
ryb (m.in. żywych ryb, płazów, gadów, ptaków lub ssaków).
Dozwolone jest używanie czerwi, robaków itp.

PR
ZYK
ŁAD

Pozwolenie na połowy nocne
Połowy nocne mogą zostać zabronione lub ograniczone przez
osobę uprawnioną do połowu ryb na określonym łowisku.
Ten zakaz lub ograniczenie podaje się wówczas w pisemnym
pozwoleniu, obowiązującym na połowy na danym łowisku.
Na łowiskach wymienionych w Ogólnokrajowej Liście Łowisk
Holenderskich i w VISplanner połowy nocne dozwolone są
i wyłącznie
wyłącznie na łowiskach oznaczonych symbolem
w przypadku, jeżeli posiada się również krajowe pozwolenie na
połowy nocne w postaci naklejki ( hologramowej). Na łowiskach,
które nie są oznaczone tym symbolem, połowy nocne
nie są dozwolone, albo są dozwolone wyłącznie za
zgodą osoby uprawnionej lokalnie do połowu ryb.
Połowy nocne nie są dozwolone na kilku łowiskach
wyznaczonych przez ministra, m.in. w parkach przyrody,
w IJsselmeer oraz w położonych nad tym akwenem
wodnym otwartych portach.

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Ogólne warunki korzystania z karty
VISpas i Kleine VISpas
Posiadacz karty VISpas lub Kleine VISpas ma obowiązek
przestrzegać określonych warunków. Są one wymienione w
odpowiednich Listach Łowisk. Poniżej podano najważniejsze
z tych warunków.
Zabrania się:
• Sprzedawania złowionych ryb.
• Uczestniczenia w zawodach wędkarskich i/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 przeznaczone dla zawodników, nie należy
ich zajmować bądź też należy je zwolnić.
• Zabierania ze sobą karpi i węgorzy.
• Łowienia lub karmienia ryb zabarwionymi robakami, jak
również posiadania zabarwionych robaków w pobliżu wody.
• Łowienia w sposób umożliwiający ptakom (wodnym) złapanie
przynęty.
• Porzucania żyłek lub innych odpadów w miejscu połowu.
Opuszczając miejsce połowu, należy pozostawić je w czystym
stanie!
• Palenia ogniska lub grillowania.
• Wstępu na tereny i brzegi prywatne bez uzyskania zgody
właściciela, również w przypadku, gdy posiada się prawo do
połowu w przyległym zbiorniku wodnym.
• Wstępu na grunty rolne i uprawne lub łąki porośnięte
nieskoszoną trawą, chyba że posiada się zgodę na przejście.
• Zabierania ze sobą zwierząt domowych w miejsca wypasu
bydła. Należy zawsze zamykać ogrodzenia terenów wypasu.
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Wymienione obok warunki obowiązują na terenie wszytkich łowisk
wymienionych w Listach Łowisk oraz w VISplanner. W odrębnych
obszarach działania zrzeszeń lub na poszczególnych łowiskach
mogą obowiązywać jednak dodatkowe, restrykcyjne warunki.
Te informacje podane są wówczas osobno w odniesieniu do
określonego zrzeszenia lub zbiornika wodnego.

Zasady zachowania
Poza przepisami prawnymi dotyczącymi rybołówstwa oraz
warunkami istnieją również zasady zachowania, określające
sposób obchodzenia się z rybą, wykorzystywanie ołowiu i siatek
na ryby oraz połowy karpia. Te ważne zasady zachowania zostały
również opisane w Ogólnokrajowej Liście Łowisk Holenderskich
oraz w VISplanner.
Główne zasady obchodzenia się z rybą:
• Staraj się nie dopuścić do tego, żeby ryba połknęła haczyk.
• Złowioną rybę trzymaj tylko mokrymi rękoma.
• Usuń haczyk najostrożniej, jak to tylko możliwe.
• Rybę wypuść z powrotem nieuszkodzoną do tego samego
zbiornika wodnego.

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Wędkarstwo morskie
Jeśli dokonuje się połowu wyłącznie na morzu, dobre rozwiązanie
może stanowić specjalna karta zeeVISpas z dołączoną do niej
„Listą możliwości połowowych na morzu”.
Karta zeeVISpas również stanowi dowód stwierdzający członkostwo
związku wędkarskiego. W celu połowów morskich nie jest wymagane
zezwolenie, tak więc wolno również uprawiać wędkarstwo morskie,
nie posiadając karty zeeVISpas. Jednakże posiadanie karty zeeVISpas
niesie ze sobą pewne korzyści: jej posiadacz staje się członkiem
(morskiego) związku wędkarskiego, co umożliwia uczestnictwo w
zawodach międzynarodowych i krajowych oraz specjalny dostęp do
Grevelingenmeer i Veerse Meer. Ponadto karta zeeVISpas zawiera
również pozwolenie na wykopywanie robaków na przynętę w
częściach tzw. obszaru Deltagebied. Wszystkie możliwości połowowe
na morzu zawarto również w karcie VISpas, toteż karta ZeeVISpas
(która jest tańsza od karty VISpas) jest przeznaczona dla osób, które
łowią tylko i wyłącznie na morzu.
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Wędkarstwo sportowe w strefie rybołówstwa, w wodach
przybrzeżnych i w obszarze morskim
W Holandii połowów dokonuje się oczywiście nie tylko na wodach
śródlądowych. Wędkarze łowią również na morzu, a to wiąże
się z innymi przepisami niż wędkarstwo śródlądowe. Ogólnie rzecz
biorąc, przepisy dotyczące wędkarstwa morskiego są o wiele
bardziej uproszczone. Ważne jest, aby wiedzieć, że ustawa o
rybołówstwie rozróżnia trzy rodzaje obszarów połowu ryb: „strefę
rybołówstwa”, „wody przybrzeżne” i „obszar morski”. W strefie
rybołówstwa, na wodach przybrzeżnych i w obszarze morskim na
połowy przy pomocy wędek nie jest wymagane pozwolenie osoby
uprawnionej do połowów. Na wodach przybrzeżnych obowiązuje
przepis pozwalający na używanie (maksymalnie) dwóch wędek z
maksymalnie dwoma haczykami na każdą wędkę.
Wody przybrzeżne
Są to Waddenzee, holenderska część Dollard i Eems, ujście rzeki
Mozy, Nieuwe Waterweg od wschodniego krańca portu Maassluis
do zielonego światła naprowadzającego nr 14, Calandkanaal oraz
otwarte porty aż do najdalej wysuniętej w morze grobli, Beerkanaal
wraz z otwartymi portami, Zeegat van Goeree, Brouwerhavensegat,
Oosterschelde i Westerschelde. UWAGA: Obszar morza wzdłuż plaż
prowincji Holandia Północna i Południowa oraz obszar powyżej
Waddeneilanden nazywany jest praktycznie zawsze wybrzeżem, ale
w myśl ustawy o rybołówstwie nie należy do „wód przybrzeżnych”,
lecz zaliczany jest do strefy rybołówstwa.
Obszar morski
Do obszaru morskiego zaliczane są, wbrew temu, co można by
sądzić, jedynie niektóre obszary wodne: porty IJmuiden (włącznie
z wewnętrznymi falochronami) wraz z kanałami prowadzącymi
do Noordzeekanaal, Uitwateringskanaal w Katwijk oraz porty
Scheveningen aż do najdalej wysuniętych w morze grobli.

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Strefa rybołówstwa
Strefą rybołówstwa nazywa się obszar Morza Północnego wzdłuż
wybrzeża Holandii, znajdujący się za obszarem morskim i wodami
przybrzeżnymi. Strefa rybołówstwa to po prostu to, co w języku
potocznym nazywamy „morzem”.
Strefa rybołówstwa, wody przybrzeżne i obszar morski
Szczegółowa mapka obszarów morskich

Wymiary ochronne ryb morskich
W przypadku złowienia ryby mniejszej niż obowiązujący dla
danego gatunku wymiar ochronny, należy ją natychmiast wrzucić
z powrotem do wody. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku
złowienia ryby tego gatunku zarówno w obszarze morskim, jak i
w strefie rybołówstwa bądź w wodach przybrzeżnych czy też
śródlądowych!
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Wymiary ochronne ryb morskich
Węgorz*
Sardela
Molwa błękitna
Flądra
Śledź
Morszczuk
Ostrobok pospolity
Dorsz**
Molwa pospolita
Makrela

28 cm
12 cm
70 cm
20 cm
20 cm
27 cm
15 cm
35 cm
63 cm
30 cm

Sardynka
Smuklica
Plamiak
Gładzica
Sola zwyczajna
Witlinek
Rdzawiec
Labraks**
Czarniak

11 cm
20 cm
30 cm
27 cm
24 cm
27 cm
30 cm
36 cm
35 cm

*	Zarówno w obszarze morskim, jak i w strefie rybołówstwa oraz na
wodach przybrzeżnych i śródlądowych wobec wędkarzy sportowych
obowiązuje na mocy prawa przez cały rok zakaz zabierania ze sobą
węgorza, łososia i troci wędrownej.
**	Wobec wędkarzy sportowych obowiązują następujące zakazy:
1. N
 a morzu, w obszarze morskim, na wodach przybrzeżnych, w
strefie rybołówstwa lub bezpośrednio w pobliżu tych obszarów
wodnych obowiązuje zakaz posiadania przy sobie więcej niż 25-ciu
sztuk bądź 20 kilogramów dorsza.
2. Zakazane jest wnoszenie na ląd labraków lub dorszy, które są
sfiletowane lub pozbawione głów.
3. Począwszy od 29 marca 2015 r. obowiązuje zakaz posiadania więcej
niż trzech labraków.
	Uwaga: w ciągu roku 2015 wymiar ochronny labraka zostanie
podwyższony z 36 do 42 cm.

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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Zostań członkiem związku
wędkarskiego!
Większość związków wędkarskich zrzeszona jest w regionalnej
federacji oraz w Sportvisserij Nederland. Jeżeli zostaniesz
członkiem związku, otrzymasz VISpas. Oczywiście nie jest
możliwe zagwarantowanie dobrych połowów, ale te organizacje
wędkarskie z całą pewnością dokładają wszelkich starań, aby
można było przyjemnie wędkować.
Koszty członkostwa wynoszą przeciętnie od 30 do 45 euro
rocznie. Za tę kwotę otrzymasz dowód członkostwa (czyli VISpas
oraz wszystkie przynależne Listy Łowisk) i będziesz wspierać
zorganizowane wędkarstwo na poziomie lokalnym, regionalnym i
krajowym.
Członkostwo związku wędkarskiego wiąże się z
następującymi korzyściami:
• Otrzymasz osobistą kartę VISpas.
• Będziesz w posiadaniu pozwolenia
na wędkowanie, wymaganego na
mocy prawa.
• Będziesz więc mógł wędkować na
wielu łowiskach w swojej najbliższej
okolicy oraz w innych miejscach na terenie całej Holandii.
• Płacąc składki, przyczynisz się również do utrzymywania w
dobrym stanie łowisk w swojej najbliższej okolicy.
• Możesz uczestniczyć w różnych atrakcyjnych imprezach
wędkarskich, organizowanych przez związek.
• Minimalnie dwa razy w roku będziesz otrzymywać czasopismo
Hét Visblad, zawierające wiele dobrych rad i informacji.
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Poza tym do zadań związków, federacji oraz Sportvisserij
Nederland należy:
• Badanie i poprawa jakości łowisk.
• Troska o dobry dostęp do miejsc połowów i utrzymywanie ich w
dobrym stanie.
• Organizowanie kursów wędkarskich dla młodzieży oraz
początkujących wędkarzy sportowych.
• Przeprowadzanie kontroli przez kontrolerów w celu zwalczania
nieprawidłowości na brzegach wód.
• Krzewienie interesów wędkarstwa sportowego w twojej gminie,
a także na poziomie regionalnym oraz krajowym.
• Troska o pozytywny wizerunek wędkarstwa sportowego.
• Promowanie sportu wędkarskiego w programach telewizyjnych,
takich jak VIS-TV.
Krótko mówiąc: zadbaj wraz ze swoimi kolegami wędkarzami,
abyście posiadali VISpas, bo w ten sposób właściwie postąpicie i
będziecie wówczas wędkować z prawdziwą przyjemnością!
Na stronie www.sportvisserijnederland.nl można znaleźć
informacje o najbliższym związku wędkarskim; informacje te można
również uzyskać w sklepie wędkarskim. Aby dowiedzieć się, jakiego
rodzaju karta VISpas wymagana jest na określonych wodach, wejdź na
stronę www.visplanner.nl lub pobierz aplikację!

Wędkujesz? Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!
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