
WYCIĄG Z REGULAMINU 

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KASZUBSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO „MÒRÉNKA” 

1. Wymiar  ochronny  ryby  stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy 
ogonowej. 

2. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne ryb oraz dzienne limity ilościowe 
do zabrania ryb z łowiska: 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków  
nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby. 

3. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej,                   
w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. 

 

4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych: 

alosa, babka mała, babka piaskowa, babka czarna, babka szczupła, babka czarno – 
plamka, brzanka, ciosa, dennik, głowacz białopłetwy głowacz pręgopłetwy, iglicznia, 
jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy, kiełb Kesslera, kiełb białopłetwy koza, koza 
złotawa, kur rogacz,  parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzeble – 
wszystkie gatunki, śliz, taśmiak długi, mimogi - wszystkie gatunki, wężynka. 

5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

6. Limity połowowe nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza oraz 
gatunków ryb wymienionych w § 3 pkt. 3.7. 

7. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte                   
w  „Zasadach Organizacyjnych Sportu Wędkarskiego”. 

Gatunek ryby Wymiar 
ochronny 

Okres ochronny Limit dzienny 
( szt. łącznie) 

SUM 70 cm 01 listopada do 30 czerwca 1 
SANDACZ 
SZCZUPAK 
BOLEŃ 
SIEJA 
TROĆ JEZIOROWA 
ŁOSOŚ 

50 cm 
50 cm 
40 cm 
35 cm 
50 cm 
35 cm 

01 stycznia do 31 maja 
01 stycznia do 30 kwietnia 
01 stycznia do 30 kwietnia 
01 października do 31 grudnia 
01 września do 31 stycznia 
01 października do 31 grudnia 

2 

PSTRĄG POTOKOWY 
LIPIEŃ 

30 cm 
30 cm 

01 września do 31 grudnia 
01 marca do 31 maja 

2 

KARP 
BRZANA 

30 cm 
30 cm 

 
01 stycznia do 30 czerwca 

3 

LIN 35 cm  2 
CERTA 30 cm 01 stycznia do 30 czerwca 5 
JAŹ 
KLEŃ 

25 cm 
25 cm 

 
2 

WĘGORZ 60 cm 15 czerwca do 15 lipca 2 

OKOŃ 18 cm   
WZDRĘGA 15 cm   
MIĘTUS 30 cm 01 grudnia do końca lutego  
JELEC 15 cm   
SIELAWA 18 cm 01 października do 31 grudnia  
ŚWINKA 25 cm 01 stycznia do 15  maja  
ROZPIÓR 25 cm   
SAPA 25 cm   
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