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Kiedy, gdzie i jak możesz łowić ryby? 

Wszystkie ryby złowione przypadkowo w czasie, w którym połowy są zabronione zgodnie 
z powyższą tabelą, muszą zostać natychmiast i ostrożnie wypuszczone do wody w miejscu 
złowienia.

Uwaga: Właściciel lub zarządca wody może narzucić lokalne zasady dostępu, uniemożli-
wiając łowienie w określonym czasie i miejscu. W niektórych wodach potrzebne jest również 
wyraźne zezwolenie właściciela na łowienie ryb.
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Pstrąg x x √ √ x x √ √ √ √ x x x

Szczupak i sandacz √ √ x x x x √ √ √ √ √ √ √

Pozostałe gatunki 
ryb 

√ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √

Używanie żywej 
ryby jako przynęty

√ √ x x x x √ √ √ √ √ √ √

Wędkowanie w
nocy

x x x x x x x x x x x x x

Peur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Łowienie brodząc x x √ √ x x √ √ √ √ √ √ x

Wędkarstwo  
muchowe

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Aby lepiej dbać o zasoby ryb w środowisku naturalnym istnieją 2 rodzaje ochrony:
• Okres ochronny kiedy nie można łowić określonych gatunków ryb.
• Wody o znaczeniu ekologicznym wymienione na stronie 6-7, na których połów ryb jest 

zabroniony w wyznaczonym okresie ochronnym.

Zezwolone Zabronione w wodach opisanych na str. 6-7 Zabronione√ x x

Kwie-cień
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Ograniczenia w zabieraniu,  
przetrzymywaniu i transporcie 
złowionej ryby 

W celu skutecznego egzekwowania zasad przet-
rzymywania oraz transportu ryb zabronione jest 
używanie siatki do przetrzymywania złowionych 
ryb.

Ryby > 15 cm: Wędkarz w trakcie połowu może 
posiadać maksymalnie 5 martwych ryb większych 
niż 15 cm. Wyłącznie węgorz może być przetrzymy-
wany żywy. W przypadku węgorza oraz sandacza 
wprowadzone zostało ograniczenie do max.3 szt. 
Np. Jeżeli masz złowione 3 sandacze i płoć, możesz 
zabrać wyłącznie 1 węgorza.

Ryby ≤ 15 cm: Wędkarz w trakcie połowu może 
posiadać oraz transportować maksymalnie 20 ry-
bek mniejszych lub równych 15 cm. Inne ryby mus-
zą być martwe.

Dopuszczone gatunki ryb które 
można zabrać 
Możesz przewozić, posiadać oraz stosować jako pr-
zynęty wyłącznie wymienione  oprócz gatunki ryb. 
Pozostałe gatunki musisz natychmiast ostrożnie 
uwolnić i wypuścić w miejscu złowienia.

•  Żywe ryby stosowane jako przynęta oraz żywy 
węgorz mogą być transportowane oraz prze-
chowywane w wiadrze lub pojemniku z wodą.

• Przestrzegaj wymiarów ochronnych ryb.
• Od 16 kwietnia do 31 maja i podczas nocnych 

połowów nie wolno przewozić, przetrzymy-
wać oraz urzywać jako żywej przynęty złowi-
onych ryb ryb.

Okoń Pstrąg potokowy
minimalny rozmiar 30 cm

Płoć Leszcz

Węgorz
minimalny rozmiar 30 cm

Krąp

JaźSandacz
minimalny rozmiar 45 cm

maksymalny rozmiar 70 cm

Wzdręga Kiełb pospolity
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Wymiary ryb
Ryby, które są mniejsze niż minimalny lub większe niż maksymalny rozmiar, muszą zostać 
natychmiast i ostrożnie wypuszczone w miejscu złowienia.. Długość ryby jest mierzona od 
ustnika do końca płetwy ogonowej. Dla pewności wędkarz powinien posiadać przy sobie 
miarkę.

• Węgorz i pstrąg potokowy: minimalny rozmiar 30 cm.
• Sandacz: minimalny rozmiar 45 cm i maksymalny rozmiar 70 cm.

Peur
Jest dozwolony zawsze i we wszystkich wodach przy połowie węgorza. W okresie od 16 
kwietnia do 31 maja lub podczas nocnego połowu wędkarze mogą łowić oraz przetrzymy-
wać węgorze wyłącznie za ich pomocą, pod warunkiem, że używają wyłącznie tej metody 
połowu i nie używają innych wędek.

Wędkarstwo muchowe 
W okresie od 16 kwietnia do 31 maja wędkarstwo muchowe dozwolone jest we wszystkich 
wodach. Należy jednak natychmiast uwolnić wszelkie złowione ryby w miejscu złowienia.

Chronione gatunki
19 gatunków ryb oraz raki rodzime bardzo rzadko występują w naszych wodach. Aby utr-
zymać te gatunki, należy je chronić. Ryby chronione oraz raki rodzime powinny zostrać 
natychmiast wypuszczone w miejscu złowienia. Dotyczy następujących gatunków: 

Łosoś atlantycki, Minóg strumieniowy, Śliz pospolity, Różanka europejska, Aloza, Piekielnica, 
Sieja pospolita, Piskorz, Houting, Rak europejski, Koza pospolita, Miętus, Głowacz, Minóg 
rzeczny, Jesiotr, Słonecznica pospolita, Lipień, Troć wędrowna, Minóg morski.

Przepisy szczególne dotyczące ryb morskich 

Okoń morski 
• Od 1 stycznia do 30 czerwca: Obowiązek wypuszczania wszystkich złowionych ryb tego 

gatunku.
• Od 1 lipica do 31 grudnia: Wędkarz może zabrać maksymalnie 1 szt (minimalny rozmiar 

42 cm).

Pozostałe gatunki ryb morskich 
W odstępstwie od zasad opisanych na str. 3 w ciągu dnia oraz podczas połowów w nocy 
wędkarz może przewozić oraz przetrzymywać nieograniczoną ilość ryb gatunków morskich. 
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Wędkarstwo w nocy 

Wędkarstwo w nocy: 2 godziny po zachodzie i 2 godziny przed wschodem słońca. 
Do połowów w nocy niezbędna jest duża licencja.

Zabronione jest łowienie w nocy na wodach chronionych ekologicznie (rezerwaty) wys-
zczególnionych w tabeli na stronach 6-7.

Łowienie w nocy jest dozwolone we wszystkich wodach, które nie znajdują się w wykazie 
na stronach 6-7.

Uwaga: Właściciel lub zarządca łowiska może ograniczyć dostęp do wody, nakładając lokal-
ne zasady dostępu oraz zakazy połowu ryb w nocy. Na niektórych łowiskach potrzebujesz 
również specjalnego zezwolenia właściciela na łowienie ryb.

Warunki specjalne przy wędkowaniu w nocy 
Zawsze wypuszczaj ryby w miejscu złowienia.

Nie możesz posiadać żadnej ryby, nawet jeśli złowiłeś tę rybę poza okresem nocnych 
połowów.

Używanie żywej ryby oraz jej części jako 
przynęty jest zabronione

Używanie sztucznych wabików większych 
niż 2 cm jest zabronione

x x

Obowiązek wypuszczania złowionych ryb w rzece Zwalm oraz Ijse 
Aby chronić populacje rzadkich gatunków ryb, obowiązuje całkowity zakaz zabierania zło-
wionych ryb na całym odcinku rzeki Zwalm oraz Ijse oraz ich dopływach. Posiadanie oraz 
stosowanie jako przynęty żywych ryb lub ich części jest zabronione.
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1. WSZYSTKIE OGÓLNODOSTĘPNE ZBIORNIKI WODNE

2. DROGI WODNE, ŻEGLUGOWE DROGI WODNE LUB ICH 
CZĘŚCI 

Leiemeanders
Oude Leie Bourgoyen / Oude Leie Astene / Oude Leie Grammene / Oude Leie 
Gottem / Oude Leie Oeselgem / Oude Leie Sint-Baafs-Vijve / Oude Leie Schoen-
dalebocht / Oude Leie Ooigem / Oude Leie Bavikhove / Oude Leie Wevelgem 
(Groot Volander en Leiebos) / Oude Leie Menen (Wzdłóż Sluizenkaai na północ 
od starej śluzy)

Scheldemeanders
Oude Schelde Zonneput / Oude Schelde Doornhammeke / Oude Schelde Tei-
rlinckput / Oude Schelde Kriephoek / Oude Schelde Meilegem / Oude Schel-
de Mesureput / Oude Schelde Blarewater / Oude Schelde Spettekraai / Oude 
Schelde Heurne-Heuvel / Oude Schelde De Sterre / Oude Schelde Nederename 
/ Oude Schelde Melden het Veer / Oude Schelde het Anker / Oude Schelde 
Elsegem / Oude Schelde Berchem Meerse / Oude Schelde Scheiteput / Oude 
Schelde Kerkhove / Oude Schelde Coupure Outrijve

Ekologicznie wartościowe wody z  
ograniczeniami połowu ryb (rezerwaty)

• Połów jest zabroniony w okresie ochronnym od 16 kwietnia do 31 maja
• Połów w nocy 2 godziny po zachodzie i 2 godziny przed wschodem słoń-

ca jest zabroniony 
• Używanie sztucznych wabików większych niż 2 cm , żywej rybki jako pr-

zynęty lub jej części jest zabronione od 1 marca do 15 kwietnia 
• Uwaga: Na niektórych łowiskach mogą obowiązywać lokalne zasady 

dostępu. Zawsze przestrzegaj czasu dostępu do danego łowiska

6
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Schelde-estuarium
Wody lub ich części sklasyfikowane jako drogi żeglugowe: Oude Durme Ham-
me, Zenne i Zenne-afleiding w Eppegem, Ujście Netekanaal do rzeki Nete w 
Duffel, Kleine Nete, Grote Nete, Demer

Inne części dróg wodnych 
Kanał Ieper-Komen / Zuidervaartje / Antitankgracht / Kanał Brugge do Sluis 
(Damse Vaart): od mostu Hoeke do granicy z Holandią (Sluis) / Binnenvest 
Brugge: Brugse Reien / Binnenvest Brugge: Brugse Coupure / Gevaertsarm en 
Miseriebocht (oude armen Kanał Gent-Oostende)

3. STAWY

Prowincja Antwerpia
De Melle w Turnhout / Domein Volharding w Rijkevorsel / Domein Walenhoek 
w Niel / Het Broek w Blaasveld / Balderij w Tielen / Fort w Oelegem

Prowincja Vlaams-Brabant
Groot en Klein Wachtbekken Zuunbeek / Lindevijver i Putselvijver w Groenen-
daal / Meer w Rotsela / Webbekoms Broek / Vossemvijver / Kleine vijver w 
Horst / Demermeander Schoonhoven

Prowincja Limburg
De Broeken Elen / Dijkbeemdvijver w Zonhoven / Oud Kanaal Bocholt / Oud 
Kanaal Bree-Beek / Oud Kanaal Dilsen (północna część południowo-zachodniej 
odnogi Zuid-Willemsvaart; na północ od Boslaan-N75) / Oud Kanaal Lanklaar 
(południowa część bocznego ramienia Zuid-Willemsvaart; na południe od Bo-
slaan-N75) / Schulensmeer / Oude Maas Stokkem / Grindplas Koole Greent / 
Grindplas Bichterweert / Grindplassen Negenoord Oost en West / Grindplas 
Maasbeempder Greend

Prowincja Oost-Vlaanderen
Berlarebroek / Bosdamvijver Wachtebeke / Het Leen w Ekklo / Geul Zalegem-
dijk w Meerdonk 

Prowincja West-Vlaanderen
Hoge Dijken w Oudenburg / Grote Bassin w Roeselare / Kasteelvijver Buls-
kampveld Beernem  / ‘t Veld-Zeetje w Ardooie / Bergelen Put / Koolhofput w 
Nieuwpoort

7
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We wszystkich innych wodach, które nie są wymienione na stronach 6-7, wędkowanie jest 
dozwolone przez cały rok, nawet w nocy.

•  W okresie od 16 kwietnia do 31 maja wszystkie złowione ryby należy ostrożnie i naty-
chmiast wypuścić w miejscu złowienia. Używanie żywych ryb lub ich części w okresie 
ochronnym jest zabronione.

• Podczas nocnych połowów, od dwóch godzin po zachodzie słońca do dwóch godzin 
przed wschodem słońca, należy natychmiast i ostrożnie wypuścić ryby w miejscu zło-
wienia. Podczas nocnych połowów stosowanie przynęt o łącznej długości ponad 2 cm 
i używanie żywych ryb lub ich części jako przynęt jest zabronione 

• Ostrzeżenie: Właściciel lub zarządca łowiska może ograniczyć dostęp do wody, nakła-
dając lokalne zasady dostępu. W niektórych wodach potrzebujesz również wyraźnej 
zgody właściciela na łowienie ryb.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze łowiska w prowincjach z ograniczeniami dostęp-
ności. Uwaga: również na wodach, które nie są wymienione w tej tabeli mogą obowiązywać 
ograniczenia lub wymagane jest dodatkowe zezwolenie od właściciela. Zawsze przestrzegaj 
czasu dostępu do łowiska.

Pozostałe łowiska

ŁOWISKA, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA DOSTĘPU

Woda od 16 
Kwiet-
nia 
do 31 
maja

Łowie-
nie w 
nocy 

Ograniczenia dotyczące dostępu

ANTWERPEN

Breeven (Bornem) x √ Wędkowanie z pomostów we wskazanej strefie 
połowowej. Zakaz połowów od 16 kwietnia do 
31 maja.

Galgenweel (Antwerpen) √ √ Wędkowanie w wyznaczonych strefach.
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Burchtse Weel 
(Antwerpen)

√ √ Wędkowanie dozwolone jest w basenie bu-
forowym. W części Schelde związanej z przypły-
wem, łowienie ryb jest zabronione.

Hazewinkel (Heindonk) √ x Wędkowanie dozwolone w wyznaczonych stre-
fach. Obowiązuje zakaz połowu po zachodzie 
słońca.

De Bocht (Heindonk) √ x Wędkowanie dozwolone w wyznaczonych stre-
fach. Obowiązuje zakaz połowu 1 godzinę po 
zachodzie do 1 godziny przed wschodem słońca.

Muisbroek: kleine vijver 
(Ekeren)

√ √ Łowienie ryb w dużym zbiorniku jest zabroni-
one.

Fort van Walem √ √ Wedkowanie dopuszczalne jest wyłącznie z ze-
wnętrznego brzegu fortu.

Schranshoeve (Vorselaar) √ x Od zachodu słońca do godziny 8.00 obowiązuje 
zakaz połowów.

Rivierenhof (Deurne) √ x Niedostępne od 22.30 do 6.30.

LIMBURG

Grindplas Heerenlaak 
(Aldeneik)

√ x Zakaz połowów od 2 godzin po zachodzie do 2 
godzin przed wschodem słońca.

Grindplas Meynekomplas 
(Aldeneik)

√ x Zakaz połowów od 2 godzin po zachodzie do 2 
godzin przed wschodem słońca.

Grindplassen Kessenich:
Daler Oe (Spaanjerd), 
Vissen Akker en 
Boterakker

√ x Niedostępne 2 godz. po zachodzie do 2 godz. pr-
zed wschodem słońca.

Paalse Plas x x Wędkowanie w wyznaczonych strefach. Zakaz 
połowu z łodzi. Zakaz połowów od 16 kwietnia 
do 31 maja. Od 1 kwietnia do 31 października nie-
dostępne od 22.00 do 6.00. Od 1 listopada do 31 
marca niedostępne od 20.00 do 7.00.

OOST-VLAANDEREN

Blaarmeersen (Gent) √ x Nie dostępne od 23.00 do 8.00.

De Gavers 
(Geraardsbergen)

√ x Obowiązkowa dodatkowa bezpłatna licencja 
połowowa. Połowy dozwolone na Poelaertplas 
i stawie kempingowym. Brak dostępu od dwóch 
godzin po zachodzie.
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Boerekreek
(St-Laureins)

√ x Wędkowanie w wyznaczonych strefach 
połowowych. Połowy łodzi nie są dozwolone. 
Brak dostępu od 2 godzin po zachodzie słońca 
do 2 godzin przed wschodem słońca.

Bazelse Kreek en 
Rupelmondse Kreek

√ x Nie dostępne po zachodzie i przed wschodem 
słońca.

VLAAMS-BRABANT

Visvijver van Weerde √ x Nie dostępne od 1 godz. po zachodzie do 1 godz.
przed wschodem słońca.

Groene Beemd
(Ruisbroek, 
Sint-Pieters-Leeuw)

√ x Nie dostępne po zachodzie i przed wschodem 
słońca.

Domein Gaasbeek √ x Wędkowanie dozwolone wyłącznie w Kromme-
vijver. Od 1 kwietnia do 30 września nie dostęp-
ne od godziny 20.00 do 8.00. Od 1 października 
do 31 marca Nniedostępne odgodziny 17.00 do 
8.00.

Domein Ter Rijst √ x Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w 
małym stawie.  Nie dostępne jest po zachod-
zie i przed wschodem słońca. Od 1 czerwca do 
31 sierpnia czas otwarcia jest ograniczony do 
godziny 21.00. Od 1 września do 31 maja czas 
otwarcia.

Domein Coloma √ x Wędkowanie dozwolone tylko w stawie ka-
nałowym Coloma. Niedostępny od zachodu do 
wschodu słońca. Ostateczny czas otwarcia jest 
ograniczony do 20.00.

WEST-VLAANDEREN

De Gavers (Harelbeke) √ x Wędkowanie w wyznaczonych strefach. 
Niedostępny od zachodu do wschodu słońca.

Waggelwater (Brugge) √ x Wędkowanie w dozwolonych strefach. Niedo-
zwolone jest łowienie 2 godziny po zachodzie 
do 2 godzin przed wschodem słońca.
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We Flandrii znajduje się wiele interesujących obszarów połowowych. Wszystkie ważne 
publiczne wody zostały wyznaczone na wojewódzkich mapach. Regionalne mapy zape-
wniają bardziej szczegółowy przegląd wód wędkarskich w każdej części prowincji. Tabele 
wędkarskie wymieniają również gatunki ryb, które regularnie łowione są przez wędkarzy. 
Karty wędkarskie można uzyskać bezpłatnie za pośrednictwem Prowincjonalnej Komisji Ry-
bołówstwa..

Publiczne wody we Flandrii
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Rzeki, kanały i strumienie, ale także wody stojące lub płynące, które nie są właściwie odi-
zolowane od publicznej sieci dróg wodnych, podlegają prawu z dnia 1 lipca 1954 r. decyzją 
rządu flamandzkiego z dnia 1 lutego 2013 r. każdy wędkarz który posiada licencję wędkarską 
posiada prawo do łowienia w ciekach wodnych (w drogach żeglugowych), których utrzy-
manie odbywa się na koszt Regionu Flamandzkiego.

Przypadki w których wymagane jest dodatkowe zezwolenie:
•  Wody nie żeglugowe, w przypadku których prawa do połowu należą do właściciela brzegu.
• Potoki i sztuczne drogi wodne, których utrzymanie odbywa się kosztem Polders i Wa-

teringen.
• Stawy, do których ma zastosowanie prawo w zakresie rybołówstwa, ale które znajdują 

się na obszarach prywatnych.

Dodatkowe obowiązkowe zezwolenia dostępne są: (Adresy gdzie można nabyć dodatkowe 
zezwolenia)

• Boudewijnkanaal: Havenbestuur Zeebrugge, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Zee-
brugge - tel. 050-54 32 11, info@portofzeebrugge.be

• Paalse Plas: Obowiązkowe zezwolenie z gminy Beringen. Toerisme Beringen, Koolmijn-
laan 203, 3582 Beringen – tel. 011-26 97 20, www.toerismeberingen.be

• Blaarmeersen te Gent: Można łowić w dozwolonych strefach połowowych, a oprócz ze-
zwolenia na połów wymagane jest dodatkowe pozwolenie miejskie. Zezwolenie można 
nabyć na terenie obiektu.

• Fort w Oelegem: Dodatkowe bezpłatne zezwolenie dostępna na: http://fortoelegem.
be/Contact.html

• Dilsen-Stokkem (Negenoord, Oude Maas, Bichterweerd, Schaapskuil): Obowiązkowe bez-
płatne zezwolenie: www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Organizacje wędkarskie 
W całej Flandrii działają różne kluby, stowarzyszenia oraz federacje wędkarskie. Jeżeli szukasz 
więcej informacji na ich temat skontaktuj się z:

• Sportvisserij Vlaanderen: www.sportvisserijvlaanderen.be
• Confederatie Vlaamse Hengelaars: www.bloggen.be/cvh

Uprawnienia do połowu ryb 

http://www.sportvisserijvlaanderen.be
http://www.bloggen.be/cvh
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Każdy kto chce łowić w wodach publicznych we Flandrii, musi posiadać aktualną licencję. 
Licencja jest aktualna przez rok kalendarzowy. Karta Wędkarska obowiązuje do dnia 31 
grudnia każdego roku, w którym została wydana.
 
Każdy rodzaj licencji możesz nabyć poprzez stronę internetową www.visverlof.be lub zaku-
pić w każdym urzędzie pocztowym we Flandrii 

Bezpłatna licencja dla młodzierzy do 17 rokużycia
• 1 wędka, wyłącznie od 2 godzin przed wschodem do 2 godzin po zachodzie słońca
• Z brzegu, nadbrzerza, z pomostu zakotwiczonego lub połączonego z brzegiem
• Stosowanie żywych rybek jako przynęty jest zabronione
• Każdą złowioną rybę należy natychmiast wypuścić w miejscu złowienia 
• Przetrzymywanie, transport złowionej ryby jest zabroniony

Płatna licencja €5 dla młodzierzy do 17 roku życia 
•  Maksymalnie 2 wędki, można łowić w dzień oraz w nocy
• Z brzegu i innych środków
• Niedozwolone jest stosowanie żywej rybki jako przynęty
• Każdą złowioną rybę należy natychmiast wypuścić w miejscu złowienia
• Przetrzymywanie oraz transport złowionej ryby jest zabroniony

Zwykła licencja € 13 
• Maksymalnie 2 wędki ; można łowić wyłącznie 2 godziny przed wschodem słońca do 2 

godzin po zachodzie słońca
• Z brzegu, nadbrzeża, z pomostu zakotwiczonego lub połączonego z brzegiem
• Stosowanie żywych rybek jako przynęty jest zabronione
• Każdą złowioną rybę należy wypuścić w miejscu złowienia
• Przetrzymywanie oraz transport złowionej ryby jest zabroniony

Duża licencja € 48
• Maksymalnie 2 wędki, można łowić w dzień i w nocy
• Z brzegu i z innych środków
• Dopuszczalne jest używanie żywej rybki jako przynęty
• Podczas połowu można przetrzymywać maksymalnie 20 żywych rybek ≤ 15 cm oraz 5 

ryb > 15 zgodnie z tabelą na stronie 3

Licencje wędkarskie 

http://www.visverlof.be
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• Stosowanie siatki oraz worka do przetrzymywania złowionych ryb jest zabronione
• Zabrania się spożywania złowionej ryby w miejscu jej złowienia 
• Podbierak należy używać wyłącznie w celu podebrania złowionej ryby 
• Wędka oraz peur są jedynymi zatwierdzonymi narzędziami służącymi do połowu ryb, 

inne przedmioty są zabronione.
• Zabronione jest łowienie pod lodem. 
• Zabrania się używania sztucznie barwionych robaków. Barwniki stosowane w celu ich 

zabarwienia mogą być niebezpieczne dla zdrowia ryb oraz ludzi.
• Zabronione jest łowienie więcej niż dwoma wędkami.
• Zabronione jest używanie zestawów uzbrojonych więcej niż 3 pojedyńczymi haczykami 

lub kotwicami. 
• Zabrania się pozostawiania wędek bez opieki 

Jak nie możesz łowić?

Porada dotycząca konsumpcji 
Ze względu na obecność substancji zanieczyszczających, rząd flamandzki zdecydowa-
nie zniechęca do konsumpcji złowionych węgorzy oraz ryb drapieżnych z wód public-
znych. Konsumowanie złowionych ryb może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jesteś świadkiem masowego śnięcia ryb?
Skontaktuj się możliwie najszybciej z lokalną policją lub 
organizacją odpowiedzialną za ochronę środowiska w 
twojej gminie 

Gdzie nie możesz łowić 
• Przy śluzach 
• Na tarliskach 
• Z mostu na drogach żeglugowych 
• We wszystkich miejscach, zarówno z brzegu jak i z wody, gd-

zie agencja do spraw natury i lasów Natuur en Bos wskazała 
tymczasowy lub stały zakaz połowów za pomocą znaków ostr-
zegawczych.
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Wykaz ryb uznawanych jako ryby 
sportowe

Ukleja Harder

Karp Karaś 
pospolity 

Jelec 
pospolity 

Sum 
europejski

Śledź

Świnka 
pospolita

Tonga Okoń 
morski 

brzana Flądra Karaś  
srebrzysty

Dorsz Kleń Jazgarz Boleń

Szczupak Witlinek Lin

Ograniczenia użycia ołowiu 
Ołów jest toksycznym i szkodliwym dla środowiska naturalnego materiałem. Jest sz-
kodliwy zarówno dla zdrowia ludzi iaj i zwierząt, dlatego rząd zachęca wędkarzy do 
stosowania alternatywnych materiałów w miejsce ołowiu. Dowiedz się więcej o al-
ternatywnych dla ołowiu materiałach, praktycznych wskazówkach i informacjach dla 
wędkarzy: www.sportvisserijvlaanderen.be/loodalternatieven

http://www.sportvisserijvlaanderen.be/loodalternatieven


BIURA DOTYCZĄCE WĘDKARST-
WA PUBLICZNEGO, WOJEWÓDZKIE 
KOMISJE DO SPRAW WĘDKARSTWA I 
RYBOŁUSTWA 
Masz pytanie dotyczące wędkarstwa 
publicznego? Czy chciałbyś uzyskać 
więcej informacji na temat przepisów 
dotyczących wędkarstwa, wód , 
praw połowowych, gatunków ryb 
i zarządzania zasobami rybnymi? 
Skontaktuj się z komisją ds. Rybołóstwa 
w twojej prowincji:
www.natuurenbos.be/visserijcommissie

WEST-VLAANDEREN
Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge
Tel. +32 (0)50-40 58 15
visserijcommissiewvl@gmail.com

OOST-VLAANDEREN
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
Tel +32 (0)9-267 78 02
pvc@oost-vlaanderen.be

ANTWERPEN
Italiëlei 4 bus 16, 2000 Antwerpen 
Tel +32 (0)3-204 03 35
visserijcommissieantwerpen@gmail.com

VLAAMS-BRABANT
VAC, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven 
Tel +32 (0)16-66 63 17
patricia.leenaerts@vlaanderen.be

LIMBURG
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
Tel +32 (0)11-23 80 19
pvc.limburg@vlaanderen.be

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WĘDKARSTWA
WWW.NATUURENBOS.BE/VISSERIJ

COLOFON
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Agentschap voor Natuur en Bos, 
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Zdjęcie str. 5: © Agentschap voor  
Natuur en Bos. Zdjęcia str. 1, 5, 15:  
© Vilda. Przełożenie na język polski:  
Mariusz Jezierski, Oskar Borowski / 
Polish Fishing Team

KONTAKT I INFORMACJE 

Szukasz informacji oraz odpowiedzi 
na pytania: Gdzie można łowić? Gdzie 

łowić nie można? Zakup licencji online? 
Informacji odnośnie licencji oraz duplikatu 
licencji? Wszystko to znajdziesz na stronie  

www.visverlof.be

http://www.natuurenbos.be/visserijcommissie
http://WWW.NATUURENBOS.BE/VISSERIJ
http://www.natuurenbos.be/visserij
http://toastconfituur.be
http://www.visverlof.be

