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1 skyrius.  Apranga 

 

Atsižvelgiant į tai, kad žvejyba vyksta beveik ištisus metus, t.y. skirtingi temperatūriniai 

režimai, naudojami skirtingi žvejybos būdai, rengiantis konkrečiai žvejybai reikia pasirinkti tokią 

aprangą, kuri leistų žvejui konkrečios žvejybos metu jaustis patogiai, būtų užtikrinta reikiama kūno 

temperatūra, drėgmė, kelnėse esančios kišenės, užtrauktukai bei kiti aksesuarai netrukdytų žvejybai, 

būtų patogiai pasiekiami bei padėtų žvejui. Išskiriami keli  žvejybos būdai, pagal kuriuos žvejys turi 

pasirinkti reikiamą aprangą. 

 Dažniausiai propaguojami žvejybos būdai prie neužšalusių vandens telkinių: žvejyba 

plūdinėmis meškerėmis, žvejyba dugninėmis meškerėmis, žvejyba spiningu, žvejyba museline, 

žvejyba skrituliais, žvejyba velkiaujant, vėžiavimas ir povandeninė žvejyba. 

Žiemą vykstančią poledinę žvejyba taip pat galima suskirstyti pagal žuvų gaudymo būdus. 

Pagrindiniai aprangos elementai, naudojami kartu arba atskirai yra: kelnės, bridkelnės, 

liemenės, striukės, kostiumai, kombinezonai, apsiaustai, bliuzonai, avalynė, apatiniai drabužiai ir 

kiti papildomi aksesuarai. 

Pasirenkant aprangą atsižvelgiama į keletą aplinkybių: 1) sezoniškumas (pavasaris, vasara, 

ruduo, žiema), 2) numatoma žvejyba (kiek reikės judėti, ar iš tinkamos medžiagos pagaminta ir 

pan.), 3) žvejybos būdo konkretizavimas (pavyzdžiui, pasirenkami spiningavimui reikalingi 

aksesuarai ir pan.), 4) galutinai pasirenkamas konkretus gaminys (drabužis, jo dydis ir pan.).  

1.1. Kelnės. Kelnės būna vasarinės, universalios ir žieminės. Pagrindiniai duomenys, 

kuriuos reikia žinoti renkantis kelnes, – tai medžiaga ir jos sudėtiniai elementai, papildomos 

naudojamos medžiagos, dydžiai. 

Vasarinėms kelnėms keliami reikalavimai: geras oro laidumas, medžiaga netraukia šviesos, 

patvarumas; universalioms: patvarumas, laidumas drėgmei; žieminėms: patvarumas, laidumas 

drėgmei, pašiltinimai. 

Kelnių dydžiai nuo mažiausio iki didžiausio eilės tvarka dažniausiai žymimi raidėmis: XS, 

S, M, L, XL, XXL arba numeriais: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Šios raidės ar skaičiai nusako 

liemens apimtį ir vidinės kelnių siūlės ilgį. 

1.2. Bridkelnės. Bridkelnėmis žvejai vadina kelnes, skirtas įbristi į vandenį. Jas naudoja, kai 

reikia lipti iki juosmens į vandenį. Bridkelnės kaip privaloma žvejo apranga nenaudojama, jos 

maunamos ant kitos aprangos. Bridkelnes dažniausiai sudaro paaukštinto liemens kelnės su 

petnešomis, sujungtos kartu su neperšlampamais batais. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos reikia žinoti, 

renkantis bridkelnes: atsparumas drėgmei, oro laidumas (kvėpavimas), kelnių ir avalynės dydis. 
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1.3. Liemenės. Liemenės naudojamos kaip viršutinė aprangos dalis, kurios pagrindinė 

paskirtis – turėti reikiamas žvejybos įrangos dalis prie savęs. Liemenes dažniausiai vilki žvejai, 

kurie žvejoja spiningu, museline, plūdine meškere, mažiau naudoja žvejai, propaguojantys kitus 

žvejybos būdus. Pagrindiniai liemenių dydžiai žymimi raidėmis ar skaičiais (pvz.: S, M, L, XL ir 

pan.), kurie reiškia krūtinės apimtį ir žmogaus ūgį. 

1.4. Striukės. Striukės yra viršutinė aprangos dalis, kurias žvejai nešioja kartu su kelnėmis 

dažniausiai pavasarį, rudenį ir žiemą. Striukes įsigyja kaip atskirą drabužį, ne kaip kostiumo ar 

kombinezono dalį. Pagrindinė striukių paskirtis –  žveją apsaugoti nuo temperatūrų kaitos, drėgmės. 

Pagrindiniai reikalavimai, keliami striukėms, kaip ir kelnėms, yra patvarumas, laidumas orui ir 

drėgmei,  papildomi pašiltinimai. Pagrindiniai striukių dydžiai dažniausiai žymimi raidėmis: XS, S, 

M, L, XL, XXL arba numeriais: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Šie duomenys reiškia krūtinės apimtį 

ir žmogaus ūgį.  

1.5. Kostiumai. Žvejybinius kostiumus sudaro dvi dalys – striukė ir kelnės. Kostiumai 

dažniausiai naudojami žiemą, vėlyvą rudenį ar ankstyvą pavasarį. Skirtingai nei pirkdamas atskirai 

kelnes ir striukę, įsigydamas kostiumą žvejys įsigyja tos pačios medžiagos, tų pačių savybių, tos 

pačios spalvos aprangą. Kitas privalumas perkant kostiumą yra tas, kad ant kostiumo gali būti 

pridėti papildomi aksesuarai, kurie kostiumą daro neskęstantį. Kostiumų dydžiai taip pat žymimi 

raidėmis: M, L, XL, XXL, XXXL arba numeriais: 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64. 

1.6. Kombinezonai. Žvejybinis kombinezonas yra vientisas gaminys (sujungta striukė su 

kelnėmis). Kombinezonus, kaip ir kostiumai, dažniausiai dėvi žiemą, vėlyvą rudenį ar ankstyvą 

pavasarį. Kombinezonai dažniausiai vilkimi žvejojant ant ledo, ankstyvą ir vėlyvą pavasarį 

žvejojant iš valčių, nes jie užtikrina didesnį žvejo saugumą. Dėl šių priežasčių dažniausiai 

kombinezonai būna neskęstantys. Be to, žmogui įkritus į vandenį neskęstantis kombinezonas jį 

vandenyje automatiškai pasuka veidu į viršų. 

1.7. Apsiaustai. Apsiaustai žvejyboje naudojami apsisaugoti nuo lietaus, sniego ar stipraus 

vėjo. Dažniausiai jie yra neperšlampami, apsivelkami ant turimų drabužių. Apsiaustų dydžiai 

nurodomi kaip ir striukių, tačiau įsigyjant apsiaustą reikia turėti omeny, kad jis bus velkamas ant 

viršutinių drabužių, todėl turi būti didesnio dydžio.  

1.8. Bliuzonai. Bliuzonus (dar vadinamus džemperiais) žvejyboje žvejai naudoja ir kaip 

viršutinę aprangą, ir kaip drabužius, velkamus po striukėmis, kombinezonais, kostiumais. Didelių 

reikalavimų bliuzonams žvejai nekelia. Svarbiausia pasirenkant bliuzoną, kad jis būtų patogus, gerai 

sugertų drėgmę, laisvai praleistų orą. Dažnai žiūrima, kad būtų aukštesnė apykaklė, kapišonas, nes 

tai padeda geriau apsisaugoti nuo vėjo. 
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1.9. Avalynė. Avalynė labai svarbi aprangos dalis, kuri gali lemti žvejybos sėkmę. Batai 

dažniausiai skirstomi į taktinius, darbinius, kariškus, turistinius, guminius ir PVC batus. Batams 

keliami reikalavimai: lengvumas, patvarumas, atsparumas drėgmei, orui laidi medžiaga. Žvejojant 

vasarą pasirenkami paprasti, sportinio tipo (atviresni) batai. Žvejojant pavasarį ar rudenį patartina 

autis batus su auliukais, kadangi jie ne tik apsaugo kojas nuo galimų išsinarinimų einant nelygiais 

žemės paviršiais, bet ir geriau apsaugo einant per drėgną žolę. Žiemą avimiems batams keliami 

papildomi reikalavimai – atsparumas šalčiui. 

Batų dydžiai nurodomi ant bato apačios ar viduje esančios informacinės skiautės ir 

dažniausiai nurodomi Europoje (EUR) naudojamais numeriais: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ir taip 

toliau. Batų numeris atitinka pėdos ilgį centimetrais. Pagal anglišką (UK) numeraciją  europinės 

numeracijos 41 numerio batai būtų 7,5 numeris, 42 numerio – 8 numeris. Amerikietiška numeracija 

(US) panaši į anglišką, tačiau pagal amerikietišką numeraciją vyriškų batų dydžiai skiriasi nuo 

moteriškų. 

1.10. Apatiniai drabužiai. Apatiniai drabužiai dažniausiai vilkimi ankstyvą pavasarį, 

vėlyvą rudenį ar žiemą. Apatiniai drabužiai turi būti pagaminti iš elastingų audinių, maksimaliai 

pašalinti drėgmę nuo kūno, būti patogūs, lengvi, palaikyti šilumą. Apatinių drabužių dydžiai 

žymimi raidėmis nuo mažiausio iki didžiausio eilės tvarka: S, M, L, X arba numeriais: 46-48, 50-

52, 54-56, 58-60, 62-64. Šie dydžiai atitinkamai reiškia krūtinės ir liemens apimtis.  

1.11. Kita. Papildomi aprangos aksesuarai yra kepurės, akiniai, pirštinės, kojinės.  

Kepurės žvejyboje yra dažnai naudojamos. Jos būna vasarinės ir žieminės.  

Akiniai – taip pat dažnai žvejų naudojamas aksesuaras, kai žvejojama iš valčių, žiemą ant 

ledo, taip pat naudojami ir žvejojant kitais būdais. Pagrindinė akinių paskirtis yra apsaugoti žveją 

nuo saulės spindulių.  

Pirštinės žvejyboje dažniausiai naudojamos esant žemai oro temperatūrai, kad nešaltų 

rankos. Gamintojai siūlo keletą variantų: pirštuotas, kumštines, nebijančias drėgmės, kombinuotas.  

Kojinės dažniausiai gaminamos iš medvilninės, žiemą daugiausiai naudojamos pagamintos 

iš vilnos. Kojinės būna ir dviejų ar daugiau sluoksnių. Daugiasluoksniškumas būdingas ir 

apatiniams drabužiams, kadangi kojinių ir apatinių rūbų paskirtis panaši: išlaikyti šilumą bei 

pašalinti kūno drėgmę.  

Diržai taip pat reikalingas papildomas aksesuaras, kuris labai svarbus aprangai prilaikyti.  

 

2 skyrius. Kotai 
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Mėgėjiškoje žūklėje meškerės skirstomos pagal žvejybos būdą į šamines, karpines, jūrines ir 

muselines, pagal tipus – į feeder ir picker meškerykočius bei spiningus. Norint pradėti žvejybą, 

reikia žinoti pagrindinius parametrus, pagal kuriuos galėsite tinkamai pasirinkti reikiamą meškerės 

kotą. Pagrindiniai parametrai yra šie: koto ilgis, užmetimo masalo svoris bei koto veiksna (dar 

vadinama "akcija", "elgsena" „linkiu“). 

Taip pat pasirenkant kotą reikia žinoti, iš kokios medžiagos jis pagamintas. Kotai gaminami 

iš anglies pluošto, kompozito, stiklo pluošto. Kompozito kotai pagaminti iš dviejų komponentų: 

anglies pluošto ir stiklo pluošto. Kotai, pagaminti iš stiklo pluošto, nėra tokie tvirti kaip anglies 

pluošto, todėl meškerės yra storesnės, sunkesnės bei mažiau jautrios. 

Ekstremaliai žūklei naudojami power stick kotai.  

Koto veiksna skirstoma į: greitą – esant apkrovai kotas išlinksta 1/3 viršutinėje dalyje, 

vidutiniškai greitą – esant apkrovai kotas linksta 1/3 viršutinėje dalyje, tačiau mažiau nei per pusę 

koto ilgio, vidutinę – esant apkrovai kotas linksta viršutinėje pusėje; lėtą – esant apkrovai kotas 

linksta per visą savo ilgį. 

Labai svarbi koto dalis yra viršūnėlė ir žiedelių skaičius. Kad būtų patogiau žvejoti, kai 

kurie meškerykočiai turi keičiamas galūnes. Jos skirstomos pagal kietumą ir graduojamos pagal 

anglišką sistemą uncijomis, t.y. jos skirstomos nuo 0,5 oz iki 6 oz. 

2.1. Šaminės meškerės. Šaminės meškerės – tai šamams žvejoti pritaikyti kotai, kurių 

pagrindinis parametras, skiriantis juos nuo kitų meškerių, yra galimybė užmesti didelius svorius. 

Šių meškerių užmetimo masalo svoris gali būti nuo 100 g ir didesnis, koto veiksna turi būti lėta. 

Šaminės meškerės dažniausiai būna nuo 2,1 metro iki 3,2 metro ilgio, bet gali būti ir ilgesnės. Kotas 

dažniausiai būna pagamintas iš anglies pluošto. Ant koto dažniausiai naudojami dideli, su „SIC“ 

įvorėmis ar panašaus tipo žiedai, kurie yra pritaikyti atlaikyti didesnę trintį. 

2.2. Feeder tipo meškerykočiai. Feeder tipo meškerykočiai skirstomi pagal klases į light 

(lengvus), medium (vidutinius), heavy (sunkius) bei super heavy arba extra heavy (labai sunkius). 

Taip pat klasės skirstomos pagal meškerykočio ilgį, užmetimo masalo svorį, koto veiksną (linkį).  

2.3. Jūrinės meškerės. Jūrinė žvejyba vyksta keliais būdais: žvejojant iš valties pilkeriais, 

vertikaliai, velkiaujant ar nuo kranto. Pagal žvejybos būdą pasirenkama ir meškerė. Dažniausiai 

naudojami 2,1-2,7 m ilgio kotai. Žvejojant Baltijos jūroje, velkiaujant naudojami kotai, kurių 

užmetimo masalo svoris yra 100-400 g, žvejojant gilesniuose vandenyse (Norvegijoje, 

vandenynuose), kur naudojami sunkesni pilkeriai, užmetimo masalų svoris yra 400-700 g. 

2.4. Karpinės meškerės. Karpių žvejyba dažniausiai vyksta telkiniuose, kur nėra srovės 

arba srovė yra nedidelė. Karpinėje žvejyboje naudojami ilgesni kotai – 3,60-3,90 m ilgio, gaminami 

iš anglies pluošto arba kompozito. Dažniausiai naudojami nuo 60 iki 160 g užmetimo galią turintys 
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kotai, arba dar vadinama 3 lbs užmetimo galia. Karpinės meškerės dažniausiai naudojamos kaip 

dugninės, žvejojant su šėryklėlėmis. Kotai būna sumaunami arba teleskopiniai. 

2.5. Muselinės meškerės. Kotas turėtų būtų pagamintas tik iš anglies pluošto, tačiau kai 

kurie žvejai naudoja ir kompozitinius kotus. Muselinės meškerės skirstomos pagal tarptautinę kotų 

kvalifikaciją (AFTM), kurioje skaičiai nusako koto galingumą. AFTM terminas nusako, kokio 

svorio valą optimalu naudoti, kad užmetant meškerę kotas teisingai dirbtų. Pagal tarptautinę AFTM 

klasifikaciją egzistuoja nuo 1 iki 12 galingumo klasės kotai. Koto klasė rodo, kokiai žuviai meškerė 

skirta. Taip pat svarbi koto veiksna. Dažniausiai naudojami 2,7 m ilgio (dar naudojamas angliškas 

parametras – 9 pėdos) kotai. Muselinės meškerės būna suduriamos iš dalių.  

2.6. Picker tipo meškerykočiai. Pikeriai (angl. picker), dar vadinami winckle picker ar – 

rečiau – multi picker, tai patys trumpiausi ir liauniausi meškerykočiai, skirti nedidelėms ir 

vidutinėms žuvims gaudyti netoli kranto.  Pagal savo galimybes pikeris dubliuoja plūdinę meškerę. 

Pagrindinis pikerių privalumas – neturintis lygių jautrumas, o palyginti su plūdine meškere, jis 

mažiau jautrus vėjui. Pagrindiniai pikerių minusai – irgi dėl to paties kotų liaunumo ir jiems 

būdingo parabolinio įlinkio su jais sunku suvaldyti užkibusią didesnę žuvį. 

2.7. Spiningai. Spiningai dažniausiai naudojami gaudant žuvis dirbtiniu masalu, velkiaujant. 

Spiningai pagal užmetamo masalo svorį skirstomi į klases: UL, ML, M, MH, H, HX, HXX. Pagal 

veiksną spiningai skirstomi į greitos, vidutiniškai greitos, vidutinės ir lėtos veiksnos spiningus. 

Pagal užmetimo galią spiningai skirstomi į keturias kategorijas:  I – iki 10 g, II – 10-30 g, III – 30-

60 g ir IV – daugiau 60 g. Spiningų kotai gali būti štekeriniai (sumaunami) bei teleskopiniai. 

Štekeriniai būna dviejų tipų: su vidine ar išorine viršutinės dalies jungtimi. 

 

3 skyrius. Valai 

 
Žvejybinis valas – žūklės įrankių dalis, dirbtinis siūlas, kuris kabliuką, blizgę ar kitą panašų 

komponentą sieja su meškerykočiu arba žvejybine rite. Valai gaminami iš poliamidų, 

fluorokarbono, taip pat naudojama „Deenema“ bei „Spectra Fiber“ medžiagų technologija, kuria  

gaminami pinti valai. Paprastai Europoje valo storis matuojamas milimetrais, o ilgis – metrais. Šie 

parametrai priklauso nuo gamintojo standartų ir gali svyruoti nuo 0,01 iki 0,80 milimetro storio bei 

nuo 20 iki 5000 metrų ilgio. Taip pat gaminami plaukiantieji arba skęstantieji valai. 

Žvejybinis valas naudojamas pagal gamintojo jam suteiktą specifikaciją, pavyzdžiui, žvejoti 

jūroje ar upėse, plėšrias ar neplėšrias žuvis. Valai pagal profilius skirstomi į keturias kategorijas: L, 
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DT, WF, ST. Taip pat valai skirstomi pagal plūdrumą. Jie žymimi taip: F – plaukiantysis, S – 

skęstantysis, I - neutralus, t.y. vandens tankio, ir F/S – plaukiantysis su skęstančia priekine dalimi. 

3.1. Monofilamentiniai valai. Monofilamentinis – vienos gijos tįstantis valas. Plačiausiai 

naudojama medžiaga yra poliamidai (PA), iš kurių gaminami įprasti monofilamentiniai valai.  

3.2. Museliniai valai. Muselinis valas panašus į paprastą storą siūlą. Kitaip nei kitoms 

žvejybos rūšims skirti valai, muselinis valas turi būti sunkus, kad jo svoris padėtų užmesti lengvą 

masalą. Naudojami neskęstantieji, skęstantieji arba neutralūs valai. Šie valai būna įvairių 

konfigūracijų ir turi skirtingas savybes. Pagrindinės ir labiausiai paplitusios valo formos yra: DT, 

WF. 

3.3. Pinti valai. Pintas valas – keleto supintų gijų netįstantis valas. Šie valai yra gana 

patvarūs ir gali atlaikyti didesnius krūvius, tačiau jie nėra tąsūs kaip monofilamentiniai ar 

fluorokarboniniai valai, greičiau pažeidžiami. Dažniausiai gaminami iš „Deemena“ ar „Spectra“ 

pluoštų. Pinto valo kokybė ypač priklauso nuo dviejų charakteristikų – valo paviršiaus glotnumo ir 

realaus skersmens. Glotnumui užtikrinti gamintojai naudoja papildomas medžiagas, tokias kaip 

teflono danga, kurios užtikrina slydimą ir neleidžia valui „pūstis“, t.y. leidžia išlaikyti pirminį 

skersmenį, nes supintos gijos, gavusios drėgmės, turi savybę plėstis, todėl didėja ir valo skersmuo. 

3.4. Valai – gumos. Valai – gumos dar mažai naudojamas produktas. Jis naudojamas 

daugiausiai sujungimams, todėl parduodamose ritėse jie nėra ilgi (2-3 metrai). Valas – guma 

dažniausiai naudojamas sportinėje žūklėje gaudant plūdine meškere (ypač žvejojant „štikeriu“), nes 

valas rišamas prie meškerykočio galo, todėl jo ilgis negali pasikeisti. 

 

4 skyrius. Pavadėliai 
 

Tarp pagrindinio valo ir masalo turi būti palyginti plono valo dalis – pavadėlis, kuris 

nebaido žuvies ir leidžia tinkamai dirbti su masalu – imituoti tikrovišką masalo elgseną vandenyje. 

Pavadėlius galime skirstyti pagal žvejybos būdus į jūrinius, šaminius, skirtus spiningavimui, 

karpinius ir muselinius. 

4.1. Jūriniai pavadėliai. Jūriniai pavadėliai yra tokių pat formų kaip ir kiti, tik skiriasi tuo, 

kad pagaminti iš medžiagų, atsparių sūriam jūros vandeniui. Žvejojant jūroje pavadėliai būna gana 

trumpi – 15-20 cm ilgio, nes žvejybinėje girliandoje būna 3-6 kabliukai bei papildomas svoris. 

Pavadėliai, kabinami į girliandas, gaminami iš žvejoti jūroje skirto valo. Jūroje žvejojamos ir 

plėšrios žuvys, kurios gali lengvai „nupjauti“ pavadėlį, todėl tokiai žvejybai naudojami titaniniai 

pavadėliai. 
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4.2. Šaminiai pavadėliai. Šaminiai pavadėliai skirti žvejoti šamus. Kadangi šamai gali 

sverti 20 ir daugiau kilogramų,  pavadėliai turi atlaikyti tokį svorį. Šaminiams pavadėliams dažnai 

naudojami pinti valai, nes jie plonesni, bet gali išlaikyti didesnį svorį. Dažniausiai būna 30-40 cm 

ilgio. 

4.3. Spiningavimui skirti pavadėliai. Spiningaujant dažniausiai gaudomos plėšrios žuvys, 

turinčios aštrius dantis. Tačiau gaudomos ir tokios žuvys kaip salačiai, šapalai, meknės, taip pat 

nedideli plėšrūnai – upėtakiai, šlakiai, ešeriai, kurie savo dantimis nelabai pažeidžia valą, todėl 

didelio atsparumo valas ne visada reikalingas. Tradiciškai neplėšrioms žuvims gaudyti naudojami 

vienagysliai valai, plėšrioms – metalinis ar titaninis pavadėlis. Paprastai dauguma meškeriotojų 

naudoja 15, 20 ir 25 cm ilgio pavadėlius. 

4.4. Karpiniai pavadėliai. Karpiniai pavadėliai, kaip ir šaminiai, skirti žvejoti konkrečiai 

žuvies rūšiai. Karpis yra gana didelė ir stipri žuvis, todėl pavadėlis turi atlaikyti didelį svorį. 

Karpiams žvejoti naudojamas valas, kuris atlaiko nuo 12 iki 20 lbs. Naudojami  20-30 cm ilgio 

pavadėliai. Karpinis pavadėlis skiriasi nuo kitų pavadėlių tuo, kad žvejai naudoja vadinamąją 

„plauko sistemą“. Tai reiškia, kad be valo dalies, kuri jungia pagrindinį valą su kabliuku, už 

kabliuko dar turi būti valo dalis (plaukas), ant kurios dedamas masalas. Karpiniai pavadėliai 

gaminami iš monoflamentinio ar pinto valo. 

4.5. Museliniai pavadėliai. Museliniai pavadėliai skiriasi nuo kitų pavadėlių. Jie gaminami 

iš monofilamentinių ar fluorokarboninių valų. Nuo to, kokios muselės naudojamos (sausos, šlapios), 

priklauso, kokį pavadėlį dėti, nes skirtingoms muselėms parenkamas skirtingas valas. Dažnai 

naudojamos kūginės formos valas, kuris apibūdinamas procentais, pvz. 40% / 40% / 20%. Storasis 

galas gali būti vienos spalvos, plonasis – kitos spalvos.  

 

5 skyrius. Ritės 

 

Žvejybinė ritė – žūklės įrankis, skirtas užmesti ir suvynioti valą su žuvims skirtu masalu. 

Tvirtinama prie meškerės koto. Ritės skirstomos į inercines, neinercines ir multiplikatorines.  

Kuo skiriasi šios ritės? Metant valą, inercinėje ritėje sukasi ritės būgnelis, neinercinėje 

būgnelis nesisuka, valas išsivynioja laisva eiga. Multiplikatorinėje ritėje valo būgnelis sudaro ritės 

pagrindą. 

Ritės taip pat skirstomos į spiningines, tolimo užmetimo, jūrines, muselines. Spininginės 

skirtos žvejoti spiningu, taip pat dugnine meškere. Tolimo užmetimo ritės naudojamos tolimiems 

užmetimams, lengviems masalams, jūrinės – didelių gabaritų, itin galingos ritės, muselinės ritės 

skirtos tik muselinei meškerei. 
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Pagrindinės žvejybinės ritės dalys yra korpusas, valo būgnelis, centrinė ašis, dantračiai, 

priekinė arba galinė momentinė stabdžių sistema, rankenėlė bei valo lankelis. Labai svarbūs ritės 

komponentai yra guoliai. Jų kiekis svyruoja nuo 1 iki 12 ar daugiau. Ant ritės būna nurodyti 

perdavimo duomenys, guolių skaičius, ritės dydis ir būgnelio talpa. 

5.1. Jūrinės ritės. Jūrinės ritės gali būti kelių tipų: multiplikatoriai, neinercinės ritės ir t.t. 

Pagrindinė savybė, kurią reikia žinoti pasirenkant ritę žvejybai jūroje, tai ritės atsparumas sūriam 

vandeniui. Taip pat reikia kreipti dėmesį į būgnelio talpą, nes žvejojant jūroje reikia turėti nemažai 

valo. Jūrinė ritė turi būti labai patvari, sugebėti pakelti didesnį svorį, todėl visos karpinės ir jūrinės 

ritės yra 4,0:1 – 4,2:1 perdavimo. 

5.2. Multiplikatoriai. Multiplikatorinės ritės daugiausiai naudojamos žvejybai jūroje, tačiau 

kai kurie žvejai jas naudoja ir karpių ar šamų žvejyboje. Šiuo metu jas pradėjo naudoti ir 

spiningautojai. Daugiausiai tai inercinio tipo ritės. 

 Multiplikatorinės ritės būna dvejopų tipų: mechaninės arba elektrinės. Mechaninio tipo 

multiplikatoriai – tai ritės, kurios veikia tik naudojant fizinę žmogaus jėgą, elektrinės – tai ritės, 

kurios gali veikti padedant elektros energijai, gaunamai akumuliatorių, bet kartu galima naudoti ir 

fizinę žmogaus jėgą. 

Multiplikatoriai susideda iš korpuso, valo būgnelio, rankenėlės, stabdžių. Dažniausiai 

multiplikatorinės ritės turi du stabdžius. Elektrinės ritės turi elektrinius variklius, kurie padeda sukti 

valo būgnelį. Elektriniai varikliai varomi 12 voltų srovės, kuri atiteka per laidą iš akumuliatorių. 

Taip pat elektriniuose multiplikatoriuose imti montuoti skystųjų kristalų ekranai, kuriuose galima 

matyti masalo nugrimzdimo gylį, užkibusios žuvies svorį bei kitus parametrus.  

5.3. Muselinės ritės. Muselinei žvejybai naudojamos inercinės ritės, tačiau jos skiriasi nuo 

kitų inercinių ričių tuo, kad žvejojant museline meškere ritė mažai naudojama, nes užmetimas 

atliekamas ne ritės pagalba, o valo metimo technologija. Inercinės ritės gali turėti du stabdžius arba 

vieną stabdį. Ričių, kuriose yra du stabdžiai, vienas skirtas prilaikyti valą užmetimo metu, kitas 

skirtas valo įtempimui reguliuoti. Būtent tik tokios ritės naudojamos muselinei žvejybai. 

5.4. Atviro tipo inercinės ritės. Atviro tipo inercinės ritės yra seniausiai naudojamos ritės. 

Jų konstrukcija paprasta: korpusas, valo būgnelis ir stabdžiai. Kitaip nei neinercinės ritės ir 

multiplikatoriai, šios ritės yra labai patvarios, kadangi turi mažiau sudedamųjų dalių. Be to, 

traukdamas žuvį žvejys realiai gali pajausti žuvies pasipriešinimo galią. Žvejojant su kitokio tipo 

ritėmis žuvies pasipriešinimo jėgą sumažina guoliai ir panašūs priedai. Taip pat inercinės ritės turi 

privalumų naudojant „džigavimo“ būdą, kai masalas šokdinamas dugnu pagal valties dreifą. 

Neinercinė ritė gali greitai sumažinti valo ilgį sumažėjus gyliui dėl dugno reljefo pakitimo, bet jei 

priplaukus didesnį gylį žvejui reikia greitai paleisti daugiau valo, su neinercine rite tai galima 
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padaryti tik atlenkus lankelį – tai užima laiko ir masalas kurį laiką lieka nekontroliuojamas. 

Inercinės ritės masalo užmetimas yra blogesnis nei neinercinės, nes neteisingai sureguliavus metimo 

stabdžius ar jų visai nesant, valas gali greičiau pradėti išsisukti iš būgnelio, nei reikia skrendančiam 

masalui, todėl valas gali greitai susipinti. 

Kitaip nei kitų tipų ritės, inercinės ritės valo suvyniojimas priklauso tik nuo žvejo – kiek jis 

pasuka apsisukimų, tiek valo ir suvynioja. Neinercinės ritės vienas rankenėlės apsukimas apsuka 

būgnelį kelis kartus. 

 

6 skyrius. Kabliukai 

 
Žvejybos kabliukas – tai pagrindinis įrankis, kuriuo galima pagauti žuvį. Atrodo, kad 

kabliukas yra vientisas gaminys, tačiau jis sudarytas iš kelių dalių: galvutės valui pririšti, kotelio, 

išlinkimo, gylio, pločio, užkarpėlės. 

Kabliukai skirstomi į universalius, taikiųjų žuvų žūklės, žvejybos plūdine meškere ir 

specialios paskirties (tam tikriems masalams arba tam tikrai žuvies rūšiai). Taip pat kabliukai 

skirstomi pagal išlinkimo formą. Tokių rūšių yra daugiau kaip 20. 

Kabliukai dažniausiai gaminami iš nerūdijančio plieno, tačiau kai kuriais atvejais gaminami 

ir iš kitų metalų. Kabliukai skirstomi pagal numerius. Taip pat kabliukai būna dvišakiai ar trišakiai. 

Jie daugiausia naudojami kabinti gyvą masalą – žuvelę, taip pat jūroje, kai tvirtinami prie pilkerių, 

poledinėje žvejyboje žvejojant stintas, kai per kabliuko vidurį ant kotelio tvirtinamas fosforinis 

masalas. 

 

7 skyrius. Spynelės ir suktukai 

 

 Spynelės žvejyboje dažniausiai naudojamos siekiant greičiau pakeisti masalą nenutraukiant 

valo. Spynelės dažniausiai gaminamos iš nerūdijančio plieno, bet gamintojai siūlo ir kitų metalų 

junginių spyneles.  

Suktukai dažniausiai naudojami spiningaujant ir žvejojant dugnine meškere srovėje. 

Suktukas padeda apsaugoti valą nuo susipynimo, tačiau kai kuriais atvejais mažina sistemėlės 

jautrumą į kibimą. 

Suktukai naudojami ne tik prieš pavadėlius, dirbtinius masalus, bet ir prieš svarelius, nes 

nuo svarelio tipo labai priklauso, kaip svarelis elgiasi traukiant iš vandens ir kokį poveikį daro valo 

susukimui. 
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Suktukai būna 2 ar 3 kilpučių. Dviejų kilpučių suktukai naudojami dažniausiai visose 

sistemėlėse (jei žvejys išvis naudoja suktukus), o trijų kilpučių suktukas naudojamas dugninėse 

meškerėse prie viršutinio pavadėlio. 

Dar viena žvejų naudojama priemonė yra spynelė – suktukas. Šio įrenginio viename gale yra 

suktukas, o kitame gale – viela su neužbaigta kilpele (kabliuku). Ant vielos uždėta guminė apsauga, 

kuri užsislenka ant kabliuko. Per jį uždėta pavadėlio kilpelė neleidžia nusimauti pavadėliui. 

Gamintojai ant spynelių ir suktukų pakuočių nurodo šiuos duomenis: dydis numeriais (nuo 1 

iki 10), tipas, didžiausia apkrova kilogramais, danga. 

 

8 skyrius. Dirbtiniai masalai 

 

Žvejybos įrangos gamintojai siūlo įvairių dirbtinių masalų. Jie paprastai naudojami 

spiningaujant, tačiau labai dažnai naudojami žvejojant jūroje, poledinėje žvejyboje, kartais 

naudojami žvejojant dugnine meškere (dirbtiniai sliekai).  

8.1. Blizgės. Blizgė – mėgėjiškai ir sportinei žūklei skirtas dirbtinis metalinis masalas. 

Blizgė – vienas populiariausių masalų plėšrūnų žvejyboje, nes dėl savo universalumo tinka žvejoti 

tiek upėse, tiek ežeruose ir net jūroje. 

Blizgė nėra sudėtingas įrenginys. Ją sudaro metalo lydinio korpusas, priekyje ir gale yra 

skylutės žiedeliui įverti. Gale prie žiedelio dažniausiai kabinamas trišakis kabliukas, priekyje ant 

žiedelio – suktukas ar pavadėlis. Kartais ant kabliuko pridedami papildomi priedai, pvz., raudoni 

plastmasiniai priedai, imituojantys žuvies uodegą, ir pan. 

Būna blizgių, kurių gale, prie korpuso, iškart pritvirtintas kabliukas. Šios blizgės turi nuo 

priekio einančius du lanksčius ūselius, kurie dengia kabliuką. Tokios blizgės vadinamos 

nekliūvančiomis.  

Nuo blizgės pagrindinio korpuso išlenkimo, formos, dydžio, spalvų priklauso, kokiai žuvies 

rūšiai gaudyti ji skirta. Dažnai žvejai skirsto blizges pagal gaudomos žuvies rūšis.  

Blizgės veikimas pagrįstas jos korpuso išlenkimu, nuo kurio priklauso vibracijos stiprumas 

vandenyje. Pasirenkant blizges reikia atkreipti dėmesį į šiuos duomenis: blizgės tipą, spalvą,  ilgį ir 

svorį. Blizges pagal tipus galima skirstyti į vartykles, vingres, sraigtus.  

Žvejojant jūroje naudojamos sunkiosios blizgės – vadinamieji pilkeriai. Jie būna sunkūs 

(nuo 100 iki 600 g).  

Taip pat prie blizgių galėtume priskirti ir naujadarą – sukriukę, kuri kaip ir blizgė turi 

metalinį korpusą, tačiau jos veikimo principas kitoks. Sukriukė kaip ir blizgė yra metalo lydinio 

lapelis (korpusas), tačiau prie šio lapelio netvirtinamas nei valas, nei kabliukas. Lapelis tvirtinamas 
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ant metalinės ašelės, apie kurią jis gali laisvai suktis. Tai padeda sukriukei lapelio sukimosi metu 

sukelti didesnę vibraciją, kuri vilioja žuvis. Kadangi lapeliai būna gana lengvi, ant sukriukės ašelės 

dedami svoriai. Sukriukės skirstomos pagal numerius (pvz., 1, 2, 3, 4). Kuo didesnis numeris, tuo 

didesnis sukriukės lapelis. 

8.2. „FLY“ tipo masalai. Fly anglų kalba reiškia skraidantis, švytuojantis, tačiau žvejai 

dažniausiai turi omenyje du masalų tipus: švytuokles ir museles. Tai geriausiai imituojantys gyvius 

dirbtiniai masalai.  

Švytuoklių patrauklumo, o tuo pačiu ir veiksmingumo priežastis – horizontali šių masalų 

eiga. Tai labai svarbu poledinėje žūklėje, nes horizontalios eigos masalais pavyksta aprėpti žymiai 

didesnį vandens telkinio akvatorijos plotą. Dirbtinės muselės – vienos pagrindinių masalų žvejojant 

museline meškere, naudojamos vietoj gyvų vabzdžių. Jos gaminamos iš plunksnų bei šilkinių siūlų. 

Muselės spalva, forma derinama prie tuo metu žvejybos vietoje aptinkamų vabzdžių. Museles 

galima grupuoti į viliojančias, imituojančias ir panašiai. Pagal išvaizdą muselės būna sausos 

muselės, strymeriai, šlapios muselės, nimfos. 

Muselių dydis priklauso nuo pasirinkto kabliuko dydžio, todėl numeruojamos kaip ir 

kabliukai. Kartais muselėms naudojami ir dvišakiai kabliukai. Museles žvejai dažniausiai rišasi 

patys.  

8.3. Vobleriai. Vobleriai yra mediniai, plastmasiniai arba metaliniai masalai, sukurti tam, 

kad būtų galima imituoti auką plėšriosioms žuvims. Pagal plūdrumą skiriami keturi pagrindiniai 

voblerių tipai: plaukiantysis vobleris, plaukiantysis – neriantysis vobleris (floating diver), lėtai 

grimztantis (slow sinker), svarelis (suspender). Pasirenkant voblerį svarbu pritaikyti masalą prie 

būsimo laimikio. 

Vobleriai skirstomi į skęstančiuosius ir neskęstančiuosius, klasifikuojami pagal nėrimo gylį. 

Kiekvienas vobleris pasižymi skirtingomis nėrimo savybėmis. Kuo kampas tarp voblerio liežuvėlio 

ir voblerio ašies yra mažesnis, tuo vobleris giliau neria. 

Pagal formą voblerius galima suskirstyti į tris pagrindinius tipus: Minnow tipo vobleriai, 

Shad tipo vobleriai ir Fat tipo vobleriai. Yra ir kitų tipų vobleriai: Popper, Jerk, Rattlin ir Jointed. 

8.4. Galvakabliai. Galvakablis – tai švininis arba volframinis svarelis, į kurį įlietas 

kabliukas. Klasikinis ir seniausias žūklės su guminukais derinys – tai masalas, užvertas ant 

galvakablio, susidedančio iš šrato formos švininio svarelio, į kurį įlietas specialios konstrukcijos 

kabliukas. Šis derinys lemia ir klasikinį žūklės būdą minkštaisiais spiningo masalais, vadinamąjį 

masalo plukdymą įsivaizduojamomis „pakopomis“. Kai masalas užmetamas, priekyje guminuko 
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esantis svarelis tempia jį gelmėn, o masalas ima viksnoti uodega, vinguriuoti, žodžiu, išdarinėti 

įvairiausius piruetus, kurie užprogramuoti jo konstrukcijoje. 

Galvakablių  formos būna tokios: rutulys, lygintuvas, arklio galva ir t.t. Taip pat ant 

galvakablių būna įvairių pritaisymų, kurie reikalingi masalui prilaikyti arba apsaugoti nuo kliuvinių 

(galvakablis su spyruokle, galvakablis be užkarpėlės, galvakablis su kabliuko apsauga ir t.t.). 

8.5. Tvisteriai. Tvisteriai – tai masalai, kurie yra priskiriami  prie tampomųjų – minkštųjų 

masalų. Jie dažniausiai yra maunami ant įvairiausių formų ir spalvų galvakablių. Sukurta daug 

guminukų formų, iš kurių dažniausiai mūsų krašte naudojama pjautuvo formos kirmėlišką uodegėlę 

turinti klasikinė virpė (žvejų vadinamu tvisteriu). 

Tvisteriai yra kelių formų (skiriasi uodegėlės), įvairių spalvų. Uodegėlių formos skiriasi 

todėl, kad įvairūs gamintojai nori išgauti skirtingus virpesius, o spalvos padeda sugauti didesnį 

laimikį skirtinguose vandens telkiniuose gaudant skirtingas žuvies rūšis. Tvisteriai kaip minkštieji 

masalai vieni patys nėra naudojami. Žvejyboje jie naudojami kartu su galvakabliais. Tvisteris 

užmaunamas ant galvakablio perduriant tvisterį iš viršaus per vidurį iki jo vidurio (priklauso nuo 

kabliuko kotelio ilgio) ir iškišant kabliuko galą į įšorę. 

8.6. Guminukai (riperiai). Lietuvoje taip pat naudojami minkštieji masalai – riperiai. 

Riperis – tai tam tikrą žuvytę primenantis guminukas. Riperiai kaip ir tvisteriai taip pat 

nenaudojami žvejyboje vieni. Jie naudojami su galvakabliais ar kabliukais perduriant riperį iš 

priekinės dalies per vidurį bei iškišant kabliuko galą į viršutinės nugarėlės viršų. 

Riperiai kaip ir tvisteriai yra skirtingų formų (kalmaras ir pan.) ir spalvų. Neabejotinas 

minkštųjų masalų privalumas tas, kad žuvį jie vilioja tiek grimzdami, tiek ir traukiami. 

Minkštieji masalai būna įvairiausių dydžių. Patys mažiausi – vos 1,5-2,5 cm ilgio masalai, o 

didžiausi – net 24-26 cm ilgio. Didžiulės guminės žuvys daugiau skirtos žūklei velke (ypač jūroje), 

tačiau net ir su 15-20 cm guminukais galima spiningauti. 

8.7. Velniukai. Tai dažniausiai 8-50 g, rečiau – kitokio svorio, viršuje skersai pergręžtas 

pailgas svarelis, per kurį perkišta iš valo surišta 2-5 cm ilgio kilpa. Ant jos kadaruoja 1-2 kraujo 

plazma užpilti ar karoliukais papuošti ir laisvai slankiojantys kabliukai su viršuje pririštu papildomu 

pavadėliu - šoniplaukos imitacija, nedidele virpe ar kitu viliokliu. Gaudant su šiuo masalu nuolat 

stuksenama į dugną, tai labiausiai vilioja žuvis. Šiuo masalu paprastai gaudomi tik ešeriai, tačiau 

retkarčiais pagaunama lydekų ir vėgėlių. 

 

9 skyrius. Povandeninės žūklės inventorius 
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Povandeninė žūklė (medžioklė) (angl. spearfishing) – tai žuvų medžioklė povandeninei 

žūklei skirtais šautuvais gėluose vandenyse ir jūroje, nardymui nenaudojant autonominių 

kvėpavimo aparatų. Tačiau dabar pradedami naudoti ir autonominiai kvėpavimo aparatai. 

 Norint išmokti rasti žuvį ir ją sumedžioti, būtina išmokti komfortiškai jaustis vandenyje. 

Tam būtina teisingai pasirinkti patikimą įrangą ir pratinti organizmą prie fizinių krūvių, kuriuos 

patirsite plaukiodami ir nardydami sulaikę kvėpavimą. 

9.1. Nardymo kostiumas. Nardymo kostiumas – vienas iš svarbiausių komponentų, nes 

jūsų nardymo kokybė labai priklausys nuo to, kaip gerai jausitės vandenyje. 

Visi kostiumai yra siuvami iš neopreno – ypač plūdrios medžiagos. Kostiumai siuvami 

įvairiausių dydžių bei storių. Storiai vyrauja nuo 3 mm iki 7 mm. Nepamirškite – ypač daug šilumos 

organizmas netenka per galvą, todėl geras kapišonas yra būtinas, norint nesušalti.  

9.2. Kompensacinės liemenės. Plūdrumo kompensatorius arba kompensacinė liemenė yra 

vienas iš svarbiausių nardymo įrangos elementų. Kompensacinė liemenė atlieka labai daug 

funkcijų. Prie jos tvirtinami visi kiti nardymo įrangos elementai, ji laiko kvėpavimo balioną. 

Daugelis kompensacinių liemenių turi integruotas svorio sistemas ir, aišku, jų svarbiausia funkcija – 

užtikrinti narui reikalingą plūdrumo lygį neriant bei išlaikant narą ant vandens paviršiaus, kai jis 

būna nepanėręs.  

Pagal savo tipą ar konstrukciją kompensacinės liemenės būna liemenės tipo (Jacket Style 

BCD) ir sparno tipo (Back Mounted arba Wing Style BCD). Taip pat yra naujo dizaino BCD 

(Advanced Design BCD) kompensacinės liemenės, kuriose bandoma pritaikyti anksčiau minėtų 

konstrukcijų teigiamas savybes. 

Vidutiniškam rekreaciniam narui dažniausiai užtenka 9-18 kg keliamąją galią turinčios 

liemenės. Nardant sudėtingesnėmis sąlygomis, kai naudojama daugiau įrangos, technonėrimams 

dažniausiai naudojamos 18-36 kg keliamosios galios liemenės.  

9.3. Reguliatoriai. Reguliatorius – tai įtaisas mechanizmo veikimui reguliuoti. Reguliatorius 

reguliuoja oro padavimą narui nardymo metu. Reguliatoriai pasirenkami pagal techninius jų 

duomenis ir patogumą nardymo metu. 

9.4. Kaukės. Tai tikriausiai svarbiausia įrangos dalis medžiotojui. Kaukė, kuri neteisingai 

prigludusi prie jūsų veido, rasoja, ne tik kelia daug nepatogumų, bet ir pavojų. Gerai matyti po 

vandeniu – raktas į medžiotojo sėkmę. 

Kaukės skirstomos pagal tūrį (kuo neriama giliau, tuo mažesnis kaukės tūris). Įsigiję kaukę, 

galite susidurti su rasojimo problema. Populiarus metodas panaikinti rasojimą yra paspjaudyti ant 

kaukės stiklų iš vidaus, patrinti ir išplauti kaukę vandeniu. Kitas būdas yra ištrinti stiklus dantų 

pasta. Vienas iš šių būdų jums tikrai pravers. Beje, ne visos kaukės rasoja. 
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9.5. Plaukmenys. Šnekamojoje kalboje lietuviai dažniausiai plaukmenis vadina „lastais“. 

Renkantis įrangą, skirtą medžioklei, pasirenkami ilgi plaukmenys. Visi laisvajam nardymui 

(fridaivingui), o tuo pačiu ir povandeninei medžioklei skirti plaukmenys yra su „uždaru“ kulnu, 

todėl šio tipo plaukmenys dėvimi su neopreno kojine ant kojos. 

9.6. Nardymo balionai. Nardymo balionai nardyme yra vienas iš pagrindinių įrenginių, jei 

norima būti po vandeniu ilgiau ir nardyti giliau. Pagrindiniai duomenys, reikalingi renkantis 

nardymui skirtus balionus yra talpa, suspaudimo laipsnis, diametras, papildoma įranga (padas, 

čiaupas, laikikliai ir t.t.). 

9.7. Svorio diržai, svoriai. Svorio diržai naudojami tam, kad naras galėtų panerti giliau,  

nes kuo giliau neriama, tuo labiau vanduo kelia atgal į paviršių. Svorio diržuose dažniausiai 

naudojamos iš švino pagamintos svorio plokštelės, kurios įdedamos į svorio dirže padarytas 

kišenėles. Taip pat daromos svorio sistemos. Jos būna minkštos – tai maišeliai, pripildyti švino; 

kietos – tiesiog ant diržo veriami švino gabalai; ir visa sistema svorių, kuri ant nugaros primena X 

raidę. Skirtumo jokio – tiek vieni, tiek kiti, jei teisingai parinkti, darbą atlieka visiškai vienodai. 

Didžiausias svorių sistemos privalumas yra tas, kad jie nuima pagrindinį svorį nuo juosmens ir 

paskirsto jį po visą nugarą. Dėl to galima ilgiau būti po vandeniu ir išlipant nejausti stipraus nugaros 

skausmo.  

Norint pasiekti didesnį gylį kartais naudojami svareliai ant kojų. 

9.8. Batai, kojinės, pirštinės, šalmai. Nardant nardymo batai naudojami ne visada, nes 

povandeniniai medžiotojai dažniausiai naudoja plaukmenis, kurie jiems ir atstoja batus. Tačiau 

nardytojai, kurie užsiima povandenine fotografija, dažnai turi išsilaikyti vienoje vietoje, kad 

pavyktų nufotografuoti įdomų vaizdą, todėl jie plaukmenų nenaudoja, o naudoja batus. Taip pat 

batus naudoja ir po vandeniu darbus atliekantys narai.  

Kitaip nei mes įpratę matyti, nardymui skirti batai yra pagaminti ne iš odos, bet iš 

medžiagos, kuri naudojama nardymo kostiumams bei kitiems aksesuarams. Tokie batai dažniausiai 

gaminami iš neopreno, o jų padai sutvirtinami kitomis medžiagomis (guma ir pan.), saugančiomis 

naro pėdas nuo dugne esančių nelygumų. Povandeninius darbus atliekančių narų batai yra kitokie, 

nes jie turi saugoti naro kojas pagal esamų darbų pobūdį, tačiau jų mes nenagrinėsime. 

Nardymo kojinės naudojamos dažniau nei batai. Kojinės naudojamos su plaukmenimis, taip 

pat apsimaunamos, kai nardoma šaltesniuose vandenyse, nes kojos paprastai greičiau atšąla. Kojinių 

storis matuojamas milimetrais, dydžiai nurodomi kaip ir įprastinių kojinių (S, M, L, XL). 

Nardymui skirtos pirštinės – taip pat svarbus aksesuaras. Nardytojas po vandeniu gali 

sužeisti, nes po vandeniu rankos nėra tiek jautrios, be to, rankų pirštai, kaip ir kojų, greitai atšąla.  
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Pirštinės gaminamos iš panašių medžiagų kaip ir kojinės, tačiau ant pirštinių dažniausiai 

būna manžetai, kurie saugo, kad pirštinės nenusmuktų nuo rankų, be to, neleidžia patekti įvairiems 

vandenyje esantiems mikrodaiktams tarp rankos ir pirštinės. Pirštinių vidinės dalys gali būti 

padengtos guma, kad nardytojas geriau galėtų paimti daiktus.  

Nardydami šiltuose vandenyse nardytojai nenaudoja visiškai uždarų kostiumų, galva būna 

neapsaugota, todėl į ausis patenkantis vanduo gali sukelti sveikatos problemų. Nardytojai naudoja 

galvos raiščius, kurie pagaminti taip, kad apsaugotų ausis nuo vandens poveikio. 

Nardydami šaltesniuose vandenyse nardytojai naudoja nardymo šalmus, kurių pagrindinė 

užduotis – ne tik apsaugoti ausis nuo vandens poveikio, bet ir palaikyti galvos šilumą. Galvos 

šalmai gaminami iš kelių medžiagų komponentų, atsparių vandeniui bei palaikančių šilumą. 

9.9. Prietaisų konsolės. Nardant susiduriama su įvairiomis problemomis, t.y. narui sunku 

susisiorientuoti, ar toli jis nuklydo nuo laivo ar panirimo vietos, kokiame gylyje jis yra, koks slėgis 

yra jo buvimo vietoje. Nardytojai papildomai naudoja prietaisų konsoles, kurias tvirtina ant rankų. 

Prietaisų konsolėje būna įmontuotas manometras, kompasas, gylmatis, kartais kompiuteris. 

9.10. Kompiuteriai. Kompiuteriai kaip ir prietaisų konsolės skirti nardytojui suteikti 

informaciją, reikalingą jam panirus po vandeniu. Priešingai nei prietaisų konsolės, kompiuteriai turi 

didesnes galimybes suteikti nardytojui didesnės apimties informacijos, be to, kompiuteriai yra  

nedideli, papildomai neapkrauna nardytojo. Kompiuteris patogus ir tuo, kad užfiksuotus duomenis 

nardytojas krante gali persikelti į asmeninius kompiuterius bei tinkamai išanalizuoti buvusio 

panirimo duomenis. 

9.11. Prožektoriai. Nardytojai, nardantys giliau, į tamsesnius vandenius, tamsiu paros metu, 

dažnai neapsieina be prožektorių. Pagrindinis reikalavimas prožektoriams, naudojamiems po 

vandeniu, yra atsparumas vandeniui. Kitas reikalavimas, keliamas prožektoriams, tai šviesos srauto 

galia. 

9.12. Vamzdeliai. Vienas iš dažniausiai povandeninėje medžioklėje naudojamų įrankių – 

vamzdeliai. Jie reikalingi tada, kai povandeninė medžioklė vykdoma negiliame vandenyje, žiūrint į 

žuvis iš viršaus. Naudojami paprasčiausi J formos vamzdeliai, kurie neturi jokių vožtuvų. 

Būna vamzdelių su vienu vožtuvu. Vožtuvas yra gale, kad būtų galima išpūsti susirinkusį 

vandenį. Jis vadinamas pusiau sausu. 

Trečias vamzdelių tipas – sauso tipo vamzdelis. Jo tiek apačioje, tiek viršuje yra vožtuvai. 

9.13. Šautuvai. Svarbiausias medžioklės įrankis – povandeninis šautuvas. Šautuvai būna 

pneumatiniai, hidropneumatiniai, spyruokliniai ir „guminukai“, arba kitaip – arbaletai. Šautuvų 

veikimo mechanizmas yra skirtingas, bet esmė ta pati: suspausto oro jėga stumiamas stūmoklis, 

kuris savo ruožtu stumia harpūną iš vamzdžio ir padeda harpūnui nuskristi tam tikrą atstumą. 
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„Guminukas” (arbaletas) – dažniausiai ilgas (Lietuvos sąlygomis – apie 75 cm) šautuvas su 

gale esančia rankena. Jo veikimo principas – visai kitoks: čia harpūną stumia stora guma, kuri po 

gaiduko nuspaudimo susispaudžia ir grįžta į savo įprastinę padėtį. 

Strėlės šautuvams ir arbaletams gaminamos dažniausiai iš nerūdijančio plieno. Jos būna 

skirtingų formų, nes vienos skirtos pneumatiniams šautuvams, kitos – arbaletams ir t.t. 

9.14. Įvairūs aksesuarai. Peilis – nors labai dažnai medžiotojai laiko jį nesvarbiu 

aksesuaru, bet jis yra privalomas. Kukanas – tai toks daiktas, kuriame laikomas prie savęs 

sumedžiotas laimikis.  

 

10 skyrius. Poledinės žūklės inventorius 
 

 
Poledinė žūklė – žvejybos būdas, kai žvejai mėgėjai arba sportininkai žuvis iš po ledo gaudo 

avižėlėmis, blizgutėmis arba plūdinėmis meškerėmis. Tarp žvejų mėgėjų dar populiaru žiemos metu 

gaudyti plėšrias žuvis su vėliavėlėmis arba skrituliais. 

10.1. Žieminės meškerės. Negiliuose  iki 5 m gylio stovinčio vandens telkiniuose ar lėtos 

tėkmės upėse patogiausia meškerioti iš presuoto putplasčio gamintomis meškerėlėmis, žvejų 

vadinamomis „balalaikomis“. Mėgstantiems žvejoti didelėje gelmėje geriau pasirinkti lengvus 

spiningėlius, turinčius ilgesnį strypelį su maža neinercine rite. Žiemą karpinės žuvys gaudomos ir 

plūdinėmis meškerėmis. Gaudydami plėšrias žuvis žvejai dažniausiai žvejoja vėliavėlėmis. Šiuo 

metu žvejai mėgėjai, gaudydami plėšrūnus, naudoja vasarinei žūklei skirtus skritulius.  

10.2. Žieminės blizgės. Lietuvoje poledinėje žūklėje naudojami du pagrindiniai blizgiavimo 

būdai – vertikalus ir horizontalus. Vertikalaus blizgiavimo metu naudojamos klasikinės blizgės, 

kurios būna įvairių dydžių ir formų. Horizontalaus blizgiavimo metu naudojamos švytuoklės.  

10.3. Ledo grąžtai ir graibžtai. Ledo grąžtų pagrindiniai skirtumai yra peilių formos, 

tvirtinimo konstrukcijos, pjaunančiųjų galvučių formos. Grąžtų tipai: šaukšto tipo grąžtai, pusiau 

sferiniai grąžtai, sraigtiniai ledo grąžtai. Be įprastinių rankinių ledo grąžtų, poledinėje žūklėje žvejai 

dar naudoja ir motorinius grąžtus. 

Žvejys, išsiruošdamas į poledinę žūklę, turėtų nepamiršti pasiimti graibštą, nes be jo bus 

sudėtinga žvejoti. Graibštas reikalingas tam, kad išgręžus eketę lede galima būtų išgriebti ledo 

gabalėlius iš eketės. To nepadarius ilgai žvejojant eketė pradeda užšalti ir prie šąlančio ledo 

prikimba valas, kuris gali net nutrūkti. Kad tai nenutiktų, eketę periodiškai reikia valyti graibštu. 

Graibštų yra įvairiausių – nuo plastikinių iki metalinių. Kai kurie graibžtai būna pagaminti iš 

sudėtinių medžiagų, pavyzdžiui, iš medžio ir metalo ar pan. 
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10.4. Peikenos. Peikena savo konstrukcija yra gana paprastas įnagis. Anksčiau peikenos 

būdavo gaminamos dviejų dalių, o dabar, siekiant sumažinti transportavimo problemas, peikenos 

daromos trijų, kartais net keturių dalių, priklausomai nuo jų ilgio. Tačiau peikenos pagrindinės 

dalys yra išlikusios dvi: rankena, kuri dažniausiai gaminama iš medžio, ir metalinė dalis – kirtiklis. 

10.5. Rogės ir kitas pagalbinis inventorius. Svarbus daiktas poledinėje žūklėje yra žvejo 

rogės, į kurias žvejys sudeda žvejo dėžę, peikeną, ledo grąžtą, palapinę, jei tokia reikalinga tuo 

žvejybos metu, ir, aišku, sugautą laimikį. Žvejo rogių kaip ir kitų poledinės žūklės įrankių yra 

įvairiausių. 

Poledinei žūklei reikia ir žvejybinės dėžės. Tai dažniausiai iš lengvo metalo, plastmasės ar 

nestoros faneros pagaminta stačiakampė dėžė, kurioje meškeriotojai laiko žiemines meškeres, 

samtelius, masalus bei pagautą žuvį. Žvejybinių dėžių yra įvairiausių – nuo savadarbių iki 

pagamintų gamyklose. 

Kad žvejybinei dėžei transportuoti nereikėtų papildomos įrangos – rogučių, gamintojai siūlo 

žvejybines dėžes su slidėmis arba žvejybines dėžes – kuprines. 

Žvejys ant ledo turi turėti ledo nagus – įlūžus ledui išlipti iš vandens padedančią individualią 

apsaugos priemonę. Bent vienas grupės narių turi turėti 15–20 m ilgio virvę.  

Žvejojant ant ledo dažnai reikia klūpėti, todėl žvejai naudoja plastikines apsaugas, kurias 

užsidėję ant drabužių sėkmingai gali apsaugoti savo kelius nuo drėgmės ir šalto ledo. Žūklaujant 

Kuršių mariose bei kituose pasienio vandenyse, būtina pasiimti kompasą ar GPS imtuvą.  


