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1 Skyrius.  Apranga 

Šiame skyriuje aptarsime rekreacinės žvejybos inventorių – žvejo aprangą, nuo kurios 

daugiausiai priklauso galimybė dalyvauti rekreacinėje žvejyboje bei šios žvejybos sėkmė, 

aptarsime, kokią aprangą reikia naudoti konkrečiose situacijose pagal žvejybos būdus bei kaip ją 

tinkamai parinkti prieš žvejybą. Atsižvelgiant į tai, kad žvejyba vyksta beveik ištisus metus, t. y. 

skirtingi temperatūriniai režimai, naudojami skirtingi žvejybos būdai, todėl 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 prienami bei padėtų žvejui. Įvairūs pasaulio šalių 

gamintojai rinkoje siūlo įvairius savo gaminius rekreacinei žvejybai, todėl pasirenkant konkretų 

gaminį reikia apsispręsti, ar šis gaminys atitinka keliamus žvejo reikalavimus. Šiuo metu galėtume 

išskirti kelis atskirus žvejybos būdus, pagal kuriuos žvejys pasirinks 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. Reikia išskirti poledinę žvejybą, kuri pagal 

gaudymo būdą taip pat gali būti skirstoma į skirtingus būdus (žvejyba avižėle, šakotine, naudojant 

masalus ir pan.), tačiau žvejai poledinės žvejybos į atskirus būdus neskirsto, o aprangą renkasi 

pagal judėjimo intensyvumą. Šiuo etapu pagrindinis faktorius, lemiantis pasirenkamą aprangą, – 

judėjimas. 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 ją reikėtų suskirstyti į etapus. 

Pateikiame kelnių įsigijimo atrankos etapus: 

Pirmas etapas. Renkantis kelnes žvejybai, pirmiausia reikia nustatyti, kokiu žvejybos 

sezonu (pavasaris, vasara, ruduo, žiema) žvejos žvejys ir kokio tipo kelnes jis dėvės (žr. paveikslėlį 

Nr. 1.1.).  

 

 

 

 

 

 

Vasarinės                                                 Universalios                                Žieminės 

 
Paveikslėlis Nr. 1.1. 



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 5, viso puslapių 100. 
 

Sezono nustatymas labai svarbus, kadangi skirtingos oro temperatūros, todėl pasirenkant 

kelnes reikia stebėti, kad žvejys nesušaltų ar jam nebūtų per karšta. Taigi šiuo etapu pagrindinis 

akcentas renkantis kelnes yra jų forma ir palaikoma temperatūra (žr. paveikslėlį Nr. 1.1.). 

Gamintojai dažniausiai neskirsto kelnių pagal metų laikus pateikdami konkrečius aprašymus – 

vasarinės ar žieminės kelnės, ir panašiai, tačiau galima teigti, kad toks suskirstymas turi būti, nes tai 

palengvins tinkamo gaminio atrankos galimybes. Nors, kaip minėjome, dažniausiai gamintojai 

neskirsto kelnių į sezoninius variantus, tačiau tai jie pateikia per kitus gaminio parametrus, kurie 

atsiskleis kituose etapuose. Manytina, kad rekreacinei žvejybai pritaikytas kelnes galėtume 

suskirstyti į vasarines, universalias ir žiemines. Prie vasarinių kelnių galima aiškiai priskirti 

gamintojų siūlomus šortus, kelnes-šortus ar į juos panašius gaminius. Šiems gaminiams nekeliami 

aiškūs ir konkretūs reikalavimai, jiems pagrindinis reikalavimas – tai gaminio forma, užtikrinanti 

patogią žvejybą esant aukštokai oro temperatūrai (kai lauko temperatūra viršija 20 laipsnių 

šilumos). Universalios kelnės turi platesnę panaudojimo galimybę. Jos gali būti naudojamos 

pavasarį, vasarą, rudenį, t. y. kai vyksta temperatūriniai svyravimai (nuo 0 iki 25 laipsnių šilumos). 

Šiuo atveju gamintojai jau išskiria kai kuriuos duomenis, kuriuos aptarsime kituose etapuose. 

Žieminėms kelnėms pagrindinis reikalavimas yra temperatūros palaikymas esant šaltam orui 

(žemiau nulio laipsnių). 

Antras etapas. Pirmo etapo metu pasirinkus kelnių tipą mums atkrenta dalis gamintojų 

siūlomų gaminių ir žvejys gali konkrečiau sukaupti dėmesį į norimą gaminį. Šiuo atveju bandoma 

konkretizuoti, kokioje žvejyboje jis ketina dalyvauti. Kaip minėjome įvade, šiuo atveju naudojami 

įvairūs būdai, kurie skiriasi pagal judėjimo intensyvumą, reikiamos įrangos turėjimą, drėgmės 

kiekį, ir panašiai. Žvejojant plūdine ar dugnine meškere, žvejojant iš valties (velkiavimas, žvejyba 

skrituliais), žvejo judėjimas nėra aktyvus, todėl pasirenkamo gaminio techninės savybės neturi tiek 

reikšmės, kaip žvejojant spiningu ar museline, todėl šiuo atveju pagrindinis akcentas yra kelnių 

patogumas žvejybos metu. Žvejojant spiningu ar museline, kai judėjimas gan aktyvus, kelnės, be 

patogumo, turi turėti ir papildomą savybę – atsparumą trinčiai. Šiuo atveju pagrindinis akcentas yra 

gaminio medžiagos pasirinkimas. Paanalizuosime konkrečius faktus, kuriais reikėtų naudotis 

renkantis kelnes žvejybai pagal tipus:  

-  Naudojant vasarines kelnes nereikia, kad jos būtų nepraleidžiančios vandens, bet joms 

keliami reikalavimai tokie: medžiaga patvari, lengva, spalva nebūtų tamsi arba ryški (dėl kaitimo), 

greitai išdžiūstanti. Sušlapimas šiuo atveju nebaisus, nes gali būti ir malonus dėl aukštos oro 

temperatūros. Žvejybos būdas pasirenkant vasarines kelnes šiame etape jokios reikšmės nedaro. 

 - Naudojant universalias kelnes keliami reikalavimai: medžiaga patvari, lengva, 

kvėpuojanti, atspari drėgmei. Šiuo atveju žvejybos būdas turi reikšmės pasirenkant gaminį, 

kadangi, be patvarumo ir lengvumo, keliami papildomi reikalavimai medžiagai – kvėpuojanti arba 
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atspari drėgmei. Tai lemia didesnė temperatūrinė kaita, žvejo padėtis žvejyboje. Tuo metu, kai 

žvejys žvejodamas dugnine palyginti mažai kontaktuoja su vandeniu, tai žvejys, žvejojantis 

spiningu ar museline, su vandeniu kontaktuoja nuolat, nes dažniausiai juda pagal vandens telkinį ar 

net brenda jo kraštu, todėl turi didesnę galimybę sušlapti. Be to, jis daugiau juda, todėl pradeda 

prakaituoti ir reikia, kad medžiaga gerai išgarintų prakaitą, kad nesikauptų vidinė drėgmė. Taip pat 

svarbus akcentas pagal žvejybos būdus yra kelnių laisvumas. Žvejys, žvejojantis plūdine ar dugnine 

meškere, mažiau juda į šonus, bet dažniau lankstosi, pritupia, todėl jam reikia laisvesnių kelnių, 

kurios nevaržytų tokių veiksmų, reikia, kad kelnės būtų sustiprintos ties keliais, nes vyksta dažna 

sąveika su žeme, kuri gali pakenkti sveikatai. Tokie žvejai dažniausiai dėvi kelnes be petnešų, nes 

lenkiantis ar tupiantis jos varžo judesio laisvę. Žvejams, žvejojantiems spiningu ar museline, 

priešingai – reikia, kad kelnės būtų labiau aptemptos (nesimaskatuotų), nereikalingi sustiprinimai 

ties keliais dėl judėjimo suvaržymo, tai trukdytų intensyvesnei žvejybai. Tokie žvejai dažniausiai 

dėvi kelnes su petnešomis, nes jos geriau prilaiko kelnes stovint.  

Naudojant žiemines kelnes keliami šie reikalavimai: medžiaga patvari, lengva, kvėpuojanti, 

atspari drėgmei, palaikanti šilumą. Šiuo atveju keliami reikalavimai panašūs, kaip ir universalioms 

kelnėms, tačiau atsiranda papildomas reikalavimas – tai šilumos palaikymas, nes tokios kelnės 

naudojamos esant šaltam orui. Kaip minėta aprangos įvade, žieminė apranga daugiausiai 

naudojama poledinėje žvejyboje, kuri pagal žvejybos būdus žvejų dažniausiai neskirstoma, tačiau 

poledinė žvejyba taip pat turi savo ypatumų, nes vieni žvejai sėdi prie ekečių ir mažai juda (žvejyba 

masalais, stintų žvejyba ir panašiai), o kiti daugiau juda (žvejyba blizgėmis, šakotinėmis ir 

panašiai). Šiuo atveju pasirenkant kelnes reikalinga išsiaiškinti, kokiai žvejybai jos bus 

naudojamos. Žvejo, kuris mažiau judės, kelnės gali būti storesnės, laisvesnės, turi palaikyti didesnę 

temperatūrą, dėl sėdėjimo reikalingi sustiprinimai užpakalikelių dalyje. Žvejui, kuris daugiau judės, 

reikia, kad kelnės geriau garintų prakaitą, nereikalinga tokia aukšta temperatūros palaikymo savybė. 

Kitos kelnių savybės turi būti panašios tiek judančiam aktyviai, tiek nejudančiam žvejui. Šiuo etapu 

pasirinkome drėgmei atsparias kelnes (žr. paveikslėlį Nr. 1.2.) pagal gamintojų duomenis. 

Pateiktame paveikslėlyje Nr. 1.2. pateikiami kelnių gamintojų duomenys: 

 

Atsparumas vandeniui – 5000 mm                     Šios kelnės pagamintos iš vandens  

Oro laidumas – 5000 g/kv. m                                 nepraleidžiančios X-ProTect 2L medžiagos 
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      Kelnės be petnešų                                                          Kelnės su petnešomis 

Trečias etapas. Po pirmo ir antro etapų bei atsirinkus galimus gaminius, atitinkančius žvejo 

reikalavimus, iš likusių gaminių vykdoma papildoma atranka, kuri užtikrina geras sąlygas žvejybos 

metu pagal konkretų žvejybos būdą. Žvejams, kurie propaguoja žvejybos būdą, kuriam 

nereikalingas aktyvus judėjimas, nėra labai aktualūs papildomi kelnių aksesuarai ant kelnių ar prie 

jų, tačiau tai labai svarbu tiems, kas žvejybos metu aktyviai juda. Šie žvejai turi turėti papildomos 

žvejybos įrangos (blizgučių, muselių, tvisterių ir panašiai) prie savęs aprangoje, nes papildomas 

krūvis trukdo jiems aktyviai judėti, todėl dažniausiai ši papildoma įranga dėžutėse sutalpinama į 

striukių, kelnių kišenes, dėl to įsigyjant kelnes tokiai žvejybai reikia atkreipti dėmesį į kišenes, jų 

išskirstymą (kokias dėžutes kur galima įdėti), papildomus fiksatorius, kilputes prie išorinių kelnių – 

pakabukus žuvims ir panašiai. Taip pat pasirenkant gaminį šiuo atveju svarbūs užtrauktukai ar 

užsegimai (nepraleidžiantys drėgmės ir panašiai), kurių išdėstymas taip pat svarbus dėl patogumo 

(kelnes lengviau nusimauti, galimybė jas užtraukti ant batų ir panašiai). Paanalizuokime 

paveikslėlyje Nr. 1.2. pateiktas papildomas gamintojų teikiamas kelnių savybes: 

     1. Kelnės be petnešų                                         2.  Kelnės su petnešomis 

 

pritaikytas elastinis juosmuo;    paaukštintas kelnių juosmuo su elastiniu diržu; 

užsegama kišenė;  kelnių sutvirtinimai; 

maišelis kelnėms.  pašiltintos kišenės su vandens nepraleidžiančiais  

   užtrauktukais; 

užtrauktukai kelnių apačiose, kad lengviau būtų nusimauti.  

 

Paveikslėlis Nr. 1.2. 
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Ketvirtas etapas. Tai paskutinis etapas, kurio metu galutinai pasirenkamas konkretus gaminys. 

Jei pirmuoju etapu pasirinkome kelnių tipą, antruoju – medžiagą, iš kurios jos pagamintos, trečiuoju 

etapu – papildomus aksesuarus, tai paskutiniuoju etapu pasirenkamas konkretaus gaminio dydis 

pagal žvejo duomenis bei kainą. Įsigyjant kelnes, kurios bus naudojamos šaltoku metu, jos 

perkamos didesnių matmenų nei žvejo, nes apskaičiuojama, kad po šiomis kelnėmis reikės mauti 

apatinius drabužius.  

Apžvelgiant visus etapus kyla klausimas – tai kokiais konkrečiais gamintojų teikiamais 

parametrais reikia vadovautis renkantis kelnes? Apžvelgiant pirmąjį etapą, kai pasirenkamas kelnių 

tipas, konkrečių parametrų gamintojai dažniausiai neteikia, bet būna ir išimčių (kelnės-šortai, 

kuriuos galima perdaryti iš kelnių į šortus užtrauktukų pagalba). Šiuo etapu pasirenkamas tik 

vizualinis kelnių tipas, kad būtų galima sėkmingai naudoti numatytai žvejybai. Taip pat galima 

pasirinkti kelnių formą (su petnešomis ar ne ir panašiai), tačiau pirmajame etape to daryti 

nepatartina, nes tolimesniame etape pasirinkus medžiagą tai padaryti patogiau – lieka didesnis 

pasirinkimas. Antruoju etapu jau iš pasirinkto tipo renkama medžiaga ir konkretesnė kelnių forma. 

Dažniausiai medžiagos sudėtį nusako gaminio pavadinimas, tačiau vien pavadinimu pasikliauti 

negalima, reikia išanalizuoti ir kitus gaminio parametrus. Ką šiuo etapu gamintojai vartotojui siūlo, 

pateikdami konkrečius gaminio parametrus, – medžiagos sudėtį? Norint konkrečiai pasirinkti 

medžiagą, reikia pažinoti jos savybes. Dažniausiai žvejybinėms kelnėms naudojama medžiaga – 

poliesteris. Tai  produktas, pagamintas iš susintetintų polimerų. Poliesteris greitai džiūsta, lengvai 

plaunamas ir ilgai išlaiko formą. Neigiama savybė – gana degus, todėl dėvint reikia atsargumo. 

Siekdami padidinti pralaidumą, gamintojai, gamindami kelnes, papildomai į audinį deda augalinio 

pluošto – medvilnės. Tokiu atveju gamintojas nurodo tokius parametrus, pvz.: medvilnė – 35%, 

poliesteris – 65%. Atskirų kelnių dalių sustiprinimui gamintojai dažnai naudoja nailoną. Tai 

sintetinis pluoštas, gaminamas iš poliamidų. Jis tamprus, stiprus, labai atsparus dilimui, cheminiams 

reagentams, geriau sugeria drėgmę, tačiau lengviau brinksta vandenyje. Taip pat gamintojai kaip 

vandens nepraleidžiančias bei kvėpuojančias naudoja tokias medžiagas, kaip X-Pro Tect 2L, 

Taslon, flisas ir panašias. Šiuo atveju dėl pralaidumo žiūrima į gamintojų nurodomus parametrus: 

vandens (H2O) membrana, kuri atlaiko hidrostatinį spaudimą, matuojama milimetrais, audinio 

kvėpavimas matuojamas gramais į kvadratinį metrą per 24 valandas (g/m2/24 h). Kuo aukštesni šie 

parametrai, tuo didesnė apsauga nuo vandens, geriau kvėpuoja audinys. Šiuos audinius gamintojai 

naudoja kartu su kitais audiniais, kurių vieno paskirtis – nepraleisti drėgmės, kito – surinkti ir 

išgarinti drėgmę viduje. Gaudyti vėžiams, kai reikalingas kontaktas su vandeniu, gamintojai 

naudoja neopreną, kuris gali sugerti vandenį, bet neleidžia išeiti šilumai. Pasirinkus reikiamos 

sudėties medžiagą, lieka tik papildomai pakoreguoti vizualinį gaminio įvaizdį (reikia su petnešomis 

ar be jų ir panašiai). Trečiuoju etapu jau aiškiai suformuojama norimo gaminio išorinė bei vidinė 
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konfigūracija. Tai yra iš atrinktų gaminių išsirenkamas tinkamas gaminys konkrečiai žvejybai, t. y. 

vizualiai nustatomas kišenių išdėstymas ir galimos paskirtys, numatomi jų užsegimai, pašiltinimai, 

apsaugos nuo vandens, gaminio patogumas apsivelkant, papildomi fiksatoriai ir kilputės. 

Gamintojai dažniausiai šiam etapui pateikia tik papildomus parametrus, tokius kaip YKK tipo 

vandens nepraleidžiantys užtrauktukai, įklijuotos siūlės, kišenės, dengtos flisu, ar panašiai. 

Paskutiniuoju etapu pasirenkamas reikiamas kelnių dydis. Pagrindiniai kelnių matmenys yra 

liemens apimtis ir vidinės kelnių siūlės ilgis. Kartais gamintojai, kai kelnės būna iš dvigubos 

medžiagos, nurodo ir išorinį kelnių siūlės dydį, bet taip būna nedažnai. Dažniausiai kelnių dydžiai 

žymimi raidėmis nuo mažiausio iki didžiausio eilės tvarka: XS, S, M, L, XL, XXL arba numeriais. 

Moteriškų kelnių dydžiai skiriasi, nes gali būti naudojami ne tik liemens apimties, bet ir klubų 

apimties duomenys. 

 Analizuojant pasirenkamos aprangos dalis apie kiekvieną elementą šiame skyriuje aprašysime 

individualiai.  

1.1. Kelnės 

 

Lietuvių kalbos žodyne „kelnės“ (žr. 

paveikslėlį Nr. 1.3.) – ant juosmens ir kojų 

dėvimas drabužis. Tai viena pagrindinių 

aprangos dalių, naudojamų žvejo (išskyrus, kai 

naudojamas kostiumas ar kombinezonas). 

Įvairūs pasaulio gamintojai siūlo įvairių 

rekreacinės žvejybos prekių, todėl norint 

apsispręsti iš pateiktos didelės gamintojų 

pasiūlos patartina kelnes suskirstyti pagal 

sezoniškumą į 4 etapus, tai palengvins atsirinkti 

gaminį iš siūlomų prekių gausos. Kelnės 

skirstomos į vasarines, universalias ir žiemines, 

todėl pirmasis pasirinkimo etapas skiriamas 

norimų kelnių tipui pagal žvejybos sezoną (pavasaris, vasara, ruduo, žiema), antrasis etapas 

skiriamas pritaikyti kelnėms konkrečiam žvejybos būdui dėl judėjimo reikalingumo 

(spiningavimas, žvejyba plūdine meškere ir pan.), trečiasis etapas skiriamas papildomiems 

aksesuarams (petnešos, pakabukai, kišenės, užtrauktukai ir t.t.) ir paskutinis etapas skiriamas 

konkrečiam dydžiui nustatyti. Pagrindiniai duomenys, kuriuos reikia žinoti renkantis kelnes. Tai 

medžiaga ir jos sudėtiniai elementai, papildomos naudojamos medžiagos, dydžiai. Vasarinėms 

kelnėms keliami reikalavimai – geras oro pralaidumas, medžiaga netraukia šviesos, patvarumas, 

 

Paveikslėlis Nr. 1.3. 
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universalioms – patvarumas, laidumas drėgmei, žieminėms – patvarumas, laidumas drėgmei, 

pašiltinimai. Dažniausiai rekreacinei žvejybai kelnės gaminamos iš poliesterio (žr. žodyne), kuris 

suteikia patvarumo, naudojama medvilnė, kad geriau būtų sugeriamas prakaitas ir būtų didesnė oro 

kaita, dėl atsparumo drėgmei naudojamos medžiagos – neoprenas, flisas, X-Pro Tect 2L, Taslon ir 

kitos. Kai gamintojai naudoja papildomas medžiagas, gaminio aprašyme nurodo papildomus 

pralaidumo parametrus, tokius kaip: vandens praleidimo (H2O) membrana, kuri atlaiko hidrostatinį 

spaudimą, matuojama milimetrais į kvadratinį metrą, audinio kvėpavimas matuojamas gramais į 

kvadratinį metrą per 24 valandas (g/m2/24 h). Kuo didesnis skaičius prieš šiuos duomenis 

nurodomas, tuo didesnės šio gaminio galimybės.  Kelnių dydžiai dažniausiai žymimi raidėmis nuo 

mažiausio iki didžiausio eilės tvarka: XS, S, M, L, XL, XXL arba numeriais: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 

54, 56 (žr. lentelę Nr. 1.4.). Šios raidės ar skaičiai nusako liemens apimtį ir vidinės kelnių siūlės ilgį 

(detaliau žr. žemiau lentelėje). Perkant žiemines kelnes rekomenduotina pirkti vienu dydžiu 

didesnes, nes reikia numatyti, kad po jomis reikės vilktis papildomus drabužius. 

 XS S M L XL XXL 

Liemens apimtis (cm) 71-76 76-81 81-84 84-88 90-96 100-106 

Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm) 74 76 81 84 86 88 

 
Lentelė Nr. 1.4. 

 
                                                            

1.2. Bridkelnės 
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Bridkelnės žvejų įvardijamos kaip kelnės, skirtos įsibristi į vandenį. Tai viena aprangos 

dalių, kurią žvejai naudoja atskiru žvejybos metu, kai dėl žvejybos vietos ar būdo reikia lipti iki 

juosmens į vandenį. Bridkelnės kaip privaloma 

žvejo apranga nenaudojamos, jas maunamasi 

ant kitos aprangos. Bridkelnes dažniausiai 

sudaro paaukštinto liemens kelnės su 

petnešomis, jos sujungtos su neperšlampamais 

batais. Anksčiau bridkelnės daugiausiai buvo 

gaminamos iš audinio, padengto guma, jos 

buvo sulydomos su guminiais batais. Šiomis 

dienomis kaip bridkelnių medžiagą gamintojai 

dažnai naudoja neopreną. Tai chloropreno 

kaučiuko gaminys. Šie gaminiai skiriasi nuo 

guma dengto audinio tuo, kad yra labai 

elastingi (nevaržo judesių), patvaresni, tačiau kaip ir guma dengtos bridkelnės (žr. paveikslėlį Nr. 

1.5.)  nepraleidžia oro, todėl vilkint jas karštu paros metu nuo prakaito viduje renkasi drėgmė. 

Siekdami išvengti drėgmės kaupimosi viduje, bridkelnių gamintojai pradėjo gaminti gaminius iš 

kelių sluoksnių audinių. Pagrindiniai duomenys, kuriuos reikia žinoti, renkantis bridkelnes: 

atsparumas drėgmei, oro laidumas (kvėpavimas), kelnių ir avalynės dydis. 

    Atsparumas drėgmei matuojamas milimetrais į kvadratinį metrą (mm/m2). Kuo skaičius 

didesnis, tuo didesnė tikimybė, kad drėgmė iš išorės į vidų nepateks. Oro laidumas matuojamas 

gramais į kvadratinį metrą per 24 valandas (g/m2/24 h). Kelnių ir avalynės dydis priklauso nuo 

asmens, kuriam taikomos bridkelnės. Įsigyjant bridkelnes, kelnių dydis turi būti didesnis nei žvejo 

nešiojamų kelnių, nes bridkelnės maunamos ant kelnių. Pagal avalynės dydį reikia numatyti, kad 

bridkelnės gali būti skirtos mautis be papildomos avalynės arba kartu su avalyne, todėl avalynės 

dydis aiškiai skirsis. 

 

1.3. 

Liemenės 

 

Liemenės (žr. paveikslėlį Nr. 1.6.) 

žvejų naudojamos kaip viršutinė aprangos 

dalis, kurios pagrindinė paskirtis – patogumas 

prie savęs turėti reikiamą žvejybos įrangą. Ši 

aprangos dalis dažniausiai naudojama žvejų, 

Paveikslėlis Nr. 1.5. 

Paveikslėlis Nr. 1.6. 
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kurie žvejoja spiningu, museline, plūdine meškere, liemenes rečiau vilki žvejai, propaguojantys 

kitus žvejybos būdus. Žvejodamas spiningu ar museline žvejys dažnai nueina nemažą atstumą nuo 

savo pagrindinės dislokacijos vietos (automobilio ir pan.), kad nereikėtų grįžti pasikeisti masalo, jo 

reikia turėti prie savęs. Neštis krepšį nepatogu, nes jis trukdo žvejybai, todėl šiuo atveju žvejui ir 

padeda liemenė. Liemenės rekreacinės žvejybos aprangos gamintojų gaminamos dažniausiai dėl 

patvarumo iš poliesterio, tačiau papildomai gali būti dengiamos ir kitomis medžiagomis. 

Pagrindiniai liemenių dydžiai matuojami raidėmis ar skaičiais, kurie reiškia krūtinės apimtį ir 

žmogaus ūgį.  

 

1.4. Striukės  

 

Striukės (žr. paveikslėlį 

Nr. 1.7.)  yra viršutinė aprangos 

dalis, kurias žvejai vilki kartu su 

kelnėmis, bet kai įsigyja ne 

kombinezonus ar kostiumus, o 

pasirenka konkretesnį gaminį 

pagal žvejybos būdą prie turimų 

kelnių. Striukės naudojamos 

dažniausiai pavasarį, rudenį ir 

žiemą. Jų pagrindinė paskirtis 

žveją apsaugoti nuo temperatūrų 

kaitos ir drėgmės. Pagrindiniai 

reikalavimai, keliami striukėms, 

kaip ir kelnėms, yra patvarumas, 

laidumas orui ir drėgmei,  

papildomi pašiltinimai. Jų įsigijimą taip pat galima skirstyti į 4 etapus, kaip ir kelnių. Pagrindiniai 

striukių dydžiai dažniausiai žymimi raidėmis nuo mažiausio iki didžiausio eilės tvarka: XS, S, M, 

L, XL, XXL arba numeriais: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (žr. lentelę Nr. 1.8.) Šie duomenys 

reiškia krūtinės apimtį ir žmogaus ūgį. Pirkdami striukes žvejai, kad nenaudotų liemenių, didelį 

dėmesį skiria kišenių išdėstymui bei jų patogumui įdėti papildomas žvejybos įrangos dalis. Taip pat 

striukėse papildomas privalumas dažnai būna pašiltinimai striukės viduje, pašiltinimą galima esant 

šiltesniam orui išimti atitraukus užtrauktuką. Striukės, kaip ir kelnės, gaminamos iš tų pačių 

medžiagų, todėl jų pralaidumai matuojami taip pat: atsparumas drėgmei matuojamas milimetrais į 

Paveikslėlis Nr. 1.7. 
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kvadratinį metrą (mm/m2), oro laidumas matuojamas gramais į kvadratinį metrą per 24 valandas 

(g/m2/24 h ). 

 

Dydžiai/ Matuojama dalis ir ilgis (cm)  44 46 48 50 52 54 56 58 

EU XS S M L XL XXL XXXL 4XL 

Krūtinės apimtis 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 

Liemens apimtis 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 97-104 

Pečių plotis 

 
40-44 42-46 44-46 46-48 48-50 48-50 48-52 50-54 

Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo 56-60 58-62 58-62 60-64 60-64 64-68 64-68 66-70 

 
Lentelė Nr. 1.8. 

 

1.5. Kostiumai 

 

Žvejybinius kostiumus sudaro dvi dalys – 

striukė ir kelnės. Kostiumai (žr. paveikslėlį Nr. 1.9.)  

naudojami dažniausiai žiemą, vėlyvą rudenį ar 

ankstyvą pavasarį. Skirtingai nei perkant atskirai 

kelnes ir striukę, įsigydamas kostiumą žvejys įsigyja 

tos pačios medžiagos, tų pačių savybių, tos pačios 

spalvos aprangą. Kitas privalumas, perkant kostiumą, 

yra tai, kad ant kostiumo gali būti pridėti papildomi 

aksesuarai, kurie jį daro neskęstantį. Neskęstantis 

kostiumas gaminamas iš drėgmės nepraleidžiančios 

medžiagos, tačiau kadangi jis yra iš atskirų dalių, tai 

ant kelnių ir striukių (rankovių, liemens ir t. t.) 

pritvirtinami dirželiai-fiksatoriai, užtrauktukai, 

gumos ar panašūs pagalbiniai fiksatoriai, skirti, kad 

per ertmes vanduo nepatektų į kostiumo vidų. 

Paveikslėlis Nr. 1.9. 
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Neskęstantis kostiumas, skirtingai nuo kombinezonų, turi būtinai turėti diržą, kad įkritus į vandenį 

striukė nepasikeltų į viršų, todėl prie juosmens tvirtinama apsaugos priemonė – diržas, juosiamas 

per kelnes. Tai sukelia žvejui nepatogumų, nes diržas gali tempti ir varžyti žvejo veiksmus 

pritupiant ar sėdantis. Spręsdami šią problemą gamintojai siūlo įvairius diržus. Vienas tokios 

problemos sprendimas yra elastingas diržas, galintis temptis. Parenkant kostiumą konkrečiam 

naudotojui žiūrima į dydžius. Kostiumai taip pat žymimi raidėmis nuo mažiausio iki didžiausio 

eilės tvarka: M, L, XL, XXL, XXXL arba numeriais: 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64 (žr. lentelę 

Nr. 1.10.). Be šių duomenų, etiketėje taip pat dažnai nurodomas ūgis centimetrais bei krūtinės 

apimtis centimetrais, pvz.: M dydis (46-48) – ūgis 167-173, krūtinės apimtis 94. Renkantis 

kostiumą reikia atkreipti dėmesį į jo pralaidumą orui bei drėgmei, kaip ir renkantis kelnes ar 

striukę. 

 

Ūgis (cm) 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-190 

Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 

Europietiškas dydis (EU) 44 46 48 50 52 54 56 58 

Tarptautinis dydis S S/M M M/L L L/XL XL XXL 

 
Lentelė Nr. 1.10. 

1.6. Kombinezonai 

Žvejybinis kombinezonas (žr. paveikslėlį 

Nr. 1.11.) yra vientisas gaminys (sujungta striukė 

su kelnėmis). Kombinezonai, kaip ir kostiumai, 

naudojami dažniausiai žiemą, vėlyvą rudenį ar 

ankstyvą pavasarį. Skirtingai nei kostiumai, 

kombinezonai rekreacinėje žvejyboje naudojami 

todėl, kad turi mažiau ertmių, pro kurias gali 

patekti šaltas oras, vėjas, vanduo, tai saugiau, kai 

šalta arba įkritus į vandenį (nereikia diržo-

fiksatoriaus), tačiau esant stipresniam 

temperatūriniam svyravimui (ryte – šalta, dieną – 

Paveikslėlis Nr. 1.11. 
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karšta) kostiumas patogesnis, kai atšyla, jo viršutinę dalį galima nusivilkti, o to padaryti vilkint 

kombinezoną negalima. Kombinezonai dažniausiai dėvimi žvejojant ant ledo, ankstyvą ir vėlyvą 

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

kombinezonai būna neskęstantys. Kombinezonai ar jų atskiros dalys gaminami dažniausiai 

naudojant neopreną, flisą, X-Pro Tect 2L, Taslon ir kitas medžiagas. Dažniausiai kombinezonai 

gaminami iš dviejų medžiagų: vidinė – palaikanti šilumą, išorinė – nelaidi vandeniui. Įsigyjant 

kombinezoną reikia atkreipti dėmesį į tuos pačius parametrus, kaip ir kostiumo: pralaidumas orui ir 

drėgmei. Kombinezonų matmenys skirstomi taip pat, kaip ir kostiumų, pagal raides, skaičius, ūgį ir 

krūtinės apimtį, tačiau neskęstančiam kombinezonui taikomas papildomas matmuo – svoris, kurį 

kombinezonas gali išlaikyti virš vandens (pvz.: 110 kg). Taip pat kombinezonai turi savybę, kad 

žmogui įkritus į vandenį neskęstantis kombinezonas jį vandenyje iš karto pasuka veidu į viršų. 

1.7. Apsiaustai 

Apsiaustai (žr. paveikslėlį Nr. 1.12.)  

rekreacinėje žvejyboje naudojami apsisaugoti nuo 

lietaus, sniego ar stipraus vėjo. Dažniausiai jie 

neperšlampami, naudojami užsidedant ant 

drabužių. Apsiaustai gaminami iš polietileno arba 

medžiagos, padengtos guma ar vandeniui atsparia 

medžiaga. Jų dydžiai nurodomi kaip ir striukių, 

tačiau įsigyjant reikia turėti omenyje, kad 

apsiaustas bus maunamas ant viršutinių drabužių, 

todėl turi būti didesnių matmenų.   

1.8. Bliuzonai 

Bliuzonus, arba džemperius (žr. paveikslėlį Nr. 

1.13.), žvejyboje žvejai naudoja tiek kaip viršutinius, tiek 

kaip drabužius, vilkimus po striukėmis, kombinezonais, 

kostiumais. Tai priklauso nuo to, kokiu metų laiku 

žvejojama. Vasarą bliuzonai dėvimi žvejojant anksti ryte ar 

vakare, pavasarį ar rudenį, kai oro temperatūra yra apie 10–

20 laipsnių šilumos (nereikia šiltesnės aprangos), o kai 

temperatūra nukrinta žemiau nei 10 laipsnių šilumos, 

bliuzonai vilkimi po viršutiniais drabužiais. Bliuzonai 

Paveikslėlis Nr. 1.12. 

Paveikslėlis Nr. 1.13. 
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dažniausiai gaminami iš medvilnės, pridedant papildomų medžiagų – elastano, poliesterio ir 

panašiai. Didelių reikalavimų žvejai bliuzonams nekelia, dažniausiai renkantis bliuzoną žiūrima, 

kad jis būtų patogus, gerai sugertų drėgmę, laisvai kvėpuotų. Dažnai pageidaujama, kad būtų 

aukštesnė apykaklė ar kapišonas, nes tai padeda geriau apsisaugoti nuo vėjo. 

1.9. Avalynė 

Avalynė – labai svarbi aprangos dalis, kuri lemia žvejybos sėkmę. Batai dažniausiai 

gamintojų skirstomi į taktinius, darbinius, kariškus, turistinius, guminius ir PVC (žr. paveikslėlį). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1.14. 

Turistiniai batai 

PVC batai 

Guminiai batai 

Batai, kurių dalis padengti guma 
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Dažniausiai batai gaminami iš odos, bet žvejybiniams batams dažnai naudojamos ir kitos 

medžiagos. Atsižvelgiant į tai, kad žvejys labai daug kontaktuoja su vandeniu, tai ir avalynės 

pasirinkimas šiuo klausimu labai svarbus, nes žvejyba šlapiomis kojomis ar sušalus neįmanoma. 

Batų yra įvairių, tačiau juos renkantis reikia atsižvelgti į žvejybos būdą, galimybę sušlapti, vietovę, 

kur žvejosite (žolė, smėlis ir pan.). Dažnai žvejyboje naudojami paprasti batai, pagaminti iš gumos, 

tačiau jie nors ir nepralaidūs vandeniui, bet nepatogūs, nekvėpuoja, todėl kojos greitai gali 

suprakaituoti, batuose atsiranda drėgmė, dėl to nepatogu. Patartina žvejojant iš valties ar nuo 

kranto, kai nereikia bristi į vandenį, avėti batus, kurie būtų tik iš dalies dengti guma, kad 

kvėpuojantis audinys sugertų prakaitą ir batuose nesilaikytų drėgmė, o kojos būtų nuolat sausos. 

Batams dažniausiai keliami reikalavimai: lengvumas, patvarumas, atsparumas drėgmei, kvėpuojanti 

medžiaga. Žvejojant vasarą batai daugiausiai naudojami paprasti, sportinio tipo (atviresni), tačiau 

žvejojant pavasarį ar rudenį patartina avėti batus su auliukais, kadangi jie ne tik apsaugo kojas nuo 

išnirimų einant nelygiais paviršiais, bet ir einant per drėgną žolę. Žiemą naudojami batai skiriasi 

nuo naudojamų pavasarį, vasarą ar rudenį, nes jiems keliami papildomi reikalavimai – atsparumas 

šalčiui (žr. paveikslėlį Nr. 18). Renkantis batus labai svarbus batų elementas yra padai. Kuo 

storesnis padas, tuo batai geriau saugo nuo drėgmės ar šalčio, einančio iš žemės. Taip pat svarbus 

pado raštas. Grubesnis pado raštas padeda geriau apsisaugoti nuo paslydimo, tačiau jis turi ir 

neigiamų savybių, tokių kaip purvo prisikaupimas, kuris pasunkina batus, nepatogu vaikščioti 

lygiais paviršiais.  Kadangi batai daugiausiai gaminami iš PVC (drėgmei atspari medžiaga), kurios 

sudėtyje yra gumos, labai svarbu, kad ši guma būtų atspari šalčiui, nes guma turi savybę trūkinėti 

nuo šalčio bei sustingti, dėl to batai tampa neefektyvūs. Gamintojai tam naudoja kaučiuką, kuris 

lengvesnis ir nepralaidus vandeniui, tačiau didesnė kaučiuko dalis medžiagos sudėtyje batus daro 

blogiau sukimbančius su paviršiumi (ant ledo labai sunku jais eiti, nes slysta). Kartais į žiemą 

avimų batų padus sudedami šypai, tačiau dažniausiai papildomai gamintojai prie batų siūlo 

papildomus uždedamus šypus. Batų dydžiai nurodomi ant bato apačios ar viduje esančios 

informacinės skiautės ir dažniausiai Europoje (EUR) naudojamais numeriais: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42 ir taip toliau. Numeris reiškia, kokia koja atitinka pagal centimetrus. 41 numeris atitinka 26,5 

cm, 42 numeris – 27 cm ir t. t. Didesnis numeris prideda 0,5 centimetro. Pagal anglišką (UK) 

numeraciją  europietiškos numeracijos  41 numerio batai būtų 7,5 numeris, 42 numerio – 8 numeris 

(žr. lentelę Nr. 1.15.). Yra taip pat amerikietiška numeracija (US), kuri panaši į anglišką, tačiau 

pagal amerikietišką numeraciją vyriški batai nuo moteriškų skiriasi. Perkant žieminius batus 

patartina pirkti vienu dydžio didesnius, kadangi žiemą apsiaunama daugiau kojinių, įmovų. 
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US*  3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 - 13 14 15 16 17 

US**  4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 - - - - - - - - - - 

UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 

EUR 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 - 47 48.5 50 52 53.5 

CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 

 
Lentelė Nr. 1.15. 

* -  vyriški batai 

** - moteriški batai 

1.10. Apatiniai drabužiai 

Apatiniai drabužiai (žr. paveikslėlį Nr. 

1.16.) dažniausiai naudojami ankstyvą 

pavasarį, vėlyvą rudenį ar žiemą. Skirtingai 

nuo dėvimų įprastinėmis sąlygomis, žvejams 

gaminami kitokie apatiniai drabužiai, kadangi 

jiems taikomos papildomos audinių savybės, 

nebūdingos įprastinei aprangai. Apatiniai 

drabužiai turi atitikti šias savybes: turi būti 

pagaminti iš elastingo audinio ar audinių, 

maksimaliai pašalinti drėgmę nuo kūno, būti 

patogūs, lengvi, palaikyti šilumą. Gamintojai, 

gaminantys apatinius drabužius žvejybai, 

dažniausiai naudoja dviejų sluoksnių 

gaminius, kurių vienas pritaikytas greitam 

drėgmės pašalinimui nuo kūno, kitas audinys naudojamas šilumai palaikyti. Vidinis audinys dažnai 

būna iš poliamido, polipropileno ar panašiai, kurie greitai pašalina drėgmę, viršutinis sluoksnis 

dažniausiai gaminamas iš medvilnės, kuris palaiko 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.   

Lentelė Nr. 1.16. 
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1.11. Kita 

Kaip papildomi aprangos aksesuarai yra kepurės, akiniai, pirštinės, kojinės. Panagrinėkime 

kiekvieną aksesuarą atskirai.  

Kepurės (žr. paveikslėlį Nr. 1.17.) 

žvejyboje gans plačiai naudojamas elementas. Jos 

skirstomas į vasarines ir žiemines. Vasarinės 

kepurės neturi jokių individualių požymių, kuriais 

galima būtų atskirti nuo naudojamų įprastame 

gyvenime ir naudojamų žvejyboje, tačiau 

naudojant žvejyboje ypač karštomis dienomis – 

vasarą reikėtų atkreipti dėmesį į kepurės spalvą, 

kadangi kuo tamsesnė spalva, tuo ji greičiau 

reaguoja į saulės spindulius, todėl vasarą kepures 

patartina naudoti šviesesnių spalvų. Žiemą 

naudojant žvejyboje kepures reikėtų atkreipti dėmesį į šilumos palaikymo galimybes bei galimybę 

apsisaugoti nuo lietaus, sniego, todėl dažniausiai naudojamos kepurės, kurios pašiltintos viduje, o iš 

viršaus dengtos drėgmei atsparioms medžiagomis. Taip pat turi reikšmės ir kepurės priekyje esantis 

snapelis, kadangi esant prie vandens, ant ledo, saulės spinduliai turi didesnį poveikį akims, veidui, 

nei esant normalioje aplinkoje.  

Paveikslėlis Nr. 1.17. 
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Akiniai – dažnai žvejų naudojamas aksesuaras, kai žvejojama iš valčių, žiemą ant ledo, taip 

pat naudojamas ir žvejojant kitais būdais. Pagrindinis uždavinys akiniams yra apsaugoti žveją nuo 

saulės spindulių. Žvejojant valtyje saulės spinduliai atsispindi nuo vandens ir sukelia didesnį 

spinduliavimą į akis, todėl žvejai, siekdami apsisaugoti nuo tokių spindulių, turi naudoti akinius, 

kurie geriau saugo akis. Akinių gamintojai 

daugiausiai pataria naudoti geltonos spalvos 

akinius (žr. paveikslėlį Nr. 1.18.), kurie geriausiai 

pritaikyti apsaugai nuo tokių spindulių. Žvejojant 

ant ledo, sniego, toks saulės spindulių 

atsispindėjimas yra dar didesnis, nei žvejojant ant 

vandens, todėl žvejojant tokiu būdu reikia būtinai 

naudoti akinius, nes žiemą saulės spindulių 

atspindėjimo kampas mažas ir kepurės ar kiti 

aksesuarai nepadeda apsaugoti žvejo akių. 

Nemažai žvejų, žvejojančių plūdine meškere (ypač sportinėje žūklėje), naudoja akinius, ant kurių 

šonų uždedami saulės nepraleidžiantys rėmeliai. Tai naudojama todėl, kad žvejojant plūdine 

meškere, dažniausiai žvejojama, kai saulė kyla ar leidžiasi, ji gali šviesti iš šono, o tai trukdo žvejui 

gerai matyti plūdę. 

Pirštinės (žr. paveikslėlį Nr. 1.19.) žvejyboje naudojamos dažniausiai esant žemai oro 

temperatūrai, kad nesušaltų rankos. Gamintojai siūlo keletą variantų: pirštuotas, kumštines, 

nebijančias drėgmės, kombinuotas. Dažnai kai kurių pirštinių dalys nuimamos ar atlenkiamos, kad 

nereikėtų pirštinių nusimauti. Pirštinės pasirenkamos pagal žvejybos būdą bei laiką, kadangi jų 

galimybė apsaugoti rankas nuo sušalimo yra skirtinga. 

Kojinės (žr. paveikslėlį Nr. 1.20.) daugiausiai gaminamos iš medvilninės, žiemą daugiausiai 

naudojamos pagamintos iš vilnos. Taip pat naudojamos dviejų ar daugiau sluoksnių. Tai būdinga 

apatiniams drabužiams, kadangi kojinių ir apatinių 

drabužių paskirtis panaši: išlaikyti šilumą bei pašalinti kūno 

drėgmę. Įsigyjant kojines, ypač žieminei 

žvejybai, reikia atkreipti dėmesį į naudojamas medžiagas. 

Taip pat gamintojai, nurodydami etiketėse naudotas 

medžiagas, nurodo ir 

gaminio galimybes 

būti veiksmingomis atitinkamoje oro 

temperatūroje (palaiko šilumą prie - 20 laipsnių ir panašiai). 

Paveikslėlis Nr. 1.18. 

Paveikslėlis Nr. 1.19. 

Paveikslėlis Nr. 1.20. 
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 Diržai – taip pat reikalingas papildomas aksesuaras, kuris labai svarbus aprangai palaikyti. 

Diržai taip pat turi savo matmenis: 

Liemens apimtis 

 
76-84 86-94 96-104 106-114 116-124 

Diržo ilgis 

 
80 90 100 110 120 

Žymėjimas raidėmis 

 
S M L XL XXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 22, viso puslapių 100. 
 

 

 

 

 

 

 

Žvejo apranga, gaudant žuvis jūroje 

 

2 Skyrius. Kotai 
 

Šiame skyriuje aptarsime, kaip pasirinkti žvejybai žvejybinius kotus, jų duomenis, paskirtis. 

Mėgėjiškoje žūklėje žvejai meškeres paprastai skirsto 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, kurių pagalba tinkamai galėsite pasirinkti reikiamą 

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

vadinama AKCIJA, ELGSENA, LINKIS). Taip pat renkantis reikia žinoti, iš kokios medžiagos 

kotas pagamintas. Kotų ilgius ir numetamo masalo svorį aprašysime vėliau nagrinėdami 

meškerykočius bei spiningus, o medžiagas ir koto veiksnos duomenis pateikiame čia, nes jų 

duomenys visur yra tie patys. 

Kotai gaminami iš anglies pluošto, kompozito, stiklo pluošto. Kotai, pagaminti iš anglies 

pluošto, pasižymi tvirtumu, todėl yra ploni, lengvi bei jautrūs. Kotai, kurių sudėtis yra kompozitas, 

pagaminti iš dviejų komponentų: anglies pluošto ir stiklo pluošto. Lyginant šių kotų parametrus, jų 

Paveikslėlis Nr. 2.1. 
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savybės artimos koto sudėtinių medžiagų savybių vidurkiui. Kotai, pagaminti iš stiklo pluošto, nėra 

tokie tvirti, kaip anglies pluoštas, todėl meškerės yra storesnės, sunkesnės bei mažiau jautrios. Taip 

pat yra Power Stick kotai, skirti ekstremaliai žūklei. Kotas iš stiklo pluošto viršutinėje dalyje gali 

išlinkti net iki 180° (duomenys ant koto nurodomi pavyzdyje Nr. 2.1.).   

Koto veiksna skirstoma į:  

greita – esant apkrovai, kotas 

išlinksta 1/3 viršutinėje dalyje, 

vidutiniškai greita – esant 

apkrovai, kotas linksta 1/3 

viršutinėje dalyje, tačiau mažiau 

nei 1/2 koto ilgyje, vidutinė – esant 

apkrovai, kotas linksta viršutinėje 

pusėje, ir lėta – esant apkrovai, 

kotas linksta per visą ilgį (žr. 

paveikslėlį Nr. 2.2.).  

Labai svarbi koto dalis yra 

viršūnėlė ir žiedelių skaičius. Dėl 

nedidelio žiedelių skaičiaus 

metimo metu didėja valo 

užsisukimo už žiedo kojelės tikimybė, ypač jei žvejojame plonu pintu valu. Kai meti visa jėga 

didesnius svorius, toks užsisukimas geriausiu atveju gali pasibaigti viršūnės, blogiausiu – viršutinės 

koto dalies lūžiu. Taip pat kai kurie meškerykočiai žvejybos patogumui turi keičiamas galūnes. Jos 

skirstomos pagal kietumą ir yra įprasta graduoti pagal anglišką sistemą uncijomis, t. y. jos 

skirstomos nuo 0,5 oz iki 6 oz. 

Šis skaičius pasako, nuo kokio svorio viršūnėlė sugeba užimti darbinę padėtį, bet ne 

metamo masalo svorį. Viršūnėlė metimo metu tampa tarsi valo tęsiniu ir nelūžta – puikiausiai 

galima 100 g, t. y. 3 uncijas, mesti be jokių pasekmių 1 oz galios viršūnėle. Viršūnėlės kietumas 

parenkamas ne tik pagal šėryklėlės svorį, tačiau ir pagal srovės stiprumą, vėją ir kitus faktorius. 

Viršūnėlės, bent jau rimtų gamintojų, dar skirstomos į jų linkį – greitą (fast) ir lėtą (slow). Pirmųjų 

linksta tik pats galiukas, antrosios linksta beveik visos.  

 

Kotų ilgiai  

Europietiškas matavimas (metrai) Angliškas matavimas (pėdos, coliai) 

1,5 5‘ 

1,8 6‘ 

Paveikslėlis Nr. 2.2. 
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2,1 7‘ 

2,4 8‘ 

2,7 9‘ 

3,0 10 

Nestandartiniai kotų ilgiai  

1,95 6‘6‘‘ 

 

2.1. Šaminės meškerės 

 

Šaminės meškerės (žr. paveikslėlį Nr. 2.3.) – tai šamų žvejybai pritaikyti kotai, kurių 

pagrindinis parametras, atskiriantis 

juos nuo kitų meškerių, yra galimybė 

užmesti didelius svorius. Šių meškerių 

masalo užmetimo svoris prasideda 

nuo 100 g ir didėja. Kadangi šios 

meškerės pritaikytos traukti dideles 

žuvis, todėl koto veiksna turi būti lėta, 

t. y. esant apkrovai kotas turi linkti 

per visą ilgį. Šaminės meškerės ilgiai 

dažniausiai būna nuo 2,1 metro iki 3,2 

metro, bet gali būti ir ilgesni. 

Trumpesni kotai būna iš vienos dalies 

(be sudūrimų), ilgesni – iš 2 dalių. 

Dalių skaičius turi didelės reikšmės, 

nes, kaip minėjome, koto veiksna yra 

per visą kotą, todėl kuo daugiau 

sudūrimų, tuo koto galimybė linkti per visą kotą yra mažesnė. Šaminės meškerės pagal techninius 

parametrus labai panašios į karpines meškeres, tačiau šaminės meškerės naudojamos trumpesnės, 

kad būtų didesnis koto atsparumas. Koto medžiaga dažniausiai būna anglies pluoštas. Ant koto 

dažniausiai naudojami dideli su SIC įvorėmis ar panašaus tipo žiedai, kurie yra pritaikyti atlaikyti 

didesnę trintį.  

 

2.2. Feeder tipo meškerykočiai 

 

Paveikslėlis Nr. 2.3. 
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Feeder tipo meškerykočiai (žr. paveikslėlį Nr. 2.4.) skirstomi pagal klases į light (lengvas), 

medium (vidutinis), heavy (sunkus) bei super heavy arba extra heavy (labai sunkus). Klasės 

skirstomos pagal meškerykočio ilgį, metimo svorį, koto veiksną (linkį). Pabandykime apibūdinti 

kiekvieną klasę atskirai: 

Light klasės fideriai gaminami nuo 270 iki 340 cm ilgio, tačiau 

populiariausi, bent jau pas mus, yra 330 cm kotai, gebantys tiksliai ir lengvai 

mesti 20–30 ar kiek daugiau metrų. Šios klasės kotai paprastai taip pat būna parabolinio arba pusiau 

parabolinio linkio. Tai ežerų ir kitų stovinčių vandenų meškeriotojų ginklas, kurį puikiausiai galima 

panaudoti ir kanaluose, lėtos tėkmės upėse. Jis universalesnis jautrumo ir malonumo prasme, 

nedaug nusileidžiantis pikeriui, o dėl didesnio ilgio ir standumo leidžiantis ištraukti gana dideles 

žuvis.  

Medium – vidutinės klasės meškerykotis. Paprastai gaminamas 360 cm ilgio, retais atvejais 

– kiek ilgesnis, naudojamas, kai reikia masalą užmesti toliau, iki 50 metrų, bei reikia svaidyti iki 50 

gramų sveriančias šėryklėles su jauku. Viena universaliausių dugninių meškerių, naudojama 

tokiomis pat sąlygomis, kaip light fideris, kai pučia stiprus šoninis vėjas ir reikia daugiau galios 

vidutinio dydžio upėse, kai gaudoma netoli nuo kranto arba įlankose, kituose lėtesnės srovės 

ruožuose. Medium gaminami įvairių linkių – tiek parabolinio, tiek greito, vis dėlto dažniausiai 

paplitęs bent jau tarp brangesnių kotų vadinamasis sudėtingas linkis – iki tam tikros apkrovos 

meškerykotis linksta kaip greitas, t. y. jo viršūnė, o jai padidėjus – 2/3 visu ilgiu ar net visai iki 

rankenos.  

Heavy feeder. Tai kur kas ilgesni, 3,9–4,2 m ilgio, ir kur kas galingesni kotai, skirti mėtyti 

iki 100–120 gramų svorius. Bene dažniausias Nemune ir kitose didesnėse upėse žvejojančių žvejų 

pasirinkimas. Geriausi tada, kai tenka žvejoti stiprioje srovėje netoli kranto arba atvirkščiai – 

vidutinėje srovėje tolėliau. Tai pat šie kotai praverčia ir tada, kai reikia Kuršių ar Kauno mariose, 

rečiau didesnėse užtvankose, pasiekti toliau nuo kranto esančią vagą. Heavy tipo kotais galima 

numesti svarelius iki 70–80 metrų. Dauguma sunkiosios klasės meškerykočių paprastai būna greitos 

akcijos, t. y. linksta tik jų viršūnė ir pirmasis trečdalis, rečiau – pusė meškerės. 

Super heavy arba extra heavy fideriai naudojami sunkiose situacijose, kai gaudoma 

stiprioje srovėje arba kai reikia labai tolimų metimų, viršijančių 80 metrų distanciją. Galima jais 

gaudyti ir karpius, žvejoti jūroje nuo kranto. Šios meškerės orientuotos į stambių žuvų gaudymą. Jų 

linkis paprastai tik greitas – linksta tik pats meškerykočių galas, vidurinę ar juo labiau apatinę dalį 

sunkiai sulenksi net ranka. 

Super heavy fideriai paprastai būna labai ilgi – prasideda nuo 390 cm ir baigiasi ties 5 

metrais, tačiau populiariausi 4,2–4,5 m. kotai. Didesnis jų ilgis reikalingas ne tik dėl metimo 

Paveikslėlis Nr. 2.4. 
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tolumo, tačiau ir tam, kad būtų galima aukščiau pakelti valą, kad jį mažiau veiktų srovė, kai 

gaudoma srauniose upėse. 

 

 

2.3. Jūrinės meškerės 

 

Įrankiai, skirti jūrinei žūklei, skiriasi 

nuo įprastų, skirtų žūklei vidaus vandenyse. 

Jūrinė žvejyba vyksta keliais būdais: žvejojant 

iš valties pilkeriais, vertikaliai, velkiaujant ar 

nuo kranto. Pagal žvejybos būdą pasirenkama 

ir meškerė. Žvejojant nuo kranto meškerė turi 

būti ne trumpesnė kaip 3 metrai, išmetimo 

svoris – 40–60 gramų. Optimalus meškerės 

ilgis – 3,3 m. Ilgesnė meškerė reikalinga todėl, 

kadangi reikalingas tolimas užmetimas. 

Žvejojant nuo kranto jūroje kotas turi būti 

vidutinės arba lėtos veiksnos. Populiaresnė yra 

vidutinė veiksna, kadangi žvejojant nuo kranto pagaunami laimikiai nėra labai dideli, todėl vidutine 

veiksna geriau matyti kibimas bei geriau jaučiama žuvis traukimo metu. Žvejojant iš valties kotas 

(žr. paveikslėlį Nr. 2.5.) neturi būti ilgas, nes ilgas kotas nepatogu žuvies traukimo metu. 

Dažniausiai naudojami 2,1–2,7 m ilgio kotai. Žvejojant Baltijos jūroje, velkiaujant naudojami kotai, 

kurių užmetimo svoris yra 100–400 g, žvejojant Norvegijoje, vandenynuose, kur naudojami 

sunkesni pilkeriai dėl didesnių 

gylių, svoris yra 400–700 g. 

Tokioms žvejyboms naudojami 

kotai lėtos veiksnos. Jūriniai 

kotai dažniausiai gaminami iš 

anglies pluošto. Perkant kotą 

žvejybai iš valčių, gamintojai 

siūlo dviejų tipų kotus: su 

žiedeliais, suktukais arba kai valas 

eina per koto vidų (žr. paveikslėlį Nr. 2.6.). Kotai, kai valas eina per koto vidų, žvejyboje patogesni, 

nes valas neužsisuka už žiedelių ir mažiau reikia dėmesio valui, tačiau tokie kotai turi didesnį 

poveikį valui, kadangi didesnis plotas trinčiai. Perkant kotą, ant kurio uždėti žiedeliai, reikia  labai 

Paveikslėlis Nr. 2.6. 

Paveikslėlis Nr. 2.5. 
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stebėti, kad žiedeliai būtų su įvorėmis, tvirti, nes būtent jiems ir tenka pagrindinė apkrova traukiant 

žuvį.  

 

 

2.4. Karpinės meškerės 

 

Karpinė žvejyba dažniausiai vyksta 

telkiniuose, kur nėra srovės arba srovė nedidelė. 

Kadangi telkinių pakraščiai dažnai priaugę vandens 

augalijos, todėl karpinėje žvejyboje daugiausiai 

naudojami ilgesni kotai (žr. paveikslėlį Nr. 2.7.), kad 

galėtume geriau nukreipti žuvį į reikiamą ištraukimui 

vietą. Dažniausiai kotai būna 3,60–390 m, gaminami 

iš anglies pluošto arba kompozito. Žvejojant karpius 

užmesti reikia palyginti tolokai, todėl masalo 

užmetimo svoris turi būti nemažas. Dažniausiai 

naudojama nuo 60 iki 160 g užmetimo galią turintys 

kotai arba dar vadinama 3 lbs užmetimo galia. 

Karpinės meškerės naudojamos dažniausiai kaip dugninės, naudojant šėryklėles. Kadangi 

pagaunami karpiai būna gana didelio svorio, todėl pasirenkant kotą reikia pasirinkti vidutinės 

veiksnos, bet gaudant mažesnius karpius ir siekiant jautrumo naudojami ir greitos veiksnos kotai. 

Kotai būna sumaunami arba teleskopiniai. Kad patogiau būtų gabenti, kotai dažniausiai būna iš trijų 

dalių. Pasirenkant kotą būtinai reikia atsižvelgti į žiedelius. Patartina, kad jie būtų SIC įvorėmis, nes 

traukiant žuvį atsiranda didelė valo trintis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į koto ritės laikiklius. 

Patartina, kad jie būtų pagaminti iš tvirtos medžiagos. 

 

2.5. Muselinės meškerės 

 

Pagrindinį museliautojo įrankį svarbu pasirinkti ypač 

atidžiai. Galima iš karto pasakyti, kad kotas būtų pagamintas tik 

iš anglies pluošto, tačiau kai kurie žvejai naudoja ir pagamintą iš 

kompozito. Muselinės meškerės (žr. paveikslėlį Nr. 2.8.) 

kvalifikuojamos pagal tarptautinę kotų kvalifikaciją (AFTM), 

kurių skaičiai nusako koto galingumą. AFTM terminas nusako, 

kokio svorio valą optimalu naudoti, kad užmetant kotas 

Paveikslėlis Nr. 2.7. 

Paveikslėlis Nr. 2.8. 
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taisyklingai dirbtų. Pagal tarptautinę AFTM klasifikaciją egzistuoja nuo 1 iki 12 galingumo klasės 

kotai. Koto klasė dažniausiai nusako, kokiai žuviai meškerė skirta. Pavyzdžiui, žvejoti nedideles 

žuvis: nuo aukšlės iki šapalo, tiks 4–6 klasės galingumo kotas, žvejojant lydekas jau geriau naudoti 

7–8 klasę, o jei jūsų numatoma varžovė lašiša – neapsieisite be 9–10, o gal ir 11–12 klasės koto. 

Universaliausia pagal museles, kuriomis dažniausiai žvejojame, ir žuvis, kurias gaudome, yra 5–6 

klasė. Taip pat svarbi koto veiksna. Lėta veiksna turi ribotą funkcionalumą mažuose upeliuose 

žvejojant sausa musele ir plonu pavadėliu, vidutinės veiksnos kotai naudojami upėse; ilgesni kotai 

naudojami ežeruose, tvenkiniuose. Geriausi kotai yra greitos veiksnos, nes jie naudojami didesniam 

užmetimo nuotoliui pasiekti. Kotai muselinei žvejybai siūlomi įvairių ilgių, tačiau labai ilgo rinktis 

nereikėtų, nes toks kotas sunkesnis, gali tapti nepatogus užmetimas (koto ilgis dažniausiai 

neprideda metimo atstumo). Dažniausiai naudojami 2,7 m ilgio (dar naudojamas angl. Parametras – 

9 pėdos) kotai. Muselinės meškerės būna suduriamos iš dalių. Daug dalių nepatartina kotui, nes 

atsiranda daugiau silpnų vietų. Patartinas kotas iš 3–4-ų dalių, nes toks patogus transportuoti.  

 

2.6. Picker tipo meškerykočiai 

 

Pikeriai (angl. picker), kitaip dar 

vadinami winckle picker ar rečiau multi 

picker, – patys trumpiausi ir liauniausi 

(240–300 cm, 5–20 g, rečiau iki 30 g 

užmetimo svorio) meškerykočiai (žr. 

paveikslėlį Nr. 2.9.), skirti nedidelių ir 

vidutinių žuvų gaudymui netoli kranto – 

iki 15–20 metrų atstumu stovinčiame ar 

beveik stovinčiame vandenyje. 

Dažniausiai jais žvejojama ežeruose nuo 

lieptų, nedideliuose tvenkiniuose, 

kanaluose, upių įlankose. Pagal savo 

galimybes pikeris dubliuoja plūdinę 

meškerę ir jį dažniausia renkasi arba 

žvejai sportininkai, arba iš principo tik dugninę meškerę pripažįstantys žvejai. Pagrindinis pikerių 

privalumas – neturintis lygių jautrumas, o lyginant jį su plūdine meškere – jis mažiau jautrus vėjui. 

Pagrindiniai pikerių minusai – dėl liaunumo ir jiems būdingo parabolinio įlinkio sunku jais 

suvaldyti užkibusią didesnę žuvį ten, kur yra vandens augalijos, kitų kliūčių, dėl trumpumo nelabai 

Paveikslėlis Nr. 2.9. 
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jie tinka ir ten, kur reikia „perkelti“ žuvį per žoles, aukštą dugno šlaitą, kitaip tariant, bent jau mūsų 

sąlygomis nėra daug vietų, kur jais galėtum patogiai žvejoti. 

 

2.7. Spiningai 

 

Spiningai (žr. paveikslėlį Nr. 

2.10.) dažniausiai naudojami gaudant 

dirbtiniu masalu, velkiaujant, t. y. kai 

naudojamas gana aktyvus žvejybos būdas. 

Spiningams keliami trys pagrindiniai 

reikalavimai: masalo užmetimas reikiamu 

atstumu, ritės ir valo apkrovos mažinimas 

bei švelnus žuvies varginimas. Spiningai 

skirstomi pagal užmetamo masalo svorį į 

klases: UL – spiningas, kurio metamo 

masalo svoris iki 7 g,  L – spiningas, 

kurio metamo masalo svoris nuo 3 iki 15 

g, ML – spiningas, kurio metamo masalo 

svoris nuo 5 iki 20 g, M – spiningas, 

kurio metamo masalo svoris nuo 7 iki 30 

g, MH – spiningas, kurio metamo masalo 

svoris nuo 10 iki 35 g, H – spiningas, 

kurio metamo masalo svoris nuo 20 iki 

80 g, HX – spiningas, kurio metamo masalo svoris iki 250 g, HXX – spiningas, kurio metamo 

masalo svoris iki 500 g. Spiningai HX arba HXX naudojami dažniausiai jūroje, kur žvejojamos 

gana didelės žuvys, žvejojama dideliuose gyliuose. L klasės kotai gana trumpi (1,5–2,1 m). M 

klasės kotai – 2,4–3,3 m, H klasės kotai – ilgesni nei 2,7 m. Žvejojant iš valties sėdint patartini 

kotai, kurių ilgis – 1,5–2,1 m, stovint valtyje – 2,4–2,7 m. Spiningai pagal veiksną skirstomi: greita 

– esant apkrovai, kotas išlinksta 1/3 viršutinėje dalyje, vidutiniškai greita – esant apkrovai, kotas 

linksta 1/3 viršutinės dalyje, tačiau mažiau nei 1/2 koto ilgyje, vidutinė – esant apkrovai, kotas 

linksta viršutinėje pusėje, ir lėta – esant apkrovai, kotas linksta per visą ilgį. Pagal užmetimo galią 

spiningai skirstomi į keturias kategorijas: 1 – iki 10 g, 2 – 10–30 g, 3 – 30–60 g ir 4 – daugiau kaip 

60 g. Spininginiai kotai gali būti štekeriniai bei teleskopiniai. Štekeriniai (sumaunami) būna dviejų 

tipų: su vidiniu ar išoriniu viršutinės dalies sujungimu. 

 

Paveikslėlis Nr. 2.10. 
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Spiningų klasės pateikiamos žemiau lentelėje: 

 

Spiningų klasifikavimas pagal galingumo klasę 

 

 

Klasė Optimalus žuvies svoris Optimalus užmetamo masalo 

svoris 

Labai lengva UL 

(ultralight) 

Smulki žuvis Iki 5 g 

Lengva L (light) Iki 2 kg 5–10 g 

Vidutinė M (medium) 2–6 kg 10–30 g 

Sunki H (heavy) 6–12 kg 30–60 g 

Labai sunki EH (extra 

heavy) 

> 12 kg ir jūrinei žūklei > 60 g 

 

 

3  Skyrius. Valai 
 

Žvejybinis valas – žūklės įrankių komponentas, 

dirbtinis siūlas, kuris kabliuką, blizgę ar kitą panašų 

komponentą sieja su meškerykočiu (arba žvejybine rite). 

Parduotuvių vitrinos nuklotos šimtais skirtingų valų 

pakuočių (žr. paveikslėlį Nr. 3.1.). Renkantis valą kyla 

daug klausimų: kuo skirtingi, bet tokio paties diametro 

valai skiriasi savo stiprumu, iš kokios medžiagos 

pagamintas valas, kiek jis ilgai tarnaus, į kokius 

parametrus ant valo pakuotės reikia atkreipti dėmesį? 

Taigi koks valas turi būti – valas turėtų būti nematomas 

žuviai, bet lengvai įžiūrimas meškeriotojui. Jis turi būti 

glotnus ir lygus per visą ilgį, taip pat stiprus ir tvirtas 

mazgų surišimo vietose, nebijoti trinties. Pirmiausia valai 

skiriasi vienas nuo kito pagal naudojamą gamybai 

Paveikslėlis Nr. 3.1. 
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medžiagą. Valai dažniausiai gaminami iš poliamidų, fluorokarbono, taip pat naudojama „Deenema“ 

bei „Spectra Fiber“ medžiagų technologija, kuri naudojama gaminant pintus valus. Su šiomis 

medžiagmis naudojamos ir kitos medžiagos, kurios sustiprina vienas ar kitas valo savybes. 

Paprastai Europoje valo storis matuojamas milimetrais, o ilgis – metrais, tačiau tai priklauso nuo 

gamintojo pateikiamų standartų ir gali svyruoti nuo 0,01 iki 0,80 milimetro storio bei nuo 20 iki 

5000 metrų ilgio. Taip pat gaminami plaukiantys arba skęstantys valai. Žvejybinis valas 

naudojamas pagal gamintojo jam suteikiamą specifikaciją. Pavyzdžiui, žvejoti jūroje, upėse, 

plėšrias ar neplėšrias žuvis. 

 

Pagrindinės valo dalys:  

Valai pagal profilius skirstomi į keturias kategorijas (žr. paveikslėlį Nr. 3.2.): 

L – cilindrinis, kai valo skersmuo nesikeičia visame valo ilgyje; 

DT – dvigubo konuso. Vidurinė tokio valo dalis yra cilindrinė, o priekinė ir galinė dalys vienodų 

konusinių formų su mažėjančiu skersmeniu arčiau valo galų; 

WF – torpeda. Analogiškas dvigubo konuso valui, tačiau cilindrinė valo dalis yra arčiau valo 

pradžios; 

ST – šaudanti (kulkinė) galvutė. Trumpas valas, analogiškas torpedai, tačiau turi kilpą galinėje 

konuso atkarpoje.  

Kaip atrodo mūsų skirstytas pagal kategorijas valas, galime pamatyti žemiau pateiktame 

paveikslėlyje Nr. 3.2.: 
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Paveikslėlis Nr. 3.2. 

 
Taip pat valai skirstomi pagal pludrumą: 

 

 
Jie žymimi taip: 

F – plaukiantis 

S – skęstantis 

I – neutralus, t. y. vandens tankio 

F/S – plaukiantis, su skęstančia priekine dalimi 

 

Jei ant valo parašyti duomenys, pvz.: DT6F, tai reiškia, kad prieš jus – dvigubo konuso 

(DT) 6-os klasės (6) plaukiantis (F) valas. 
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3.1. Monofilamentiniai valai 

 Monofilamentinis (žr. paveikslėlį Nr. 3.3.) – vienos gijos 

tįstantis valas. Plačiausiai naudojama medžiaga yra poliamidai 

(PA), iš kurių gaminami įprasti monofilamentiniai valai. Kartu tai 

ir pati seniausia medžiaga, iš kurios pramoniniu būdu gaminami 

valai. Poliamidai šiandien yra universali medžiaga, leidžianti 

gamintojams suteikti valams norimas savybes ir jas tarpusavyje 

derinti sustiprinant vienas, kartu neišvengiamai silpninant kitas. 

3.2.Museliniai valai 

 Muselinis valas (žr. paveikslėlį Nr. 3.4.) 

panašus į paprastą storą siūlą. Skirtingai nei kitoms 

žvejyboms skirti valai, muselinis valas turi būti 

sunkus, kad jo svorio pagalba būtų galima užmesti 

gana lengvą masalą. Naudojami neskęstantys, 

skęstantys arba neutralūs valai. Valai nėra ilgi, nes 

užmetimo tolis nėra didelis, todėl naudojami 20–40 

metrų ilgio. Labai svarbu renkantis valą nustatyti, 

kokios formos jis yra. Pagrindinės ir labiausiai 

paplitusios valo formos yra:  

DT – dvigubas kūgis (Double taper). Valas, 

turintis kūną ir du vienodo (modernesni būna ir su 

skirtingais) ilgio kūgius abiejuose galuose. Gali būti 

naudojamas bet kuris šio valo galas. Toks valas 

leidžia kontroliuoti tolimus metimus, nes beveik 

visas yra vienodo storio. Tokį valą mėtant beveik 

visą galima „laikyti ore“. Metimai lėtesni, bet 

tikslesni. 

WF — torpedinis valas su pasunkintu priekiu 

(Weight forvard). Valo sunkesnioji dalis – galva 

visada yra priekyje. Naudojamas tik vienu galu. 

Metimai gana greiti, ypač trumpesnę galvą  

turinčiais valais. Vos išleidus galvą ji „iššaunama“ paleidžiant likusią valo dalį – runing‘ą. Nereikia 

Paveikslėlis Nr. 3.3. 

Paveikslėlis Nr. 3.4. 
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daug nereikalingų mostų virš galvos, norint išleisti daug valo, nes „šūvio“ metu jis gali nuskrieti 

gana toli, lengvai runing‘ą tempdamas paskui save. Derėtų žinoti, kad kuo ilgesnė WF valo galva, 

tuo toliau galima numesti, nes sistema po „šūvio“ skrenda tol, kol tiesiasi galva, po to belieka tik 

laisvas kritimas į vandenį. Aišku, svarbu ir forma. Šie valai būna įvairių konfigūracijų ir turi gana 

skirtingas savybes.  

3.3. Pinti valai 

Pintas valas (žr. paveikslėlį Nr. 3.5.) – 

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, kas užtikrina slydimą ir neleidžia valui „pūstis“, t. y. leidžia išlaikyti realų 

skersmenį, nes supintos gijos, gavusios drėgmės, įgauna savybę plėstis, todėl didėja ir jų skersmuo.  

3.4. Valai-gumos 

Valai-gumos (žr. paveikslėlį Nr. 3.6.)  – dar mažai 

naudojamas produktas. Jis naudojamas daugiausiai 

sujungimams, todėl tokių valų ilgis ritėse nėra didelis (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. Tokiu atveju prie 

meškerykočio galo rišamas valas-guma, kuris turi savybę 

temptis ir tik už jo rišamas pagrindinis valas, kuris būna 

labai plonas ir gali greitai nutrūkti. Tai padeda žvejui 

pagauti didesnę žuvį naudojant ploną valą, nes gumos 

amortizacinės savybės susilpnina smūgius į pagrindinį valą. 

 

Paveikslėlis Nr. 3.5. 

Paveikslėlis Nr. 3.6. 
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Jūrinės meškerės veiksna traukiant žuvį 
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4 Skyrius. Pavadėliai 

 

Tarp pagrindinio valo ir masalo turi būti palyginti plono valo atkarpa (žr. paveikslėlį Nr. 

4.1.), kuri nebaido žuvies ir leidžia tinkamai dirbti su masalu – tikroviškai pravesti, imituoti 

tikrovišką masalo elgseną vandenyje. Pavadėlis gali būti surištas iš skirtingų skersmens valo 

atkarpų, didesnio skersmens atkarpa tvirtinama prie pagrindinio valo galo. Tačiau reikia paminėti, 

kad dauguma šiuolaikinių pavadėlių, pintų ar įprastų, jau yra konusinės formos ir tolygiai plonėja 

nuo valo galo link masalo. Pavadėlius galime skirstyti pagal žvejybos būdus į jūrinius, šaminius, 

skirtus spiningavimui, karpinius ir muselinius.  

 

Žemiau parodytame paveikslėlyje nurodome pavadėlio vietą sistemoje: 

 

Paveikslėlis Nr. 4.1. 
 
 

 4.1. Jūriniai pavadėliai 

 

Jūriniai pagal formas yra tie patys pavadėliai, tik 

skiriasi tuo, kad žvejyba jūroje reiškia, jog žvejosime sūriame 

vandenyje ir kad pavadėliui reikia naudoti medžiagas, kurios 

atsparios tokiam vandeniui. Jūrinius pavadėlius žvejai kartais 

gaminasi patys, kiti perka parduotuvėse iškart surištas 

sistemas (žr. paveikslėlį Nr. 4.2.). Žvejojant jūroje pavadėliai 

naudojami gana trumpi, nes žvejybinėje girliandoje būna 3–6 kabliukai bei papildomas svoris, todėl 

Paveikslėlis Nr. 4.2. 
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pavadėlių ilgis yra 15–20 centimetrų. Pavadėliai girliandose gaminami iš žvejoti jūroje skirto valo. 

Valas naudojamas storokas, kadangi žuvį dažnai reikia traukti iš gana giliai, būna didelis 

pasipriešinimas. Jūroje taip pat žvejojamos plėšrios žuvys, kurios gali lengvai „nupjauti“ pavadėlį, 

todėl tokiai žvejybai naudojami titaniniai pavadėliai. 

 

4.2. Šaminiai pavadėliai 

 

Šaminiai pavadėliai skirti žvejoti šamams. Tai gana populiari žvejyba pietinėje ir vakarinėje 

Lietuvos dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad žvejojamos nuo 20 ir daugiau kilogramų žuvys, reikia 

naudoti pavadėlius, kurie atlaikytų tokį svorį. Šamas nėra priskiriamas žuvims, kurio dantys greitai 

gali pakenkti pavadėliui, todėl pavadėliai gaminami iš valo. Šiuo atveju labai svarbu, kad pavadėlis 

būtų labai tvirtas, bet ne labai storas, kad žuvis nepajustų jo. Dažnai naudojami pavadėliams pinti 

valai, nes jie plonesni, bet gali išlaikyti didesnį svorį. Pavadėlių ilgis pagal kiekvieną žveją taip pat 

skirtingas, priklauso nuo naudojamos žvejybai sistemos. Dažniausiai būna 30–40 centimetrų ilgio.  

4.3. Spiningavimui skirti pavadėliai 

 

Spiningaujant dažniausiai gaudomos plėšriosios žuvys, turinčios aštrius dantis, tačiau 

gaudomos ir tokios žuvys, kaip salačiai, šapalai, meknės, taip pat nedideli plėšrūnai – upėtakiai, 

šlakiai, ešeriai, kurie dantys nėra labai aštrūs. Tradiciškai spiningavimui naudojami vienagysliai 

valai, tačiau tokio valo naudojimas, ypač gaudant lydekas, šimtu procentų negarantuoja, kad 

neprarasite brangaus masalo ar trofėjinio laimikio. Toks priešnuodis kol kas vienas – tai metalinis 

ar titaninis pavadėlis. Paprastai naujos kartos plieniniai pavadėliai vejami iš 7 arba 49 sruogų ir, 

priklausomai nuo plieno mikrogijų skersmens, atlaiko apkrovas nuo 2 iki 45 kg. Plieniniai 

pavadėliai atsparūs mechaniniam poveikiui, tačiau kad būtų dar tvirtesni, jie apvelkami nailono ar 

kelvaro šarvu. Tokius pavadėlius galima naudoti tiek spiningaujant, tiek velkiaujant. Pastaruoju 

metu taip pat naudojami titaniniai pavadėliai, nes jie ne tik daug tvirtesni už plieninius, bet ir 

žymiai lengvesni, todėl tokio pat skersmens, kaip ir plieninius pavadėlius, juos galima derinti su 

žymiai lengvesniais spiningo masalais. Be to, titaniniai pavadėliai nerūdija ir beveik 

nesigarankščiuoja. Jei plieniniai pavadėliai – beveik vieną dieną tarnaujantis reikmuo, tai titaniniu 

pavadėliu galima kartais naudotis visą sezoną. Vienintelis titaninių pavadėlių neprivalumas – 

aukštesnė nei plieninių pavadėlių kaina. Įsigyjant pavadėlį reikia atkreipti dėmesį į jo ilgį. Paprastai 

dauguma meškeriotojų naudoja 15, 20 ir 25 centimetrų ilgio pavadėlius. 

4.4. Karpiniai pavadėliai 
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Karpiniai pavadėliai, kaip ir šaminiai, skirti žvejoti konkrečiai žuvų rūšiai. Karpis yra gana 

didelė ir stipri žuvis, todėl pavadėlis turi atlaikyti didelį svorį, todėl naudojamas valas, kuris atlaiko 

nuo 12 iki 20 Ibs. Naudojami  20–30 centimetrų 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. Pavadėliai dažnai gaminami iš 

monofilamentinių ar  fluorokarboninių valų. Šių valų skirtumas tas, kad fluorakarboninis valas 

greičiau skęsta. Atsižvelgiant, kokias museles naudosime (sausas, šlapias), nuo to priklauso, kokį 

pavadėlį ir dėti, nes skirtingų muselių naudojimui naudojamas ir skirtingas valas, pvz., neskęstantis, 

skęstantis, neutralus, todėl reikia pagal pagrindinį valą ir naudoti pavadėlį. Pavadėlis turi būti labai 

minkštas, kad masalas gerai judėtų, skaidrus, kad neišgąsdintų žuvies, švelnus. Dažnai naudojamas 

kūginės formos, kuri skirstoma procentais, pvz., 40% / 40% / 20%. Tai reiškia, kad storasis galas 

gali būti vienos spalvos, plonasis – kitos spalvos.  

 

5 Skyrius. Ritės 

 

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

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

paveikslėlį Nr. 5.1.).  

 Paveikslėlis Nr. 5.1. 
Multiplikatorinė ritė Neinercinė ritė Inercinė ritė 
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Kuo skiriasi šios ritės: inercinės ritės, 

vykdant metimo procesą, sukasi būgnelis, 

neinercinės – būgnelis nesisuka, valas išsivynioja 

laisva eiga, multiplikatorinės – 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 – naudojamos 

tolimiems užmetimams, lengviems masalams, 

jūrinės – didelių gabaritų itin galingos, muselinės – 

skirtos tik muselinei meškerei. Paprastai pagrindinės 

žvejybinės ritės dalys yra korpusas (Nr. 5), valo 

būgnelis (Nr. 8), centrinė ašis, dantračiai, priekinė 

(žymima FD (front drag)) (Nr. 9) arba galinė (žymima RD (rear drag)) momentinė stabdžių sistema 

(Nr. 6), rankenėlė (Nr. 4) bei valo lankelis (Nr. 1) (žr. paveikslėlį Nr. 5.2.). Labai svarbūs ritės 

komponentai yra guoliai. Jų kiekis svyruoja nuo 1 iki 12 ar daugiau. Ritės patvarumas taip pat 

priklauso nuo dantračių sistemos ilgaamžiškumo, vartojimo būdo bei gamintojo kokybės. 

Paanalizuokime, kokius duomenis ant ričių pateikia gamintojai, pagal juos galėtume pasirinkti ritę 

konkrečiai žvejybai: 

1. Ant ritės numatyti perdavimo duomenys. Ką tai reiškia? Tai santykis, parodantis, kiek 

kartų aplink būgnelį apsisuka vediklis, kai rankenėle atliekamas visas apsisukimas. Pvz.: užrašas 

ant ritės 5,2:1 nurodo, kad vieną kartą apsukus rankenėlę rotorius aplink būgnelį apsisuks 5,2 karto. 

Kuo didesnis pirmasis skaičius, tuo greitesnis valo ištraukimas, bet kuo ritė greičiau sugeba traukti, 

tuo ji mažiau patvaresnė, nes jai didėja krūvis. 

2. Guolių skaičius ritės mechanizme lemia jos darbo tolygumą. Taip pat didesnis guolių 

kiekis sumažina tarpusavyje besitrinančių metalinių mechanizmo detalių kiekį, taip pailgindamas 

ritės ilgaamžiškumą. Guolių skaičius nurodomas skaičiais 1, 2 ir t. t. Kartais nurodomi skaičiai 4+1. 

Tai reiškia, kad yra 4 rutuliniai ir vienas kūginis guolis. 

3. Ritės dydis. Kai gamintojai pagamina naują modelį, jie stengiasi išleisti 4 skirtingų 

dydžių rites. Dydžių variacija padeda žvejui tiksliau išsirinkti įrankį pagal savo poreikį bei žūklės 

tipą. Kol kas nėra vienodo ričių dydžių matavimo vieneto pasaulyje, tačiau pastaruoju metu vis 

dažniau didžiųjų gamintojų ritės matuojamos 1000, 2500, 3000 bei 4000 ir t. t. skaitmenimis. Kai 

kurių universalių ričių modeliai gali būti net iki 12 000 dydžio. Tūkstantinė – mažiausioji serijos 

ritė. Dar kiti gamintojai nuo senų laikų vietoj tūkstančių atitinkamai naudoja 025, 030, 035, 040 

skaitmenis, kur 025 – mažiausia serijos ritė. Mažiausios serijos ritės itin lengvos, jose telpa nedaug 

Paveikslėlis Nr. 5.2. 
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valo ir yra skirtos light tipo spiningavimui ar plūdinei žūklei. Didesnės ritės naudojamos dugninei 

meškerei ar sunkesniam spiningui. Didžiausios naudojamos karpinei ar jūrinei žvejybai. 

4. Būgnelio talpa. Gamintojai nurodo, kokio ilgio valą pagal jo diametrą galima daugiausiai 

susukti ant būgnelio. Tai nurodoma, pvz., 0,25 – 100 m. Tai reiškia, kad 0,25 mm storio valo 

galima susukti iki 100 metrų. 

 

5.1. Jūrinės ritės 

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

kurią reikia žinoti renkantis ritę žvejybai jūroje, – tai ritės atsparumas sūriam vandeniui. Be šios 

pagrindinės savybės, į kurią reikia stipriai atkreipti dėmesį, taip pat reikia kreipti dėmesį į būgnelio 

talpą, nes žvejojant jūroje reikia turėti nemažai valo, tenka žvejoti gana dideliuose gyliuose, ir ritės 

patvarumą, kadangi žvejojant jūroje ritei tenka didelis krūvis. Renkantis ritę reikia atsižvelgti į jos 

detales. Gamintojai dažnai, siekdami tvirtumo, žvejybai jūroje gamina rites iš metalo, ritėms, 

naudojamoms žvejybai jūroje, naudojamas korozijai atsparus metalas, todėl įsigyjant tokią ritę 

reikia atkreipti į gamintojo pateikiamus duomenis, pvz., nerūdijančio plieno guoliai, nerūdijančio 

plieno ašis ir t. t. Ritės išlengvinimui būgneliai gaminami iš aliuminio, tačiau aliuminis taip pat 

reaguoja į sūrų vandenį, todėl jis turi būti anotuotas ir pan. Kaip minėjome, 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 (žr. paveikslėlį Nr.5.3.) 

būna dvejopų tipų: mechaninės arba elektrinės.  

Mechaninio tipo multiplikatoriai – tai ritės, 

kurios veikia tik naudojant fizinę žmogaus jėgą, 

elektrinės – tai ritės, kurios gali veikti padedamos 

elektros energijos, gaunamos iš akumuliatorių, 

bet kartu galima naudoti ir fizinę žmogaus jėgą. 

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

Paveikslėlis Nr. 5.3. 
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multiplikatorinės ritės turi du stabdžius. Pirmasis – tai pora stabdžių „kaladėlių“ ritės viduje, jos 

neleidžia ritei itin smarkiai suktis užmetimo pradžioje ir reguliuojamas priklausomai nuo masalo 

svorio. Antrasis stabdis – mygtukas, keičiantis valo įtempimą, kuris reguliuojamas atsižvelgiant į 

valo tvirtumą.  

Elektrinės ritės (žr. paveikslėlį Nr. 5.4.) turi elektrinius variklius, kurie padeda sukti valo 

būgnelį. Gamintojai elektrinius 

multiplikatorius sukūrė tam, kad žvejojant 

giliuose vandenyse reikia naudoti didesnius 

masalus, naudojama daug valo, todėl ne tik 

ištraukti laimikiui, bet ir pačiam masalui 

žvejui reikia panaudoti daug fizinės jėgos, o tai 

apsunkina žvejybą. Elektriniai varikliai 

varomi 12 voltų srovės, paduodamos per 

laidą iš akumuliatorių. Taip pat elektriniuose 

multiplikatoriuose atsirado skystųjų kristalų 

ekranai, kuriuose galima matyti masalo 

nugrimzdimo gylį, užkibusios žuvies svorį bei kitus parametrus. Įsigyjant elektrinę multiplikatorinę 

ritę reikia žiūrėti, kiek laiko baterija gali dirbti, kokia baterijos sudėtis dėl ilgaamžiškumo (litis ar 

panašiai), galimybė pakelti svorį, valo susukimo greitis. 

 

5.3. Ritės muselinėms 

 

Muselinei žvejybai naudojamos inercinės ritės (žr. 

paveikslėlį Nr. 5.5.), tačiau jos skiriasi nuo kitų inercinių 

ričių todėl, kad žvejojant museline ritė mažai naudojama, 

nes užmetimas vyksta ne ritės pagalba, o valo   metimo 

technologija. Kokias savybes turi turėti ritė, kurią 

naudojame muselinėje žvejyboje? Inercinės ritės gali 

turėti du arba vieną stabdį. Ričių, kuriose yra du 

stabdžiai, vienas skirtas prilaikyti valą užmetimo metu, 

kitas – valo įtempimui reguliuoti. Būtent tokios ritės 

naudojamos muselinei žvejybai. Kodėl? Žvejys, 

žvejojantis museline, metimo metu po truputį turi paimti valo iš ritės, todėl valo įtempimo stabdis 

užmetimo metu turi būti išjungtas. Išjungus valo įtempimo stabdį, nesant valo prilaikymo stabdžio, 

valas bet kada gali laisvai išsisukti iš ritės būgnelio, dėl to susipainios ir neleis žvejui atlikti 

Paveikslėlis Nr. 5.4. 

Paveikslėlis Nr. 5.5. 
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metimo. Valo įtempimo stabdis naudojamas tik traukiant žuvį, kai žvejys turi išleidęs visą valą iš 

rankų ir yra priverstas žuvį traukti ritės pagalba.  

 

5.4. Atviro tipo inercinės ritės 

 

Atviro tipo inercinės ritės (žr. 

paveikslėlį Nr. 5.6.) yra pačios seniausios. 

Jos gana paprastos konstrukcijos: korpusas, 

valo būgnelis ir stabdžiai. Atsiradus 

beinercinėms ritėms jų panaudojimas 

sumažėjo, tačiau šiuo metu tokios ritės 

plačiai naudojamos muselinėje žvejyboje. 

Skirtingai nei beinercinės ritės, 

multiplikatoriai, šios ritės labai patvarios, 

kadangi turi mažiau sudedamųjų dalių, be to, 

traukdamas žuvį žvejys realiai gali pajausti 

žuvies pasipriešinimo galią  nei žvejodamas 

kitokio tipo ritėmis, kuriose žuvies 

pasipriešinimą sumažina guoliai ir panašūs 

priedai. Taip pat inercinės ritės turi 

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

Beinercinė ritė gali greitai sumažinti gylį jam pasikeitus dėl dugno reljefo pakitimo, bet norint 

greitai padidinti gylį, žvejui reikia paleisti daugiau valo, o tai galima padaryti tik atlenkus lankelį, 

tai užima laiko ir masalą dalį laiko palieka be kontrolės. Tokiu atveju atviro tipo inercinė ritė šią 

problemą labai greitai išsprendžia, nes žvejui reikia tik pasikeitus reljefui pasukti pirmyn ar atgal 

rankenėlę ir pasiekiamas reikiamas gylis nepraradus kontakto su masalu. Blogesnės inercinės ritės 

savybės nei beinercinės yra masalo užmetimas, nes netaisyklingai sureguliavus metimo stabdžius ar 

jiems visai nesant valas gali greičiau pradėti išsisukti iš būgnelio, nei jo reikia skrendančiam 

masalui, todėl valas gali greitai susipinti. Skirtingai nei kitų tipų ritės, inercinės ritės valo 

suvyniojimas priklauso tik nuo žvejo, nes kiek pasukai, tiek valo ir suvyniojai (beinercinės vienas 

rankenėlės apsukimas apsuka būgnelį kelis kartus). 

Paveikslėlis Nr. 5.6. 
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Žvejyba jūroje neinercine rite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvejo nepatogumai, kai reikia kelti žuvį  į valtį žvejojant elektrine rite  
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6 Skyrius. Kabliukai 
 

Žvejybos kabliukai – tai pagrindinis įrankis, kurio pagalba galime 

pagauti žuvį. Kabliukas nors ir atrodo, kad yra vienas gaminys, tačiau kai 

kurios dalys turi atskirus pavadinimus: galvutė valui pririšti, kotelis, 

išlinkimas, gylis, plotis, užkarpėlė (žr. paveikslėlį Nr. 6.1.). Galvutė valui 

pririšti būna tik kotelio pastorėjimas, kuris neleidžia valui nuslinkti, arba 

apvaliai sulenkta kotelio dalis, per kurią valas perkišamas. Kotelis yra tiesioji 

kabliuko dalis iki išlinkimo. Išlinkimas yra kabliuko dalis, kuri eina nuo 

kotelio iki užkarpėlės. Gylis yra paties smaigalio ilgis. Plotis skaičiuojamas 

atstumu nuo smaigalio vertikaliai iki kotelio. Užkarpėlė yra atsikišusi 

kabliuko dalis, kuri neleidžia žuvims atsikabinti. Kuo skiriasi kabliukai 

vienas nuo kito? Gamintojai yra nustatę savotišką klasifikaciją pagal 

gaudymo būdus ar gaudomas žuvis. Kabliukai skirstomi į universalius, taikiųjų žuvų žūklei, žūklei 

plūdine meškere, specialios paskirties (tam tikriems masalams arba tam tikrai žuvų rūšiai). Taip pat 

kabliukai skirstomi pagal išlinkimo formą. Tokių rūšių yra per 20. Kabliukai rūšiuojami pagal 

numerius. Kabliukai dažniausiai gaminami iš nerūdijančio plieno, tačiau kai kuriais atvejais ir iš 

kitų metalų. Kabliukai skirstomi pagal numerius (žr. lentelę Nr. 6.2.): 

 

Kabliuko numeris 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Kabliuko plotis, mm 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 9,0 10,5 

 

Lentelė Nr. 6.2. 

 

 Tai pat kabliukai būna dvišakiai ar trišakiai (žr. 

paveikslėlį Nr. 6.3.). Jie daugiausiai žvejyboje 

naudojami naudojant masalą – gyvą žuvelę, taip pat 

jūroje, kai tvirtinami prie pilkerių, poledinėje žvejyboje 

žvejojant stintas, kai per kabliuko vidurį ant kotelio 

tvirtinamas fosforinis masalas. 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 6.1 

Paveikslėlis Nr. 6.3. 
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7 Skyrius. Spynelės ir suktukai 

 

 Spynelės (žr. paveikslėlį Nr. 7.1.) dažniausiai 

žvejyboje naudojamos siekiant greičiau pakeisti masalą 

nenutraukiant valo. Spynelės dažniausiai gaminamos iš 

nerūdijančio plieno, bet gamintojai siūlo ir iš kitų 

metalo junginių pagamintas spyneles. Prie valo 

pririšama spynelė, ant kurios kito galo uždedamas 

masalas arba pavadėlis. Dažniausiai prieš spynelę dedamas žiedelis, ant kurio uždedama spynelė. 

Spynelės paskirtis – kad ji greitai ir sėkmingai leistų keisti masalus, bet tuo pačiu būtų patvari. Dėl 

šios priežasties spynelės būna skirtingos pagal savo užrakinimo būdus, vielos, iš kurios pagamintos, 

storį. 

Suktukai (žr. paveikslėlį Nr. 7.2.) taip pat daugiausiai 

naudojami spiningaujant, tačiau naudojami dažnai 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 

ar dirbtinius masalus, tačiau ir prieš svarelius, nes nuo svarelio 

tipo labai priklauso, kaip jis „elgiasi“ traukiant iš vandens ir 

koks jo poveikis į valo susukimą. Šiuo atveju suktukas 

patikimai apsaugo valą nuo susukimo ir suktuko panaudojimas 

prieš svarelį (jei už svarelio sistemėlėje nėra papildomų pavadėlių) yra 

patartinas. Suktukai būna 2 ar 3 kilpučių. Dviejų kilpučių suktukai 

naudojami dažniausiai visose sistemėlėse (jei žvejys iš viso naudoja 

suktukus), o trijų kilpučių (žr. paveikslėlį Nr. 7.3.) suktukai naudojami 

dugninėse meškerėse prie viršutinio pavadėlio. Ką tai duoda? Tai reiškia, 

kad viršutinis pavadėlis tampa nepriklausomas nuo visos tolimesnės 

sistemėlės ir tolimesnė sistemėlė nepriklauso nuo pirmojo pavadėlio. 

Žvejai naudoja ir tokią įrangą, kaip spynelė-suktukas. Tai viename esantis suktukas, o 

kitame gale esanti viela su neužbaigta kilpele (kabliuku). Ant vielos uždėta guminė apsauga, kuri 

užsislenka ant kabliuko, per kurį uždėta pavadėlio kilpelė ir neleidžia nusimauti pavadėliui. 

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

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

 

 

Paveikslėlis Nr. 7.1. 

Paveikslėlis Nr. 7.3. 

Paveikslėlis Nr. 7.2. 
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8 Skyrius. Dirbtiniai masalai 
 

Žvejybos įrangos gamintojai pastaruoju metu siūlo įvairią gamą dirbtinių masalų. Dirbtiniai 

masalai daugiausiai naudojami spiningaujant, tačiau labai dažnai žvejojant jūroje, poledinėje 

žvejyboje, kartais naudojami žvejojant dugnine meškere (dirbtiniai sliekai). Šiame skyriuje 

aptarsime pagrindinius dirbtinius masalus, naudojamus spiningavimui bei poledinei žūklei. 

 

8.1. Blizgės 

 

Blizgė – mėgėjiškai ir sportinei žūklei skirtas 

dirbtinis metalinis masalas. Tai vienas seniausiai naudojamų 

ir universaliausių dirbtinių masalų rekreacinėje žvejyboje. 

Blizgė laikoma vienu populiariausių masalu plėšrūnų 

žvejyboje, nes dėl universalumo tinka žvejoti tiek upėse, tiek 

ežeruose ir net jūroje. Labiausiai tinkama lydekų ir salačių 

žūklėje, taip pat naudojama gaudant lašišas.  Blizgė nėra 

sudėtingas įrenginys. Ją sudaro metalo lydinio korpusas, 

kurio priekyje ir gale yra skylutės žiedeliui 

įverti. Gale prie žiedelio dažniausiai 

kabinamas trišakis kabliukas, priekyje ant 

žiedelio – suktukas ar pavadėlis. Kartais ant 

galinio suktuko dar pridedami papildomi 

priedai, tokie kai raudoni plastmasiniai 

priedai, imituojantys žuvies uodegą ir panašiai 

(žr. paveikslėlį Nr. 8.1.).  Būna blizgių, kurios 

turi iškart pritvirtintą kabliuką gale prie korpuso. 

Tolios blizgės turi nuo priekio einančios du 

lanksčius ūselius, kurie dengia kabliuką. Tokios blizgės vadinamos nekliūvančiomis (žr. paveikslėlį 

Nr. 8.2.). Nuo blizgės pagrindinio korpuso išlenkimo, formos, dydžio, spalvų gamos priklauso, 

kokiai žuvų rūšiai ji gaudyti skirta. Blizgės veikimas pagrįstas jos korpuso išlenkimu, nuo kurio 

priklauso vibracijos stiprumas vandenyje. Dažnai žvejai skirsto blizges pagal žuvų rūšis, t. y. blizgė 

skirta žvejoti lydekoms ar sterkams, skirta žvejoti šamams, skirta žvejoti lašišoms ir t. t. Šis 

skirstymas nereiškia, kad ant skirtos gaudyti lydekoms blizgės negalima pagauti lašišos. Pirmiausia 

renkantis blizges žvejybai reikia atkreipti dėmesį į šiuos duomenis: blizgės tipas, spalva, ilgis ir 

svoris.  Blizgių tipus galėtume skirstyti į vartykles, vingres, sraigtus. Blizgės skirstomos į tokius 

Paveikslėlis Nr. 8.2. 

Paveikslėlis Nr. 8.1. 
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tipus todėl, kad pagal savo formą jos traukiamos „elgiasi“ skirtingai. Klasikinė vartyklė būna baltos 

arba geltonos spalvos, bet pastaruoju metu žūklės parduotuvėse galima įsigyti įvairios spalvinės 

gamos vartyklių. Vartyklės vartosi pirmyn ir atgal 

grįždamos į pradinę padėtį, vingrės traukiamos kraiposi į 

šonus, sraigtai sukasi apie vieną ašį. Yra ir kitų tipų, nes 

žvejai dažnai gaminasi blizges patys. Kitas, turbūt pats 

pagrindinis blizgės matmuo, reikalingas žvejybai, – spalva 

(žr. paveikslėlį Nr. 8.3.). Tiksliau, spalvos ryškumas arba, 

dailininkų kalba kalbant, jos intensyvumas. Ypač tai 

svarbu, kai vasarą vandenys visuotinai nuskaidrėja. Tad 

vasarą patartina  prisiminti seną išmintį, kad plėšriosios 

žuvys prasto kibimo dienomis baidosi ryškiaspalvių 

masalų. Tada patartina joms pateikti ką nors pilko, menkai 

pastebimo arba kokį nors melsvą masalą, murzinai žalsvą. Blizgės spalvą įgauna nuo naudojamo 

metalo lydinio spalvos, tačiau gamintojai pastaruoju metu naudoja ir papildomas technologijas, 

tokias kaip padengimą sidabru, variu ir panašiai, dar blizgės būna dažomos. Žodžiu, fantazijai – 

atviri vis keliai. Įsigyjant blizgę pagal spalvą reikia atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, pasidabruota 

blizgė laikui bėgant oksiduojasi nuo vandens ir tamsėja. 

Blizgės ilgis ir svoris taip pat turi didelės reikšmės. Ilgis nusakomas centimetrais, svoris – 

gramais. Pavyzdžiui, ešerių ilga blizge nepagausi, nes ešerys per ilga blizge nesidomės – jam 

atrodys, kad tai neįveikiamas masalas, o blizgės svoris žvejui nusako, kiek tokią blizgę spiningu bei 

valu jis galės numesti, nes jei žvejo spiningo komplektacija yra su storu valu, tai ir blizgė turi būti 

sunkesnė, kad metimo metu ji gerai ištrauktų valą. 

 Žvejojant jūroje naudojamos sunkiosios 

blizgės, arba dar vadinami pilkeriai. Jie labai  

sunkūs (naudojami nuo 100 iki 600 g). Jų principas 

nesudėtingas, tai dažniausiai būna vamzdelis, į kurį 

pripilama sunkesnio metalo, nes pilkeriui reikia 

greitai nugrimzti į gana didelį gylį. Pilkeriai būna 

ne tik metalo spalvos, bet ir spalvoti (žr. paveikslėlį Nr. 8.4.). 

 Taip pat prie blizgių galėtume priskirti ir naujadarą, 

kuris, kaip ir blizgė, turi metalinį korpusą, tačiau jo veikimo 

principas skirtingas. Tai sukriukės (žr. paveikslėlį Nr. 8.5.). 

Paveikslėlis Nr. 8.3. 

Paveikslėlis Nr. 8.4. 

Paveikslėlis Nr. 8.5. 
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Sukriukės principas yra tas, kad ji turi, kaip ir blizgė, metalo lydinio lapelį (korpusą), tačiau prie šio 

lapelio netvirtinami nei valas, nei kabliukas. Lapelis tvirtinamas 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 sukriukės lapelis, tuo didesnis numeris. 

Blizgės naudojamos ne tik spiningavimo 

metu, bet ir žvejyboje ant ledo (žr. paveikslėlį 

Nr.8.6.). Blizgėmis ant ledo dažniausiai žvejojami 

ešeriai, tačiau jomis galima pagauti ir lydekų, 

sterkų. Taip pat kai kurie žvejai naudoja blizges 

žvejodami stintas. Poledinei žūklei naudojamos 

blizgės nėra tokios didelės, kaip spiningaujant, 

skiriasi ir jų formos (dažniausiai būna pailgos), 

taip pat beveik nenaudojamos dažytos, nes ryškios 

spalvos žvejyboje ant ledo nereikalingos, kadangi 

žiemą žuvys vangios ir joms tinka tik neryškios 

natūralios spalvos. 

 

8.2. FLY tipo masalai 

 

„Fly“ iš anglų kalbos verčiama kaip 

„skraidantis, švytuojantis“, tačiau žvejai dažniausiai 

turi omenyje du tipus tokių masalų: švytuoklės ir 

muselės (geriausiai imituojantys gyvius dirbtiniai 

masalai). 

Paveikslėlis Nr. 8.6. 
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Tai kas yra tos švytuoklės? Švytuoklių patrauklumo, o tuo pačiu ir veiksmingumo priežastis 

–  horizontali šių masalų eiga (žr. paveikslėlį Nr. 8.7.). Tai labai svarbu poledinėje žūklėje, nes 

horizontalios eigos masalais 

pavyksta aprėpti žymiai didesnį 

vandens telkinio akvatorijos plotą. 

Žinodami apie šį privalumą ir 

turėdami nemažai patirties, 

sukauptos konstruojant klasikines švytuokles, dirbtinių masalų gamintojai žengė didelį žingsnį į 

priekį, jo rezultatas – hibridinių horizontalios eigos masalų žūklei serija WATER FLY. WATER 

FLY serijos švytuoklės – neįprastai stambūs žūklės masteliu masalai. Iš pirmo žvilgsnio jos 

panašesnės į voblerius be liežuvėlio, nes labai tikroviškai imituoja žuvelių išvaizdą ir turi 

lydekaičių, kuojų arba ešerių kūnų formą (žr. paveikslėlį Nr. 8.8.). Tačiau užtenka pamatyti, kaip 

šie masalai juda vandenyje, kad neliktų abejonės, jog tai švytuoklės. Ši masalų žaismo fazė ypač 

provokuoja plėšrūnus, kurie paprastai atsėlina prie masalo ir stebi jo veiksmus, kol išsirenka 

patogiausią momentą atakai. Naujoviškos švytuoklės ypač tinka lydekų ir sterkų žūklei. 

Tinkamiausi vandens telkiniai – skaidrūs ežerai ir tvenkiniai.  

Dirbtinės muselės (žr. 

paveikslėlį Nr. 8.9.) – vienas 

pagrindinių masalų, jos žvejojant 

museline meškere naudojamos vietoj 

gyvų vabzdžių. Gaminamos iš plunksnų 

bei šilkinių siūlų. Muselės spalva, 

forma derinama prie tuo metu žvejybos 

vietoje aptinkamų vabzdžių. Dirbtinė 

muselė žuviai atrodo didesnė už tikrą 

tokio pat dydžio masalą, todėl 

geriausia, kai dirbtinės muselės 

mažesnės. Kai kurių žvejų, gaudančių museline, nuomone, didžiausią pasisekimą turi juodos ir 

auksinės spalvos muselės. Tačiau kartais žuvis tokių muselių nenori. Tada tenka keisti įvairiausias 

spalvas ir formas tol, kol bekaitaliojant žuviai kuri nors patiks. Ją taip pat reikia keisti ir tada, kai, 

pagavus kelias žuvis, kitos iškyla bet nebekimba. Lietuvoje tikros muselių, kaip masalo, 

klasifikacijos nėra. Pagal didžiausią nusistovėjusią praktiką museles galėtume kvalifikuoti į 

„viliojančias“, „imituojančias“ ir panašiai, tačiau galėtume kvalifikuoti ir taip: ninfa, sausa muselė, 

strymeris, šlapia muselė.   

Paveikslėlis Nr. 8.7. 

Paveikslėlis Nr. 8.8. 

Paveikslėlis Nr. 8.9. 
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Sausa muselė – tai vandens paviršiumi plaukiantis dirbtinis masalas, pamėgdžiojantis ant 

vandens esančius ar nukritusius vabzdžius.  

Ninfa – pamėgdžiojanti vandenyje gyvenančias vabzdžių lervas. Muselė vedama po 

vandeniu.  

Šlapia muselė panaši į ninfą, tačiau pamėgdžioja vandenyje gyvenančius vabzdžius. Muselė 

vedama po vandeniu. 

Strimeris – tai varlę, žuvelę ar kitokį 

gyvį pamėgdžiojanti muselė. Lietuvoje 

rečiau naudojama dėl sudėtingesnio 

gaudymo, nes reikia dažniau mėtyti. 

Muselių dydis priklauso nuo 

pasirinkto kabliuko dydžio, todėl jos 

numeruojamos, kaip ir kabliukai. Kartais 

muselėms naudojami dvišakiai kabliukai (žr. 

paveikslėlį Nr. 8.10.). Museles žvejai 

dažniausiai rišasi patys.  

 

 

8.3. Vobleriai 

 

Žuvis plėšrūnes galima 

sugauti naudojant dirbtinį masalą 

(žr. paveikslėlį Nr. 8.11.), kaip ir 

žuvis, dažniausiai nepriskiriamas 

plėšrūnėms. Yra nemažai įvairių 

dokumentinių įrodymų apie 

karpius, karšius, ūsorius, 

sugautus naudojant dirbtinį 

masalą. Paprastai spiningautojas 

dažniausiai taikosi sugauti lydeką 

ar ešerį, rečiau – starkį ar šapalą. 

Pagrindinė dirbtinio masalo 

paskirtis – imituoti plėšrios žuvies 

Paveikslėlis Nr. 8.10. 

Paveikslėlis Nr. 8.11. 
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auką, nebūtinai panašią išoriškai, labiau panašią elgsena bei manieromis. Dauguma žuvų plėšrūnių 

stipriai reaguoja į staigius, netikėtus judesius ir vibraciją. Ir tai yra pagrindiniai faktoriai, susiję su 

masalo skyrimu bei naudojimu. 

Spiningavimas negyvu jauku buvo pirmtakas spiningavimo dirbtiniais masalais, vobleriais 

su liežuvėliais, kuriuos galima kontroliuoti traukiant vandeniu. Žūklė su masalu gali būti labai 

įdomus užsiėmimas, ypač šiltesniais mėnesiais, kai šis metodas labiausiai produktyvus. Ypač 

žvejojimas plaukiančiais masalais gali būti kvapą gniaužiantis užsiėmimas ir gali pateikti tokių 

nepamirštamų reginių, kaip didžiulės lydekos veržimasis iš vandens gelmių su įkibusiu į žabtus 

kabliuku.  

Apibūdinkime dirbtinį masalą – voblerį. Vobleriai yra mediniai, plastmasiniai arba metaliniai 

masalai, sukurti, kad būtų galima imituoti auką plėšriosioms žuvims. Yra keturi pagrindiniai 

voblerių tipai: plaukiantis vobleris, plaukiantis-neriantis vobleris (floating diver), lėtai grimztantis 

(slow sinker), svarelis (suspender). Renkantis voblerį svarbu pritaikyti masalą būsimam laimikiui. 

Plaukiantis-neriantis vobleris. Šie masalai priekyje turi liežuvėlį (žr. paveikslėlį Nr. 

8.12.), padedantį panerti žemyn. Kuo 

greitesnis vilkimas, tuo giliau neria vobleris. 

Keičiant lapelio kampus, galima kontroliuoti 

nėrimo gylį. Vobleris su mažu, stačiai 

nulenktu liežuvėliu skirtas seklesniam 

nėrimui, o vobleris didesniu liežuvėliu, 

kurio kampas ne toks didelis, naudojamas 

gilesniam nėrimui. Ypatinga šių voblerių 

savybė yra ta, kad panardinus jį staigiu 

timptelėjimu, pavyzdžiui, į 60 cm gylį, 

nuolat traukiamas vobleris laikysis tame pačiame gylyje, o tai labai naudinga sekliose ir žolėtose 

vietose. Vobleriai, turintys galimybę plaukti tame pačiame gylyje kontroliuojant greitį, labai tinka 

ieškant žuvies dideliame vandens plote ir velkant jauką šalia lėtai plaukiančios valties. Dabar 

dauguma voblerių gaminami iš plastiko ir tuščiaviduriai, vidinė sienelė padengiama atsispindinčiais 

paviršiais atkartoti sidabriniams žuvies žvynams. Į vidų dar dedami rutuliukai, kad judėdami 

sukeltų garsą, kuris dar labiau viliotų žuvis. Labiau patobulinti vobleriai turi dvi kūno dalis, 

galinčias judėti savarankiškai, taip 

išgaunami dar įvairesni judesiai ir 

garsas velkant vandeniu. 

Paveikslėlis Nr. 8.12. 
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Plaukiantys vobleriai. Galima įsigyti įvairaus dizaino, keistų voblerių, kurių gausa 

imituoja beveik visus vabzdžius (žr. paveikslėlį Nr. 8.13.), roplius ar gyvūnus. Kai kurie jų yra 

idealūs tiek šapalų, tiek lydekų gaudymui. Šiuos masalus traukiant nepastoviu greičiu – sustabdant 

ir timpčiojant, kad vobleris pasirodytų vandens paviršiuje, galima sugauti tikrai įspūdingų laimikių. 

Norint dar labiau suklaidinti žuvį, naudojami standartiniai paviršiniai vobleriai, turintys mažą 

propelerį priekinėje dalyje. Toks vobleris tempiamas paviršiuje dideliu greičiu tiesiog sukasi ir 

pralekia zvimbdamas. Tokius voblerius geriausia 

tiesiogiai pririšti prie valo atviros kilpos mazgu nenaudojant suktuko. Gaudydami šiais vobleriais, 

kaip ir kitais paviršiniais, visuomet kirtus žuviai palaukite keletą sekundžių. Visuomet kyla grėsmė, 

kad patraukę per staigiai galite 

išplėšti kabliuką iš žuvies. Taip, 

kaip ir gaudydami šapalą, prieš 

kirsdami leiskite lydekai su jauku 

pasisukti. Atsiminkite, kad 

dauguma masalų kabliukų greitai 

susidėvi ir juos verta gerokai 

paaštrinti prieš žvejybą, ypač 

lydekų žvejybą. 

Neriantys vobleriai. Šie vobleriai, ko gero, rečiausiai naudojami ir taikomi tiems atvejams, 

kai vandens gylis nevienodas, su giliomis duobėmis. Neriantys vobleriai (žr. paveikslėlį Nr. 8.14.) 

skirstomi į lėtai neriančius (pvz. Kwikfish) ir greitai neriančius, pavyzdžiui, Hi-Lo, kuris turi 

liežuvėlį, reguliuojantį staigų nėrimą. Norint taisyklingai naudoti voblerius, užmetus reikia luktelėti 

keletą sekundžių prieš pradedant nuolat traukti. Kai vobleris bus pageidaujamame gylyje, galite 

traukti greičiau ir vobleris paners dar giliau.  

Vobleriai-svareliai. Šie 

vobleriai neutraliai plūduriuoja 

vandens paviršiuje (žr. paveikslėlį Nr. 8.15.). 

Nustojus traukti jie lieka plūduriuoti 

vandenyje; pradėjus vėl traukti, jie neria 

žemyn. Šis sustojimo ir plaukimo būdas 

masina daugelį žuvų, bet labiausiai tinka 

gaudyti starkiams, kurie yra ypač įtarios žuvys 

plėšrūnės. Didelis greitis yra apgaulingiausias 

ir veiksmingiausias būdas gaudyti starkius 

vobleriais-svareliais. Žuviai pamačius masalą, 

Paveikslėlis Nr. 8.13. 

Paveikslėlis Nr. 8.14. 

Paveikslėlis Nr. 8.15. 
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pirmu bandymu jos dažniausiai nepataiko dėl šviesos atspindžio. Suteikite galimybę pabandyti 

antrą kartą. Žvejai klysta manydami, kad lydeka tyčia priplaukė arti kranto sekdama masalą, bet ji 

paprasčiausiai nepataikė į taikinį ir lieka tokia pat sutrikusi, kaip ir žvejys. 

Taip pat vobleriai skirstomi į skęstančius ir neskęstančius. Skęstantys vobleriai sunkesni, 

todėl juos galima toliau užmesti. Neskęstantys vobleriai – suspending tipo vobleriai. Šie vobleriai 

pakimba vandenyje. Žinoma, idealių suspending voblerių nėra. Jie arba labai lėtai skęsta, arba kyla 

į paviršių. 

Vobleriai taip pat klasifikuojami pagal nėrimo gylį. Kiekvienas vobleris pasižymi 

skirtingomis nėrimo savybėmis. Kuo voblerio liežuvėlio kampas mažesnis su voblerio ašimi, tuo 

vobleris giliau neria. Ir atvirkščiai – kuo liežuvėlis statesnis, tuo vobleris mažiau pasineria.  

Pagal formą voblerius galima suskirstyti į tokius pagrindinius tris tipus:  
Minnow tipo vobleriai. Jų forma pailga, primena aukšlę, liežuvėlis nedidelis (žr. paveikslėlį 

Nr. 8.16.).  
 

 

 

 

 

 

 

Shad tipo vobleriai turi platesnį kūną  (žr. paveikslėlį Nr. 8.17).

Paveikslėlis Nr. 8.16. 

Paveikslėlis Nr. 8.17. 
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Fat tipo vobleriai apvalios formos. Primena pasipenėjusią žuvį (žr. paveikslėlį Nr. 8.18.). 

 

  
 

Paveikslėlis Nr. 8.18. 
 

Taip pat galima dar išskirti tokius tipus:  
 

Popper – šie vobleriai yra verpstės formos, dažniausiai neturi liežuvėlio, traukiami su 
truktelėjimais (twichingo būdu), plūduriuojantys (žr. paveikslėlį Nr. 8.19.);  
 
 

   

   
 

Paveikslėlis Nr. 8.19. 
 

Jerk – turi platų kūną, neturi liežuvėlio, traukimo metu tankiai vibruoja, sukelia aukštus 
virpesius. Tinka starkiams, ešeriams žvejoti (žr. paveikslėlį Nr. 8.20.);  
 

  
 

 
 
 

Paveikslėlis Nr. 8.20. 
 

 
Ratlin (žr. paveikslėlį Nr. 8.21.);  

 
  

 
 
 
 
 
 

Jointed vobleriai susideda iš dviejų, trijų dalių (žr. paveikslėlį Nr. 8.22.); 
 

Paveikslėlis Nr. 8.21. 



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 55, viso puslapių 100. 
 

 

  
 
 

Paveikslėlis Nr. 8.22. 
 

8.4. Galvakabliai 
 

Klasikinis ir seniausias žūklės guminukais derinukas – tai masalas, 

užvertas ant galvakablio, susidedančio iš šrato formos švininio svarelio, į 

kurį įlietas specialios konstrukcijos kabliukas (žr. paveikslėlį Nr. 8.23.). 

Šis derinukas lemia ir klasikinį žūklės būdą minkštaisiais spiningo 

masalais, vadinamąjį masalo plukdymą įsivaizduojamomis „pakopomis“. 

Kai masalas užmetamas, guminuko priekyje esantis svarelis tempia jį 

gelmėn, o masalas ima viksnoti uodega, vinguriuoti, žodžiu, išdarinėti 

įvairiausius piruetus, kurie užprogramuoti jo konstrukcijoje.  

Taigi  keliais žodžiais tariant galvakablis – tai švininis arba volframinis svarelis, į kurį įlietas 

kabliukas. 

Galvakablių  formos ir trūkumai: 

Galvakablai pagal formą žvejų kalba skirstomi į rutulius, 

lygintuvus ir arklio galvas. Kokie jų skirtumai?  

Rutulys (žr. paveikslėlį Nr. 8.23.) gerai skrenda, greitai skęsta, 

o tai blogai, kai žvejojama seklesniuose vandens telkiniuose. Greitai 

skęstantį masalą žuvims sunkiau pagriebti, nes žuvis dažniausiai 

atakuoja lėtai besileidžiantį masalą. Patartina naudoti giliuose vandens telkiniuose. 

Lygintuvas (žr. paveikslėlį Nr. 8.24.) blogiau skrenda 

metant. Lėčiau leidžiasi ant dugno. Nusileidus ant dugno 

masalas  laikosi beveik vertikalai. Vertikaliai stovintį masalą 

gana dažnai puola ešeriai. Trūkumas – lengvai kabinasi už 

žolių ir kitų vandenyje pasitaikančių kliūčių. 

Arklio galva (žr. paveikslėlį Nr. 8.25.) blogai 

skrenda, skęsta gana greitai. Didžiausias privalumas – 

Paveikslėlis Nr. 8.23. 

Paveikslėlis Nr. 8.24. 

Paveikslėlis Nr. 8.25. 
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silpnas kabinimasis už žolių, kelmų ir kitų kliūčių, esančių vandenyje. Prikabintas lapelis labai 

padidina masalo skleidžiamą vibraciją, tai pritraukia ir toliau esančias žuvis. 

Taip pat ant galvakablių būna įvairių pritaisymų (žr. paveikslėlį Nr. 8.26.), kurie reikalingi 

masalui prilaikyti arba apsaugoti nuo kliuvinių. Kokie pritaisymai būna: 

 

 

 

               

 

              a)                                                    b)                                                c) 

 

 

 

 

 

                               d)                                                                  e) 

  

a) Galvakablis su spyruokle. Tokiuose galvakabliuose vietoj įprastos užkarpėlės įmontuota 

laisvai besisukanti spyruoklė. Užmovus guminuką ant galvakablio, spyruoklę lyg grąžtą galima 

įsukti į guminuko priekį ir jis patikimai laikosi; 

b) Galvakablis be užkarpėlės, masalas lengviau nusimauna; 

c) Galvakablis, kuriame vietoj spyglių išlietos įrantos. Šis galvakablis patikimai laiko 

masalą; 

d) Galvakablis su kabliuko apsauga. Galvakablis skirtas gaudyti užžėlusiose telkiniuose; 

e) Dažyti galvakabliai su akutėmis. 

Pabaigai apie galvakablius galima pasakyti, kad Lietuvoje spiningautojai dažniausiai 

minkštuosius masalus veria ant rutulio formos galvakablių, nors kaip anksčiau matėme, jų 

gaminama įvairiausių formų, svorių ir spalvų. Turėtume nepamiršti, kad, veriant galvakablį ant 

minkštųjų masalų, jo kabliuko dydį reikia derinti prie masalo matmenų – gerai būtų, kai kabliukas 

išlenda, maždaug ties masalo viduriu ar net šiek tiek arčiau jo priekio (žr. paveikslėlį Nr. 8.27.). 

Paveikslėlis Nr. 8.26. 
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8.5. Tvisteriai 
 

Lietuvoje spiningautojai gaudo dirbtiniais masalais – įvairiausiomis blizgėmis, kurių yra 

nemažai rūšių, kaip antai: vartiklės, pjautinės blizgės, sukrės, vobleriai (žvejų kitaip vadinamais 

viliokais), įvairūs tampomieji bei ant galvakablių maunami minkštieji masalai. Tvisteriai (žr. 

paveikslėlį Nr. 8.28.) – tai masalai, priskiriami  prie tampomųjų-minkštųjų masalų. Jie dažniausiai 

maunami ant įvairiausių formų ir spalvų galvakablių. Minkštieji masalai-guminukai Lietuvoje 

pasirodė maždaug prieš penkiolika metų ir šalyje sukėlė tikrą perversmą. Plėšrūnės žuvys šiuos 

masalus griebė geriau nei iki tol naudotas tradicines 

vartykles ir sukres. Vėliau jų pranašumas jau 

nebuvo toks ryškus, tačiau minkštieji masalai-

guminukai yra vieni universaliausių ir dažniausiai 

naudojamų dirbtinių masalų. Minkštieji masalai-

guminukai dažniausiai gaminami iš silikono ir kitų 

medžiagų, todėl yra elastingi ir palyginti su kitais 

masalais gana pigūs, bet trumpaamžiai. Jei ant jo 

kelis kartus užkibo arba bandė užkibti žuvis 

plėšrūnė, tokia kaip lydeka ar starkis, 

grybštelėdama masalui už uodegos, toks masalas 

jau sugadintas nepataisomai. Dauguma minkštųjų 

masalų plėšrūnes vilioja virpindami uodegą. Palyginti su sukrėmis ir vartyklėmis minkštieji 

masalai-guminukai vandenyje skleidžia mažesnius virpesius, labiau panašius į natūralaus plėšrūnių 

grobio – gyvų žuvelių judesius, ir turbūt tuo paaiškinamas jų efektyvumas. Spalvotų silikoninių 

Paveikslėlis Nr. 8.27. 

Paveikslėlis Nr. 8.28. 
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masalų gamybos technologija palyginti su voblerių ar blizgių daug paprastesnė, todėl jie pigesni ir 

jų galima įsigyti šimtus skirtingų atspalvių, leidžiančių juos pritaikyti prie įvairiausių žūklės sąlygų. 

Sukurta daug guminukų formų, iš kurių dažniausiai mūsų krašte naudojama pjautuvo formos 

kirmėlišką uodegėlę turinti klasikinė virpė (žvejų vadinama tvisteriu).  

Kuo skiriasi tvisteriai vienas nuo 

kito? Tvisteriai yra kelių formų (skiriasi 

uodegėlės), taip pat įvairi spalvų gama. 

Uodegėlių formos skiriasi todėl, kad įvairūs 

gamintojai nori išgauti skirtingus virpesius, o 

spalvos (žr. paveikslėlį Nr. 8.29) turi įtakos 

didesnei žvejybos sėkmei skirtinguose 

vandens telkiniuose ir gaudant skirtingas 

žuvų rūšis (pvz., gaudant Nemune starkius 

labai populiarūs tvisteriai, kurių dominuojanti spalva yra mėlyna) . 

Tvisteriai, kaip minkštieji 

masalai, vieni nenaudojami. 

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 išorę (žr. 

paveikslėlį Nr. 8.30). Patartina 

tvisterio kabliuko galą iškišti į kitą 

pusę nei užlinkusi uodegėlė, kadangi tai 

sumažins galimybę džigaujant tvisterio 

uodegėlei užsikabinti už kabliuko galo.  

 

 

 

8.6. Guminukai (Riperiai) 

 

Paveikslėlis Nr. 8.29. 

Paveikslėlis Nr. 8.30. 
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Lietuvoje taip pat naudojami minkštieji masalai – riperiai. Riperis – tai tam tikrą žuvytę 

primenantis guminukas (žr. paveikslėlį Nr. 8.31.).  

 

 

 

 

 

Riperiai, kaip ir tvisteriai, taip pat nenaudojami žvejyboje vieni. Jie naudojami su 

galvakabliais ar kabliukais (priklauso nuo to, kokią gaudymo sistemą naudosite) perduriant riperį iš 

priekinės jo dalies per vidurį bei iškišant kabliuko galą į viršutinės nugarėlės viršų (viršutinė 

nugarėlė būna platesnė). Riperiai, kaip ir tvisteriai, yra skirtingų formų (kalmaras ir pan.) ir spalvų 

(žr. paveikslėlį Nr. 8.32.). Neabejotinas minkštųjų masalų privalumas tas, kad žuvis jie vilioja tiek 

grimzdami, tiek ir traukiami. Žvejojant guminukais, galimos pačios įvairiausios jų traukimo 

kombinacijos, kurių neįmanoma išgauti jokiais kitais masalais. 

Minkštieji masalai būna įvairiausių dydžių: patys mažiausi – vos 1,5–2,5 cm ilgio, o 

didžiausi – milžiniški, 24–26 cm. Milžiniškos guminės žuvelės daugiau skirtos žūklei velke (ypač 

jūroje), tačiau net ir su 15–20 cm guminukais galima spiningauti. 

Žvejojant minkštaisiais masalais galima išskirti kelis pagrindinius guminuko traukimo 

būdus.  

Paveikslėlis Nr. 8.31. 

Paveikslėlis Nr. 8.32. 
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1. Masalo traukimas trumpais šuoliukais spinigautojų seniai žinomas (žvejų vad. klasikiniu 

džiūgavimu (žr. paveikslėlį 

Nr. 8.33.)). Gaudoma labai 

paprastai: masalas 

užmetamas kuo toliau, 

palaukiama, kol jis nugrims 

iki dugno (tai parodo 

atsileidęs valas ar išsitiesusi 

minkštesnė spiningo 

viršūnėlė). Tada greitai 2–3 

kartus pasukama ritės 

rankenėlė, masalas 

pakeliamas ir įtempus valą 

laukiama, kol jis vėl 

nugrims iki dugno – tai vėl parodys valas ar spiningo viršūnėlė. Pauzė, per kurią po ritės pasukimo 

masalas pasiekia dugną, turi būti ne trumpesnė kaip 1 sek. ir ne ilgesnė kaip 3 sek. Jeigu grimzta 

greičiau, reikia kabinti lengvesnį galvakablį, jeigu ilgiau – sunkesnį. Žuvis beveik visada užkimba 

pauzės tarp traukimu metu ir tai atrodo kaip stuktelėjimas, visais atvejais būtina žaibiškai užkirsti. 

Šiuo būdu gaudomos įvairios prie dugno tūnančios plėšriosios žuvys. 

2. Kitas būdas žvejojant minkštaisiais masalais – kai masalas traukiamas ilgais šuoliukais. 

Šiuo būdu gana dažnai gaudomos lydekos. Viskas atliekama taip pat, ritė sukama kur kas lėčiau ir 

ilgiau, nuo 4 iki 10 kartų. Guminukas kyla aukštyn ir grimzta žemyn daug lėčiau ir ilgiau, 

geriausiai, kai per pauzę grimzta 3–7 sek. Taip traukti masalą galima seklesnėje vietoje. Žuvis gali 

atakuoti masalą tiek jį traukiant, tiek sustabdžius ritę, masalas grimzta virpindamas uodegą, todėl 

reikia visą laiką būti budriam. Čia galima teigti, kad tai yra vieni pagrindinių žvejybos guminukais 

metodai. 

 

 
 

 

     

8.7. Velniukai 

 

Paveikslėlis Nr. 8.33. 



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 61, viso puslapių 100. 
 

Žūklę šiais prieš dešimtmetį iš Baltarusijos ar Rusijos atkeliavusiais masalais kai kurie laiko 

atskira poledinės žūklės šaka, bet galima ją traktuoti ir kaip poledinio spiningavimo rūšį. Velnias 

(žr. paveikslėlį Nr. 8.34.) – tai dažniausiai 8–50 g (rečiau kitokio svorio) viršuje skersai pragręžtas 

pailgas svarelis, pro kurį perkišta iš valo surišta 2–5 cm ilgio kilpa, o ant jos kadaruoja 1–2 kraujo 

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

pavadėliu – šuniplaukos imitacija, nedidele virpe ar kitu viliokliu. Gaudant šiuo masalu nuolat 

stuksenama į dugną, kas labiausiai vilioja žuvis. Bumptelėjęs viliokliu į dugną žvejys įtempia valą 

ir ant kilpos esantys kalbiukai iš lėto slenka valu žemyn viliodami žuvį. Jei po kelių sekundžių 

niekas neužkimba, viskas kartojama iš pradžių. Greta keliamo garso veikia dar stipresnis dirgiklis – 

„velnio“ smūgio į gruntą sukeliami nuosėdų fontanėliai, kurie ilgainiui, t. y. po 15–25 stuktelėjimų į 

dugną, suformuoja drumzlių debesėlį, pakimbantį gana nemažame plote. Jei vanduo skaidrokas, 

tokie debesėliai iš tolo traukia žuvų dėmesį ir netrukus prie jų susitelkia mailius, o paskui grobį 

atsliūkina ešeriai. Šiuo masalu paprastai gaudomi tik ešeriai, tačiau retkarčiais juo pagaunama 

lydekų ir vėgėlių. 

 

 

 
Paveikslėlis Nr. 8.34. 
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Žvejyboje naudojamas pilkeris kartu su sistemėle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvejyboje vietoj sistemėlės naudojamas riperis 
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9 Skyrius. Povandeninės žūklės inventorius 

 

Povandeninė žūklė (medžioklė) angl. spearfishing – tai žuvų medžioklė povandeninei žūklei 

skirtais šautuvais gėluose vandenyse ir jūroje, nardymui nenaudojant autonominius kvėpavimo 

aparatus. Reikia paminėti, kad yra šalių, kur šie aparatai leidžiami (dažniausiai jūroje), Lietuvoje jų 

naudojimas povandeninei žūklei griežtai draudžiamas. 

Povandenine žūklė daug metų egzistuoja kaip vandens sporto šaka (beje, priskiriama 

ekstremalioms sporto šakoms), organizuojamos aukščiausio lygio tarptautinės varžybos, daugeliui 

aktyvų gyvenimą mėgstančių žmonių – tai laisvalaikio praleidimo, saviraiškos forma, aistra, 

energijos įkrova, o kai kuriems – net gyvenimo būdas. 

Į skaidrų vandenį su kauke pasinėręs žmogus dažniausiai jau nebepajėgia atsisakyti nardymo 

visą gyvenimą. Savitas povandeninio pasaulio grožis, betarpiškas bendravimas su jo gyventojais 

kelia žmogaus estetinį lygį, tobulina dvasią, taurina jausmus gamtai. Sunku neįvertinti ir ilgalaikio 

buvimo vandenyje teikiamos naudos medžiotojo kūnui – dirba beveik visi kūno raumenys, 

stiprinama kvėpavimo ir kraujotakos sistemos, normalėja kūno svoris, organizmas grūdinamas. 

Siekiantys rezultatų medžiotojai priversti reguliuoti mitybą, nuolat sportuoti, atsisakyti žalingų 

įpročių, nuolat gilinti teorines žinias. 

Nuo seniausių laikų žmogų viliojo vandenų gelmėse gyvenantys gyviai – žuvys, krabai, 

moliuskai – visų pirma kaip maisto šaltinis. Retas kuris pažangus šiandienos žvejas, o ypač 

povandenininkas, gaudo žuvį tik dėl maisto, egzistuoja daugybė kitų, paprastesnių ir pigesnių būdų 

jos įsigyti. Povandenininkas gali ištisas valandas plaukioti vandenyje, mėgautis povandeniniu 

pasauliu, judėjimo laisve ir nesvarumu trimatėje erdvėje, o jo sumedžiota graži trofėjinė žuvis jam 

yra geriausias jo žinių, meistriškumo ir patirties įvertinimas. Tikras povandeninis medžiotojas su 

vandens gyventojais elgiasi apdairiai, tik vertus dėmesio žuvų egzempliorius renkasi savo 

medžioklės objektu, maksimaliai stengiasi išvengti žuvies sužalojimo atvejų. Todėl daugelio 

žmonių, turinčių menką supratimą apie povandeninę žūklę, o ypač meškeriotojų, greičiausiai iš 

pavydo egzistuojanti antipatija povandenininkams yra visiškai nepagrįsta. 

Pagrindinis sportinės povandeninės žūklės principas – remiantis sukauptu meistriškumu ir 

patirtimi, maksimaliai išnaudoti kad ir nedideles, prie esamų sąlygų ir turimos įrangos atsiradusias 

galimybes, nuolat tobulinant savo pasiruošimą visais aspektais. 

Povandeninė medžioklė – ekstremalus sportas ne vien dėl to, kad čia patiriate didelius 

fizinius krūvius ar kad nuolat esate svetimoje žmogui aplinkoje, bet ir dėl to, kad ji itin azartiška, 

įtraukianti, neretai atjungianti medžiotojo savisaugos mechanizmą, o vandenyje tai gali būti labai 

pavojinga. Tai kaip dėsningumas, dėl to įvyksta nemažai nelaimingų atsitikimų. 
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Sakoma, kad šiaip užsiiminėti povandenine medžiokle neišeis, reikia ja gyventi. Patyrę 

instruktoriai teigia, kad išmokyti povandeninės medžioklės meno negalima, to galima tik pačiam 

išmokti, praleidus vandenyje ir po vandeniu valandų valandas. Galima tik nukreipti pradedantįjį 

medžiotoją tinkama linkme, o tolesnė jo, kaip povandeninio medžiotojo, sėkmė – jo paties rankose. 

Kad išmoktum rasti žuvį ir pradėtum ją medžioti, būtina išmokti komfortiškai jaustis vandenyje, o 

tai sąlygoja du dalykai: 

1. Tinkamai parinkta patikima įranga. 

2. Organizmo pratinimas prie fizinių krūvių, kuriuos patirsite plaukiodami ir nardydami 

sulaikydami kvėpavimą. 

Pradedant domėtis povandenine žūkle, dažnai būna sunku susigaudyti tarp terminų, 

reikalingos įrangos, skirtingų gamintojų. Dažnas sutiktas medžiotojas bandys įrodyti, kad jo 

pasirinktas gamintojas yra geriausias. Atsirinkti tai, kas reikalinga, išties nelengva. Šiame 

straipsnyje apžvelgsime pagrindinius povandeninės žūklės aspektus ir pradmenis. Tikimės, jog tai 

galbūt padės kažkam sutaupyti, investavus į tinkamą įrangą. 

 

9.1. Nardymo kostiumas 

  

Nardymo kostiumas (žr. paveikslėlį Nr. 9.1.) 

– vienas svarbiausių komponentų. Jūsų nardymo 

kokybė labai priklausys nuo to, kaip gerai jausitės 

vandenyje. Ar jums nešalta, ar jūsų judesių nevaržo 

nepatogus kostiumo sukirpimas. Ypač svarbu neriant 

nesušalti. Šiltas kostiumas užtikrins ilgesnį panėrimo 

laiką ir malonesnę medžioklę. Šlapi kostiumai 

nardymui paprastai veikia tokiu principu – jie įleidžia 

šiek tiek vandens tarp medžiagos ir kūno. Kūnas 

vandenį sušildo, o kostiumas neleidžia jam smarkiai 

cirkuliuoti. 

Visi kostiumai siuvami iš neopreno, 

medžiagos, kuri ypač plūdri. Tai reiškia, kad norint 

su kostiumu panerti jums prireiks svorių diržo. Plačiau apie svorio diržus kiek vėliau.  

Kostiumai siuvami įvairiausių dydžių bei storių. Storiai vyrauja nuo 3 mm iki 7 mm. 

Lietuvos vandenims primygtinai rekomenduojame 7 mm kostiumą. Be abejonės, kuo storesnis 

kostiumas, tuo daugiau svorių jums reikės, norint panerti. Nepamirškite – ypač daug šilumos 

Paveikslėlis Nr. 9.1. 
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organizmas netenka per galvą. Todėl geras kapišonas būtinas, norint nesušalti (kostiumo pvz. su 

kapišonu žr. paveikslėlyje Nr. 9.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Kompensacinės liemenės 

 

Plūdrumo kompensatorius, arba kompensacinė 

liemenė (pavyzdys Nr. 9.3.), yra vienas svarbiausių nardymo 

įrangos elementų. Kompensacinė liemenė atlieka labai daug 

funkcijų. Prie jos tvirtinsite visus kitus nardymo įrangos 

elementus, ji laikys jūsų kvėpavimo balioną, daugelis 

kompensacinių liemenių turi integruotas svorio sistemas ir, 

žinoma, svarbiausia jos funkcija – užtikrinti narui reikalingą 

plūdrumo lygį neriant bei išlaikant narą ant vandens 

paviršiaus, kai jis nepanėręs. Renkantis liemenę reikėtų 

atsižvelgti į tai, kokį nardymo stilių ar rūšį ruošiatės pasirinkti. 

Pagal savo tipą ar konstrukciją kompensacinės liemenės būna:  

Liemenės tipo (Jacket Style BCD) – tai labiausiai 

paplitusi konstrukcija, gana paprasta ir narų mėgstama. Oro pūslės tokioje liemenėje išdėstytos 

tolygiai pagal, galima sakyti, visą liemenės plotą. Tokia liemenė užtikrina ypač stabilią padėtį, kai 

naras būna ant vandens paviršiaus, ir neutralų plūdrumą bet kokiuose gyliuose. Kaip trūkumą 

galima pažymėti tai, kad visiškai pripūsta ji juntamai apspaudžia narą ir šiek tiek gali varžyti 

judesius.  

Paveikslėlis Nr. 9.2. 

Paveikslėlis Nr. 9.3. 
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Sparno tipo (Back Mounted arba Wing Style BCD). Šioje konstrukcijoje oro pūslė 

tvirtinama už nugaros ir truputėlį panaši į sparną. Iš čia ir kilo pavadinimas. Jos privalumas: ji 

nevaržo naro judesių, su ja lengviau išsilaikyti horizontalioje padėtyje nėrimo metu. Tačiau su ja 

sunkiau išsilaikyti vertikalioje padėtyje ant vandens paviršiaus, kai, tarkim, po nėrimo narui tenka 

ilgiau laukti jo paimančio laivo. Tokią liemenę dažniau renkasi narai, kurie užsiima povandenine 

fotografija, nardo į didesnius gylius, planuoja naudoti daugiau nei vieną balioną.  

Taip pat egzistuoja pažangaus dizaino BCD (Advanced Design BCD), kurioje bandoma 

pritaikyti teigiamas savybes iš anksčiau minėtų konstrukcijų. Daugelis šiuolaikiškų liemenių turi 

integruotą svorių sistemą. Naudojant tokias sistemas pavyksta išvengti per didelio juosmens 

apkrovimo bei tolygiai išdėstyti nardymo svorius. Daugelis narų naudoja tokią sistemą 

kombinuodami su svorių diržu. Yra ir labai konservatyvių narų, kurie naudoja tik svorio diržą ir 

vengia integruotų svorių. Mūsų nuomone, integruoti svoriai gerai, jeigu prižiūrite savo liemenę, 

todėl tikimybė, kad prarasite svorius nėrimo metu, minimali. Ir jeigu kartais taip nutiktų, pametę 

vieną kišenę prarasite tik dalį svorio, o ne visą, todėl tikėtina, kad jums pavyks suvaldyti plūdrumą 

ir su draugų pagalba saugiai pasiekti paviršių.  

Dar viena plūdrumo kompensatoriaus konstrukcija – tai vadinamasis sparnas su nugarine 

plokšte. Tokį plūdrumo kompensatorių naudoja techninio nardymo atstovai, plokštė būna iš 

nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio arba anglies pluošto. Prie jos tvirtinamas sparnas, petnešų 

sistema bei dažniausiai suporinti nardymo balionai. Tokio tipo sistemos tampa vis populiaresnės ir 

tarp pramoginio nardymo atstovų, sparnai būna įvairių dydžių ir prie jų gali būti tvirtinamas ir 

vienas balionas. Dažniausiai visos BCD turi kelis oro išleidimo vožtuvus, tai gana patogu. 

Renkantis BCD svarbu pasirinkti tinkamo dydžio liemenę. Prisiminkime, kad ją vilksimės ant 

kostiumo. Liemenė turėtų patogiai gulėti ant jūsų kūno. Visiškai pripūskite liemenę, kol suveiks 

apsauginiai vožtuvai, tokioje padėtyje BCD neturėtų varžyti jūsų kvėpavimo. Patikrinkite, ar 

pasiekėte visus išleidimo vožtuvus ir sagtis, ar galite viena ranka manipuliuoti infliatoriumi. 

Liemenė – nevienadienis pirkinys, tinkamai prižiūrima ji tarnaus jums ilgai, taigi vertėtų rinktis 

tikrai kokybišką daiktą. Vidutiniškam rekreaciniam narui dažniausiai užtenka 9–18 kg keliančios 

galios turinčios liemenės, nardant sudėtingesnėmis sąlygomis, kai naudojama daugiau įrangos, 

technonėrimams dažniausiai naudojamos 18–36 kg keliamosios galios liemenės.  
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Paanalizuokime konkrečią liemenę ir pažiūrėkime, ką tokiu atveju nurodo gamintojo 

ekspertai. Imame kompensacinės liemenės, pavaizduotos 

pavyzdyje Nr. 90, gamintojo teikiamus privalumus. 

Gamintojas aprašydamas savo gaminį nukreipia mus į 

intuityvią plūdrumo reguliavimo sistemą i3, kuri, jo 

manymu, labai paprasta reguliuojant plūdrumą. Taip pat 

gamintojas nurodo, kad pasinaudojus Sea Quest i3 

sistema daugeliui dings noras naudotis įprastiniu 

infliatoriumi. Kitą savo gaminio privalumą gamintojas nurodo, kad liemenė turi 2 vožtuvus  

(išleidžiant orą iš šios liemenės atidaromi abu vožtuvai. Praėjo tie laikai, kai reikdavo galvoti, kurį 

vožtuvą atidaryti – apatinį ar viršutinį?). Šis įrenginys tikrai geras, kadangi priklausomai nuo jūsų 

padėties po vandeniu atsidarys reikalingas vožtuvas. Kadangi šie Flat E-valves vožtuvai vienpusiai, 

patekti vandeniui į liemenės vidų pro kitą vožtuvą galimybių nėra.  

Toliau gamintojas, pateikdamas savo gaminį, pirkėją gundo jo sukurtos sistemos paprastumu. 

Gamintojas nurodo – Sea Quest i3 sistema paprasta valdyti. Norėdami kilti į viršų, keliame 

rankenėlę į viršų, norėdami leistis žemyn, rankenėlę spaudžiame žemyn (žr. paveikslėlį Nr. 9.4.). 

Šis išradimas tikrai palengvina naro darbą. Tai paprasta ir genealu. Rankenėlė su specialiu 

padengimu neleidžia pirštams nuslysti mūvint pirštines. 

Į ką reikėtų papildomai atkreipti dėmesį, įsigyjant 

kompensacines liemenes? Tai papildomi aksesuarai, padedantys 

geriau narui jaustis. Gamintojas dar siūlo analizuojamos 

paveikslėliuose kompensacinės liemenės papildomus aksesuarus: 

- Nauja integruota kišenė Octo-PocketTM jūsų 2-os pakopos 

oktopusui – tai patogus ir patikimas tvirtinimo būdas (žr. 

paveikslėlį Nr. 9.5.). 

- Išorinė liemenės dalis pagaminta iš 

ArmorshieldTM Cordura® medžiagos, kuri pasižymi tvirtumu dėl 

ypatingo pynimo technologijos.  

- Šeši D-tipo nerūdijančio plieno žiedai skirti įvairių 

aksesuarų tvirtinimui. 

- Patogi rankenėlė liemenės viduje naudojama liemenės pernešimui. 

- Specialus tvirtinimas ant kairiosios kišenės peiliui Squeeze Lock. 

Visi šie papildai gal ir nereikalingi, tačiau įsigydamas kompensacinę liemenę kiekvienas 

naras pageidauja, kad ji atliktų daugiau funkcijų nei paprastai. 

 

Paveikslėlis Nr. 9.4. 

Paveikslėlis Nr. 9.5. 
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9.3. Reguliatoriai 

 

Reguliatorius lietuvių kalbos žodyne nurodomas kaip įtaisas mechanizmo veikimui 

reguliuoti. Reguliatorius nardyme reguliuoja oro padavimą narui nardymo metu. Dažnai iš narų 

galima išgirsti klausimą – kuris reguliatorius geriausias? Atsakyti sunku todėl, kad iš esmės sunku 

apibrėžti tą „geriausias“. Ar geriausias yra tas, iš kurio lengviausiai kvėpuoti? O gal tas, kuris gali 

dirbti didesniame gylyje? O galbūt kalbama apie patikimumą, o gal apie beprobleminį servisą bet 

kurioje pasaulio vietoje? Galbūt kažkam labiausiai svarbu pats konstrukcijos patikimumas, t. y. kad 

reguliatorius atlaikytų smūgius, nereikalautų priežiūros ir pan. Dar kitiems žmonėms labai svarbu, 

kad antra pakopa būtų „dvipusė“ – t. y. ją galima būtų naudoti tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės – 

tai svarbu techniniams narams, montuojantiems „steidžinius“ balionus iš šono. Nardantiems 

šaltuose vandenyse svarbiausia, kad reguliatorius neužšaltų. 

Kaip matome, yra daugybė kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Pabandykime nusakyti, 

kokie pagrindiniai duomenys reikalingi, siekiant įsigyti reikiamą reguliatorių. 

Testuojant reguliatorius dažniausiai naudojamos ANSTI mašinos. Testai ant simuliatoriaus 

visada svarbūs – mašina nešališka, testą galima kartoti kelis kartus, jo sąlygos tos pačios. Testuojant 

reguliatorius reikia laikytis ES standartų (šiuo metu EN250 standartas), nes juos privalo atitikti visi 

reguliatoriai, parduodami Europoje. Nustatymui naudojami duomenys: mišinys (šiuo atveju – oras), 

panirimo gylis (matuojamas metrais), kvėpavimo dažnis (matuojamas litrais per minutę arba 

įkvėpimo skaičius per minutę), slėgis balione (matuojamas bareliais) ir nustatoma vandens 

temperatūra (matuojama laipsniais). Taip pat atliekant testus ANSTI mašinomis svarbiausias 

parametras yra kvėpavimo darbas, kuris standartiškai negali būti didesnis nei 3 džauliai/litrui. 

Taigi pirmas momentas, renkantis reguliatorių, yra jo techniniai duomenys. 

Antras pasirinkimo momentas yra reguliatoriaus patogumas nardymo metu, forma. Paimkime 

kai kurių gamintojų pavyzdžius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomic Aquatic T2 Apeks XTX200 TUNGSTEN 
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Šiuo atveju formų yra daug ir jos skirtingos, todėl sprendžiant, kokį geriau pasirinkti, galima 

tik pasitarus su pardavėjais ar patyrusiais narais, nes kiekvienas nardymo būdas gali būti skirtingas 

ir reikalauti kokių nors konkrečių reguliatoriaus privalumų. 

 

9.4. Kaukės 

Tai tikriausiai svarbiausia įrangos 

dalis medžiotojui. Kaukė (žr. paveikslėlį Nr. 

9.6.), kuri netaisyklingai „guli“ ant jūsų 

veido, rasoja, ne tik kad kelia daug 

nepatogumų, bet ir pavojų. Gerai matyti po 

vandeniu – raktas į medžiotojo sėkmę. 

Išmeskite iš galvos gausybę skambių 

gamintojų pavadinimų. Išsirinkite kaukę, kuri 

tinka Jūsų veidui. Kadangi vienodų veido 

formų paprasčiausiai nebūna, geriausiai būtų 

apsilankyti nardymo reikmenų parduotuvėje 

ir tiesiog visas kaukes išbandyti. Populiarus 

būdas nustatyti, ar kaukė tinkama, yra toks: imate kaukę ir dedate ją prie veido. Kaukė turi patogiai 

priglusti. Tada švelniai įtraukiate oro per nosį, ir kaukę pritraukia. Pažiūrėkite žemyn – kaukė turi 

nekristi. Jeigu kaukė krinta, vadinasi, ji jums netinka. Nepamirškite įsitikinti, ar patogu suimti savo 

nosį, kadangi to jums prireiks neriant, norint išlyginti slėgį ausyse. 

Jeigu planuojate nerti į didelius gylius (giliau nei 20 metrų), turėtumėte rinktis mažesnio 

tūrio kaukę – išlyginti slėgį joje bus daug lengviau. Tiesa, šių kaukių trūkumas, jog jų matomumo 

zona labai siaura. Priešingai, jeigu planuojate medžioti nedideliuose gyliuose, galite sau leisti įsigyti 

didesnio tūrio kaukę – matomumo zona bus žymiai platesnė. Nepamirškite – medžioklėje gerai 

matyti – didelis privalumas. 

Įsigiję kaukę, gali būti, jog susidursite su rasojimo problema. Populiarus metodas yra 

paspjaudyti ant kaukės stiklų iš vidaus, patrinti ir išplauti kaukę vandeniu. Kitas būdas yra ištrinti 

stiklus dantų pasta. Vienas šių būdų jums tikrai pravers, o ne visos kaukės ir rasoja. 

Coltri Sub OCEAN C11000 Poseidon XSTREAM DURATION 90 

Paveikslėlis Nr. 9.6. 
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9.5. Plaukmenys 

 

Šnekamojoje kalboje lietuviai dažniausiai 

plaukmenis vadina „lastais“ (žr. paveikslėlį Nr. 9.6.). 

Kadangi renkame įrangą, skirtą medžioklei, turime naudoti 

ilgus plaukmenis. Rinkoje yra tikrai nedidelis ilgų 

plaukmenų pasirinkimas. Didesnis judėjimo greitis leis 

ilgiau būti ten, apačioje. Jeigu planuojate medžioti iki 20 m 

gylyje, ieškokite minkštų plaukmenų. Bet svarbiausia – 

kaip fiksuojasi koja. Šiek tiek spaus – ir turėsite 

skausmingų pritrynimų, bus per laisvi, tikėtina, kad 

plaukmenį pamesite. Visi fridaivingui, o tuo pačiu ir 

medžioklei, skirti plaukmenys yra „uždaru“ kulnu. Todėl šio tipo plaukmenys dėvimi su neopreno 

kojine ant kojos, todėl nepamirškite to matuodamiesi plaukmenis. 

 

9.6. Nardymo balionai 

 

Nardymo balionai (žr. paveikslėlį Nr. 9.7.) 

nardyme yra vienas pagrindinių įrenginių, jei norima būti 

po vandeniu ilgiau ir nardyti giliau. Pagrindiniai 

duomenys, kurie reikalingi narui, renkantis nardymui 

skirtus balionus, yra: 

Talpa – matuojama litrais; 

Suspaudimo laipsnis – matuojama bareliais; 

Diametras – matuojama milimetrais; 

Papildoma įranga (padas, čiaupas, laikikliai ir t. t.). 

Nardymo balionų talpa yra nuo 1 iki 20 litrų. 

Suspaudimo laipsnis reiškia oro sutankėjimą balione 

(pvz., 230 BAR), diametras reiškia baliono skersmenį (pvz., 204 mm). Taip pat svarbus yra čiaupas, 

nes prie baliono čiaupo tvirtinama žarna, einanti į reguliatorių, todėl jo skersmenys turi atitikti 

žarnos pajungimo dalies skersmenį. 

Paveikslėlis Nr. 9.6. 

Paveikslėlis Nr. 9.7. 
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9.7. Svorio diržai, svoriai 

 

Svorio diržai naudojami tam, kad naras galėtų panerti giliau, nes kuo giliau neri, tuo 

vandens spaudimas tave kelia atgal į paviršių. Kadangi žmonės yra skirtingų ūgių, svorių ir figūrų, o 

tuo pačiu ir jų kostiumai, kiekvienam reikalingas individualus svoris, kompensuosiantis kostiumo 

plūdrumą. Žinoma, priklauso nuo gylių, į kuriuos nardoma, tačiau medžiotojas turėtų reguliuotis 

diržą taip, kad bent jau iki 6 metrų gylio būtų teigiamai plūdrus. Nardytojai dažniausiai dedasi 

svorio liemenes, svorio diržus (žr. paveikslėlį Nr. 9.8.), į kuriuos pagal numatomą nėrimo gylį 

prisideda papildomų svorių. 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, kieti, tiesiog veriasi švino gabalai ant diržo ir visa sistema svorių, 

kurie ant nugaros primena X raidę. Skirtumo jokio, tiek vieni, tiek kiti, jei tinkamai 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 galėsite ilgiau būti po vandeniu ir išlipdami 

nejausite stipraus nugaros skausmo. Taip pat kartais naudojami svareliai ant kojų siekiant pasiekti 

didesnį gylį. 

Svorio diržai Svorio liemenė 

Paveikslėlis Nr. 9.8. 
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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 

geografija, dažnai turi būti vienoje vietoje, kad pavyktų nufotografuoti įdomų vaizdą, todėl jie 

plaukmenų tuo atveju nenaudoja, o naudoja batus. Taip pat batus naudoja ir po vandeniu darbus 

atliekantys narai. Kyla klausimas – kokie tai turi būti batai? 

Paprastai nei mes įpratę matyti nardymui skirti batai yra 

pagaminti ne iš odos ar panašiai, 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.), kad apsaugotų naro kojas nuo dugno nelygumų (žr. 

paveikslėlį Nr. 9.9.). Povandeninius darbus atliekančių narų batai yra 

kitokie, nes jie turi apsaugoti naro kojas, priklausomai nuo darbų 

pobūdžio, tačiau jų mes nenagrinėsime. 

Nardymo kojinės (žr. paveikslėlį Nr. 9.10.) 

naudojamos dažniau nei batai. Kojinės naudojamos su 

plaukmenimis, taip pat, kai nardoma šaltesniuose vandenyse, 

nes kojos turi didesnę savybę greičiau atšalti. Kojinės 

gaminamos dažniausiai iš kelių audinių (neopreno, nailono ir 

pan.). Renkantis kojines svarbus jų storis, nes norėdami 

panerti giliau susidursite su šaltesniu vandeniu, todėl didesnė 

tikimybė kojas atšalti. Kojinių storis matuojamas milimetrais, 

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

Nardymui skirtos pirštinės – taip pat svarbus aksesuaras. 

Nardytojas po vandeniu turi didelę galimybę sužeisti, nes po 

vandeniu rankos nėra tokios jautrios, be to, plaštakos, kaip ir 

pėdos, turi savybę greičiau atšalti. Pirštinės, kaip ir kojinės, 

gaminamos iš panašių medžiagų, tačiau ant pirštinių dažniausiai 

būna mandžetai, kurie apsaugo jas nuo pametimo, be to, 

neleidžia patekti įvairiems vandenyje esantiems mikrodaiktams 

tarp rankos ir pirštinės. Taip pat pirštinių vidinės dalys gali būti 

Paveikslėlis Nr. 9.9. 

Paveikslėlis Nr. 9.10. 
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padengtos guma, kad nardytojas geriau galėtų paimti daiktus (žr. paveikslėlį Nr. 9.11.). 

Nardydami šiltuose vandenyse nardytojai 

nenaudoja visai uždarų kostiumų, todėl kyla problema, 

kad galva būna atvira ir į ausis patenkantis vanduo gali 

ne vienam nardytojui sukelti sveikatos problemų. Šiuo 

atveju nardytojai naudoja galvos raiščius, kurie 

pagaminti taip, kad apsaugotų ausis nuo vandens 

poveikio. Priešingai nei nardant šiltuose vandenyse, 

šaltesniuose vandenyse nardytojai naudoja nardymo 

šalmus (žr. paveikslėlį Nr. 9.12.), kurių pagrindinė 

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

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

 

9.9. Prietaisų konsolės 

 

Nardant kyla įvairių problemų, t. y. narui sunku susiorientuoti, ar 

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

koks slėgis yra jo buvimo vietoje. Todėl nardytojai papildomai naudoja 

prietaisų konsoles, kurias tvirtina ant rankų. Prietaisų konsolėje 

dažniausiai būna įmontuotas manometras, kompasas, gylmatis, kartais 

kompiuteris. Pateikiamame paveikslėlyje (žr. paveikslėlį Nr. 9.13.) 

sumontuoti 400 barų manometras, kompasas ir gylmatis. 

 

9.10. Kompiuteriai 

 

Kompiuteriai (žr. paveikslėlį Nr. 9.14.), kaip ir prietaisų konsolės, 

skirti nardytojui suteikti informaciją, reikalingą jam panirus po vandeniu. 

Priešingai nei prietaisų konsolės, kompiuteriai turi didesnes galimybes 

suteikti nardytojui daugiau informacijos, be to, jų apimtis nedidelė, o tai 

papildomai neapkrauna nardytojo. Kokius dažniausiai duomenis gali 

pateikti kompiuteris? Sujungus su siųstuvu, kompiuteris gali parodyti oro 

slėgį, apskaičiuoti oro likutį konkrečiam panirimo laikui, rodyti laiką, 

registruoti buvimo vietas bei navigaciją, parodyti gylį, temperatūrą, 

iškilimo ar nėrimo laiką, teikti garsinius signalus, atlikti kitus matavimus, 

tokius kaip širdies dažnio matavimą bei panašiai. Taip pat kompiuteris 

Paveikslėlis Nr. 9.12. 

Paveikslėlis Nr. 9.13. 
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patogus tuo, kad užfiksuotus duomenis nardytojas krante gali persikelti į personalinius kompiuterius 

bei tinkamai išanalizuoti panirimo duomenis.  

 

9.11. Prožektoriai 

  

Nardytojai, nardantys giliau, į tamsesnius vandenis, 

tamsiu paros metu dažnai neapsieina be prožektorių. 

Pagrindinis reikalavimas prožektoriams, naudojamiems po 

vandeniu, yra atsparumas vandeniui. Kitas reikalavimas, 

keliamas prožektoriams, – tai šviesos srauto galia. Be 

pagrindinių reikalavimų, prožektoriams taip pat keliami 

patogumo reikalavimai, nes prožektorius turi būti 

nesunkus, patogus paimti ir panašai. Nardymui skirti 

prožektoriai dažniausiai gaminami iš lengvo aliuminio 

lydinio, stiklai atsparūs subraižymui. Prožektorių tarpinius 

sujungimus dažniausiai saugo guminės įvorės, kurios 

neleidžia patekti vandeniui į prožektorių. Prožektoriai gali būti su guminiais tvirtinimais ant 

nardytojo galvos (žr. paveikslėlį Nr. 9.15.), gali būti ir rankiniai, turintys atitinkamus pritvirtinimus 

prie nardymo kostiumo, rankos. 

 

9.12. Vamzdeliai 

 

Vienas dažniausiai povandeninėje medžioklėje naudojamų įrankių – 

vamzdeliai (žr. paveikslėlį Nr. 9.16.). Jo prireikia, kai povandeninė medžioklė 

vykdoma negiliame vandenyje, žiūrint į žuvis iš viršaus. Kitas vamzdelio 

privalumas povandeninėje medžioklėje yra tas, kad nardant su balionais 

išmetamas dvideginis sukelia burbulus, o jie baido žuvis ir medžiotojas negali arti 

priplaukti prie pasirinkto taikinio. Šiuo atveju viskas, ko jums reikia, tai 

paprasčiausias J formos vamzdelis. Toks vamzdelio tipas labiausiai pripažintas 

medžiotojų. Didžiausias šio vamzdelio privalumas – patogumas ir tylus „darbas“. 

Vamzdelis gali būti su vienu vožtuvu. Vožtuvas – gale, kad būtų galima išpūsti 

susirinkusį vandenį. Jis vadinamas pusiau sausu. Na, ir trečias – sauso tipo 

vamzdelis. Jo tiek apačioje, tiek viršuje – vožtuvai. Teoriškai į jį vanduo nepatenka, bet, medžiotojų 

nuomone, tai tik teorija. Stenkitės vengti vamzdelių su vožtuvais ar kita atributika – jie veikia, bet 

Paveikslėlis Nr. 9.15. 

Pav. Nr. 9.16. 
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dažnai sugenda, kai to mažiausiai tikitės, o ir po vandeniu kelia papildomą pasipriešinimą neriant. 

Įsitikinkite, kad kandiklis patogus ir nespaudžia dantenų.  

 

9.13. Šautuvai 

Svarbiausias medžiotojo elementas – povandeninis šautuvas. 

Šautuvai būna „pneumatiniai“, „hidropneumatiniai“, „spyruokliniai“ ir 

„guminukai“, arba kitaip, arbaletai. Jų veikimo mechanizmas skirtingas, 

bet esmė ta pati. Tarp medžiotojų populiariausi yra pneumatiniai šautuvai 

ir arbaletai. Dėl šios priežasties ir pakalbėsime apie šių dviejų šautuvų 

savybes. Jei kalbėsime apie „pneumatinį“ šautuvą (žr. paveikslėlį Nr. 

9.17.), galima drąsiai teigti, kad tai populiariausias, patogiausias ir nedaug 

priežiūros reikalaujantis ginklas. Sakydamas populiariausias ir 

patogiausias, turėjau omenyje, žinoma, jų pritaikomumą ežerų ir upių 

sąlygoms. Tokio šautuvo veikimo principas – tai suspausto oro jėga 

stumiamas stūmoklis, kuris savo ruožtu stumia harpūną iš vamzdžio ir 

padeda harpūnui nuskristi tam tikrą atstumą. Šių šautuvų kompaktiškumas, patogumas ir galimybė 

užsidėti įvairius antgalius ir lemia jų populiarumą. Tokio šautuvo smūgio jėga priklauso nuo kelių 

faktorių. Dažniausiai tai šautuvo ilgis, harpūno fiksavimo mechanizmo išdėstymas ir šautuvo 

vidinių detalių veikimo principas. Naujokui rekomenduotina rinktis šautuvą apie 50–60 cm ilgio. 

Vėliau  medžiotojas, įgijęs daugiau patirties ir apsisprendęs dėl savo medžiojimo stiliaus, galės 

įsigyti kitą, labiau jam tinkantį šautuvą.  

„Guminukas“, arba kitaip arbaletas (žr. paveikslėlį Nr. 9.18.) 

– dažniausiai ilgas (vidurkis Lietuvos sąlygomis apie 75 cm) šautuvas 

su gale esančia rankena. Jo veikimo principas jau visai kitoks – čia 

harpūną stumia stora guma, kuri po gaiduko nuspaudimo 

susispaudžia ir grįžta į įprastinę padėtį. Kaip ir „pneumatų“, smūgio 

jėga čia priklauso nuo šautuvo ilgio, taip pat nuo gumos storio ir 

gumų skaičiaus. Ne visada daugiau didesnio diametro gumų yra 

geriau nei viena. Pavyzdžiui, kartais dvi 13 mm diametro gumos 

šauna daug geriau nei tiek pat 18 ar 20 mm diametro gumų. Bet tai 

jau tik detalės. Arbaletai dažniausiai naudojami, kai geras 

matomumas ir žuvys neprisileidžia medžiotojo per šūvio atstumą. Dėl savo ilgio jie leidžia 

medžiotojui būti pakankamai toli nuo žuvies ir tuo pačiu iššauti lemiamą, taiklų šūvį. Arbaletas – tai 

labai taiklus ginklas, dažniausiai naudojamas su vienšakiu antgaliu – „kulka“. Yra specialių strėlių 

Paveikslėlis Nr. 9.17. 
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su trišakiais, tačiau jos naudojamos su trumpais arbaletais norint nušauti smulkesnę žuvį ar ungurį. 

Labai dažnai tenka išgirsti klaidingą nuomonę, kad arbaletai galingesni nei pneumatiniai šautuvai. 

Taip atsitinka dėl to, kad medžiotojai bando lyginti kokių 75 cm arbaletą ir 55 cm pneumatinį 

šautuvą. Jeigu bandytume palyginti du vienodo ilgio šautuvus, tai pneumatinio šautuvo smūgio jėga 

būtų daug didesnė nei arbaleto. Prieš pirkdami šautuvą povandeninei medžioklei, pasitarkite su 

bendraminčiais, palaikykite rankose vienus ir kitus šautuvus, galiausiai paprašykite, kad kolega 

duotų pabandyti iššauti vienu ar kitu ginklu. 

Kadangi trumpai aptarėme ginklus, aptarkime ir povandeninėje žūklėje naudojamas strėlės ir 

antgalius. 

Strėlės gaminamos dažniausiai iš nerūdijančio plieno, tačiau būna skirtingų formų, nes 

vienos skirtos pneumatiniams šautuvams, kitos – arbaletams ir t.t. Pateikiame kelis strėlių 

pavyzdžius:  

 

 

 

 
 
 
 
               Nerūdijančio plieno strėlės         Nerūdijančio plieno strėlė su sriegiu, skirta arbaletams 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Nerūdijančio plieno strėlė su dviem vėliavėlėmis 
 

Taip pat pateikiame strėlių antgalių pavyzdžius: 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 

   Vienašakis strėlės antgalis     Penkiašakis strėlės antgalis      Trišakis strėlės antgalis 
 

9.14. Įvairūs aksesuarai 
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Peilis (žr. paveikslėlį Nr. 9.19.) – nors labai dažnai 

medžiotojų jis nesureikšminamas, bet yra privalomas. Galbūt jį 

tenka panaudoti nedažnai, bet be jo nepatartina niekada medžioti. 

Niekada negali žinoti, ar nepasigailėsi jo nepasiėmęs, kai 

įsipainiosi į neatsakingai paliktus žvejų ar brakonierių tinklus. 

Tokiu atveju jis taps geriausias tavo draugu. Taip pat peilis dažnai 

reikalingas, kad nuramintum didelę žuvį. Tokiu atveju žuvis 

nesikankins ir besiblaškydama ant kukano netrukdys jums toliau 

medžioti. Peilis turi būti su dėtuve, turėti fiksatorių, kad 

nardydamas jo nepamestumėte ar nesusižalotumėte. 

Kukanas (žr. paveikslėlį Nr. 9.20.) – tai toks prietaisas, kuris 

reikalingas laikyti prie savęs sumedžiotą laimikį. Labai nepatogu 

be jo, kadangi tenka tempti su savimi valtį arba plaukti į krantą ir 

pasidėti, o tai ne pats geriausias variantas medžiojant. Pagal savo 

konstrukciją jie būna pačių įvairiausių tipų, bet kiekvienas 

medžiotojas pasirenka jam patogiausią. Svarbiausia, kad jis be 

problemų tvirtintųsi prie jūsų diržo ar svorių sistemos ir 

patikimai laikytų žuvį. 

 

10 Skyrius. Poledinės žūklės inventorius 
 

 
Poledinė žvejyba Lietuvoje išpopuliarėjo palyginti neseniai. Dar prieš pusšimtį metų žvejų, 

gaudančių žuvis iš po ledo, buvo gerokai mažiau nei dabar. Net ir šiuo metu po ledu žvejoja apie 

60–70% žvejų, aktyviai meškeriojančių kitais metų laikais, ir tik vos 10–20% tų, kurie žvejoja 

vasarą vos vieną, du kartus per mėnesį. Žieminės žūklės entuziastų kasmet vis gausėja, nes tam 

sudaromos visos sąlygos: parduotuvėse gausu šiai žvejybai skirtų įrankių, patogių bei šiltų drabužių 

ir apavo, specialių neperšlampamų ir neskęstančių kostiumų, sunkias ir nepatogias peikenas pakeitė 

sudedamieji aštrūs ledo grąžtai, lengvai ir greitai įveikiantys storą ledą. 

Poledinio  žūklės sezono pradžia – subjektyvus dalykas. Šis žūklės sezonas prasideda tada, 

kai užšąla vandens telkiniai, bet ne kalendorinės žiemos pradžioje. Lietuvoje žiemos nepastovios, 

tad dažnai žvejai ant pirmojo ledo užlipa tik gruodžio pabaigoje ar sausį, bet pasitaiko, kad jau 

spalio pabaigoje ledas padengia nedidelius stovinčio vandens telkinius. Sezono trukmė irgi sunkiai 

Paveikslėlis Nr. 9.19. 

Paveikslėlis Nr. 9.20. 



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 78, viso puslapių 100. 
 

nuspėjama. Ankstyvas pavasaris kartais kovo pradžioje priverčia baigti poledinę žūklę, o kartais 

žvejai iš po ledo meškerioja dar ir visą balandį. 

Ar ilgai laikysis ledas vandens telkinyje, kai vanduo užšals, priklauso ir nuo telkinio pobūdžio. 

Pirmiausia ledas padengia nuo vėjo ir saulės giliai lomose ar miškuose pasislėpusius mažus ir 

seklius ežeriukus, tvenkinius, balas. Pakanka, kad kelias dienas pašaltų, ir šiuos telkinius padengia 3 

cm storio ledas. Tada drąsiausi žvejai jau bando žvejoti tų telkinių pakraščiuose. 

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

gaudo avižėlėmis, blizgutėmis arba plūdinėmis meškerėmis. Tarp žvejų mėgėjų dar populiaru žiemą 

gaudyti plėšriąsias žuvis vėliavėlėmis arba skrituliais. 

Saugus ledas. Žūklaudami ant ledo žvejai privalo laikytis atsargumo priemonių. Esant -10 

°C temperatūrai vieną žmogų (sveriantį 100 kg) išlaiko ne plonesnis kaip 7 cm ledas. Patikimas 

ledas yra skaidrus ir žalsvo arba melsvo atspalvio. Jei ledas baltas (pieno spalvos) – jis 

nepatikimas. Grupę žmonių (-10 °C) išlaiko 15 cm ledas. Lengvąjį automobilį arba krovininį 

automobilį be krovinio išlaiko atitinkamai 26 ir 31 cm ledas. Pagal galiojančias taisykles ledu 

važinėti gali tik žvejybos įmonių bei aplinkos apsaugos agentūrų automobiliai. 

Žvejojant ant pirmojo ledo reikia turėti kirvį arba peikeną. Jais galima patikrinti ledo 

tvirtumą. Jei smogus peikena ledas prakertamas iš karto arba smūgio vietoje pradeda skilinėti ratais 

– toks ledas nepatikimas. Žvejybinėje dėžėje reikia turėti bent 10 metrų virvę su 

nedideliu svarmeniu. Toks įnagis yra pagrindinė gelbėjimosi priemonė, galinti padėti įlūžusiam 

kolegai. Neturint atitinkamai paruoštos virvės, gelbstint įlūžusį draugą galima ištiesti šaką, pametėti 

kelis surištus šalikus arba diržus. Prie nelaimėn pakliuvusio kolegos geriau šliaužti atsigulus 

ant pilvo. Dabar žvejams numatyta taip pat naudoti kitokią gelbėjimosi priemonę – du ant atskirų 

rankenų pritvirtintus smaigus, sujungtus virvute. Jie juos nešioja užsikabinę ant kaklo. Atsitikus 

nelaimei jais užsikabinama už ledo ir bandoma užšliaužti ant tvirtesnės jo dalies. Neturint tokių 

įrankių ir įlūžus, patartina nepanikuoti ir išskėtus rankas į šalis bandyti ropštis ant ledo atsigulus ant 

nugaros ir padedant sau kojomis. 

10.1. Žieminės meškerės  

 

Poledinės žūklės mėgėjai pirmiausiai turėtų apsispręsti, kokiame 

gylyje nori žvejoti, ir nuo to daugiausia priklauso, kokią žieminę 

meškerę pasirinkti. Negiliuose, iki 5 m gylio, stovinčio vandens 

telkiniuose ar lėtos tėkmės upėse patogiausia meškerioti iš presuoto 

putplasčio pagamintomis meškerėlėmis, žvejų vadinamomis 

„balalaikomis“ ( žr. paveikslėlį Nr. 10.1.). Jos nebrangios, lengvos ir 

jas laikant nešąla rankos, todėl jomis galima išgauti labai subtilius judesius ir žvejoti mažiausiomis 

Paveikslėlis Nr. 10.1. 
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avižėlėmis. Neveltui šias meškerėles yra pamėgę įvairiausių šalių žvejai sportininkai, dalyvaujantys 

tarptautinėse varžybose. 

Mėgstantiems žvejoti didelėje gelmėje geriau pasirinkti lengvus spiningėlius (žr. paveikslėlį 

Nr. 10.2.), turinčius ilgesnį strypelį ir mažą neinercinę ritę. Subtilių virpinimo judesių jomis gal ir 

nepavyks išgauti, tačiau žvejojant didelėje gelmėje jie nebūtini. Užtat žūklė bus spartesnė, nes 

neinercine rite galima greitai suvynioti valą ir dar greičiau nugramzdinti masalą. 

Labai svarbus žieminio įrankio elementas yra 

valas. Jis turi būti aukščiausios kokybės, nes nuo jo 

priklauso visos žūklės sėkmė. Žūklaujant atviro 

vandens sezono metu, valo silpnumą gali kompensuoti 

meškerykočio elastingumas, o žiemą visas krūvis tenka 

valui. Meškeriojant sekliose vietose geriau rinktis gana 

minkštą ir tąsų valą, nes jis papildomai amortizuoja 

užkibus stambiai žuviai ir retai nutrūksta. O štai 

žūklaujant gelmėse visada tinkamesnė mažiau tąsi gija, 

kuri geriau padeda pajausti, kad žuvis kimba, ir leidžia efektyviau užkirsti.  

Taigi aprašysime aukščiau paminėtas žiemines meškerėles, kaip jomis gaudyti ir kokius 

masalus efektyviausiai naudoti poledinėje žūklėje. Visų pirma aprašysime poledinės žūklės mėgėjų 

vadinamąsias balalaikas, kaip jomis gaudoma ir kokie masalai dažniausiai naudojami. 

Jau paminėta balalaika žvejai daugiausiai gaudo avižėle. Tai vienas efektyviausių žiemos 

žūklės būdų, reikalaujantis iš žvejo susikaupimo, kantrybės bei šokių tokių įgūdžių. Avižėlė – tai 

kabliukas, aplietas metalo ar rečiau plastiko lydiniu, dažniausiai imituojantis kokį nors vandens 

gyvį, tiesiog sužadinantis žuvų dėmesį arba išprovokuojantis jų agresiją. Avižėlė pranašesnė už  

 

 

 

 

 

 

 

               

              Švininės avižėlės                                              Sunkios volframinės avižėlės 

                                                                  Paveikslėlis Nr. 10.3. 
 

Paveikslėlis Nr. 10.2. 
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paprastą kabliuką tuo, kad ji vilioja žuvį skleidžiamais vandenyje virpesiais ir yra panaši į natūralų 

žuvų maistą. Avižėlių būna įvairiausių dydžių, formų ir spalvų (žr. paveikslėlį Nr. 10.3.). Jos 

gaminamos iš volframo, švino, alavo ar net plastiko.  

Šiuo masalu gaudomos visos mūsų vandenų žuvys, dažniausiai ešeriai, kuojos, karšiai. 

Avižėlė – gana universalus masalas, kurį galima naudoti žūklėje tiek stovinčiame vandenyje, tiek 

upėje, taip pat įvairiame gylyje – nuo vos keliasdešimties centimetrų iki trisdešimties metrų ir 

giliau. Priklausomai nuo sąlygų, naudojami skirtingi masalai bei šiai žūklei skirtos meškerėlės. 

Rusijoje labai populiaru žuvis vilioti vienomis avižėlėmis be gyvo masalo, o mūsų krašte 

dažniausiai ant avižėlės kabliuko veriamas papildomai viliojantis gyvas masalas – uodo trūklio ar 

musės lerva, sliekai, vienadienės lervos ir kt. Avižėlės dydis parenkamas pagal spėjamą laimikio 

dydį, žūklavietės gylį bei žuvų aktyvumą ir jų rūšį. Kad avižėlė skleistų virpesius, meškeriotojas 

turi ja virpinti tam tikru ritmu, o tai priklauso nuo žvejo sugebėjimų ir žūklės įrankių galimybių –

sargelio minkštumo ir valo storio. Sargeliai (žr. paveikslėlį Nr. 10.3.) būna įvairių tipų bei formų. 

Sargelis taip pat turi nemažai reikšmės. Jis ne tik parodo, kad žuvis kimba, bet kartu su žvejo ranka 

suteikia avižėlei reikiamų virpesių. Sargeliai gaminami iš įvairiausių medžiagų: laikrodžio 

spyruoklių, lavsano, šerno šerių ir net padangos ventilio žarnelių gabaliukų, tačiau pastaruoju metu 

bene populiariausi lavsaniniai sargeliai. Jie nebijo šalčio, yra gana pigūs, svarbiausia – jų standumą 

nesunku pakoreguoti žirklėmis, smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi ar dilde. Tai ypač svarbu, nes 

kiekvienai skirtingos masės avižėlei būtina parinkti tinkamo standumo sargelį. 

 

 

 

 

 

Sunku glaustai nusakyti, kaip reikia virpinti avižėlę, nes kiekvienas meškeriotojas ilgainiui 

susikuria savo masalo virpinimo stilių. Be to, masalo virpesiai tiesiogiai turi priklausyti nuo 

gaudomos žuvies aktyvumo: vieną dieną joms tinka greitesni, kita dieną – lėtesni masalo virpesiai 

arba jos gali griebti tik nejudančią avižėlę. Visgi jei žuvys prastai kimba, ypač viduržiemį, avižėlė 

dažniausiai virpinama itin greitai, nedidele amplitude. Būtent šis masalas, o ne ant kabliuko 

besiranganti uodų trūklių lerva tuo metu geba suerzinti vangų ešerį ar kuoją, todėl puikiausiai 

galima žvejoti užvėrus ant avižėlės kabliuko spalvotą karoliuką (žr. paveikslėlį Nr. 10.4.) ar juodą 

siūlų mazgelį. 

Paveikslėlis Nr. 10.3. 
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Tikri poledinės žūklės meistrai sugeba pasiekti net 250–300 judesių per minutę greitį, tačiau 

neįgudusiam žvejui tai vargu ar pavyks. Daugeliu atvejų visiškai pakanka virpinti 120–180 judesių 

per minutę greičiu. 

Per daugelį šios žūklės būdo gyvenimo 

metų sukurta šimtai avižėlės virpinimo būdų. 

Toliau bus pateiktos tik bendros pastabos. Pirma – 

intensyvų masalo virpinimą būtina derinti su 

pauzėmis. Žuvis dažnai nedrįsta atakuoti judančio 

masalo, tačiau jei tik virpinimas sekundėlę 

nurimsta, žuvis neatsispiria pagundai paragauti 

masalo. Antra – retkarčiais verta pastuksenti masalu 

į dugną ar net leisti avižėlei pagulėti ant jo – pakilęs dumblo debesėlis visada patraukia žuvų 

dėmesį, o drumzlių gaubiama avižėlė su masalu atrodo natūraliau. Trečia – negalima gaudyti vien 

tik prie dugno – tiek ešeriai, tiek karpinių šeimos neplėšrios žuvys dažnai pakyla į vidurinius 

vandens sluoksnius, tada reikia gaudyti visuose vandens sluoksniuose. Ketvirta – masalą virpinti 

reikia ne vien keliant avižėlę į viršų, bet ir leidžiant žemyn – palengva grimztantis masalas atrodo 

kur kas natūraliau ir gali sudominti atsargią žuvį.  

Žūklėje avižėle paprastai naudojami patys ploniausi, 0,06–0,10 mm storio vienagysliai valai; 

tik viliojant stambius ešerius seklumose, galima imti iki 0,12 mm storio valą. Kuo plonesnis valas, 

tuo mažiau jis daro įtaką avižėlės virpesiams ir galima ją geriau virpinti. O stora gija slopina 

sargelio avižėlei perduodamus judesius ir masalas virpa blogiau. Dėl šios priežasties visada, kai tik 

leidžia sąlygos, reikia rinktis plonesnį valą. 

Žiemą karpinės žuvys gaudomos ir plūdinėmis meškerėmis. Ežeruose ir užtvankose 

žvejojama nesudėtingomis meškerėmis. Šios meškerės 

neturi didelio skirtumo nuo kitų poledinių meškerių, 

tačiau dažniausiai jos turi atraminius laikiklius, kadangi 

žvejys meškerę laiko padėjęs ant ledo ir apsaugodamas 

valą nuo prišalimo turi būti pakėlęs jį nuo ledo (žr. 

paveikslėlį Nr. 10.5.). Dažniausiai tam naudojamas 0,10 

–0,12 mm valas (gaudant karšius gali būti storesnis – 

0,14 mm). Kabliukas parenkamas atsižvelgiant į 

naudojamo masalo dydį. Nuo vasarą naudojamos 

meškerės žieminė skiriasi tuo, kad čia naudojamos kur 

kas mažesnės plūdės ir lengvesni svareliai. Pirmosios 

parenkamos kiek įmanoma mažesnės. Atsižvelgiant į žūklės vietos gylį naudojamos arba 

Paveikslėlis Nr. 10.4. 

Paveikslėlis Nr. 10.5 
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stacionarios, arba slankiojančios plūdės. Valo gale rišamas kabliukas, kiek aukščiau jo tvirtinamas 

svarelis ir plūdė. Tokiomis meškerėmis tvenkiniuose ir ežeruose gaudomos kuojos, raudės, karšiai, 

rečiau ešeriai. Karšių žvejybai naudojamos ir kitokios sistemos. Ant valo uždedama kiek daugiau 

svarelių, kad plūdė panirtų. Karšiui pakėlus nuo dugno kabliuką su masalu, plūdė iškyla į paviršių. 

Žvejojant upėse naudojamos kitokios konstrukcijos plūdinės meškerės. Prie storesnio (0,14–0,16 

mm) pagrindinio valo atsižvelgiant į srovės stiprumą rišamas atitinkamas svarelis. Per 5–8 cm nuo 

jo rišamas plonesnio valo pavadėlis, kurio ilgis gali būti nuo keliolikos iki kelių dešimčių cm. 

Viršuje tvirtinama plūdė. Žiemą gaudant žuvis plūdine meškere rekomenduojama jas jaukinti. 

Jaukui galima naudoti gyvulinės kilmės masalus, pavyzdžiui, uodo trūklio, musės lervas arba 

kapotus sliekus. Taip pat nedidelius gabalėlius batono. Žvejai mėgėjai ir sportininkai dabar naudoja 

specialiai tam paruoštą birų jauką. Kad ilgiau žūklės vietoje sulaikytų žuvų būrį, į jį papildomai 

įmaišoma kapotų sliekų, uodo trūklio, musės lervų. 

Gaudydami plėšriąsias žuvis žvejai 

dažniausiai žvejoja vėliavėlėmis (žr. 

paveikslėlį Nr. 10.6.). Vėliavėlėmis 

dažniausiai gaudomos  lydekos, 

 sterkai ir vėgėlės, rečiau ešeriai. 

 Vėliavėlė – 30–35 cm ilgio 

medinė lazdelė, prie kurios pritvirtinta 

nedidelė ritė valui suvynioti (į ją 

vyniojama 15–20 m). Apatinis lazdelės 

galas nusmailinimas, kad būtų galima 

meškerę įstatyti į išgriebtų ledokšnių krūvą 

arba specialiai tam iškirstą skylutę. Prie 

viršutinės dalies pritvirtinama atitinkamo ilgio 

spyruoklinė viela su nedideliu gabalėliu 

ryškaus audeklo. Viela užkabinama už ritės 

rankenėlės. Spyruoklinė viela padeda išlaikyti 

gyvą žuvelę norimame gylyje. Užkibus žuviai 

ji išsitiesina ir kartu praneša žvejui apie 

kibimą. 

Šiuo metu žvejai mėgėjai gaudydami plėšrūnus naudoja vasarinei žūklei skirtus skritulius 

(žr. paveikslėlį Nr. 10.7.). Išgręžus 

 eketę jis įspraudžiamas į ledokšnių krūvą. Kad gyva žuvelė laikytųsi norimame gylyje, skersai 

eketės padedamas nendrės stiebas arba nedidelė šakelė. Kai žuvis užkimba, skritulys nuvirsta ant 

Paveikslėlis Nr. 10.6. 

Paveikslėlis Nr. 10.7. 
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šono. Rekomenduojamas valo storis – 0,25–0,35 mm. Gyvas masalas kabinamas ant dvišakių arba 

trišakių kabliukų. 

Gaudant vėliavėlėmis lydekas, masalui naudojamos kuojos arba ešeriai. Rečiau pūgžliai arba 

 karosai. Ieškant lydekų, vėliavėlės žiemą statomos netoli nuo pakrantės nendrių, nuleidžiant gyvą 

masalą į 1 arba 3 m gylį. Rekomenduojama kuoją arba ešerį laikyti pakeltą nuo dugno per 10–15 

cm. Žūklaujant didžiuosiuose Lietuvos ežeruose, lydekų ieškoma didesniuose gyliuose – prie 

povandeninių kalnelių šlaitų, didesnių duobių pakraščių. Panašiose vietose ieškoma ir sterkų. 

Gaudant vėgėles, vėliavėlės statomos arčiau statesnių užtvankų krantų. Ieškoma vietų, kur gausu 

likusių kelmų arba nuskendusių medžių. 

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles gaudyti plėšrias žuvis naudojant masalui gyvą žuvelę 

visuose vidaus vandens telkiniuose galima iki sausio 1 d., išskyrus Kuršių marias. Vienu metu 

žvejys mėgėjas gali žvejoti ne daugiau kaip su 4 įrankiais. 

 

10.2. Žieminės blizgės 
 

Poledinis blizgiavimas – vienas seniausių žūklės būdų, mūsų šalį greičiausiai pasiekęs iš 

šiauriau gyvenančių kaimynų – rusų ir skandinavų tautų. Lietuvoje yra žinomi du pagrindiniai 

blizgiavimo būdai poledinėje žūklėje – vertikalus blizgiavimas ir horizontalus blizgiavimas.  

Vertikalus blizgiavimas – mobilus ir sportiškas būdas, daug kuo primenantis spiningavimą 

atvirame vandenyje. Vienintelis skirtumas – žuvys gaudomos masalą šokdinant vertikaliai, nes 

horizontalius jo judesius riboja eketės matmenys, todėl vertikalios, kitaip dar vadinamos klasikinės, 

blizgės būna įvairių dydžių ir formų (žr. paveikslėlį Nr. 10.8.). Šiuo būdu Lietuvoje galima gaudyti 

visas šaltuoju metu aktyvias plėšriąsias ir pusiau plėšrias žuvis: ešerius, sterkus, lydekas, vėgėles, 

sykus. Neretai užkimba karšiai ir kuojos, tačiau tikslinė šių žuvų žūklė blizgiaujant sunkiai 

įmanoma. Klasikinės blizgės dažniausiai imituoja mailių ar nedideles žuveles, rečiau – kitus 

vandens gyvius. Gaminamos iš įvairių metalo lydinių. Dėl savo formos – asimetriškų šonų ar 

skirtingo svorio centro judinamos vertikaliai, grimzta žemyn ir tuo pačiu sukasi ar vartosi nuo šono 

ant šono. Žuvis vilioja savo blyksinčiais šonais, spalvomis ir judesiais.   
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Paveikslėlis Nr. 10.8. Klasikinės – vertikalios blizgės. 
 

Dažnai blizgių efektyvumą padidina užmauti ant kabliuko įvairiaspalviai karoliukai, 

kembriko gabaliukas ar užrištas siūlų kuokštas. Paskutiniu metu žvejai kabliuką pradėjo tvirtinti 

prie blizgės ne tiesiogiai, o su grandinėle. 

Taip pat ant blizgės kabliuko galima mauti ir gyvulinės kilmės masalą. Šiais masalais 

dažniausiai gaudoma gana paprastai: meškerės viršūnėlę kilstelima 30–50 cm ir staiga masalas vėl 

nuleidžiamas. Masalui nusileidus ir ištempus valą ar išlenkus sargelį, daroma 2–5 sek. pauzė. 

Būtent jos metu dažniausiai žuvis užkimba. Klasikinėmis blizgėmis galima vilioti visas žiemą 

kimbančias žuvis, tik svarbu pasirinkti tinkamo dydžio modelį. 

Horizontalaus veikimo blizgės žvejų kitaip vadinamos blizgėmis švytuoklėmis (žr. 

paveikslėlį Nr. 10.9.). Šie masalai nevirpa ir nesivarto, tačiau dėl specialaus centravimo ir 

plastikinės uodegos (stabilizatoriaus) trūktelėti jie juda į šonus ir grįžta tarsi vandenyje pieštų 

aštuoniukės formos figūrą. Kai kurios švytuoklės vietoj plastikinės uodegos turi iš plunksnų ar šerių 

surištą šluotelę. Toks masalas į šonus nukrypsta mažiau, tačiau vilioja žuvis įvairiaspalve uodega. 

Horizontalaus veikimo blizgės dažniausiai turi net tris kablius: 2 vienšakius, įklijuotus ir užlenktus į 

viršų blizgės šonuose, bei 1 trišakį, pakabintą masalo apačioje. Apatinis trišakis paprastai būna 

keičiamas, todėl prie jo dažnai pritaisomi papildomi viliokai: kraujo plazmos gabalėlis, fosforinis 

lašelis, dirbtinė uodų trūklių lerva ir kt. Švytuoklės efektyviausios gaudant ešerius, sterkus bei 

lydekas. Šiomis blizgėmis dažniausiai gaudoma, kaip ir klaikinėmis, tik toks skirtumas, kad 

meškerėlė kilstelima ne staiga, o pauzė trunka tol, kol blizgė grįžta į pradinę padėtį.  
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 Švytuoklė be fosforinio lašelio. 

 
 
 
 
 
     Švytuoklė su fosforiniu lašeliu. 
 
 
 
 

 
 
 
Švytuoklė su fosforiniu lašeliu ir surišta šluotele. 
 

 
 

 
 

 
 

10.3. Ledo grąžtai ir graibštai 
 

Na štai, pagaliau pakalbėsime ir apie patį populiariausią eketei lede prakirsti įrankį – ledo 

grąžtą. Išties iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo lyg ir aišku ir paprasta, ir nelabai ką čia papasakosi. 

Tačiau pasidomėję naujovėmis, prisiminus seniau naudotus grąžtus, formas, savybes, efektyvumą ir 

pan., rasime daug įdomios ir naudingos informacijos. Tad apie viską nuo pradžių. 

Ledo grąžtų pagrindiniai skirtumai išryškėja peilių, jų formų, tvirtinimo konstrukcijomis, 

taip pat pjaunančiųjų galvučių formomis. Išskirti galėtume penkis grąžtų tipus pagal peilių ir 

pjaunančiųjų briaunų įvairovę: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paveikslėlis Nr. 10.9. 
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A – šaukšto formos 

B – pusiau sferinis 

C – žiedinis 

D −,,stiklinės“ tipo 

E – sraigtinis 

Pats populiariausias yra paskutinysis variantas. Kiti, galbūt kitiems žvejams pirmą kartą 

matomi, nėra tokie populiarūs. Netgi galime teigti, jog visi kiti likusieji jau gali pretenduoti į 

antikvarinių daiktų muziejų, nes pamatyti juos naudojant žvejų yra gana sunkus atvejis. Kartais dar 

galime pamatyti kokį vietinį senolį žveją, naudojantį ne sraigtinį grąžtą, o vieną iš jau minėtųjų. Tad 

truputėlį apie kai kuriuos pakalbėsime. 

Šaukšto tipo grąžtai labiausiai tinka naudoti esant pirmledžiui ir per atlydžius, kai ledas 

tampa minkštas ir purus. Tokio grąžto našumas nėra didelis, o ledo atraižas, esančias eketėje, dėl 

šaukštą primenančios pjaunamosios briaunos formos išsemiame pačiu grąžtu. Toks ledo grąžtas, 

kaip matote paveiksliuke, neturi peiliukų, todėl „šaukšto“ kraštai visuomet turi būti itin aštrūs, nes 

jie atlieka pagrindinį gramdymo darbą. Truputėlį didesnį našumą turintys yra pusiau sferiniai 

grąžtai. Tačiau jie kelia daugiau problemų, nes nuolat reikia iškrapštyti ledą, užstrigusį loveliuose. 

Na, o patys populiariausi ir našiausi yra sraigtiniai ledo grąžtai, kurie ir puikuojasi mūsų žūklės 

parduotuvėse. Būtent apie šio tipo grąžtus ir pakalbėsime plačiausiai. 

Toks ledo grąžtas dėl sraigtinių briaunų eketę išvalo pats tiek gręžimo metu, tiek ištraukiant 

jį iš eketės. Esminis tokio tipo grąžtų skirtumas tas, kad jie turi atskirai prisukamus peiliukus arba 

peilių galvutes (žr. paveikslėlį Nr. 10.10.). 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ledo grąžtas su nuimama galvute                                    Ledo grąžtas su nuimamais peiliukais 
 

Paveikslėlis Nr. 10.10. 
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Peilių galvučių konstrukcijos pradininkai buvo suomių gamintojai. Peilių galvutės yra 

dviejų spalvų: raudona ir mėlyna. Raudona reiškia, jog peiliai užgrūdinti tik pjaunančios peilio 

plokštumos briauna visu paviršiumi. Mėlynos spalvos galvutės peiliai gaminami iš legiruoto 

instrumentinio plieno, tai reiškia, jog peiliai tarnaus žymiai ilgiau. Kol kas toks peilių tvirtinimo 

būdas buvo tik ant suomiškų grąžtų. 

Kam teko susidurti su skandinavų šalių gaminamais ledo grąžtais, žino, jog šių šalių firmos 

gamino grąžtus, kurie ledą pjaudavo sukant juos pagal laikrodžio rodyklę. Vėliau, plečiant savo 

rinką Rytų Europoje, pradėta gaminti ir mums įprastus, prieš laikrodžio rodyklę sukamus grąžtus. 

Švediškus ledo grąžtus tikriausiai galime vadinti vienais geriausių (na, bent jau taip teigia 

dauguma žvejų norėdami pasigirti, kokius stebuklingus 

grąžtus jie turi). Pastarieji grąžtus gamina tiek su nuimama 

peilių galvute (žr. paveikslėlį Nr. 10.11.), tiek vien 

nuimamais peiliais. Patartina perkant skandinaviškus 

grąžtus įsigyti ir atsarginius peiliukus ar peilių galvutes 

kitokio skersmens eketėms gręžti. Svarbu nepamiršti, jog 

uždėję siauresnius peilius ar galvutę nei yra grąžto 

skersmuo, sugadinsite įrankį ir ledo nepagręšite. Tiek šis, tiek kiti gamintojai gamina įvairaus 

diametro ledo grąžtus skirtingo pobūdžio žūklei. Beje, skandinaviški ledo grąžtai pasižymi ir 

didesne kotų ilgio įvairove, komplekte būna prailgintuvai, o naujesni grąžtų modeliai turi 

slankiojančias it teleskopas rankenas, kurių pagalba žvejys gali susireguliuoti įrankio ilgį į jam 

patogiausią. Tokie grąžtai stabilūs, tvirti, transportavimo metu neišklera ir ilgai tarnauja žvejui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 10.11. 

Reguliuojamų grąžtų pavyzdys 
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Šiuo metu patys populiariausi Lietuvos rinkoje rusiški ledo grąžtai. Šie grąžtai turi atskirai 

prisukamus peiliukus (žr. paveikslėlį Nr. 10.12.), kuriuos visuomet galime lengvai pakeisti tiek 

žvejyboje, tiek namie. Vertėtų apie šiuos grąžtus pakalbėti 

plačiau, kadangi didžioji dalis žvejų juos ir naudoja, nes jie 

nėra brangūs, o savo darbą atlieka puikiai. Galbūt labiau 

kalbėsiu ne apie patį grąžtą, bet apie peiliukus, nes 

svarbiausias dalykas grąžtui yra būtent jie. 

Šiems grąžtams peiliai nėra kažkuo ypatingi ir labai 

sudėtingos konstrukcijos. Peiliukai gaminami iš grūdinto 

plieno, todėl yra kieti, labai aštrūs, tačiau labai neatsparūs 

smūgiams. Dažnai žvejai nesuvokdami, ką daro, eidami grąžtu remiasi į ledą kaip kokia lazda ir 

tiesiog nuskaldo peilių kampus, sutrupina patį peiliuką, atsiranda mikroįtrūkimų. Taip pat negalima 

rusiškais grąžtais gręžti senų ekečių. Svarbu pabrėžti, kad labai svarbūs yra pačių peiliukų 

smaigaliai, nes jiems nuskilus peiliukas nebesminga ir nebepjauna ledo, o jį gramdo, todėl gręžimas 

tampa sunkus ir lėtas, netenkama našumo. Peilių formų esama įvairių, jų naudojimas priklauso ir 

nuo ledo storio, ir nuo struktūros. Esant šlapiam ledui, ypač pavasarį, naudojami dantyti peiliukai 

(žr. paveikslėlį Nr. 10.13.), nes pro dantelių tarpus ledo košelė lengviau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 10.12. 

Paveikslėlis Nr. 10.13.  



PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 89, viso puslapių 100. 
 

pasišalina ir peiliai taip nestringa lede. Sferiniai, lenkti peiliai tinka ir tokiam, ir tokiam ledui, 

priklausomai nuo jų kokybės. Kitų formų peiliukai labiau tinka sausam ledui, tačiau kartais jų 

forma turi įtakos tam, jog jie būtų universalūs. Vieni peiliai būna nugaląsti vienokiu kampu, kiti 

kitokiu, nors ir tie, ir tie gerai kabina ledą, arba priešingai, neima nė vieni. Paprastai peilių kampas 

svyruoja nuo 25o iki 35o. Čia didelės reikšmės turi metalas, iš kurio peiliukas pagamintas. Jei 

metalas kietas, geros kokybės, peilis pagaląstas profesionaliai,  pasvirimo kampas gali būti ir 

statesnis, peiliukas puikiai pjaus ledą. Nuožulnesnio kampo peiliai yra neatsparesni smūgiams, juos 

galąsti sunkiau, bet jei pagaminti iš gero metalo, eketės gręžimas teiks daug malonumo. Ir nereikia 

įsivaizduoti, jog skirtingų peiliukų pasvirimo kampas labai skiriasi ir būna lengvai pastebimas. 

Tikrai ne. Keli laipsniai plika akimi gali būti net nepastebimi, tačiau jaučiami tik gręžiant. Žinoma, 

dar labai daug kas priklauso ir nuo paties grąžto, jo pagrindo, prie kurio sukame peiliukus, 

pasvirimo kampo. Kartais nutinka taip, jog naudojant originalius grąžto peiliukus (peiliukai būna 

skirtingi, žr. paveikslėlį Nr.10.13.), grąžtas gręžė puikiai, tačiau uždėjus kitus peilius gręžti tampa 

sunku, grąžtas stringa ir neįmanoma jo pasukti, arba priešingai, išvis įrankis nebegręžia ir tik 

slidinėja ledu. Taip nutinka dėl to, jog grąžtų esama įvairių diametrų, ir nusipirkus siauresniam 

grąžtui pritaikytus peiliukus padidėja tarpas tarp peilių smaigalių, todėl ledas būna ne gręžiamas, o 

tarsi skaldomas ir laužiamas, todėl sukti grąžtą tampa sunku. Viskas gali įvykti ir atvirkščiai, kai 

nusipirkti peiliukai bus pritaikyti platesniam grąžtui ir tarpelis tarp jų pasidarys labai mažas. 

Tuomet peiliukai kabins per mažai ledo, bus lengva sukti grąžtą, tačiau eketės išgręžimas užtruks 

ilgokai. Kadangi jau, kaip minėjau, tokio tipo grąžtai yra populiariausi, tai neišvengiamai atsiranda 

ir jų klastočių, taip pat peiliukų. Grąžtai atrodo identiškai, tačiau gręžimas skiriasi kaip diena nuo 

nakties. Todėl įsigyjant grąžtą reikia gerai jį apžiūrėti, nes kiekviena firma turi savo firminį 

logotipą, kuris būna įspaustas kurioje nors grąžto vietoje. Na, o peilių klastočių yra daug, tik laimei, 

kad jie ir nekainuoja daug. Tokie peiliai greitai atšimpa, nuskilinėja. Dar anksčiau parduotuvėse 

buvo galima įsigyti liaudyje vadinamųjų „Leningrado“, „Staliningrado“ grąžtų. Tiek jų, tiek 

dabartinių grąžtų peiliukai tinka vienas kitam, tiek, kad ant skirtingų grąžtų skiriasi peilių pasvirimo 

kampas. Kai kurie žvejai šią problemą norėdami išspręsti pakiša įvairaus storio tarpines tarp grąžto 
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pagrindo ir peilio priekio. Tuo dar dažnai ir 

skiriasi patys grąžtai: pats pagrindo pasvirimo 

kampas, prie kurio sukame peiliukus, būna 

prastai apskaičiuotas, todėl nors uždėjus 

superkokybiškus peiliukus grąžtas vis tiek 

negręš. Taip ir išryškėja paties grąžto kokybė. 

Minėtasis sprendimo būdas šiek tiek tokioje 

situacijoje padeda, bet dėl padidėjusios peiliuko 

apkrovos ne į tam skirtą vietą jie greičiau 

atbunka ir nutrupa. O paties grąžto mechaniškai 

pakoreguoti beveik neįmanoma. Kiti žvejai 

bando, virina, šlifuoja, persriegia skyles 

varžtams (žr. paveikslėlį Nr. 10.14), tačiau 

tokia korekcija labai sudėtinga ir dažnai baigiasi pralaimėjimu. Tiksliai nusakyti, koks turi būti 

pasvirimo kampas, sunku, nes skirtingiems modelių ir diametrų grąžtų jis skiriasi. Kai kurie žvejai 

peiliukus galandasi patys, tačiau neturint praktikos ir gerų įgūdžių peiliai tik sugadinami. Rusiškų 

grąžtų peiliukai nebrangūs, o nusipirkus originalius jie tarnaus ilgai, tad paprasčiausiai po kelių 

sezonų juos geriausia nusipirkti naujus, niekam tikusių peilių ir galąsti neapsimoka. Tačiau jei 

norite vis tiek pagaląsti peiliukus patys, tam geriausiai tinka smulkus ir plataus diametro šlifavimo 

diskas. Nuožulnų peiliuko kraštą, t. y. aštriąją briauną, reikia lėtais, sukamaisiais judesiais trinti į 

diską nuolat drėkinant. Geriausia būtų susikonstruoti kokias mini stakles, nes laikydami peiliuką 

rankoje galite jį išgaląsti netolygiai, pakeisti aštrumos kampą, o tai turėtų neigiamos įtakos peiliuko 

darbui. Žinoma, visuomet galite žūklės parduotuvėje paklausti dėl tokios teikiamos paslaugos, ir 

pardavėjai tikrai jums padės, nes kai kuriose parduotuvėse peiliukai galandami iškart vietoje ir daug 

nekainuoja. Kita kalba apie skandinaviškus peiliukus. Jų galandimas – gana sudėtingas procesas, 

nes peiliukai lenktos formos, o metalas, iš kurio gaminami peiliai, labai kietas. Tad galąsti tokių 

peilių patiems nepatartina, nes sugadinus juos nauji kainuotų gana nemažai. Geriau, kaip minėjome, 

kreiptis į žūklės parduotuves.  

Be įprastinių rankinių ledo grąžtų, poledinėje žūklėje žvejai dar naudoja ir motorinius 

grąžtus. Paimkime vieną iš daugelio kitų motorinių grąžtų ESKIMO MAKO (žr. paveikslėlį Nr. 

10.15.) bei paanalizuokime gamintojo pateikiamą charakteristiką. Gamintojas teikia šiuos 

duomenis: 

 

 

Paveikslėlis Nr. 10.14. 
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 Maksimali galia: 2 AG.  

Variklio tūris: 42 cm2.  

Maksimalios apsukos: 8000 aps./min.  

Redukcija: 30:1.  

Transmisija: hermetiški siūbavimo guoliai.  

Variklio svoris: 8,5 kg.  

Svoris su grąžtu: 14,5 kg.  

Grąžto diametras: 200 mm/8".  

Peiliai: Quantum TM.  

 

Motorinis ledo grąžtas ESKIMO MAKO pasižymi visomis savybėmis, kurios būdingos ne 

itin didelės kainos, aukštos kokybės motoriniam ledo grąžtui, kuriame nėra naujausių techninių 

sprendimų, tačiau jis, be jokių abejonių, – greitas, kokybiškas ir patikimas daiktas.  

Dėl aukšto reduktoriaus perdavimo dažnio storą ledą gręžia lengvai taip, kaip ir topiniai modeliai, 

tik ne taip greitai.  

Taigi kokie duomenys reikalingi renkantis motorinį ledo grąžtą? Pagal pateiktus gamintojo 

parametrus matyti, kad pagrindiniai parametrai yra šie: variklio galingumas, transmisija, svoris ir 

peiliukų diametras. Kaip papildomi parametrai nurodomi įrenginiai, mažinantys vibraciją, lydiniai, 

iš kurių pagamintas pats grąžtas. Pristatydamas motorinį ledo grąžtą ESKIMO MAKO gamintojas 

nurodo, kad jame įtaisytas šalčiui atsparus ir ekonomiškas 42 cm2 tūrio VIPER variklis, kuris 

sukurtas „Ardisam“ (JAV) kompanijos specialiai motoriniams grąžtams ESKIMO. Darbinis 

variklio tūris svarbus, kadangi kuo galingesnis variklis, tuo greičiau galime pasiekti rezultatą – 

išgręžti lede eketę. Teigiama šio ledo grąžto savybė ta, kad variklis gali dirbti esant žemai 

temperatūrai, nes, kaip žinome, poledinė žvejyba dažniausiai vyksta esant minusinei temperatūrai. 

Taip pat labai aktualu, kad variklis dirbtų tyliau. Šiame grąžte įrengta išmetamųjų dujų duslintuvo 

apsauga, todėl motoriniai ledo grąžtai ESKIMO laikomi vienais tyliausių. Šį privalumą vertina 

žvejai, kuriems svarbus minimalus motorinio ledo grąžto keliamas triukšmas, ypač žvejų gausiai 

lankomuose vandens telkiniuose.  

Kitas svarbus elementas – transmisija. ESKIMO MAKO gamintojai nurodo, kad 

motoriniame ledo grąžte įrengti hermetiški siūbavimo guoliai. Jie gręžiant kompensuoja krūvį, o 

gręžimo greitis didėja. Dėl to ne tik efektyviai gręžiama, bet ir pailgėja variklio darbo resursas.  

Paveikslėlis Nr. 10.15. 
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 Motorinio ledo grąžto svoris taip pat turi didelę reikšmę žvejui. Žvejys į žvejybos vietą, be 

grąžto, turi nusinešti dar ir žvejybos įrangą, masalus, kitus papildomus įrenginius, todėl kuo bus 

sunkesnis motorinis ledo grąžtas, tuo mažiau jis patrauklus žvejui, nesvarbu, kokie jo geri techniniai 

duomenys bebūtų.  

Na ir turbūt pats svarbiausias elementas, į kurį dėmesį atkreipia žvejys, yra peiliukų 

diametras. Nuo jų priklauso, kokiai žvejybai motorinis ledo grąžtas pritaikytas, nes žvejojant 

atitinkamas žuvis eketės diametras turi būti didesnis arba mažesnis (diametras turi būti toks, kad 

gaudoma žuvis lengvai tilptų pro eketę. Mes pasirinkome motorinį ledo grąžtą ESKIMO todėl, kad 

jo peiliai platesni ir ilgesni nei analogiškų, be to, jie nerūdija, jiems nereikia specialių galandimo 

instrumentų.  

Kaip papildomus elementus galėtume išvardyti tai, kad gręžiant eketes motoriniu ledo grąžtu 

jis į rankas perduoda vibraciją, todėl gamintojai apsaugodami žveją gamina antivibracines 

rankenėles bei kitus aksesuarus. 

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

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

gabalėlius, to nepadarius ilgai žvejojant eketė pradeda užšalti ir prie šąlančio ledo plėvelės prikimba 

valas, kuris gali net nutrūkti, todėl eketę periodiškai reikia valyti, o tai daroma graibštu. Graibštų 

yra įvairiausių – nuo plastikinių iki metalinių. Pastarieji patikimesni ir tvirtesni nei plastikiniai, 

tačiau esant žemai temperatūrai rankos prie metalo kimba, todėl kai kurie graibštai būna iš sudėtinių 

medžiagų, tokių kaip medis ir metalas, ar panašiai (žr. paveikslėlį Nr. 10.16.) 

 

 

 

 

 
Plastikinis graibštas                  Metalinis graibštas                   Metalinis graibštas su medine rankena     

                  

                                                      Paveikslėlis Nr. 10.16. 

 
 
 
 
 

10.4. Peikenos 
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Peikena – gana paprastas įnagis (žr. 

paveikslėlį Nr. 10.17). Anksčiau peikenos būdavo 

gaminamos dviejų dalių, tačiau laikai keičiasi, 

keičiasi ir įrankiai. Siekiant sumažinti 

transportavimo problemas, peikenos šiuo metu 

gaminamos trijų, kartais net keturių dalių, 

priklausomai nuo ilgio. Žemesniam žvejui 

reikalinga trumpesnė, aukštesniam – ilgesnė. 

Tačiau peikenos pagrindinės dalys išlikusios dvi: 

tai rankena, kuri dažniausiai gaminama iš medžio, 

ir metalinė dalis – kirtiklis. 

Kokio ilgio turi būti rankena ir kokio kirtiklis, kaip minėjome, priklauso nuo žvejo ūgio. 

Tačiau svarbiausia, kaip peikena subalansuota. Šio įnagio svoris turi būti subalansuotas taip, kad 

įrankis transportavimo metu būtų kuo lengvesnis ir patogesnis, bet pakankamai sunkus greitam, 

efektyviam ir tiksliam eketės kirtimui. Svarbu, iš kokio plieno pagamintas peikenos kirtiklis. Jei 

plienas minkštas, peikenos kirtiklio galas greitai atšips, deformuosis ir praras savo savybes. Kartais 

kaltinti vien peikenos dėl jos prasto darbo 

negalime, nes didelė dalis šio įrankio efektyvumo 

priklauso ir nuo žvejo įgūdžių. Dažniausiai vien 

išgirdę šio įnagio pavadinimą iškart pagalvojame 

apie pirmąjį ledą. Taip, pirmledžiu peikena žvejui 

pasitarnauja daugiau nei ledo grąžtas. Ja galime 

eidami visuomet priekyje savęs tikrinti ledo storį 

(jei vienu nestipriu peikenos kirtimu prakertame 

ledą ir pasirodo vanduo, vadinasi, ledas labai 

plonas ir nesaugus), greitai iškirsti eketę ploname 

lede, išvalyti per naktį užšalusią eketę, ir pan. 

Įprasta, kad peikenas žvejai naudoja pirmledžiu, 

kai tampytis su savimi ledo grąžtą nebūtina. 

Tačiau ne kartą teko matyti, kaip viduržiemį, kai ledo storis siekia apie 30 cm, žvejys greitai ir 

lengvai iškerta eketę lede. Taip pat, peikena galime žymiai greičiau ir paprasčiau reikalui esant 

išplatinti eketę, o tai gana svarbu, kai žūklaujama vienam ar toli nuo kolegų. Svarbus momentas yra 

kirtiklio forma. O jų formų kiekviename krašte galime rasti vis kitokių ir įdomesnių. Bet pačius 

dažniausius ir kaip originalius galima išskirti penkis (žr. paveikslėlį Nr. 10.18.). Dėl skirtingų 

Paveikslėlis Nr. 10.17. 

Peikenų antgalių formos 
 

Paveikslėlis Nr. 10.18. 
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kirtiklio formų keičiasi ne tik darbo našumas, tačiau ir ledo kirtimo pobūdis: ledas gali būti 

kertamas, kitaip tariant, skeliamas, skobiamas arba trupinamas. Kokį variantą rinktis, priklauso nuo 

peikenos paskirties ir žvejo poreikių. Įdomiausiai atrodo žvaigždutės formos kirtiklis. Tokios 

formos kirtiklis netinka kirsti naujai eketei, tačiau yra puikus norint prakirsti seną eketę ir ją 

išplatinti. Taip pat nuo kirtiklio formos priklauso ir tai, kaip sklis kertamo ledo nuolaužos. Menkas 

malonumas, kai skaudūs ir aštrūs ledo gabaliukai lekia žvejui tiesiai į veidą. Apie kitas kirtiklių 

formas nekalbėsime, nes jos gana paprastos ir aiškios. 

Taigi peikena nėra jau tokia atgyvenusi ir turi gana nemažai universalių savybių. Žinoma, 

tik turėdami kokybišką ir gerą įnagį, pagamintą gero meistro, galėsime juo puikiai naudotis. 

Tobulėjant ledo grąžtams, peikenos po truputėlį užmirštamos ir jas pamatome tik vyresnės kartos 

žvejų rankose. Didžiausias peikenų minusas palyginti su ledo grąžtais tas, kad kertant ledą jos 

skleidžia didelį triukšmą. Tačiau jos žymiai pigesnės, yra daugelyje žūklės parduotuvių. O jei 

žvejys nagingesnis, tokį įrankį gali pasigaminti ir pats. 

Kad įsivaizduotume, koks peikenos ir ledo grąžto skleidžiamas triukšmas, pateiksime 

paveikslėlį (žr. paveikslėlį Nr. 10.19.), kuriame iliustruojama, kaip vandenyje sklinda garso bangos 

kertant ledą peikena ir gręžiant grąžtu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raudona spalva žymi aktyviausias ir labiausiai žuvis baidančias bangas. Geltona spalva 

nuspalvinta zona yra pereinamoji, kurioje susilpnėja virpesiai ir kai kurios žuvys jų nebijo. Mėlyna 

Paveikslėlis Nr. 10. 

Paveikslėlis Nr. 10.19. 
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spalva nuspalvinta zona, kurioje žuvys nesibaido virpesių. Čia tik bendroji schema, tinkanti 2 m 

gyliui. Kai kurie veiksniai gali priklausyti nuo dugno reljefo, jo kietumo ir ant jo esančių kliuvinių. 

 
10.5. Rogės ir kitas pagalbinis inventorius 

 

Poledinės žūklės mėgėjai ir sportininkai neišsiverčia be kitų žvejybai reikalingų įrankių. 

Žiemos pradžioje, kai ledas plonas, eketės kertamos peikenomis, rečiau – kirviais. Jam sustorėjus, 

eketės gręžiamos grąžtais. Iškirtus arba išgręžus eketę, joje lieka nemažai smulkių ledo atplaišų. 

Kad netrukdytų žvejoti, jos išgriebiamos samteliais (graibštais). Poledinei žūklei reikia ir žvejybinės 

dėžės. Tai dažniausiai iš lengvo metalo arba nestoros faneros pagaminta stačiakampė dėžė, kurioje 

meškeriotojai laiko žiemines meškeres, samtelius, masalus bei pagautas žuvis. Žvejyboje ji 

naudojama ir kaip kėdutė. Šiek tiek pakalbėsime ir apie poledinėje žūklėje žvejų naudojamas roges. 

Kaip jau minėjome, jeigu išsiruošiama į poledinę žūklę, būtina pasiimti poledinei žūklei skirtą dėžę, 

į kurią žvejys susideda tai žūklei reikalingus įrankius – meškeres, plūdes, samtelius, masalus bei 

kitus daiktus. Žvejybinių dėžių yra įvairiausių – nuo savadarbių iki pagamintų gamyklose. 

Dauguma jų panašios, gaminamos iš panašių medžiagų. Pardavėjai dažniausiai siūlo iš plastiko arba 

lengvo metalo pagamintas žvejybines dėžes (žr. paveikslėlį Nr. 10.20.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Plastikinė žieminė dėžė.                                                        Aliuminio žieminė dėžė. 

                                                           Paveikslėlis Nr. 10.20. 
 

Kad žvejybinei dėžei nereikėtų 

papildomos įrangos – rogučių, 

gamintojai siūlo žvejybines dėžes su 

slidėmis arba žvejybines dėžes-kuprines 
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(žr. paveikslėlį Nr. 10.21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminio dėžė su slidėmis                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žieminė žvejybinė dėžė kuprinė 

 

 

                                             Paveikslėlis Nr. 10.21. 
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Taigi kiekvienas žvejys pagal savo galimybes ir poreikius renkasi jam priimtiniausią 

variantą. Taip pat gana svarbus įrankis poledinėje žūklėje yra žvejo rogės, į kurias žvejys sudeda 

žvejo dėžę, peikeną, ledo grąžtą, palapinę, jei tokia reikalinga tuo žvejybos momentu, ir, žinoma, 

sugautą laimikį. Žvejo rogių, kaip ir kitų poledinės žūklės įrankių, yra įvairiausių. Pateiksime vienas 

populiariausių Lietuvoje žvejų naudojamų rogių (žr. paveikslėlį Nr. 10.22.). 

Kalbėdami apie poledinę žūklę bei jos įrangą, pabrėšime saugią poledinę žūklę, nes 

daugiausiai žvejų žūva poledinės žūklės sezono metu, ypač ant pirmojo ir paskutiniojo ledo. Labai 

pavojingos Kuršių marios, kuriose net ir viduržiemį kartais dėl neatsargumo žūva žmonės. Ant ledo 

būti saugu tik tada, kai žvejai moka įvertinti jo tvirtumą ir laikosi visų saugumo priemonių. Pirmasis 

ledas nedideliuose vandens telkiniuose gali atsirasti jau po poros šaltų dienų ir vidutinio svorio 

suaugusį žmogų išlaiko būdamas vos 4–5 cm storio. Tačiau jis ne visur būna vienodas. Prie 

pakrantės švendrių bei virš gilumos jis būna plonesnis. Verta atkreipti dėmesį ir į ledo spalvą – 

lygus, skaidrus ir tamsus ledas visada tvirtesnis už suskilinėjusį ir balzganos spalvos. Saugiausia ant 

pirmojo ledo lipti turint peikeną, o ne ledo grąžtą 

ir kruopščiai, kas kelis žingsnius, pabaksnoti ja į 

ledą, įvertinant jo storį. Jei tik įmanoma, į 

pirmąją poledinę žūklę reikia išsiruošti ne 

vienam, o su bičiuliais, kurių kiekvienas privalo 

turėti ledo nagus (žr. paveikslėlį Nr. 10.23.)  – 

individualią, įlūžus ledui, iškopti padedančią 

priemonę. Bent vienas grupės narių turi turėti 

Paveikslėlis Nr. 10.22. 

Paveikslėlis Nr. 10.23. 
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15–20 m ilgio virvę. 

Šiais laikais neskęstantys žieminiai žvejų 

kombinezonai – ne naujiena ir ne prabanga, tad jeigu 

įmanoma, geriau jais vilkėti. Jei žvejys neturi tokio, pravers 

paprasčiausia gelbėjimosi liemenė, kurią galima apsivilkti po 

drabužiais ar ant viršaus (žr. paveikslėlį Nr. 10.24.).  

Ant pirmojo ir paskutiniojo ledo negalima keliems 

žmonėms susiburti į vieną vietą – plona ledo danga gali 

neišlaikyti svorio. Išgirdus įtartiną traškesį ar linkstant ledui, 

geriausia iš karto atsigulti ir bandyti šliaužti. Įlūžus ledui 

geriau iš karto gultis ant nugaros ir, įsispyrus į vieną eketės 

kraštą, bandyti užsiropšti ant ledo. Dar klastingesnis yra 

paskutinysis ledas. Net iš pažiūros būdamas storas, jis gali būti iškorėjęs ir silpnas. 

Žvejojant ant ledo dažnai reikia klūpėti, todėl atsiranda galimybė greitai atšalti kūno vietas, 

kurios liečiasi su ledu. Šiuo metu gamintojai siūlo papildomas 

plastikines apsaugas, kurias žvejys, užsidėjęs ant drabužių, 

sėkmingai gali apsaugoti kelius nuo drėgmės ir šalto ledo (žr. 

paveikslėlį Nr. 10.25.). 

Žūklaujant Kuršių mariose bei kituose pasienio vandenyse, 

būtina pasiimti kompasą ar GPS imtuvą (žr. paveikslėlį Nr.10.26.). 

Tada neteks klaidžioti, jeigu staiga pakiltų rūkas. Beveik kasmet 

Rusijos pasieniečiai sulaiko pasiklydusius žvejus, tačiau yra buvę 

atvejų, kai žmonės nerado kranto  ir žuvo. Žvejodami   ant šio 

didelio vandens telkinio ledo, visada pasiimkite mobiliojo ryšio 

telefoną su gerai įkrautą baterija ir įvestu gelbėtojų tarnybos telefono numeriu. 

 
 
 

 

 

 

 

            Kompasas                                                                   GPS 

imtuvas 

 

                                          Paveikslėlis Nr. 10.26. 

Paveikslėlis Nr. 10.24. 

Paveikslėlis Nr. 10.25. 
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ŽVEJŲ ŽODYNĖLIS 

 

A 

Anglies pluoštas – tai iš organinių pluoštų karbonizacijos ir grafitizacijos būdu gauta labai 

tvirta ir elastinga medžiaga. 

B 

Blizgė – mėgėjiškai ir sportinei žūklei skirtas dirbtinis metalinis masalas.  

E 

Elastanas, arba spandeksas, – sintetinis pluoštas, žinomas dėl savo didelio elastingumo. 

F 

Fider – dugninė meškerė, naudojama gaudant su šėryklėlėmis. 

Fluorokarbonas – medžiaga, susidedanti iš fluoro ir angliavandenių. 

Flisas – sintetinė vilna, pagaminta iš poliesterio. 

Fly – iš anglų kalbos verčiama kaip „skraidantis, švytuojantis“. 

H 

Heavy – sunkus. 

K 

Kelnės – ant juosmens ir kojų dėvimas drabužis. 

Kompozitas – įrankis, pagamintas iš anglies pluošto ir stiklo pluošto junginių. 

L 

Ląstai – plaukmenys. 

Light – lengvas. 

M 

Medium – vidutinis. 

Monofilamentinis valas – vienos gijos tįstantis valas. 

N 

Neoprenas – sintetinis chloropreno kaučiukas. 

Ninfa – muselė, pamėgdžiojanti vandenyje gyvenančias vabzdžių lervas. 
 

P 

Pavadėliai – tarp pagrindinio valo ir masalo esanti valo atkarpa. 

Peikena – įnagis, skirtas pramušti ledui. 

Picker – lengva ir liauna dugninė meškerė. 

Pintas valas – keleto supintų gijų netįstantis valas. 
 

Poliamidas – techninis plastikas, turintis savybę sugerti vandenį. 
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Poliesteris – produktas, dažniausiai audinys, pagamintas iš susintetintų polimerų. 

S 

Stiklo pluoštas – medžiaga iš labai plonų stiklo siūlelių. Ji naudojama kaip sustiprinanti 

medžiaga daugeliui plastiko produktų. Toks plastikas vadinamas stiklaplastikis. 

Spearfishing (angl.) – povandeninė medžioklė. 

Strimeris – tai varlę, žuvelę ar kitokį gyvį pamėgdžiojanti muselė. 

Super heavy – labai sunkus. 

Š 

Štekeris – iš dalių susimaunantis meškerykotis. 

T 

Taslon – medžiaga, turinti savybę temptis. 

Teleskopas – susimaunanti į vidų meškerė. 

Titanas – lengvas, tvirtas, atsparus korozijai, baltai sidabriškos spalvos metalas. 

V 

Veiksna („Akcija“, „Elgsena“, „Linkis“) –  meškerykočio savybė linkti per atskiras dalis. 

Vobleris – dirbtinis masalas, kurio paskirtis – imituoti plėšriosios žuvies auką. 
 

Ž 

Žvejybinė ritė – žūklės įrankis, skirtas užmesti ir suvynioti valui su žuvims skirtu masalu. 
 
Žvejybinis valas – žūklės įrankių komponentas, dirbtinis siūlas, kuris kabliuką, blizgę ar 

kitą panašų komponentą sieja su meškerykočiu arba žvejybine rite. 

 

 


