معلومات عامة حول الصيد بالصنارة في براندنبورج
معلومات للوافدين الجدد من المواطنات والمواطنين
مرحبًا بكم .تشتھر والية براندنبورج االتحادية بتوافر المسطحات المائية العديدة لديھا وبالتالي فرص الصيد الكثيرة .ولكن يجب على
من يرغب في ممارسة الصيد بالصنارة ھنا أن يراعي بعض األشياء .تقدم المعلومات التالية ما يفيد في ھذا الصدد.

الوثائق
يُسمح بممارسة الصيد بالصنارة داخل براندنبورج بداية من إتمام العام الثامن من العمر .ولكن ال يُسمح بممارسة الصيد
بالصنارة إال لألفراد الذين لديھم طابع رسوم الصيد إلى جانب رخصة الصيد بالصنارة .تمنح ھذه الوثائق معًا الترخيص
بصيد األسماك غير المفترسة بالصنارة اليدوية.
يمكن الحصول على طابع رسوم الصيد من خالل إدارة الصيد التابعة للدوائر المحلية والمدن المستقلة ،كما تتوفر أيضًا في
شركات الصيد ومتاجر لوازم الصيد .تسري ھذه الوثيقة لمدة سنة تقويمية واحدة ) 01/01إلى  .(31/12يبلغ سعر طابع
رسوم الصيد للفرد البالغ الواحد  12يورو ،ولألطفال والقاصرين من عمر  8حتى  18بسعر  2,50يورو .يمكن استخراج
تصريح الصيد في المياه من شركات الصيد ،وجمعيات الصيد ،ومتاجر لوازم الصيد ،واستعالمات السياحة وما شابه من
مقرات .يوجد تصاريح يومية ،وتصاريح أسبوعية^ ،وتصاريح شھرية ،وتصاريح سنوية.
وعلى من يرغب في صيد األسماك المفترسة أيضًا أن يكون لديه رخصة صيد إضافية سارية .ويمكن الحصول على ھذه
الشھادة بعد النجاح في اختبار الصيد بالصنارة .تمنح إدارة الصيد المعلومات وتتيح تأدية وإتمام اختبار الصيد بالصنارة
والحصول على رخصة الصيد.
خواص صنارة صيد األسمال غير المفترسة
تتكون صنارة صيد األسماك غير المفترسة من عصار مزودة أو غير مزودة ببكرة مع خطاف أحادي ،والذي يتم تجھيزه
بالطُعم النباتي أو الحيواني .كما يُسمح أيضًا باستخدام النماذج المقلدة الطُعوم .إن طعوم العجين والحبوب والدود بأنواعه تعد
من السمات المميزة لصيد االسماك غير المفترسة .ال يُسمح باستخدام األسماك المعدة كطُعم أو الطعوم الفقارية األخرى أو
أجزاء منھا أو النماذج المقلدة الصناعية لھذه األنواع من الطعوم.
قواعد أخرى ذات أھمية خاصة
ً
يعد الصيد دون وجود الوثائق المطلوبة مخالفا للقانون ،ويُعاقب عليه من قبل السطات التنظيمية بعقوبات شديدة .كما يعد
الصيد بالصنارة دون وجود رخصة الصيد جريمة.
يجب االلتزام بمواسم حظر الصيد والحد األدنى من أنواع األسماك المنفردة .يُسمح باستخدام صنارتي صيد يدوية بحد
أقصى .كما يجب مراقبة الصنارات الموضوع بھا الطُعم بشكل مستمر .يجب الحفاظ على مسافة فاصلة عن أجھزة الصيد
المھنية بما ال يقل عن  50متر .كما يرد المزيد من اللوائح الھامة للصيد بالصنارة في قانون صيد األسماك التابع لوالية
براندنبورج إلى جانب اللوائح التنظيمية لصيد السمك التابعة في والية براندنبورج.
عمل اإلشراف على صيد السمك
يختص كل من مشرفي صيد األسماك وضباط الشرطة باإلشراف على االمتثال لألحكام ذات الصلة خالل ممارسة الصيد
بالصنارة .يمكن التعرف على صالحية إشراف مشرف صيد السمك من خالل بطاقة مزاولة الخدمة ،والتي يسمح
بمطالعتھا .ومن أجل إجراء األعمال اإلشرافية المسموح بھا دون أي معيقات ،يرجى دعم عمل اإلشراف على صيد السمك
وااللتزام الحتمي بتعليمات الموظفين المكلفين باإلشراف.

