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1. PREZENTARE GENERALĂ
Acest „Ghid de buzunar pentru pescari” a fost creat cu ajutorul proiectului
Buliding Bridges din cadrul organizației Angling Trust și finanțat din
veniturile rezultate din vânzarea permiselor de pescuit eliberate de Agenția
de Mediu. A fost scris pentru a ajuta pescarii să înțeleagă regulile de pescuit
în apele dulci din Anglia. Toate informațiile utilizate în acest ghid sunt
conforme cu regulile Agenției de Mediu în momentul publicării.
IMPORTANT:
Această broșură are caracter informativ. Puteți găsi informații mai detaliate la: https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules

2. REGULI GENERALE
În funcție de locul în care pescuiți în Marea Britanie, regulile pot fi diferite.
În Anglia, pentru a pescui în ape dulci aveți nevoie de un permis de pescuit
valabil eliberat de Agenția de Mediu. Pescuitul recreațional în mare nu
necesită un permis de pescuit. Trebuie să respectați regulile naționale și
locale în ceea ce privește perioada de prohibiție, dimensiunea peștilor,
limitele de reținere, momeala și accesoriile de pescuit pe care le puteți folosi
- acestea pot varia în funcție de zonele delimitate de Agenția de Mediu.
Înainte de a merge la pescuit, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră un
permis valabil de pescuit și o dovadă de identitate.
Puteți găsi regulile și normele naționale și locale aici:
https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules
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IMPORTANT:
Proprietarii locurilor private de pescuit pot adopta reguli suplimentare
pentru pescuitul pe apele acestora. Este responsabilitatea dumneavoastră să cunoașteți aceste reguli și reglementări.

3. PERMISUL DE PESCUIT
Dacă aveți vârsta de 13 ani sau peste, trebuie să aveți un permis de pescuit
oriunde în Anglia atunci când pescuiți la somon, păstrăv, pește de apă dulce,
smelt și anghile. Această regulă se aplică pentru toate apele, inclusiv pentru
pescuitul comercial, privat sau cluburi. Pescuitul fără permis de pescuit este
ilegal și puteți fi amendat cu până la 2.500 GBP. Permisele de pescuit pentru
copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani sunt gratuite, dar trebuie totuși să
obțineți unul de pe www.GOV.UK/fishing-licences sau sunând la 0344 800
5386.
Pe lângă permisul de pescuit, trebuie să aveți și permisiunea proprietarului
ce deține drepturile de pescuit. Pe unele ape, permisul de pescuit este
suficient pentru a pescui, dar pe apele private sau de club trebuie să aveți
suplimentar un bilet de zi sau statutul de membru de club.

UNDE PUTEȚI CUMPĂRA UN PERMIS DE PESCUIT

Permisele de pescuit sunt disponibile pentru cumpărare online la:
https://www.gov.uk/fishing-licences la poștă, sau apelând la 0344800 5386.
Veți primi prin poștă permisul dumneavoastră de pescuit. Vi se va da
numărul de referință al permisului la cumpărarea unuia pe termen scurt sau
pentru junior, care vi se poate cere să îl prezentați în cazul unui control.

TIPURI DE PERMISE DE PESCUIT

Există două tipuri principale de permise de pescuit eliberate de Agenția
pentru Mediu. Cel mai cumpărat în mod obișnuit este cel pentru pescuit la
păstrăv non-migrator, pește de apă dulce și anghile.
Alt tip de permis este pentru acei pescari care pe lângă tipurile de pești de
mai sus, pescuiesc somon și păstrăv de mare .
Numărul de undițe cu care puteți pescui variază de la un loc la altul, dar
numărul maxim legal este de 4 undițe. Există un permis de pescuit pentru
pescuitul cu 3 undițe, dar pescarii care doresc să folosească 4 lansete
(acolo unde regulile permit acest lucru) au nevoie de 2 permise de pescuit.
Verificați regulile locului unde pescuit și normele regionale de pescuit.
Este ilegal să lăsați o undiță lansată în apă nesupravegheată sau asupra
căreia nu aveți control.
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Ofițerii Agenției de Mediu și polițiștii pot solicita să vă vadă permisul. În
unele cluburi sau lacuri, administratorii pot solicita acest lucru ca o condiție
prealabilă pentru pescuit.

PERIOADA DE PROHIBIȚIE

Perioada de prohibiție este momentul în care nu aveți voie să pescuiți în
anumite ape, vizând anumite specii de pești. Perioada de prohibiție pentru
somon și păstrăv variază în funcție de zonă.
Nu puteți pescui pe niciun râu sau curs de apă și pe anumite canale și lacuri
din Anglia în perioada 15 martie - 15 iunie inclusiv.
Lista canalelor și a lacurilor în care nu aveți voie să pescuiți în perioada de
prohibiție poate fi găsită aici:
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws
Puteți pescui somon, păstrăv și alte salmonide în timpul perioadei de
prohibiție, dar trebuie să folosiți anumite tipuri de năluci și momeli în
anumite zone. Puteți verifica restricțiile specifice aici:
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws
Dacă vedeți pescari care pescuiesc în perioada de prohibiție pe un râu sau
săvârșind o altă infracțiune în domeniul pescuitului, vă rugăm să contactați
imediat Agenția de Mediu raportând incidentul la 0800 80 70 60.

PESCUITUL ILEGAL ȘI FURTUL DE PEȘTI

Încălcarea oricăror reguli sau reglementări privind pescuitul poate duce
la urmărirea penală și la o amendă considerabilă. Este întotdeauna
responsabilitatea dvs. să vă asigurați că sunteți familiari cu regulile de
pescuit din zona respectivă.
Incidentele referitoare la pescuitul ilegal trebuie raportate Agenției de
Mediu la 0800 80 70 60 sau Poliției la 101 sau 999 pentru o infracțiune în
curs. Notați întotdeauna numărul de referință pe care îl primiți în timpul
apelului - puteți afla mai târziu ce s-a întâmplat.
Asigurați-vă că sunteți în siguranță atunci când raportați și nu atingeți
dovezi precum echipamente ilegale sau plase de pescuit.
Ofițerii Agenției de Mediu verifică permisele de pescuit și lunar listele celor
acuzați pot fi găsite la:
https://anglingtrust.net/enforcement/
În Anglia, pescuitul în apă dulce este un sport și majoritatea pescarilor
practică ‚‚capturează și eliberează’’ - peștii sunt înapoiați vii în apă și în cea
mai bună condiție.
La majoritatea complexurilor de pescuit, reținerea peștelui pentru hrană
este interzisă. Există totuși unele excepții (cum ar fi pescuitul de păstrăv din
păstrăvăriile cu regim de repopulare), dar în toate circumstanțele veți avea
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nevoie de permisiunea scrisă a proprietarului pescăriei pentru a reține orice
pește.

4. PESCUITUL DIN BARCĂ PE APELE CURGĂTOARE, CANALE ȘI LACURI
Înainte de a ieși la pescuit cu barca, trebuie să verificați toate regulile locale
relevante, legi și reglementări, precum și permisiunea de a pescui.
Înregistrați sau autorizați barca dvs. la autoritatea de navigație responsabilă
de calea navigabilă pe care doriți să o utilizați.
În afară de căile navigabile clasice ( râuri/canale) există câteva lacuri mari,
rezervoare și ape private unde puteți pescui de pe o barcă, dar trebuie
întotdeauna să verificați cu proprietarii sau autoritățile înainte de a începe să
vă folosiți barca.
Nu există nicio cerință legală de a purta o vestă de salvare, dar, pentru
siguranță personală, este recomandat să o purtați tot timpul cât sunteți
în barcă. Pentru a putea pescui pe unele ape private sau de club, purtarea
vestei este obligatorie.
Este posibil să aveți nevoie și de asigurare, dar depinde ce tip de barcă aveți
și unde doriți să o utilizați.

5. CAPCANE PENTRU RACI
Capturarea racilor este permisă în unele ape unde proprietarul drepturilor
de pescuit a dat permisiunea, iar capcanele sunt autorizate de Agenția de
Mediu. Înainte de a începe să folosiți capcanele pentru raci vă rugăm să
accesați acest link:
https://www.gov.uk/guidance/permission-to-trap-crayfish-eels-elvers-salmonand-sea-trout
Există multe specii de raci și pești non-nativi în Anglia. Pentru lista completă
accesați acest link: http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47
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6. PESCUITUL PE MARE
Pentru informații cu privire la regulile de pescuit maritim, contactați
Autoritatea dvs. de pescuit maritim și Autoritatea pentru Conservare.
Nu aveți nevoie de un permis de pescuit pentru a pescui pești de mare
cu undița. Cu toate acestea, veți avea întotdeauna nevoie de un permis
de pescuit eliberat de Agenția de Mediu atunci când pescuiți somon sau
păstrăv de mare, chiar și în mare.
Mărimile minime și dimensiunile de referință pentru conservare sunt
utilizate în întreaga lume pentru gestionarea stocurilor de pești.

7. ÎNTREBĂRI FRECVENTE LINK-URI UTILE
Î: Cum pot găsi apele pe care pot pescui, magazinele locale cu articole
de pescuit, nivelul râurilor?
A: Accesați: https://anglingtrust.net/map/
Î: Trebuie să folosesc un minciog și o saltea de primire?
R: Este recomandat să folosiți un minciog și o saltea de primire pentru a
proteja peștii, mai ales în cazul peștilor de dimensiuni mari. Vă rugăm să
consultați regulile locului de pescuit.
Î: Pot folosi un grătar sau să aprind un foc deschis la locul de pescuit?
A: Verificați mai întâi. Cele mai multe consilii, autorități locale, proprietari de
pescării și cluburi obiectează împotriva utilizării focurilor și a grătarelor.
Î: Am găsit un loc de pescuit, dar există câțiva copaci și ramuri care
îngreunează accesul. Îi pot tăia?
R: Nu, dar puteți oricând să vă alăturați grupului de lucru al unui club dacă
doriți să ajutați să gestionați ramurile care depășesc anumite limite și să
eliminați obstacolele pentru a îmbunătăți pescuitul.
Î: Mai am niște gunoi după o zi de pescuit. Ce să fac cu acesta?
R: Luați toate gunoaiele acasă sau aruncați-le în mod responsabil într-un coș.
Vă rugăm vizitați:
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1773&sectionTitle=Take+5
Î: De ce sunt obligat să verific, să curăț și să usuc minciogul,
echipamentul folosit și încălțămintea după pescuit?
R: În calitate de pescar, este posibil să contribui, fără să știi, la răspândirea
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speciilor invazive non-native și boli de la o apă la alta de pe echipamente,
încălțăminte și îmbrăcăminte. Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați:
http://www.nonnativespecies.org/checkcleandry/

Î: Cum mă pot implica în activități de pescuit?
R: Există multe surse de unde puteți alege. Puteți începe prin a contacta
un club local de pescuit, participând la forumurile regionale de pescuit,
participând la evenimente sau concursuri locale de pescuit.
Pentru mai multe informații despre Building Bridges vă rugăm să vizitați:
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1178
Proiectul Building Bridges este finanțat din vânzările de permise de pescuit
eliberate de Agenția pentru Mediu.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției pentru Mediu, vă
rugăm consultați raportul lor anual la:
https://www.gov.uk/government/publications/fisheries-annual-report-2018to-2019
Dacă vedeți pești în primejdie sau un incident de poluare, vă rugăm să sunați
imediat la Linia de asistență permanentă a Agenției de Mediu la 0800 80 70 60
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