
Airijos meškeriojimo  
taisyklių vadovas



Apžvalga
Airija, kaip ir visos kitos šalys, taiko taisykles, kaip, kada ir kur žvejams leidžiama žvejoti. Tai būtina norint 
prižiūrėti žuvų išteklius ir apsisaugoti nuo neteisėtos žvejybos. Šiuo trumpu vadovu siekiama suteikti 
žvejams greitą pagrindinių taisyklių, turinčių įtakos skirtingiems meškeriojimo stiliams ir (arba) žuvų 
rūšims, apžvalgą. Vadove daugiausia dėmesio skiriama Airijos Respublikos reglamentams, tačiau taip pat 
pateikiama informacija apie tai, kur galite gauti informacijos apie Šiaurės Airijos reglamentus.
Vadovas yra suskirstytas pagal meškeriojimo stilių, nes taisyklės paprastai atitinka tuos stilius. Kiekvieno 
puslapio viršuje yra lentelė, kurioje nagrinėjami akivaizdžiausi meškeriotojo klausimai. Tada šiose dalyse 
pateikiama papildoma informacija.
Šiame vadove pateikta informacija yra išsami ir pateikia bendrą pagrindinių meškeriojimo taisyklių 
apžvalgą, kad galėtumėte išsiaiškinti, ko gali prireikti prieš planuojant žvejoti. Negalime aprėpti visko 
šiame mažame vadove, todėl raginame apsilankyti mūsų svetainėje www.fishinginireland.info, kad 
gautumėte informacijos apie atskirą žvejybą, taip pat prieš žvejodami teirautis vietoje (pvz žvejybos 
reikmenų parduotuvėje ar perkant leidimą).
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte pasitikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

Prieiga
Žvejoti Airijoje paprastai lengva, nes didžioji dalis žvejybos yra nemokama arba kontroliuojama klubų, 
kurie leidimus lengvai išduoda. Tais atvejais, kai žvejybą kontroliuoja klubai ar privatūs savininkai, 
prieiga prie žvejybos paprastai yra nustatytuose įėjimo punktuose, kurie bus nurodyti perkant jūsų 
leidimą. Kitais atvejais , pvz., Kai žvejyba nemokama, į ją galima patekti per nuosavą žemę, todėl prieš 
kertant jų žemę reikia gauti žemės savininko leidimą. Žemės savininkams ne visada priklauso žvejybos 
teisės prie jų žemės, o žvejai turi įsitikinti, kad prieš žvejodami jie gavo teisingus leidimus.

Bendrosios gėlo vandens taisyklės
Yra keletas bendrų taisyklių, kurios taikomos žvejojant visuose ežeruose upėse ir upeliuose:

 � Vienintelis teisėtas būdas gaudyti gėlavandenes žuvis yra meškerė ir valas
 � Negalite žvejoti daugiau nei dviem meškerėmis
 � Jūs negalite naudoti gyvos žuvies kaip jauko
 � Negalite perkelti gyvos kuojos iš vieno vandens telkinio į kitą
 � Negalima užmušti ar turėti (laikyti) netaisyklingai pagautų žuvų (ty žuvų, neužkibusių į burną).
 � Jūs negalite žvejoti ungurių, o visi sugauti unguriai turi būti grąžinti į vandenį
 � Telkiniuose, kurie yra uždari arba pagavai ir paleisk lašišom , jūs negalite 
naudoti kirminų kaip masalo, o žvejodami bet kokios rūšies žuvis galite 
naudoti tik viengubus arba dvigubus kabliukus be užkarpėlės.

Upėtakių meškeriojimas

Reikalinga valstybės licencija Ne Valstybinė licencija nereikalinga

Reikalingas vietinis leidimas ? Dažnai
Leidimas reikalingas daugeliui upių

Leidimas nereikalingas daugeliui ežerų

Atviras / uždaras sezonas Taip Priklausomai nuožuvininkystės

Laimikio kiekis Taip Priklausomai nuo žuvininkystės

Dydžio apribojimai Taip Priklausomai nuo žuvininkystės

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Taip Priklausomai nuo žuvininkystės

Licencija: Airijoje jums nereikia pirkti valstybinės licencijos upėtakiams žvejoti.
Leidimas: Upėtakių meškeriojimą upėse dažniausiai kontroliuoja vietiniai meškeriotojų klubai, 
kurie dažniausiai nuomoja kelių kilometrų upės žvejybos teises ir suteikia dienos bilietus / leidimus 
atvykusiam meškeriotojui. Šie bilietai paprastai yra ne brangesni kaip 10–20 eurų, juos paprastai galima 
įsigyti vietinėje parduotuvėje.
Upėtakių meškeriojimas daugelyje ežerų, įskaitant ežerus „Corrib“, „Mask“, „Conn Cullin“ , „Arrow“, 
„Allen“, „ Ree“ ir „Derg“, yra nemokamas ir leidimo nereikia.
Metų laikai: Laukinių rudųjų upėtakių sezono pradžia įvairiose žvejybos vietose skiriasi, tačiau dauguma 
jų atsidaro nuo vasario 15 d. Iki kovo 17 d laikotarpyje. Dauguma žuvininkyčių sezoną uždaro rugsėjo 
30 d. , kai kur sezonas uzsidaro nuo rugsėjo 15 d. Iki spalio 12 d laikotarpyje. Klubai gali turėti savo 
nuostatas dėl atidarymo ir uždarymo datos.
Laimikio apribojimai: Daugelyje žuvininkysčių yra laimikio limitai, kurie gali skirtis priklausomai nuo 
žvejybos. Airijos vidaus vandenų žuvininkystė žvejams pataria žvejojant praktikuoti pagavai paleisk.
Dydžio apribojimai: Beveik kiekvienoje upėje ir ežere yra nustatyti upėtakių dydžio apribojimai. Tai 
skiriasi nuo vandens telkinio kuriame žvejojate, o išsamią informaciją galite rasti mūsų internetinių 
upėtakių meškeriojimo skyriuje: https://fishinginireland.info/trout/
Meškeriojimo metodai: Kai kurie meškeriojimo klubai turės savo taisykles, susijusias su meškeriojimu, 
pvz., „Tik muselinė žvejyba“. Jei žvejojate upėje, kuri yra uždara, arba gaudykite ir paleiskite lašišas (žr. 
Kitoje pusėje), kirminų negalėsite naudoti kaip masalo, o jūs turite naudoti viengubus arba dvigubus 
kabliukus be užkarpėlės.
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

https://fishinginireland.info/regulations/
https://fishinginireland.info/trout/
https://fishinginireland.info/regulations/


Licencija: žvejodami lašišas, turite turėti valstybinę licenciją. Licencijoje yra laimikio 
žurnalas, taip pat gali būti visų jūsų pasirinktų laikyti žuvų žymos. Licencijas galite įsigyti čia: 
https://store.fishinginireland.info/

 � Visos lašišos, kurias pasirinksite laikyti, turi būti pažymėtos 
ir atitinkamai užpildytas laimikio žurnalas

 � Visas sugautas ir paleistas lašišas (įskaitant keltus) turi būti atitinkamai įrašyta į laimikio žurnalą
 � Draudžiama parduoti meškere pagautą lašišą

Airijoje kasmet skelbiame lašišų žvejybos sąrašą, kuriame nurodoma, kuri žvejyba yra 
1) atvira meškeriojimui, 
2) uždrausta meškerioti ar 
3) atvira tik pagavai ir paleisk. 
Šis sąrašas yra prieinamas internete, todėl prieš bandant žvejoti reikia su juo susipažinti: 
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Leidimas: Be valstybinės licencijos, daugumai lašišų žvejybai taip pat reikalingas vietinis leidimas kur 
ketinate žvejoti. Paprastai jų galima įsigyti vietoje iš žuvininkystės.
Metų laikai: Lašišų žūklės sezonas atsidaro sausio 1 keletoj žuvininkysčių kitose įvairiom datom vasario, 
kovo, balandžio ir gegužės mėn. Lašišų žvejybos sezonas baigiasi rugsėjo 30 d .

Laimikio ribos: Didžiausia metinė Laimikio norma gali būti 10 lašišų (bet kokio dydžio) arba 10 šlakių 
(virš 40 cm). Laimikio limitas taikomas bet kokioj upei ir jos intakams.
Atsižvelgdamas į didžiausią metinių dešimties žuvų limitą, meškeriotojas gali pasiimti:

 � Dienos laimikio riba - 1 g sausio 11 -osios gegužės - iš viso viena lašiša (bet kokio dydžio) 
arba šlakių (virš 40 cm) per dieną (trys žuvys iš viso gali būti pasiimamos šiuo laikotarpiu)

 � Dienos laimikio riba - 12 -oji gegužės 31 g Rugpjūtį - trys lašišos (bet kokio dydžio) arba šlakių 
(virš 40 cm) per dieną (išskyrus atvejus, (vienos dienos) paprastoji licencija yra laikoma, 1 žuvis)

 � Dienos laimikio riba – nuo 1 g rugsėjo iki sezono uždarymo: Viena 
lašiša (bet kokio dydžio) arba šlakių (virš 40 cm) per dieną

Pagavus dienos laimikio limitą, meškeriotojams leidžiama gaudyti ir paleisti, naudojant viengubus arba 
dvigubus kabliukus be užkarpeles ir žvejoti kirminais draudžiama.
Draudžiama užmušti ir laikyti netinkamai užsikabinusios žuvies.
Dydžio apribojimai: Lašišoms nėra jokių apribojimų
Meškeriojimo būdas ir kitos taisyklės:
Tik žvejybai, nurodytai kaip sugavai ir paleisk:

 � Žvejoti kirminais draudžiama
 � Žvejai privalo naudoti viengubus arba dvigubus kabliukus be užkarpeles
 � Su žuvimi reikia elgtis atsargiai ir prieš paleidžiant negalima jos išimti iš vandens

Nors aukščiau aprašyta pagrindinių taisyklių apžvalga, yra keletas vietinių taisyklių, kurios skirsis 
priklausomai nuo upės / ežero, kurioje žvejojate. Meškeriotojai turės teirautis vietoje, kokie reglamentai 
gali būti taikomi, ir (arba) pasitikrinti informaciją apie atitinkamą žvejybą mūsų svetainėje adresu: 
https://fishinginireland.info/salmon/
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Lašišų meškeriojimas

Reikalinga valstybės licencija Taip Visada reikalinga valstybės licencija

Reikalingas vietinis leidimas ? Paprastai Daugumai lašišų meškerioti  
reikia vietinio leidimo

Atviras / uždaras sezonas Taip Skiriasi priklausomai nuo žvejybos

Laimikio kiekis Taip

Jokios žuvies negalima imti iš 
pagavai paleisk žvejybos.

1–3 per dieną atviroje žvejyboje, bet ne 
daugiau kaip 10 per metus. Išsamesnės 
informacijos rasite priešingoje pusėje.

Dydžio apribojimai Ne Nėra dydžio apribojimo

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Dažnai Dažnai vietiniai metodų apribojimai

https://store.fishinginireland.info/
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
https://fishinginireland.info/salmon/
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/


Licencija: žvejodami šlakius Airijoje, turite turėti valstybinę licenciją. Licencijoje yra laimikio 
žurnalas, taip pat gali būti visų jūsų pasirinktų laikyti žuvų žymos. Licencijas galite įsigyti čia: 
https://store.fishinginireland.info/
Airijoje visi šlakiai, didesni nei 40 cm, reglamentuose laikomi taip pat, kaip ir lašišos:

 � Visi šlakiai, didesni nei 40 cm, kuriuos pasirenkate laikyti, turi būti 
pažymėti ir atitinkamai užpildyti į laimikio žurnalą

 � Visi sugauti ir paleisti šlakiai, didesni nei 40 cm, (įskaitant keltu), turi būti atitinkamai įrašyti į žurnalą
 � Draudžiama parduoti meškerėmis sugautus šlakius, didesnius nei 40 cm

Airijoje kasmet skelbiame savo upėtakių žvejybos sąrašą, kuriame nurodoma, kurios žuvininkystės rūšys

1) yra atviros meškerioti, 
2) uždaromos meškerioti arba 
3) atviros tik pogavai ir paleisk. 

Šis sąrašas yra prieinamas internete, todėl prieš bandant žvejoti reikia su juo susipažinti: 
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Leidimas: Be valstybinės licencijos, daugumai šlakių žvejybos taip pat reikalingas leidimas žvejybai, kur 
ketinate žvejoti. Paprastai jų galima įsigyti vietoje iš žuvininkystės.
Metų laikai: jūros upėtakių meškeriojimas atsidaro sausio 1 st keletoje žuvininkysčių ir po, likusios 
žuvininkystės atidaro įvairiai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėn. Daugelio žuvininkysčių sezonas 
baigiasi rugsėjo 30 d. , Tačiau kai kurie užsidaro spalio 12 d .

Šlakių meškeriojimas Laimikio ribos: Didžiausia metinė Laimikio norma gali būti 10 lašišų (bet kokio dydžio) arba 10 šlakių 
(virš 40 cm). Laimikio limitas taikomas bet kokioj upei ir jos intakams.
Atsižvelgdamas į didžiausią metinių dešimties žuvų limitą, meškeriotojas gali pasiimti:

 � Dienos laimikio riba - 1 g sausio 11 -osios gegužės - iš viso viena lašiša (bet kokio dydžio) 
arba šlakių (virš 40 cm) per dieną (trys žuvys iš viso gali būti pasiimamos šiuo laikotarpiu)

 � Dienos laimikio riba - 12 -oji gegužės 31 g Rugpjūtį - trys lašišos (bet kokio dydžio) arba šlakių 
(virš 40 cm) per dieną (išskyrus atvejus, (vienos dienos) paprastoji licencija yra laikoma, 1 žuvis)

 � Dienos laimikio riba – nuo 1 g rugsėjo iki sezono uždarymo: Viena 
lašiša (bet kokio dydžio) arba šlakių (virš 40 cm) per dieną

 � Vienam meškeriotojui per dieną leidžiama pasiiti tris šlakius (mažiau nei 40 cm) .
Pagavus dienos laimikio limitą, meškeriotojams leidžiama gaudyti ir paleisti, naudojant viengubus 
arba dvigubus kabliukus be užkarpelių ir žvejoti kirminais draudžiama. Draudžiama užmušti ir laikyti 
netinkamai sugautas žuvis.

Dydžio apribojimai: šlakiams dydžio apribojimų nėra, tačiau visi virš 40 cm šlakiai, kuriuos pasirenkate 
laikyti, turi būti pažymėti ir įrašyti į žurnalą.

Meškeriojimo būdas ir kitos taisyklės:
Telkiniuse kur gauduma sugavai ir paleisk:

 � Žvejoti kirminais draudžiama
 � Žvejai privalo naudoti viengubus arba dvigubus kabliukus be užkarteles
 � Su žuvimi reikia elgtis atsargiai ir prieš išleidžiant negalima jos išimti iš vandens

Negalite užmušti šlakių šiose vietovėse:
 � Galway, Connemara arba Ballinakill žuvininkystės rajonuose, įskaitant jūrą nuo Hag‘s Head 
Clare grafystėje iki Clew Bay (ir bet kuriuose vandenyse, įtekančiuose į Clew Bay) Bangoro 
žuvininkystės rajone į pietus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į rytus ir vakarus per Achill Head

 � Kerio rajonas, toje jūros dalyje į rytus nuo linijos tarp Bolus Head ir Lamb‘s 
Head ir visų į ją išleidžiamų vandenų (ty Waterville rajonas)

Nors aukščiau aprašyta pagrindinių taisyklių apžvalga, yra keletas vietinių taisyklių, kurios skirsis 
priklausomai nuo upės / ežero, kurį žvejojate. Meškeriotojai turės teirautis vietos, kokie reglamentai 
gali būti taikomi, ir (arba) patikrinti informaciją apie atitinkamą žvejybą mūsų svetainėje adresu: 
https://fishinginireland.info/salmon/

Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Reikalinga valstybės licencija Taip Visada reikalinga valstybės licencija

Reikalingas vietinis leidimas ? Paprastai Daugumai šlakių meškerioti reikia vietinio leidimo

Atviras / uždaras sezonas Taip Skiriasi priklausomai nuo žvejybos

Laimikio ribos Taip

1-3 šlakiai virš 40 cm per dieną, bet ne daugiau 
kaip 10 per metus. Dienos laimikio limitas - 3 

šlakiai per dieną (bet kokio dydžio). Išsamesnės 
informacijos rasite priešingoje pusėje.

Dydžio ribos Ne Nėra dydžio apribojimo

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Dažnai Dažnai vietiniai metodų apribojimai

https://store.fishinginireland.info/
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https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/


Licencija: norint žvejoti nereikia įsigyti valstybinės licencijos.
Leidimas: Didžioji dalis mėgėjiško meškeriojimo Airijoje yra nemokama. Yra tik kelios vietos, kuriose 
reikalingas leidimas žvejoti . Tai daugiausia šiose srityse:

 � Midlando žuvininkystės rajonas: https://fishinginireland.info/midland-permit/
 � apie ESB žuvininkystę : https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2 
ir keletą mažesnių privačių ežerų.

Metų laikai: Airijoje nėra žvejybos sezono, galite žvejoti ištisus metus.
Laimikio/ dydžio apribojimai: Per dieną galite pasiimti tik 4 š žuvis. Šių žuvų ilgis turi būti 25 cm arba 
mažesnis.
Meškeriojimo būdas ir kitos taisyklės:

 � Jūs negalite žvejoti ungurių, o visi sugauti unguriai turi būti grąžinti į vandenį
 � Jūs negalite naudoti gyvos žuvies kaip jauko
 � Jūs negalite parduoti rupios žuvies
 � Draudžiama bet kokiu tikslu perkelti gyvas kuojas iš bet kurio vandens į bet kurį kitą vandenį

Kai kuriuose vandenyse, kuriuose taip pat žvejojama lašiša / šlakis / upėtakis, gali būti taikomos 
papildomos taisyklės. Pavyzdžiui, jums gali tekti naudoti vieną kabliuką be užkarpėlės, arba tam tikri 
masalai (pvz., Kirminai) gali būti uždrausti. Prieš pradėdami žvejoti, turėsite pasiteirauti vietoje, kad 
sužinotumėte taisykles.
Daugiau informacijos apie mėgėjišką žvejybą Airijoje rasite mūsų svetainėje čia: 
https://fishinginireland.info/coarse/
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

Lydekos meškeriojimas

Licencija: norint žvejoti lydekas nereikia valstybinės licencijos.
Leidimas: Didžioji dalis lydekų meškeriojimo Airijoje yra nemokama. Lydekoms žvejoti leidimas 
reikalingas tik keliose vietose. Tai daugiausia šiose srityse:

 � Midlando žuvininkystės rajonas: https://fishinginireland.info/midland-permit/
 � apie ESB žuvininkystę : https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2 
ir keletą mažesnių privačių ežerų.

Metų laikai: Airijoje nėra uždaryto lydekų meškeriojimo sezono, galite žvejoti ištisus metus.
Laimikio apribojimai: Jūs negalite laikyti ar turėti daugiau nei 1 lydekos (mažesnės nei 50 cm) arba 
daugiau nei 0,75 kg lydekos mėsos.
Dydžio ribos: turite grąžinti visas didesnes nei 50 cm lydekas į vandenį.
Meškeriojimo būdas ir kitos taisyklės:

 � Jūs negalite naudoti gyvos žuvies kaip jauko
 � Vienu metu galite naudoti tik 2 meškeres
 � Žvejojant lydekas negalima turėti daugiau kaip 12 žuvų jaukui ( pzv kuoja raude ešerys)
 � Jei turite daugiau nei 4 žuvis jaukui, skirtas naudoti kaip masalą, žvejojant lydekas, turite: - 

a) įsigyti žuvį privalote iš prekiautojo žuvies reikmenimis ar žuvies masalo tiekėjo ir  
b) išsaugoti pirkimo čekį.

Daugiau informacijos apie lydekų meškeriojimą Airijoje rasite mūsų svetainėje čia: 
https://fishinginireland.info/pike/
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

Mėgėjiškas meškeriojimas  
(ešeriai, unguriai ir kiparisai)) 

Reikalinga valstybės 
licencija ? Ne Valstybinė licencija nereikalinga

Reikalingas vietinis leidimas ? Retai Leidimas reikalingas tik 
nedaugeliui žvejybos rūšių

Atviras / uždaras sezonas Ne Žvejyba ištisus metus

Laimikio ribos Taip 1 lydeka per dieną

Dydžio ribos Taip Didžiausias dydis - 50 cm

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Taip Įvairūs, žiūrėkite žemiau

Reikalinga valstybės 
licencija ? Ne Valstybinė licencija nereikalinga

Reikalingas vietinis leidimas ? Retai Leidimas reikalingas tik 
nedaugeliui žvejybos rūšių

Atviras / uždaras sezonas Ne Žvejyba ištisus metus

Laimikio ribos Taip 4 žuvys per dieną

Dydžio ribos Taip Maksimalus 25 cm dydis (šakės ilgis)

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Taip Įvairūs, žiūrėkite žemiau

https://fishinginireland.info/midland-permit/
https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2
https://fishinginireland.info/coarse/
https://fishinginireland.info/regulations/
https://fishinginireland.info/midland-permit/
https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2
https://fishinginireland.info/pike/
https://fishinginireland.info/regulations/


Reikalinga valstybės 
licencija ? Retai Tik žvejojant lašišas ar šlakius

Reikalingas vietinis leidimas ? Ne Leidimas nereikalingas

Atviras / uždaras sezonas Retai Tik žvejojant lašišas ar šlakius

Laimikio ribos Retai Tik lašišoms, šlakiams ir jūrų ešeriams

Dydžio ribos Retai Tik lašišoms, šlakiams ir jūrų ešeriams

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Ne Velkiavimo apribojimai

Reikalinga valstybės 
licencija ? Ne Valstybinė licencija nereikalinga

Reikalingas vietinis leidimas ? Ne Leidimas nereikalingas

Atviras / uždaras sezonas Ne Gali skirtis kiekvienais metais (žr. Toliau)

Laimikio ribos Taip Daugiau informacijos rasite žemiau.

Dydžio ribos Taip Mažiausias dydis - 42 cm

Meškeriojimo metodo 
apribojimai Taip Metodui nėra jokių apribojimų

Licencija / leidimai: Valstybinė licencija reikalinga tik žvejojant šlakius (ir lašišas). Kitu atveju žvejyba 
jūroje Airijoje yra nemokama, nereikia licencijos ar leidimo.
Paprastųjų tunų žvejybai reikalingas specialus leidimas, kuris suteikiamas tik nedaugeliui užsakomųjų 
valčių operatorių, gaudant ir paleidžiant. Visa kita paprastųjų tunų žvejyba yra draudžiama.
Metų laikai: Lašišoms ir šlakiams yra atviri / uždari sezonai. Kitoms žuvų rūšims nėra atviro / uždaro 
sezono.
Laimikio/ dydžio apribojimai: Yra lašišų, šlakių ir jūrų ešerių laimikio ir dydžių apribojimai. Jei reikia 
susijusios informacijos, žr. Kitus šios brošiūros puslapius.
Meškeriojimo būdas ir kiti reglamentai: Porbeagle ryklys, paprastoji raja, baltoji raja, spurdogo ir 
angelo ryklys yra laikomi nykstančiais ir juos reikia greitai grąžinti į vandenį, kai juos sugaus. Be 
specialių leidimų negalima velkiauti naudojant įrankius, galinčius sugauti paprastuosius tunus.
Daugiau informacijos apie žūklę jūroje Airijoje rasite mūsų svetainėje čia: 
https://fishinginireland.info/sea/
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

ES reguliariai priima sprendimus dėl jūrų ešerių žvejybos taisyklių ir apribojimų, todėl padėtis yra labai 
sklandi. Taisyklės gali keistis kiekvienais metais ir (arba) nedelsiant. Toliau pateikiama informacija tik 
parodo galimas taisykles, kurios gali būti taikomos.
Licencija / leidimai: nereikia žvejoti jūrų ešerių.
Metų laikai: Šiuo metu (2020 m. Pavasaris) jūrų ešeriai nėra uždaryti, tačiau kiekvienais metais ši 
situacija keičiasi, todėl prieš žvejodami turėtumėte tai patikrinti.
Laimikio/ dydžio apribojimai: Laimikio ir dydžio apribojimai gali reguliariai keistis, o kai kuriais metų 
laikotarpiais galima vadinti tik gaudymą ir paleidimą. Šiuo metu (2021 m. Pavasaris) minimalus 42 cm 
dydžio apribojimas taikomas tiems metų laikams, kai leidžiama išlaikyti bosą.
Daugiau informacijos apie meškeriojimą Airijoje rasite mūsų svetainėje čia: 
https://fishinginireland.info/sea/bass
Meškeriojimo taisyklės visą laiką keičiasi. Jūs turėtumėte patikrinti naujausius reglamentus čia prieš 
žvejyba: https://fishinginireland.info/regulations/

Jūrų meškeriojimas Jūrų ešerių meškeriojimas 

https://fishinginireland.info/sea/
https://fishinginireland.info/regulations/
https://fishinginireland.info/sea/bass
https://fishinginireland.info/regulations/
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Saugumas
Meškeriojimas yra veikla vandens pagrindu, kai keičiasi sąlygos ir pavojai, kurie kartais būna paslėpti. 
Skendimas yra nuolatinė rizika, todėl turėtumėte labai rūpintis savo ir meškeriojimo partnerių / bičiulių 
saugumu.
Eidami į žvejybą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

 � Dėvėkite gelbėjimosi liemenę. *
 � Laikykitės patarimų dėl įspėjamųjų ženklų, leidimų ir pranešimų
 � Nerizikuokite braidydami ar žvejodami iš valties, kranto ar kranto
 � Prieš išvykdami patikrinkite orų prognozes ir potvynių lenteles
 � Skirkite laiko žvejybai stebėti oro, vandens ir potvynių sąlygas
 � Žvejokite kartu su partneriu / bičiuliu arba praneškite kam nors, kur einate
 � Paimkite visiškai įkrautą mobilųjį telefoną vandeniui nelaidžiame dėkle / maišelyje.
 � Dėvėkite tinkamus drabužius ir avalynę

* Įstatymiškai reikalaujama, kad gelbėjimosi liemenė būtų dėvima tumpesneje nei7 metrų valtyje. 
Tai apima visas ežerines valtis. Išsamesnį saugos meškeriojant vadovą rasite apsilankę: 
www.fishinginireland.info/safety.htm

Sugauti ir paleisti
Mes visi esame atsakingi už savo žuvininkystės apsaugą ir išsaugojimą, kad ja galėtų mėgautis ateities 
kartos. Daugumai žuvininkystės gresia įvairios grėsmės, įskaitant taršą, vandens gavybą ir neteisėtą 
žvejybą, kurios visos daro neigiamą poveikį žuvų ištekliams. Dėl šios priežasties mes paprašytume, kad 
visi meškeriotojai apsvarstytų galimybę sugauti ir paleisti daugumą sugautų žuvų. Žvejodami visada 
teikite pirmenybę žuvų gerovei ir užfiksuokite visas trofėjines žuvis su greita nuotrauka, tada atsargiai 
paleiskite. Atminkite: gaudykite , fotografuokite, paleiskite # CPRsavesfish

Palikti jokio pėdsako
Laikykitės septynių „Leave No Trace Ireland“ principų:
Planuokite iš anksto ir pasiruoškite; Keliaukite ir stovyklaukite ant kietų paviršių; Tinkamai išmeskite 
atliekas; Palikite tai, ką radote; Sumažinkite laužo poveikį (būkite atsargūs su ugnimi); Gerbti laukinius 
gyvūnus; Būkite dėmesingas kitiems lankytojams.

Transporto priemonės turėtų būti pastatytos tam skirtose vietose ir taip, kad jos 
netrukdytų.
Meškeriotojai turėtų žvejoti atsakingai ir tvrkingai- jei įmanoma, naudokite vienus 
kabliukus be užkarpeles .
www.leavenotraceireland.org2014

Airija / Šiaurės Airija
Airijos salą sudaro dvi atskiros jurisdikcijos: Airijos Respublika (dar vadinama Eire arba Pietų Airija) ir 
Šiaurės Airija, kuri yra JK dalis. Dėl to yra trys atskiros agentūros, kontroliuojančios žvejybą Airijos saloje: 
Airijos vidaus žuvininkystė (TFI), kontroliuojanti didžiąją dalį žvejybos Airijos Respublikoje, Žemės ūkio, 
aplinkos ir kaimo reikalų departamentas (DAERA). ), kontroliuojančią didžiąją dalį žvejybos Šiaurės 
Airijoje, ir „Loughs Agency“, kuri kontroliuoja žvejybą Foyle ir Carlingford sistemose, kurios apima sieną 
tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Šios sritys pažymėtos žemiau esančiame žemėlapyje.
Šiame vadove pateikiama tik informacija apie žvejybą TFI kontroliuojamuose vandenyse Airijoje. Žvejai, 
norintys žvejoti Loughs agentūros ar DAERA kontroliuojamuose vandenyse, prieš žvejodami turėtų 
sužinoti informacijos atitinkamoje interneto svetainėje:
DAERA: https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation/angling

Loughs Agency: www.ufishireland.org

http://www.leavenotraceireland.org
https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation/angling
http://www.ufishireland.org


Biologinis saugumas
Vandenyje invazinės rūšys ir žuvų patogenai lengvai pernešami iš vieno vandens telkinio ant kito 
meškeriojimo reikmenimis, valtimis ir apsauginiais drabužiais. Tai gali labai pakenkti 1 žuvų ištekliams, 
vandens buveinėms ir visai aplinkai. Prašytume, kad visi meškeriotojai apžiūrėtų ir išvalytų savo įrankius, 
kai eina nuo vieno vandens prie kito.
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Arba per invazines rūšis Airijoje adresu
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Atsakomybės apribojimas
Buvo imtasi visų pastangų, kad būtų užtikrintas šio leidinio, susijusių žemėlapių ir tinklalapių 
sudarymo tikslumas. Vidaus žuvininkystė Airija negali prisiimti atsakomybės už juose padarytas 
klaidas ar praleidimus. Kai kurie sportiniai užsiėmimai gali būti pavojingi ir kelti riziką. Tokiais atvejais 
rekomenduojama apsidrausti asmeniniu nelaimingų atsitikimų draudimu. Nors daugelis operatorių 
turėtų valstybinės civilinės atsakomybės draudimą, visuomet patartina pasitarti su atitinkama įstaiga ar 
operatoriumi dėl galimo draudimo lygio.

Padėkos
© Paskelbta „Inland Fisheries Ireland 2020“,
P/N: IFI/2020/1-0451 – 002
Nuotraukos mandagios: James Barry.
Ši brošiūra gali būti prieinama alternatyviais formatais pagal 
pageidavimą.
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