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APŽVALGA
BENDROSIOS TAISYKLĖS
ŽVEJYBOS LICENCIJA
ŽVEJYBA IŠ LAIVO VIDAUS VANDENYSE
VĖŽIAVIMAS
ŽVEJYBA JŪROJE
DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
NAUDINGOS NUORODOS

1. APŽVALGA
Šį „kišeninį vadovą žvejams“ sukūrė Angling Trust ‘’Building Bridges’’
projektas, finansuojamas iš lėšų, gautų pardavus žvejo bilietus. Ši informacija
skirta žvejams padėti suprasti gėlųjų vandenų žvejybos taisykles Anglijoje.
Visa šiame vadove naudojama informacija yra suteikta Aplinkos Agentūros ir
visos taisyklės yra galiojančios šio vadovo paskelbimo metu.
SVARBU:
Šis bukletas yra orientacinio pobūdžio. Išsamesnę informaciją galite rasti:

https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules

2. BENDROSIOS TAISYKLĖS
Priklausomai nuo to kur žvejojate Jungtinėje Karalystėje, taisyklės gali
būti skirtingos. Žvejojant Anglijos gėluose vandenyse, reikia galiojančio,
Aplinkos Agentūros išduodos licencijos meškerei (ang. Rod licence).
Žvejojant jūroje meškerės licencijos nereikia.Turite laikytis nacionalinių ir
vietinių nuostatų, susijusių su uždarais sezonais, minimaliais imamos žuvies
dydžio nustatymais, sugavimo limitais, masalais ir įrankiais, kuriuos galite
naudoti - tai gali skirtis priklausomai nuo Aplinkos Agentūros nustatytų
taisykių toje teritorijoje. Prieš eidami žvejoti, įsitikinkite, kad su savimi turite
galiojančią meškerykočio licenciją ir tam tikrą asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Taisykles ir vietines nuostatas rasite čia:
https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules
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SVARBU:
Individualių žūklės plotų savininkai gali nustatyti papildomas taisykles
savo vandenyse. Nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia -tai jūsų
pačių reikalas.

3. ŽVEJYBOS LICENCIJA
Jei esate 13 metų ar vyresnis, žvejodami turite turėti meškerykočio licenciją,
kuri yra reikalinga Anglijoje žvejojant lašišas, upėtakius, stintas ir ungurius,
bei kitas gėlavandenes žuvis,. Tai galioja visiems vandenims, įskaitant
komercinius, privačius ar klubinius vandenis. Žvejyba be žvejo bilieto yra
neteisėta, ir jums gali būti skirta 2 500 svarų bauda. Licencijos vaikams nuo
13 iki 16 metų yra nemokamos, bet vis tiek turite jas įsigyti iš
www.GOV.UK/fishing-licences arba paskambinę telefonu 0344 800 5386.
Be meškerės licencijos dar reikalingas ir žvejybos leidimas (ang. Fishing
permit), kurį parduoda pats žūklavietės savininkas. Kai kuriuose vandenyse
užtenka tik meškerės licencijos, kad būtų galima pradėti žvejoti, tačiau
jei ketinate žvejoti privačiuose ar klubo vandenyse, tada reikalaujama
papildomo dienos bilieto arba klubo nario pažymėjimo.

KUR PIRKTI ŽVEJYBOS LICENCIJĄ

Meškerykočių licencijas galima įsigyti internetu:
https://www.gov.uk/fishing-licences arba pašte, arba paskambinę telefonu
0344 800 5386. Metinę meškerykočio licenciją gausite paštu. Kol bus atsiųsta
kortelė, jums bus suteiktas licencijos numeris, kurį pateiksite paprašius
parodyti tikrinančiam pareigūnui.

ŽVEJYBOS LICENCIJOS RŪŠYS

Yra dvi pagrindinės Aplinkos Agentūros išduodamos žvejybos licencijos
rūšys. Dažniausiai perkamas nemigruojantiems upėtakiams ir kitoms žuvims
(ang. Non migratory trout and coarse fishing). Kitos rūšies licencija skirta
tiems žvejams, kurie taip pat žvejoja lašišas ir šlakius.
Maksimalus leidžiamas meškerių skaičius žvejoti vienu metu yra 4-rios.
Galima įsigyti tik 3 meškerių licenciją. Žvejai, norintys naudoti 4 meškeres
(ten, kur tai leidžia taisyklės) turi įsigyti dvi atskiras žvejybos licencijas.
Patikrinkite valstybines ir vietines žvejybos taisykles. Draudžiama palikti
užmestą meškerę vandenyje be priežiūros jei yra masalas ant kabliuko.
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Aplinkos Agentūros pareigūnai ir policijos konstebliai gali paprašyti jus
parodyti savo licenciją. Kai kuriose žūklavietėse savininkas gali to paprašyti
pats prieš jums pradedant žvejybą.

UŽDARAS SEZONAS

Uždaras sezonas yra laikas, kai neleidžiama žvejoti tam tikruose vandens
telkiniuose tam tikrų žuvų rūšių. Uždaro sezono terminai lašišų ir upėtakių
žūklei skiriasi priklausomai nuo regiono.
Anglijoje nuo kovo 15 d. iki birželio 15 d. imtinai, negalima žvejoti visų kitų
žūvų, išskyrus lašišines. Tai galioja visose upėse ar upeliuose ir kai kuriuose
kanaluose bei ežeruose.
Kanalų ir ežerų sąrašus, kuriuose neleidžiama žvejoti uždaro sezono metu
rasite čia:
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws
Galite žvejoti lašišas, šlakius su tam leistinais masalais, kurie yra nurodyti
vietinėse taisyklėse priklausomai nuo regiono. Čia galite patikrinti
konkrečius apribojimus:
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws
Jei matote, kad kiti meškeriotojai draudžiamu laikotarpiu upėje žvejoja arba
žvejoja neleistinais įrankiais ar būdais, apie žvejybos pažeidimą, prašome
nedelsiant pranešti telefonu 0800 80 70 60.

NETEISĖTA ŽVEJYBA IR ŽUVIES VAGYSTĖ

Pažeidus bet kokias žvejybos taisykles ar kitus teisės aktus, galite būti
patrauktas baudžiamajai arba administracinei atsakomybei. Visada Jūs pats
esate atsakingas už susipažinimą su žvejybos taisyklėmis ar jų pakeitimais.
Apie neteisėtą žvejybą turėtų būti pranešta Aplinkos Agentūrai nemokamu
telefonu 0800 80 70 60 arba policijai telefonu 101 arba 999 dėl vykdomo
nusikaltimo. Visada prašykite, kad būtų suteiktas pranešimo numeris,
kurį gaunate skambučio metu - vėliau galėsite sužinoti kas buvo daryta
reaguojant į jūsų pranešimą. Įsitikinkite, kad pranešdami esate saugūs, ir
nelieskite jokių įrodymų, tokių kaip neteisėtų reikmenų ar žvejybos tinklų.
Aplinkos Agentūros pareigūnai tikrina žvejybos licencijas ir kas mėnesį
skelbia nubaustųjų sąrašus, kuriuos galite rasti čia:
https://anglingtrust.net/enforcement/
Anglijoje žvejyba gėluose vandenyse yra sportas ir dauguma meškeriotojų
praktikuoja ‘’pagavai-paleisk’’ principą.
Daugelyje žūklaviečių savininkai draudžia imti žuvį maistui. Vis tik yra
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kai kurios išimtys (pvz., upėtakių žvejyba, kai galima žuvį vartoti maistui),
tačiau visais atvejais jums reikės žuvininkystės savininko raštiško leidimo jei
norite pasiimti žuvį.

4. ŽVEJYBA IŠ LAIVO VIDAUS VANDENYSE
Prieš leisdamiesi žvejoti iš valties, turite patikrinti visus atitinkamus vietinius
įstatymus, taisykles ir nuostatas, taip pat įsigyti leidimą žvejoti.
Užregistruokite savo valtį vietinėje, už vandens kelius atsakingoje
agentūroje. Be vandens kelių yra keletas didelių ežerų, rezervuarų ir privačių
vandenų, kur galima žvejoti iš savo nuleistos valties, tačiau visada reikia
pasitikrinti, pirmiausia susisiekiant su savininkais.
Teisinio reikalavimo dėvėti gelbėjimosi liemenę nėra, tačiau dėl jūsų paties
saugumo tai labai rekomenduojama visose situacijose.
Jums taip pat gali prireikti valties draudimo, tačiau tai priklauso nuo to,
kokio tipo valtį turite ir kur norite ja naudotis.

5. VĖŽIAVIMAS
Vėžius gaudyti leidžiama kai kuriuose vandenyse tam skirtomis gaudyklėmis,
kai savininkas suteikia leidimą naudotis jo vandenimis. Gaudyklėms
leidimus nemokamai išduoda Aplinkos Agentūra. Prieš pradėdami vėžiauti
susipažinkite su šia informacija:
https://www.gov.uk/guidance/permission-to-trap-crayfish-eels-elvers-salmonand-sea-trout
Anglijoje yra daug nevietinių/invazinių vėžių ir žuvų rūšių. Visą sąrašą rasite
čia:
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47

6

6. ŽVEJYBA JŪROJE
Norėdami gauti informacijos apie jūrinės žūklės taisykles, susisiekite su
vietine jūrų žuvininkystės tarnyba. Jums nereikia meškerykočio licencijos,
norint žvejoti jūroje naudojant meškerę. Tačiau jums visada reikės
meškerykočio licencijos, jei tikslingai gaudysite lašišas ar šlakius jūroje.

7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR
NAUDINGOS NUORODOS
K: Kaip rasti vietas, kuriose galėčiau žvejoti, vietines žūklės reikmenų
parduotuves, upių lygį?
A: Apsilankykite: https://anglingtrust.net/map/
K: Ar man reikia naudoti graibštą ir atkabinamąjį kilimėlį?
A: Žuvies gerovei rekomenduojama naudoti graibštą ir atkabinimo kilimėlį,
ypač jei žvejojate dideles žuvis. Prašome pasitikslinti su savininku, kurio
ežere planuojate žvejoti.
K: Ar galiu naudoti kepsninę ar uždegti atvirą ugnį ant kranto?
A: Pirmiausia patikrinkite. Dauguma savivaldybių, vietos valdžios institucijų,
ežerų savininkų ir klubų prieštarauja kepsninių naudojimui ir laužų
kūrenimui.
K: Radau žvejybos vietą, bet keletas medžių šakų trukdo užmesti. Ar
galiu jas nupjaustyti?
A: Ne, bet jūs visada galite prisijungti prie klubo darbo grupės, jei norite
padėti tvarkyti priėjimus prie žūklaviečių, kad pagerintumėte žvejybą.
K: Po dienos žvejybos susikaupė šiukšlių. Kur jas dėti?
A: Visas šiukšles išsivežkite arba atsakingai išmeskite į šiukšliadėžę. Daugiau
informacijos rasite čia:
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1773&sectionTitle=Take+5
K: Kodėl aš turiu patikrinti, išvalyti ir išdžiovinti žvejybinį graibštą,
susitvarkyti savo avalynę po žvejybos?
A: Tam, kad stabdyti invazinių rūšių plitimą, patys to nežinodami galite
netyčia pernešti ligas, sėklas iš vieno vandens į kitą, su savo naudojama
įrangą, batais ir drabužiais.
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Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite:
https://youtu.be/McmKiEyH5oE

K: Kaip aš galiu įsitraukti į žūklės sportą?
A: Yra daug būdų, iš kurių galima rinktis. Galite pradėti nuo pokalbio su savo
vietiniu žvejų klubu, dalyvauti regioniniuose žvejų forumuose, dalyvauti
žūklės treniruotėse ar varžybose ir t.t.
Daugiau informacijos apie Building Bridges Projektą rasite čia:
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1178
Building Bridges Projektas yra finansuojamas Aplinkos Agentūros, iš lėšų
surinktų pardavus žvejo bilietus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie
tai kur išleidžiamos kitos lėšos surinktos už žvejo bilietus rasite Aplinkos
Agentūros žuvininkystės skyriaus metinėje ataskaitoje:
https://www.gov.uk/government/publications/fisheries-annual-report-2018to-2019
Jei pastebėjote nelaimės ištiktą žuvį ar taršos incidentą, prašome nedelsiant
apie tai pranešti skambinant Aplinkos Agentūrai visą parą veikiančiu
nemokamu telefono numeriu 0800 80 70 60
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