РЕКРЕАЦИОНИ
РИБОЛОВ У АСТ-У
За рекреациони риболов у јавним водама у АСТ-у није потребна дозвола, али се морате придржавати Закона о
рибњацима из 2000. године, чији је циљ да се на одржив начин управља нашим рибљим популацијама.
Јавне воде у АСТ-у подељене су на забрањене воде, отворене воде и воде с пастрмкама.

ЗАБРАЊЕНЕ ВОДЕ У АСТ-У

Риболов ни у које време није дозвољен на
следећим водама:
1. У реци Tidbinbilla River унутар природног резервата
Tidbinbilla Nature Reserve
2. У реци Orroral River узводно од моста, западно од локације
бивше свемирске станице Space Tracking Station
3. У сливу реке Cotter River узводно од зида бране Bendora
Dam, укључујући и резервоаре Bendora и Corin
4. У реци Cotter River и у резервоару изнад зида бране Cotter
Dam, све до спајања са потоком Condor Creek
5. У реци Murrumbidgee River низводно од бетонског прелаза
код Angle Crossing-а до спајања са реком Gudgenby River.

ВОДЕ С ПАСТРМКАМА

Воде за пецање пастрмки обухватају све јавне воде у АСТ-у
које нису отворене или забрањене воде. Отворена сезона
за воде с пастрмкама траје од почетка продуженог викенда
за октобарски Labour Day до краја викенда за Краљичин
рођендан у јуну.
Можете користити само један риболовни штап под вашом
контролом, са не више од две удице на сваком најлону, уз
додатак мреже на штапу за вађење рибе.
За време отворене сезоне, у водама с
пастрмкама дозвољене су само вештачке
мушице и мамци.

Мали простори поред неких водених токова могу бити
недоступни за риболов због потребе управљања земљиштем;
нпр. искључени су зидови брана и делови мочваре
Jerrabomberra Wetlands.

ОТВОРЕНЕ ВОДЕ

У отвореним водама можете ловити рибу читаве године. У ову
област спадају река Murrumbidgee River низводно од спајања
с реком Gudgenby River и узводно од бетонског прелаза код
Angle Crossing-а до ACT границе; река Molonglo River низводно
од спајања с реком Queanbeyan River; и градска језера и
рибњаци.
Можете под вашом контролом користити два риболовна
штапа, два ручна најлона, или по једно од сваког, са не више
од две удице на сваком најлону. Такође можете имати и мрежу
на дршку за вађење рибе. При коришћењу риболовног штапа
неопходно је да рибар буде на растојању до 10 метара од
своје опреме за пецање и/или да у сваком тренутку може да
види своју опрему.
Могу се користити вештачки мамци, муве и живи или природни
мамци, али није дозвољено користити рибу са перајама, икру
ни жабе.
Противзаконито је ископавање глиста поред
обала река или у природним резерватима.
Мари бакалар или пастрмка ухваћени у овим водама за време
ловостаја морају да се неповређени врате у воду.
Ако енглески није ваш матерњи језик и ако су вам потребне услуге преводиоца и тумача, молимо вас да позовете на број 13 14 50.
Ове информације су такође доступне на кинеском, српском, вијетнамском, руском, дари и арапском језику
позивањем на број 13 22 81 или на адреси www.environment.act.gov.au/cpr/fish/recreational_fishing_in_the_act

ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ

У АСТ-у има седам врста које су потпуно заштићене. Ове врсте је противзаконито и ловити и уловити. Њихов заштићен
статус помаже очувању ових врста, како би њихове популације могле бити обновљене.
Зракоперка (Trout cod)

Слатководни рак из реке Мари (Murray River crayfish)

Двокичмена црна риба (Two-spined blackfish)

Алпајн бодљикави слатководни рак (Alpine Spiny Crayfish)

Макори гргеч (Macquarie perch)

Рикс слатководни рак (Rieks Crayfish)

Сребрни гргеч (Silver perch)

Ако ухватите примерак заштићене врсте рибе, морате га вратити у
воду са што мањом повредом, а случај морате пријавити установи
ACT Conservation Research на 13 22 81. То ће нам помоћи да
пратимо статус ових угрожених врста.

Молимо вас да обратите пажњу на разлике између зракоперке, заштићене врсте (која се стога не сме ловити) и Мари
бакалара, који се може ловити током отворене сезоне.
Зракоперка: потпуно заштићена

Мари бакалар: ловостај траје од септембра до
новембра

Профил главе раван, горња вилица наткриљује доњу. Има
тамне пеге и неправилне црте или пруге, са мало шара на
челу/носу. Боја тела је претежно плава/сива на леђима, док
на трбуху постаје блеђа, скоро бела. Зеленосиве шаре налик
закрпама на телу, које се углавном губе на глави.

Конкавни профил главе, чељусти једнаке или je доња
избочена. Има зелене пеге по телу и глави. Већи примерци
могу имати ситније пеге. Обично је бледа – зеленa/
кремаста/жућкаста/златна на леђима (с горње стране), док
на трбуху (с доње стране) ова бледа постаје више кремаста/
бела. Већи примерци могу имати плаво-зелени сјај.

РЕКРЕАЦИОНЕ ВРСТЕ И ШТЕТОЧИНЕ

Следеће врсте можете пецати само током сезона наведених у
наставку. Ограничења у улову и величини помажу да се на одржив
начин управља рекреационим рибљим популацијама за будућност.

МЕРЕЊЕ РИБЕ

Дужина рибе мери се од врха носа до краја репа.

Мари бакалар (Murray cod)

Ограничен улов oд 1 дневно у реци Murrumbidgee River, 2 у свим
другом отвореним водама, уз ограничење величине од 55 cm до 75 cm.
Сезона на отвореним водама: од 1. децембра до 31. августа.
Сезона на водама с пастрмкама: од 1. децембра до краја
продуженог викенда за Краљичин рођендан у јуну.

Златни гргеч (Golden perch)

Ограничен улов од 5 дневно са минималном дужином
од 30 см.
Сезона на отвореним водама: Читаве године.
Сезона на водама с пастрмкама: Од продуженог
викенда за октобарски Labour Day до краја продуженог викенда за
Краљичин рођендан у јуну.

Пастрмкa (смеђа или боје дуге) (Trout – brown or
rainbow)

АУСТРАЛИЈСКИ СЛАТКОВОДНИ
РАКОВИ (УABBIES)

У АСТ-у можете ловити ракове „yabby“, али у свим јавним
водама забрањено је коришћење затворених клопки, као што
су клопке за рачиће, кленове и ракове „yabby“.

Ограничен улов oд 5 дневно са минималном дужином
од 25 см.
Сезона на отвореним водама и водама с пастрмкама:
Од продуженог викенда за октобарски Labour Day до краја
продуженог викенда за Краљичин рођендан у јуну.

Шаран (Carp)

Нема ограничења ни у погледу улова ни у погледу
минималне дужине.
Сезона на отвореним водама: Читаве године.
Сезона на водама с пастрмкама: Од продуженог
викенда за октобарски Labour Day до краја продуженог викенда за
Краљичин рођендан у јуну.

Црвенперка (Redfin)

Нема ограничења ни у погледу улова ни у погледу
минималне дужине.
Сезона на отвореним водама: Читаве године.
Сезона на водама с пастрмкама: Од продуженог
викенда за октобарски Labour Day до краја продуженог викенда за
Краљичин рођендан у јуну.

Можете користити до 10 најлона с
мамцима (без удица) и пет мрежа с
обручем, изузев у природним резерватима
у коридору реке Murrumbidgee River
(природни резервати Woodstock, Stoney
Creek, Swamp Creek, Bullen Range
и Gigerline) и тамо где је забрањено
коришћење мрежа са обручима.
Отворене мреже с обручима морају да
буду дубоке највише 1 метар и треба да су
причвршћене на највише два прстенаста
обруча или оквира с пречником од
највише 1,25 метара и величином окаца
на мрежи од најмање 13 милиметара.
У водама с пастрмкама забрањени су најлони
с мамцима и све врсте мрежа, осим мреже на
штапу за вађење рибе.

ШАРАН И ЦРВЕНПЕРКА
Шаран (Carp)

Црвенперка (Redfin)

Шаран и црвенперка су штеточине. Могу да се лове природним мамцима као што су кукуруз, хлеб, баштенске глисте, рачићи или
ракови „yabby“ (само на отвореним водама) или вештачки мамци. Можете их задржати или вратити у воду где су биле ухваћене.
Ако убијате рибу чините то на хуман начин, а остатке затим на одговарајући начин уклоните, не остављајући их на обали реке.

РЕЗЕРВОАР GOOGONG

Риболов у резервоару Googong регулисало је Министарство
примарних индустрија NSW-а (NSW DPI) својим Законом
о управљању рибњацима из 1994. године и пратећим
прописима. За риболов у водама NSW-а биће вам потребна
дозвола NSW-а за рекреациони риболов, која може да се
добије у већини продавница риболовачког прибора, преко вебсајта licence.nsw.gov.au или позивом на број 1300 369 365.
Додатне информације о риболову у резервоару Googong можете
наћи на адреси www.environment.act.gov.au/parks-conservation/
parks-and-reserves/find-a-park/rural/googong-foreshores.

ЕТИЧКА РИБОЛОВНА ПРАКСА
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•
•
•

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
•
•

•
•

•
•

Све примерке заштићених врста риба вратите одмах у воду.
Противзаконито је:
»» да се као мамци користе икра, жива риба са перајама,
жабе или пуноглавци. Ако побегну, ови мамци могу
постати инвазивни или преносити заразне болести
»» да се у АСТ-у за риболов користе рибарска кука, копља,
пушке за подводни риболов, лукови и стреле, отрови,
експлозиви или ватрено оружје
»» да се риба премешта из једног воденог тока или да се
без дозволе праве рибњаци
»» да се рибама одсецају главе или да се риба чисти од
костију поред језера, реке или потока
»» да рекреациони рибари продају свој улов.
Рибу и биљке из кућног акваријума немојте испуштати у
водене токове, јер од њих могу настати штеточине или
преносници болести.
На градским језерима у Канбери забрањена је вожња без
дозволе чамаца с мотором, укључујући и чамце на електрични
погон. Обратите се организацији Access Canberra да бисте се
пријавили за дозволу.
Молимо вас да све илегалне риболовне активности
пријавите организацији Access Canberra.
Кршење Закона о рибњацима из 2000. године
кажњава се новчаном казном до $5000.

•
•
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•
•
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•
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Упознајте се с прописима, поштујте их и пријавите све
илегалне риболовне активности.
Не ловите више рибе него што вам је потребно.
Вратите сву премалену, непожељну или заштићену рибу у
воду док је још жива.
Овлажите руке или користите мокру крпу за хватање рибе,
како би она имала што веће шансе да преживи.
Поступајте са рибом хумано и, када је враћате, чините то
брзо:
»» држите рибу што дуже у води
»» оживите уморну или полусвесну рибу тако што ћете је
благо помицати напред, да јој вода прође кроз шкрге
док не буде опет могла нормално да плива.
Када вадите ухваћену рибу, држите је за средину тела,
главе и репа.
Не користите зелене шкампе као мамац, јер би локалне
слатководне ракове могла да нападне болест белих пега.
За више информација о болести белих пега посетите
outbreak.gov.au/current-responses-to-outbreaks/white-spotdisease
Увек контролишите своју опрему тако да риба што пре
може бити враћена у воду.
Пресеците најлон ако не можете брзо да извадите удицу.
Ако хватате велике количине премалене или заштићене
рибе, промените начин или место риболова.
Хумано убијајте сву рибу коју задржите за себе.
Спречите загађивање и заштитите дивљач. Водом која
се акумулира помоћу бране Cotter Dam и водом из реке
Murrumbidgee River снабдева се читава област ACT; стога
понесите са собом кући све смеће, мртву рибу, одбачене
најлоне и стакло и прописно их одложите. На коридору реке
Murrumbidgee River нема канти за смеће.
Паљење ватре дозвољено је само на посебно означеним
местима.
Поштујте права других корисника.

ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Позовите Access Canberra на број 13 22 81 или посетите environment.act.gov.au
Ако енглески није ваш матерњи језик и ако су вам потребне услуге преводиоца и тумача, молимо вас да позовете на број 13 14 50.
Ове информације су такође доступне на кинеском, српском, вијетнамском, руском, дари и арапском језику, позивањем на број 13 22 81
или на адреси www.environment.act.gov.au/cpr/fish/recreational_fishing_in_the_act Слика © NSW Department of Primary Industries.

