
Więcej informacji na temat okresów ochronnych ryb i ograniczeń na stronie: kalastusrajoitus.fi  

Dlaczego określa się dla ryb wymiar ochronny? Wymiar ochronny wprowadzono w celu zabezpieczenia rozwoju ryb 
do momentu zakończenia procesu rozmnażania. Ryba o rozmiarach mniejszych niż wymiar ochronny, musi zostać 
bezwzględnie uwolniona z powrotem do wody. Z żywą ryby należy obchodzić się ostrożnie. Zgodnie z możliwościami 
należy uwolnić ją z haczyka lub innej pułapki podwodnej. Również nieżywe ryby o rozmiarach poniżej wymiaru 
ochronnego należy wypuścić do wody. Nakaz uwolnienia ryb mniejszych niż wymiar ochronny, również nieżywych, 
normuje zasady kontroli rybołówstwa. Posiadanie przez wędkarza ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, oznacza 
złamanie przepisów. Regiony mogą wydawać również swoje wyjątkowe przepisy dotyczące wymiarów ochronnych. 

Łosoś morski i 
jeziorny do 60 cm
W Botniku Północnym (Perämeri) do 50 cm. 
Łosoś jeziorny z płetwą tłuszczową objęty jest całkowitą ochroną w systemie 
rzecznym Vuoksi, gdzie połów łososia jeziornego z obciętą płetwą tłuszczową 
jest ograniczony.

Troć jeziorowa i morska
Troć z płetwą tłuszczową na obszarach położonych pomiędzy 64° i 67° 
szerokości geograficznej północnej - do 60 cm
Troć z obciętą płetwą tłuszczową w całym kraju, a troć z płetwą tłuszczową 
w wodach śródlądowych na północ od 67º szerokości geograficznej 
północnej - do 50 cm
Troć z płetwą tłuszczową objęty jest całkowitą ochroną w wodach 
śródlądowych, na południe od 64°00′N szerokości geograficznej północnej i 
w Zatoce Fińskiej (Od 2019 roku na wszystkich obszarach morskich).
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SELVENNYKSIÄ MM. KALOJEN RAUHOITUSAIKOIHIN 
JA PYYNTIMITTOIHIN 
(Kalastuslaki 3 § ja 49 §,VN:n asetus kalastuksesta 1 § ja 2 §)

• Harjuksen pyyntimitta on 35 cm ja 
se on rauhoitettu sisävesissä 1.4. - 31.5.

• Harjuksen pyyntimitta on 30 cm.

Lohen alamitta on 60 cm, mutta 63°30' pohjois-puolella Perämeressä 50 cm

• Rasvaevällinen taimen on 
rauhoitettu kokonaan sisävesissä
ja Suomenlahdella (pituuspiirin 23° 
itäpuolella) sekä vuodesta 2019 
alkaen kaikilla merialueilla.
Suomenlahden ulkopuolisilla
merialueilla vuosina 2016 - 18
pyyntimitta on 60 cm.

• Rasvaevällisen taimenen pyyntimitta on 60 cm 
ja rasvaeväleikatun 50 cm.

• Tenojoen kalastuspiiri:
- kts. Tenon kalastussääntö

• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat  ja 
  tarkista vuosittain sovittavat muutokset

• Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun 
taimenen pyyntimitta on 50 cm.

• Rasvaeväleikatun taimenen 
pyyntimitta on 50 cm.

Hallinnolliset rajat: Lähde Maanmittauslaitos
Rantaviiva-aineisto: © Manmittauslaitos, SYKE
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• Harjuksen pyyntimitta on 
35 cm ja se on rauhoitettu 
sisävesissä 1.4. - 31.5.

• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat  ja 
  tarkista vuosittain sovittavat muutokset

LEVEYSPIIRIN 67° POHJOISPUOLELLA

LEVEYSPIIREILLÄ 64°- 67°

LEVEYSPIIRIN 64° ETELÄPUOLELLA

• Harjus on rauhoitettu meressä.

• Harjus on rauhoitettu meressä.

Lipień
Na południe od 67 º 
szerokości geograficznej 
północnej - do 35 cm
Na północ od 67 º szerokości 
geograficznej północnej 
- do 30 cm
Objęty całkowitą ochroną w wodach morskich

Golec  
W wodach systemu 
rzecznego Vuoksi - do 60 cm
W jeziorze Inarinjärvi 
- do 45 cm
Pod całkowitą ochroną na jeziorach Kuolimo i Saimaa na obszarze pomiędzy 
Puumalansalmi i Vuoksenniska.  

Sandacz
do 42 cm

WYMIARY OCHRONNE 
RYB W FINLANDII

Wymiar ochronny wprowadzono w celu zabezpieczenia prawidłowego 
rozwoju i rozmnażania się ryb.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT M.IN. OKRESÓW OCHRONNYCH RYB I 
WYMIARÓW ŁOWIONYCH RYB 
(§ 3 i 49 Ustawy o rybołówstwie, Rozporządzenie Rady Państwa o rybołówstie: § 1 i 2

NA OBSZARACH POŁOŻONYCH NA PÓŁNOC OD 67 º 
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ PÓŁNOCNEJ
•   wymiar ochronny lipienia wynosi 30 cm
 •  wymiar ochronny łososia jeziornego z płetwą 
tłuszczową i z obciętą płetwą tłuszczową wynosi 50 cm
 
•  Obwód rybacki rzeki Tenojoki: 
-  patrz: Regulacje dotyczące rybołówstwa na rzece Teno

•  Rzeka Tornionjoki: 
-  wymiar ochronny lipienia wynosi 35 cm a łososia 50 cm
-  troć należy uwolnić
-  na temat okresów ochronnych oraz o zmianach 
corocznych przeczytaj w regulacjach dotyczących 
rybołówstwa

NA OBSZARACH POŁOŻONYCH MIĘDZY 64° – 67° 
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ PÓŁNOCNEJ
• Wymiar ochronny lipienia wynosi 35 cm, Okres ochronny w wodach 
śródlądowych od 01.04. do 31.05. 
• Lipień objęty jest całkowitą ochroną na wszystkich obszarach wód morskich
• Wymiar ochronny ochronny łososia jeziornego z płetwą tłuszczową 
wynosi 60 cm, a z obciętą płetwą tłuszczową 50 cm

•  Rzeka Tornionjoki:
-  wymiar ochronny lipienia wynosi 35 cm, a łososia 50 cm
-  troć należy uwolnić
-  na temat okresów ochronnych oraz o zmianach corocznych przeczytaj 
w regulacjach dotyczących rybołówstwa

NA OBSZARACH POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE 
OD 64° SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 
PÓŁNOCNEJ
• Wymiar ochronny lipienia wynosi 35 cm. 
Okres ochronny w wodach śródlądowych 
od 01.04. do 31.05.
• Lipień objęty jest całkowitą ochroną na 
wszystkich obszarach wód morskich
• Troć z płetwą tłuszczową objęty jest 
ochroną w wodach śródlądowych i Zatoki 
Fińskiej (na wschód od południka 23°), 
a od 2019 r. objęty całkowitą ochroną na 
wszystkich obszarach wód morskich. 
W latach 2016 – 18 na obszarach 
morskich poza Zatoką Fińską, 
wymiar ochronny troci 
wynosi 60 cm.

• Wymiar ochronny 
troci z obciętą płetwą 
tłuszczową wynosi 50 cm

Wymiar ochronny łososia wynosi 60 cm, ale na północ od 63° 30´ w Botniku Północnym 50 cm

Granice administracyjne: Źródło Biuro geodezyjne. 
Materiał: Rantaviiva. © Maanmittauslaitos, SYKE
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RYBAK KOMERCYJNY 
TZN. ZAWODOWY

Rybołówstwo należące do najstarszych źródeł 
pozyskiwania żywności człowieka, stanowiło główne 
źródło utrzymania mieszkańców prehistorycznej 
Finlandii. Po zakończeniu epoki zbieracko-
łowieckiej, rybołówstwo stało się kamieniem 
węgielnym gospodarki samowystarczalnej, 
wtapiając się w rytm corocznych prac na terenach 
wiejskich.

W XIXw. rybołówstwo 
zawodowe nasiliło 
się na obszarach 
morskich i rzecznych, 
a pod koniec wieku 
na pojezierzach. 
Dochody ze sprzedaży 
ryb wspierały proces 
stopniowego przejścia 
do systemu gospodarki 
pieniężnej. Korzenie 
nowoczesnego 
rybołówstwa tkwią głęboko w historii.
 
Warunki uzyskania dochodowości z rybołówstwa zawodowego 
zaostrzały się z biegiem czasu. Począwszy od lat 50. liczba rybaków 
zawodowych stale się zmniejsza, co zmusza ich do specjalizowania swej 
działalności oraz zwiększania nakładów na połowy.

W 2015 r. w Finlandii pracowało ok. 2300 zawodowych rybaków. 
Połowy w morzu przynoszą 150 milionów kg ryb, głównie śledzi, 
szprotów i dorszy, a w wodach śródlądowych 6 milionów kg ryb (w 
2014r.), głównie sielawy. Gwałtowny wzrost populacji fok i kormoranów 
jest w tej chwili największym zagrożeniem dla rybołówstwa 
przybrzeżnego.

Jednostki kształcenia
zawodowego:

Studium Zawodowe Livia
Studium Zawodowe Rybołówstwa i Ochrony Środowiska w Parainen

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybołówstwa, posiada szerokie kwalifikacje 
do wykonywania podstawowych prac w rybołówstwie. Po ukończeniu nauki podstawowej 
istnieje możliwość specjalizacji, w kierunku rybak zawodowy - do pracy w przemyśle 
przetwórczym i handlu rybami, przy hodowli ryb lub w branży turystyki połowowej.

Zdjęcia: Pekka Vuorinen



Źródło zdjęcia: sklep Motonet

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Raki łowi się powszechnie w Finlandii za pomocą 
plastikowych więcierzy rakowych. Najbardziej popularne 
są więcierze tubowe, posiadające gardziele po obu 
stronach. Zaliczają się do nich pułapki marki Rapurosvo 
i August-merta. 

Połów więcierzem polega na tym, że podążający za przynętą rak 
wpada w pułapkę, a konstrukcja gardziela nie pozwala mu wycofać 
się z powrotem. Pułapka może również przypominać kryjówkę 
rakowi, który lubi przebywać w ciemnościach. Dlatego może sam 
schować się do więcierza mimo braku przynęty.

Raki można łowić również za pomocą wędki spławikowej lub siatki 
na drążku. Łowienie raków tym metodami wygląda zabawnie: 
łowca raków intensywnie obserwuje zarówno pułapkę jak i 
przynętę nie odrywając on nich oczu nawet na chwilę. W momencie 
uderzenia raka na przynętę ważą się umiejętności łowcy, który 
powinien sprawnie raka uchwycić, podrzucić i szybko wrzucić 
do pułapki. Prostą metodą połowu raka jest brodzenie w wodzie 
przybrzeżnej, odwracanie kamieni, lub nurkowanie i zbieranie 
raków ukrytych w zagłębieniach kamieni podwodnych.

Często stosowaną  przynętą na raka są rybki karpiowate. Płotki są 
szczególnie popularne. Każda przyjemnie pachnąca i wytrzymała 
na haczyku przynęta nadaje się do tego celu. Więcierz lub inną 
pułapkę zanurza sę w wodzie przybrzeżnej na głębokości kilku 
metrów.  Najlepsze łowiska to kamieniste płycizny lub zaciszne, 
zalesione wybrzeża, oferujące rakom mnóstwo naturalnych 
kryjówek i pożywienia. Większe raki przebywają chętniej w 
głębinach niż mniejsze okazy.  Raki sygnałowe wybierają 
głębsze wody niż raki rzeczne. Każdy obszar wodny będący ich 
siedliskiem, posiada swoją charakterystykę. Jedynie wieloletnie 
doświadczenie pomaga w odczytywaniu znaków świadczących o 
najlepszym miejscu skupiska raków. 

POŁÓW RAKÓW

Więcierz marki Evomerta 
opracowany w Instytucie 
Badawczym Zwierzyny Leśnej 
i Rybołówstwa (RKTL), jest 
obecnie powszechnie stosowany 
w komercjalnym połowie 
raków. Ten sprawny więcierz 
można złożyć i przechowywać w 
niewielkim pomieszczeniu. 

August-merta pochodzi ze 
Szwecji. Wykonany został do 
łowienia małych raków i służył 
jako wzór do zaprojektowania 
więcierza Rapurosvo.

Rak sygnałowy 
jest gatunkiem 
inwazyjnym, którego 
przemieszczanie i 
hodowla są zabronione.
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Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

ŁOWIENIE ŻAKIEM 

Żak – więcierz wieloskrzydłowy, jest krewnym samotrzasku zanętowego, stosowanego 
w Finlandii już w XVI wieku. Model żaka utrzymuje się w swojej tradycyjnej formie od 
wieków.

Żak sporządzony był na początku z obręczy drewnianych, na kóre 
zaciągano sieć. Liczba lejowatych gardzieli oraz modele żaków są 
różnorodne i zmieniają się stosownie do warunków łowienia. W 
największych żakach ujście wynosi 1,5 m, a w mniejszych około 1m. 

Żaki wód śródlądowych można podzielić na dwie grupy: mniejsze 
to żaki, których gardło pierwszej komory łownej zakończone jest 
półkolistym pałąkiem (luokkirysät) oraz większe tzw. skrzydlaki 
(potkurysät), wyposażone w ścianę sieciową (skrzydło), która kieruje 
ryby do wlotu pułapki. Na szczupaki, miętusy i ryby wędrowne 
używa się żaków zakończonych półkolistym pałąkiem. Szczupaka, 
okonia i leszcza łowi się żakiem skrzydłowym. Różnorodność odmian 
żaków powiększają specyficzne modele pionowe, stosowane na 
miętusa oraz niewielkie pułapki na węgorza.  

Do połowu śledzików bałtyckich na morzu służy żak, którego komory 
są otwarte od góry (paunettirysä), a otwarta tylna część żaka może 
pomieścić dużą liczbę żywych ryb. Na obszarze Kvarken (cieśnina 
w środkowej części Zat. Botnickiej) stosowana jest powszechnie 
Laxfälla – otwarta z góry pułapka na łososia.

Najlepszym sezonem łowienia ryb żakiem jest początek lata, 
kiedy wody są jeszcze chłodne. Z czasem ich ocieplenie powoduje 
zanieczyszczenie żaków i zmniejszenie ilości złowionych ryb. Połowy 
żakiem nie szkodzą rybom. Rybakom jest łatwo uwalniać z pułapki 
ryby  niewymiarowe z powrotem do wody, gdzie mogą się dalej 
rozwijać.   

Żak na duże ryby  (Lahtirysä). Głębokość połowu 1,5m Żak , którego komory są otwarte od góry (Paunetti). Głębokość połowu 2m
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Zdjęcia: Ismo Kolari

Wędkarz łowiący wędką zaopatrzoną w kołowrotek, musi pamiętać o uiszczeniu opłaty państwowej 
administracji rybołówstwa         

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

POWSZECHNE PRAWO 
DO WĘDKOWANIA BEZ OPŁATY

Wędkowanie spławikowe, 
podlodowe oraz łowienie śledzika 
wędką wyposażoną w haczyki 
(litka), objęte są powszechnym 
prawem do wędkowania i na 

podstawie ustawy o rybołówstwie 
nie wymagają zezwolenia.

Powszechne prawo do wędkowania pozwala na 
wędkowanie spławikowe, wertykalne na błystkę (np. 
podlodowe) oraz łowienie śledzika - wyłącznie jednym 
wędziskiem z jednym haczykiem. Stosowanie sztucznej 
przynęty lub martwej rybki jako wabika jest zabronione.

Wędka stosowana do łowienia wertykalnego, przeważnie spod lodu, ale stosowana 
również z łódki, powinna być krótka, długości ok. metra. Typowe wędkowanie 
wertykalne polega na łowieniu ryb krótką wędką zakończoną błystką. Można 
zastosować również sztuczne przynęty: spoony, które lekko podrywamy zawsze 
pionowo, powtarzając tę czynność wielokrotnie.

Wędka do połowu śledzików bałtyckich (Litka) jest bez spławika, w zestawie może być  
wędzisko. Popularne stanowiska połowu to najczęściej mosty, brzegi skalne, nabrzeża 
cieśnin i łodzie. Wędka na śledziki posiada linkę główną o grubości 0,30 mm, o długości 
do 180 cm, która może być uzbrojona w 6 do 8 haczyków, mocowanych w równych 
odstępach na przyponach o długości ok. 2 cm. Ciężarek przymocowany do wędki 
ułatwia jej zatopienie. Haczyki powinny być np. koloru srebrnego – zawsze  błyszczące, 
o rozmiarach od numeru 2 do 6. Wabik nie jest potrzebny. Łowienie można rozpocząć 
od zanurzenia wędki powoli do samego dna, a następnie kręcąc kołowrotkiem podnosić 
wędkę do góry kilka razy, długimi łukowymi pociągnięciami.

Łowienie ryb na przynęty sztuczne jednym wędziskiem: osoby w wieku do lat 18 i które 
przekroczyły wiek 65 lat posiadają prawo do wędkowania bez opłaty

Ograniczenia połowów ryb
Wędkowanie spławikowe oraz wertykalne 
na błystkę (np. podlodowe), zabronione jest 
na odcinkach rwących rzek i potoków, gdzie 
przebywają ryby wędrowne oraz na obszarach 
wodnych gdzie łowienie ryb jest zabronione na 
podstawie osobnego rozporządzenia lub przepisu.
Na niektórych obszarach wodnych łowienie ryb 
podlega ograniczeniom. Ministerstwo Rolnictwa 
i Leśnictwa opublikowało serwis map terenów 
znajdujących się poza  powszechnym prawem 
połowu ryb bez opłaty (Kalastusrajoituspalvelu) 
pod adresem: http://www.kalastusrajoitus.fi
Na stronach tych można znaleźć informacje 
na temat obszarów, na których wędkowanie 
spławikowe, wertykalne na błystkę (np. 
podlodowe) oraz łowienie ryb na przynęty 
sztuczne podlegają ograniczeniom, na mocy 
ustawodawstwa o rybołówstwie i rozporządzenia 
Centrum rozwoju gospodarczego, transportu i 
ochrony środowiska (ELY).
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Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

SYSTEM WYDAWANIA 
ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB

Zezwolenia właścicieli obszaru 
wodnego i regionów połowowych 

Opłata państwowej administracji rybołóstwa (Kalastonhoitomaksu):
Po uiszczeniu opłaty administracji rybołóstwa można łowić ryby jednym 
wędziskiem na obszarze całej Finlandii, z wyjątkiem Wysp Alandzkich. Opłaty 
można dokonać drogą internetową na stronach: www.eraluvat.fi lub w 
centrach przyrodniczych (luontokeskus) Zarządu Generalnego Lasów Finlandii 
oraz w kioskach sieci „R”, lub pod telefonem (+358) (0) 20 692 424 w dniach 
powszednich, w godz. 08:00-16:00. Opłata państwowej administracji rybołóstwa 
w 2017 r.: 39 €/rok,12 €/7 dób, 5 €/1 doba.
Pokwitowanie zapłaty i rejestracji powinno być przy sobie podczas połowu.

Zezwolenia właścicieli obszaru wodnego oraz regionów połowowych:
w regionie Pirkanmaa można wykupić na stronach: www.kalapassi.fi 

Punkty sprzedaży zezwoleń na połów ryb (luvanmyyntipisteet) zgłoszone 
Centrum Gospodarki Rybnej, można znaleźć w internecie: www.kalatalo.fi

Informacje dotyczące ograniczeń połowów ryb dostępne są na stronach 
internetowych: www.kalastusrajoitus.fi 

Bez opłaty państwowej administracji 
rybołówstwa 
ALE zawsze za pozwoleniem właściciela obszaru 
wodnego, (vesialueenomistajan lupa)

Wędkowanie spławikowe
Wędkarstwo wertykalne na błystkę 
(w tym podlodwe)
Łowienie śledzika wędką wyposażoną 
w kilka haczyków bez przynęty

Powszechne prawo do 
wędkowania bez opłaty

Powszechne prawo do 
wędkowania bez opłaty

Łowienie ryb na przynęty sztuczne 
jednym wędziskiem

Obowiązuje opłata państwowej adminis-
tracji rybołóstwa (kalastonhoitomaksu)

Bez opłaty państwowej administracji 
rybołóstwa (kalastonhoitomaksu)

Łowienie rybackimi narzędziami 
połowu
Łowienie raków
Łowienie ryb więcej niż jedną wędką 

Obowiązuje opłata państwowej 
administracji rybołóstwa 
ORAZ zezwolenie właściciela obszaru 
wodnego (vesialueenomistajan lupa)   

Łowienie ryb na wodnych 
obiektach specjalnych

Obowiązuje opłata państwowej 
administracji rybołóstwa ORAZ
zezwolenie właściciela obszaru 
wodnego

Bez opłaty państwowej administracji 
rybołóstwa, ALE zawsze za pozwoleniem 
właściciela obszaru wodnego

Metoda połowu  Osoby w wieku do lat 18 i które 
przekroczyły wiek 65 lat

Osoby w wieku od 18 do 64 lat
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Zdjęcia: Ismo Kolari

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

WĘDKARSTWO NA 
SZTUCZNĄ PRZYNĘTĘ

Sztuczna przynęta
Sztuczna przynęta jest przedmiotem stosowanym w wędkarstwie 
rekreacyjnym do wabienia ryb., umocowanym do żyłki, którą porusza 
się w wodzie najczęściej za pomocą wędziska. Przynęty najmniejszych 
rozmiarów są wielkości nie większej niż 0,5 cm (mormyszka), a 
największe dochodzą do 40 cm (wobler).

W Finlandii przynęty używane w wędkarstwie podlodowym są 
przeciętnie mniejsze niż przynęty stosowane na wodach wolnych 
od lodu. Podlodowa błystka imituje swoim kształtem naturalne 
pożywienie ryb będących celem łowienia oraz dąży do rozbudzenia w 
rybach instynktu drapieżcy, lub chęci ataku w obronie swego rewiru.

Przynęta sztuczna wyposażona jest zwykle w haczyki. Jeżeli wędkarz 
nie używa wabika, może uzbroić wędkę w haczyki bez zadziorów, 
szczególnie jeśli ma zamiar uwolnić złowione ryby z powrotem do 
wody. 

Na przynęty sztuczne można łowić ryby niezależnie od pory roku. 
Główne metody wędkowania to: wędkarstwo spinningowe, trolling, 
wędkarstwo muchowe i wędkarstwo podlodowe.

Źródło:  Wikipedia, wersja fińskojęzyczna
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Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Obraz 1. Na obszarach wodnych wykorzystywanych do ruchu 
żeglugowego, rybackie narzędzie połowu powinno być oznaczone flagą w 
kształcie kwadratu o bokach 2 x 20 cm, przymocowaną do tyki wystającej 
1,2 m nad poziom wody.(Rysunek: Anu Välitalo/KKL) 

Tyka wystaje co 
najmniej 1,2 m nad 
powierznią wody

Tyka wystaje co 
najmniej 1,2 m nad 
powierznią wody

Odbłyśnik, 
minimum 2 cm 

Odbłyśnik, 
minimum 2 cm 

Znak narzędzia 
połowu oraz/lub 
nazwisko i kontakt

Znak narzędzia 
połowu oraz/
lub nazwisko i 
kontakt

Łodzie w ruchu wodnym Łodzie w ruchu wodnym

POŁOWY SIECIOWE
Sezon połowu sieciami trwa 

prawie cały rok, zależnie 
od sytuacji związanej 
z pokrywą lodową na 

akwenach. Rodzaj sieci 
wybiera się stosownie do 
panujących warunków 

łowienia. Siecią można łowić 
różne gatunki ryb.  

Połowy sieciowe objęte są 
pewnymi ograniczeniami. W 
Finlandii na jedną grupę rybaków 
łowiących wspólnie, dozwolone 
jest używanie nie więcej niż 8 sieci. 
Lokalne ograniczenia wydawanie 
są przez współwłaścicieli 
nadbrzeżnego obszaru wodnego. 
Informacje nt. ograniczeń w 
rybołówstwie znajdują się na 
stronie internetowej: 
www.kalastusrajoitus.fi 

Połowy sieciowe
Sieć rybacka jest to narzędzie używane do połowu ryb, wykonane 
z nici rybackich formujących tzw. oczka sieci. 

Nieostrożna ryba niczego się nie spodziewając wpływa do oka sieci 
i wtedy zostaje złapana. Rozmiary oczek można dostosować do 
wielkości i kształtu ryb, na które się wybieramy. Miejsce ustawienia 
sieci należy oznaczyć pływającymi znakami wodnymi w sposób 
widoczny - tak aby osoby korzystające z wód były w stanie je 
omijać, a rybak mógł odnaleźć swoje sieci i podnieść je z wody. 

W sieci rybackiej typu drygawica lub słęp (riimuverkko), na zwykły 
płat tkaniny sieciowej nałożone są dwie zewnętrzne ściany, 
wykonane z grubej tkaniny sieciowej o dużych oczkach (rozmiar 
oczka przeważnie 300 mm). Słęp służy najczęściej do połowu 
dużych ryb, takich jak leszcz i szczupak, które można łatwiej złowić 
tego typu siecią. Płynąca ryba przechodząc przez pierwsze duże 
oko kraty natrafia na sieć wewnętrzną, którą przeciąga przez 
przeciwległe oczko kraty zewnętrznej. Wytwarza w ten sposób 
kieszonkę sieciową, w którą zaplątuje się całkowicie. Małe ryby 
przepływają swobodnie przez sieć o dużych oczkach. 

Do szycia, reperacji i obsadzania sieci rybackich na linki, stosowane 
są igły popularnie nazywane "kleszczykami" ( käpy). Dawniej 
kleszczyki wykonywano z drewna, ale obecnie wykonuje się je 
przeważnie z plastiku.

Źródło:  Wikipedia (wersja fińskojęzyczna)

Narzędzie połowu 
zanurzone na 
głębokość co 
najmniej 1,5 m

Narzędzie połowu 
zanurzone na 
głębokości poniżej 
1,5 m

Liny opadające lub 
obciążone

Liny opadające lub 
obciążone

Obraz 2. Na obszarach wodnych wykorzystywanych do ruchu 
żeglugowego, powierzchniowe narzędzie połowu, zanurzone na 
głębokości poniżej 1,5 m pod powierzchnią wody, powinno być 
oznaczone tyką z dwoma flagami umocowanymi jedna nad drugą. 
(Rysunek: Anu Välitalo/KKL)

Zdjęcia:  Pekka Vuorinen
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Zdjęcia: Pekka Vuorinen

Centrum Gospodarki Rybnej regionu Pirkanmaa 
(Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry)
      
www.kalatalo.fi  
zezwolenie na amatorski połów ryb można wykupić on-line:
www.kalapassi.fi
www.kuhamaa.fi 

Narodowy portal turystyki wędkarskiej
http://www.fishinginfinland.fi/fi 

Zarząd Generalny Lasów Finlandii (Metsähallitus)
www.eraluvat.fi 
Internetowa opłata państwowej administracji rybołówstwa 
(kalastonhoitomaksu)
Telefon obsługi klienta 020 692 424

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
www.mmm.fi/kalastuslaki     
www.kalastusrajoitus.fi  
Zakazy łowienia ryb dotyczące ogólnych praw połowowych

Centralna Organizacja Rybacka
www.ahven.net  
Tel. 09 684 4590
kalastus@ahven.net

Centralna Organizacja Rybactwa Rekreacyjnego Finlandii 
www.vapaa-ajankalastaja.fi 
Tel. 0400 946 968

Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Ochrony 
Środowiska (ELY-keskus)  
www.ely-keskus.fi

Oddział Pirkanmaa  >  Pohjois-Savon ELY-keskus 
Tel. 0295 026 500
 
Oddział Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Tel. 0295 022 500  

Oddział Lapin ELY-keskus 
Tel.  0295 037 000

i w sklepach wędkarskich:

Nippon verkko
www.nipponverkko.fi

Kalastus-Suomi
www.kalastussuomi.fi

Kalakaapu
www.kalakaapu.fi

GDZIE WĘDKARZ MOŻE 
UZYSKAĆ INFORMACJE?

Źródła informacji
W internecie:
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