
Dorzecze Rzeka główna
krainy ryb 

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice
łowiska 

Miasto gmina Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy. 
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Okręg PZW w Poznaniu 
Noteć Drawa Drawa Od mostu na drodze

gminnej Budów -

Głęboczek do 200 m

powyżej miejsca wpływu

rzeki do Jeziora Lubie 

Drawsko Pomorskie

Złocieniec 

Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego  

w szczególności: 

• Na wodach Krainy Pstrąga i Lipienia pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i

zezwolenie, ma prawo wędkować tylko jedna osoba niezrzeszona w PZW do lat 14 (lub jedna osoba

zrzeszona w PZW do lat 14 nie posiadająca własnego zezwolenia). Udostępnienie wędki wyklucza

wędkowanie opiekuna. 

• Zabrania się połowu ryb w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu.  

• Dozwolone jest wędkowanie wyłącznie na jedną wędkę bez względu na metodę wędkowania. 

• Dopuszcza się stosowanie przynęt zarówno naturalnych roślinnych, zwierzęcych jak i sztucznych. 

• Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. 

Wymiary i okresy ochronne oraz limity połowu dla ryb łososiowatych: 

Nazwa Nazwa łacińska 
wymiar

ochronny okres ochronny limit połowu 

Głowacica Hucho hucho L. 70 cm od 1 marca do 31 maja 1 szt./tydz.

Lipień Thymallus thymallus L. 30 cm od 1 października do 31 grudnia 3 szt. 

łącznie/dobę Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario L. 30 cm od 1 września do 31 grudnia 

Łosoś Salmo salar L. 50 cm od 1 października do 31 grudnia 2 szt. 

łącznie/dobę Troć Salmo trutta m. trutta L. 50 cm od 1 października  do 31 grudnia

Troć jeziorowa Salmo trutta m. lacustris L. 50 cm od 1 września do 31 stycznia 

Uwaga:  

Na wymienionych wodach Krainy Pstrąga i Lipienia obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka i okonia
zgodnie z RAPR PZW Okręgu Poznańskiego tj. szczupak 50 cm, okoń 20 cm 

Noteć Drawa Drawa Od osi podłużnej mostu

na drodze gminnej

Sienica - Karwice do jez.

Wlk. Dębno i od jez. Zły

Łęg do mostu w m.

Prostynia na drodze

krajowej Recz - Kalisz

Pomorski 

Prostynia

Kalisz Pomorski

Drawno 

Kanał

Prostynia 

Od 200m poniżej

wypływu z  j.Prostynia

do ujścia do rz. Drawy 

Prostynia

Kalisz Pomorski

Drawno 

Noteć Drawa Drawa Od mostu w m. Prostynia

na drodze krajowej Recz 

- Kalisz Pomorski do

mostku w rejonie

wpływu do j.Grażyna 

Prostynia, 

Rościn, 

Drawno 

UWAGA !
Informator jest wyjątkiem od RAPR i spełnia rolę uzupełniającą do wydanego zezwolenia.

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w kolumnie nr 6 ( ... ).

Obowiązuje od 01.01.2023 r.


