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Žuvų išteklių moksliniai tyrimai nuo 2020 
m. Lietuvoje nebefinansuojami

• 2011 m. atlikti tyrimai „Rytų Lietuvos ežeruose“;

• 2012 m. buvo vykdomas „Žemės ūkio ir žuvininkystės mokslinių

tyrimų ir taikomosios veiklos tyrimas“;

• 2014 m. - „Utenos rajono ežerų žuvų ir vėžių rūšių populiacijos

būklė“;

• 2015-2016 m. - „Žuvų išteklių įvertinimas „Žvejybos rojui“

priklausančiuose vandens telkiniuose;

• 2018 m.- „Karpinių ežerų žuvų išteklių tyrimai“;

• 2015-2020 m. buvo vykdomas LR ežerų žuvų išteklių monitoringas.

• 2021-2022 m - 0



• Pagal „Žuvininkystės įstatymą“ nuomininkai 

(žvejybos plotų naudotojai) savo lėšomis 

paskutiniais leidimo galiojimo metais turi atlikti 

mokslinius tyrimus. Kas tą padarys? 700 vandens 

telkinių ir 10-12 tyrėjų

• Pagal AM nustatytus reikalavimus nustatomi 

kiekvieno tiriamojo vandens telkinio žuvų išteklių 

būklės indeksai, parengiamos išvados apie žuvų 

išteklių būklės pokyčius, apie įžuvinimo efektyvumą

ir jo įtaką vietinių žuvų populiacijoms, įvertinamas 

mėgėjų žvejybos poveikis žuvų išteklių būklei,, 

pateikiamos rekomendacijos žuvinimui. 



Palyginus žuvų gausumo, biomasės ir vidutinio 

individų svorio rodiklius buvo nustatyta, kad bendra 

žuvų biomasė ir vidutinis individų svoris nuolatos 

didėjo: nuo 2011 iki 2021 m. bendra žuvų masė 
padidėjo virš 2 kartų, o vidutinis etaloninių rūšių žuvų 
svoris – 1,5-1,6 karto. 
Tai įrodo, kad tikslingai ir sistemingai žuvinant
nuomojamus telkinius, saugant juos nuo nelegalios 
žvejybos daromas ženklus teigiamas poveikis žuvų 
išteklių būklei. 
[Prie to prisideda ir visuomenės požiūrio pasiketimas į 

žvejybą, intensyvi ir nuolatinė gamtosaugos kontrolė].



Vidutinio žuvų svorio kaita 2011-2021 m.



Žuvininkystės reikalų spendimų paieška 
LR Seime: praktinių rezultatų nėra

Susitikimas su Aplinkos apsaugos komitetu (ar jo 
pirmininke - beprasmis;

Posėdžiai Kaimo reikalų komitete – gautas pritarimas;

Susitikimai ir bendravimas su AM aplinkos apsaugos 
politikos grupe – nuolatiniai, yra abipusis supratimas;

Susitikimas su Demokratų sąjungos frakcija – daug 
žadantis ateityje.



Žuvinimo normos (patvirtintos 2012 m.)

Žuvų ir vėžių rūšys Amžius

Įveisimo normos, vnt./ha (*1 m pakrantės)

atkuriamasis

įveisimas
mėgėjų žvejybai

limituotai arba

verslinei žvejybai

Karosai, sidabriniai (kam???)
šiųmečiai – 50 200

dvivasariai – 30 100

Karosai, paprastieji
šiųmečiai 20 30 60

dvivasariai 5 10 30

Karpiai (???)
šiųmečiai – 50 100

dvivasariai – 20 50

Lydekos

lervutės 100 200 300

paaugintos 50 50 100

šiųmetės 5 5 20



Lynai
dvivasariai 10 30 100

įvairūs 5 10 50

Plačiakakčiai šiųmečiai – 30 100

dvivasariai – 10 30

Seliavos lervutės 5 000 – 10 000

Sterkai

lervutės 500 1 000 2 000

paauginti 100 500 1 000

šiųmečiai 5 20 30

Šamai paauginti 5 10 50

šiųmečiai 2 5 20

dvivasariai 1 3 5

Unguriai stikliniai 25 25 100

paauginti 5 5 50

Vėgėlės
lervutės 1 000 2 000 3 000

šiųmetės 10 20 100

Vėžiai, plačiažnypliai* paauginti 5 10 15

suaugę 1 3 5



Žuvininkystės tarnybos pertvarka ir 
galimos jos pasekmės LMŽ draugijoms

• Buvęs ŽŪ viceministras Artūras Bogdanovas 
yra sakęs:

• „Dėl Žuvininkystės tarnybos pertvarkos daug 
intrigų. Tačiau mes nusiteikę optimistiškai. 
Dabar padėtis kritinė, bet tikiuosi, kad 
netrukus ją suvaldysime“.

• 2022 m. Niekas nepasikeitė. Naikinamos 
valstybinės Šilavoto ir Ignalinos žuvivaisos 
įmonės



Žvejybos organizavimo prioritetai išlieka tie 
patys:

– a) bendravimas su rajonų administracija, kaimo 
bendruomenėmis, bendrų projektų rengimas ir 
įgyvendinimas;

– b) informacijos apie žuvų išteklių būklę vandens 
telkiniuose sklaida žiniasklaidoje (pvz., Panevėžio MŽD);

– c) informacijos apie atliktą žuvinimus ir kitas įvykdytas 
priemones pateikimas visuomenei;

– d) infrastruktūros prie vandens telkinių kūrimas.



Kooperacija platinant leidimus

• Tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu platinti
leidimus draugijos nuomojamuose vandens 
telkiniuose šiuose regionuose:

• Utena, Ignalina, Zarasai, Molėtai;

• Panevėžys, Radviliškis;

• Pasvalys, Biržai (?), Rokiškis;

• Kiti variantai...



• 2. Nuolatos didėja invazinių (?) rūšių gausa. 

• Poveikis iki šiol netirtas, tačiau jis neabejotinai 
neigiamas (nuodėgulinis grundalas, rainuotasis
vėžys, dreisena, ondatra, kormoranas ir kt.).
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Naujų ar retų žvejybos objektų 
gausinimas: 

Salatis

Meknė

Ungurys
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Ką galime siūlyti vyriausybei, LR 
Seimui?

• 1. Svarstyti žvejybos leidimų kainų didinimą ir 
nuolaidų apribojimą.

• 2. Plėtoti limituotos žvejybos taikymą.

• 3. Nustatyti visuomeninių inspektorių veiklos 
galimybę tikrinti žvejybą nuomojamuose 
vandens teliniuose.

• 4. Nuomininkams suteikti daugiau teisių 
organizuojant mėgėjų žvejybą.


