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ĮVADAS  

 

Žuvininkystė – daugiametes tradicijas ir patirtį turintis ekonomikos sektorius, 
apimantis žvejybos, akvakultūros ir žuvų perdirbimo veiklas ir atskiruose Lietuvos 
regionuose sukuriantis nemažai darbo vietų. Žvejybos ir akvakultūros sektorių ekonominis 
gyvybingumas yra glaudžiai susijęs su tvariu jūrų ir vidaus vandens išteklių naudojimu, žuvų 
išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymusi, 
racionaliu planavimu ir priežiūra.  

Žuvininkystės politika yra kompleksiška sritis, kurioje būtinas balansas tarp 
neatsiejamų viena nuo kitos socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių priemonių. 
Ekonomikos augimas, darbo vietų stabilumas, verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo žuvų 
išteklių apsaugos efektyvumo. Lietuva, 2004 m. prisijungusi prie Europos Sąjungos (toliau – 
ES), prisiėmė pareigą ir atsakomybę prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) 
įgyvendinimo. Taigi, nors žuvininkystės pramonė Lietuvoje yra nedidelė veiklos šaka, 
Lietuvos, kaip ir kitų ES šalių, veiksmai prisideda prie bendro siekio – tvarios žuvininkystės 
sektoriaus plėtros. Pažymėtina, kad vidaus vandenyse žvejybos reglamentavimas priskiriamas 
ES šalių narių kompetencijai.  

Žuvų ištekliai gali atsinaujinti, tačiau jie riboti – kai kurie iš jų peržvejojami. Todėl ES 
šalys ėmėsi veiksmų užtikrinti, kad Europos žvejybos pramonė būtų tvari ir ilgainiui nekeltų 
grėsmės žuvų populiacijos dydžiui ir produktyvumui. Esant ribotiems natūraliems žuvų 
ištekliams ir atitinkamai ribotoms Lietuvai skiriamoms žvejybos jūrų vandenyse galimybėms, 
Lietuva įgyvendina Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą 
(patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C (2015) 5897), 
kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas akvakultūrai. Atsižvelgdama į akvakultūros 
subsektoriaus svarbą, Lietuva siekia prisidėti prie tvarios akvakultūros plėtros ir 
akvakultūros priemonėms planuoja skirti didžiausią paramos dalį.  

Verslinės žvejybos intensyvumas teritoriniu atžvilgiu labai nevienodas. Didžiojoje 
šalies dalyje verslinė žvejyba neleidžiama arba leidžiama tik specializuota kai kurių rūšių 
žuvų žvejyba. Studijoje pamėginta surinkti duomenis apie pastarųjų metų verslinės žvejybos 
padėtį ir jos daromą įtaką žuvų ištekliams. Skirta dėmesio ir seniai rusenančiam konfliktui 
tarp žvejų verslininkų ir mėgėjų. 

Iki šiol nebuvo patikimos informacijos apie žvejų mėgėjų skaičių, jų sugaunamų žuvų 
kiekį ir kitų duomenų. Dalis jų gauta iš Vidaus vandenų žuvininkystės studijos (toliau – 
Studija) rengėjų atliktų gyventojų ir žvejų mėgėjų apklausų. Studijoje vertinami žuvų išteklių 
būklės duomenys, žuvininkystės srities socialiniai ir ekonominiai rodikliai, aptariami žvejybos 
reguliavimo pagrindiniai teisiniai ir faktiniai aspektai, apžvelgiama žvejybos galimybių 
istorinė kaita ir kiti su įgyvendinamais studijos tikslais susiję aspektai. 

Studija skirta žuvininkystės sektoriaus Lietuvoje vidaus vandens telkiniuose, įskaitant 
Kuršių marias, socialinei ir ekonominei analizei atlikti, jai palyginti su užsienio šalimis, 
išvadoms ir pasiūlymams dėl sektoriaus optimalios plėtros pateikti. Studija parengta surinkus 
ir išanalizavus aktualius statistinius duomenis, įvertinus ekonomikos rodiklius, atliktų 
mokslinių tyrimų duomenis, visuomenės ir žvejų mėgėjų apklausų duomenis ir kitą 
informaciją. 

Studijos tikslas – įvertinti ir palyginti verslinės ir mėgėjų žvejybos poveikį žuvų 
ištekliams, valstybės ekonomikai, gyventojų užimtumui, apibendrinus mokslinių tyrimų 
duomenis, įvertinti žuvų išteklių būklę vandens telkiniuose, ištirti visuomenės požiūrį į 
sektoriaus plėtrą. 
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Tikimasi, kad Studija reikšmingai prisidės prie racionalios žuvininkystės politikos, kuri 
turi užtikrinti geros žuvų išteklių būklės palaikymą nepažeidžiant ekonominių interesų ir 
visuomenės socialinių poreikių, formavimo. 

 

Darbo struktūra ir metodologija 

Studijos turinio struktūra parengta atsižvelgiant į Studijos parengimo paslaugų 
pirkimo sutartį, sudarytą 2019 m. gruodžio 12 d. VPS-2019-100-AARP Vilniuje (užsakovas: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vykdytojas: UAB „Eurointegracijos projektai“) ir 
techninę specifikaciją. 

Ekspertinis vertinimas. Ekspertinio vertinimo metodas aktualus visoms analitinėms 
veikloms. Analizei atlikti buvo pasitelkti išorės ekspertai, išmanantys tyrimui aktualius 
klausimus. Buvo organizuojami susitikimai ir diskusijos su suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais.  

Antrinių šaltinių informacijos analizė. Atliekant darbą, buvo išsamiai išanalizuoti 
prieinami antriniai šaltiniai. Pirmiausia buvo išanalizuoti susiję teisės aktai ir strateginiai 
dokumentai, įstaigų veiklos dokumentai ir ataskaitos. Studijoje panaudoti mokslinių tyrimų, 
gautų iš Aplinkos ministerijos, taip pat Aplinkos apsaugos agentūros (www.gamta.lt), viešai 
skelbiami pastarųjų 5 metų duomenys. Aprašant teorinę dalį, remtasi Lietuvos ir užsienio 
šalių statistiniais duomenimis, atspindinčiais verslinės žvejybos, mėgėjų žvejybos ir 
akvakultūros situaciją. 

Visuomenės nuomonės ir žvejų mėgėjų kiekybinis tyrimas. 2020 m. vasario 19 d.–
kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ užsakymu buvo atlikta visuomenės nuomonės 
apklausa apie mėgėjų žvejybą, kurioje dalyvavo 1 233 respondentai. Internetinės apklausos 
būdu apklausti 153 žvejai mėgėjai. Tiesioginėje apklausoje iš visų 1 080 apklaustų 
respondentų žvejų mėgėjų skaičius sudarė 211. Iš viso tyrime dalyvavo 364 žvejai mėgėjai. 
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti žvejų mėgėjų žvejybos intensyvumo ir visuomenės nuomonės dėl 
verslinės ir mėgėjų žvejybos plėtros ar draudimo Lietuvos vidaus vandenyse aspektus. 

Atlikimo vieta. Visa šalies teritorija.  

Tikslinė grupė. Tyrimo tikslinę grupę sudaro 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai, 
tarp jų ir žvejai mėgėjai. Formuojant respondentų imtį, taikyti šie pagrindiniai imties kriterijai 
pagal sociodemografines charakteristikas: 

▪ gyvenamoji vieta (Alytaus apskritis, Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, Marijampolės 
apskritis, Panevėžio apskritis, Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, 
Utenos apskritis, Vilniaus apskritis); 

▪ lytis (vyras / moteris); 

▪ amžius (18–24 m., 25–34 m., 35–44 m., 45–54 m., 55–64 m., 65 m. ir daugiau). 

Atliekant tyrimą, taikyta daugiapakopė stratifikuota atranka. Tokios atrankos esmė – 
tiriamoji visuma suskirstoma į sluoksnius pagal sociodemografinius kriterijus (lytis, amžius, 
gyvenamoji vieta), ir tada kiekvieno sluoksnio viduje vykdomos atsitiktinės atrankos, remiantis 
maršrutinės atrankos principais. Taikant šiuos principus, pasirenkamos visos (10) Lietuvos 
apskritys, sudaromas gyventojų nuo 18 metų amžiaus grupių sąrašas, apklausiami tam tikros 
apskrities ir tam tikro, proporcingai paskirstyto, amžiaus gyventojai (amžiaus grupės 
paskirstytos pagal apskričių gyventojų skaičių).  

Paprastosios tikimybinės atrankos metodu kiekviename atrankiniame taške (mieste ar 
kaime) parenkamos gatvės. Didžiuosiuose miestuose ir rajonų centruose atrenkamos gatvės iš 
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skirtingų mikrorajonų. Respondentų skaičius kiekviename atrankiniame taške proporcingas 
gyventojų skaičiui toje vietovėje. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje 18 metų 
amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičius Lietuvoje siekė 2 295 269 asmenis. Siekiant užtikrinti 
apklausos reprezentatyvumą 95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe, 
reikia apklausti 1 067 asmenis (pastaba: įskaitant ir žvejus mėgėjus, kadangi ši tikslinė grupė 
įtraukiama į bendrą visuomenės grupę). Prieš atliekant tyrimą buvo apskaičiuota, kiek 
respondentų reikia apklausti atsižvelgiant į lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos kriterijus, 
kad vykdoma apklausa atitiktų reprezentatyvios imties kriterijus. 

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje 2019-01-
01–2019-12-31 laikotarpiu buvo įsigyti 379 108 žvejybos bilietai. Remiantis techninėje 
užduotyje nurodytu preliminariu mėgėjų žvejų skaičiumi, 2019 m. laikotarpiu įsigytų žvejybos 
bilietų skaičiumi, taip pat Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateikiamu 
gyventojų skaičiumi 2020 m. (2 mln. 295,2 tūkst.), galima daryti prielaidą, jog žvejai mėgėjai 
sudaro apie 16,5 proc. Lietuvos populiacijos. Siekiant atlikti reprezentatyvią apklausą 95 proc. 
pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe, reikia apklausti ne mažiau kaip 174 
žvejus mėgėjus. 

Apklausos metodas. Standartizuotas betarpiškas interviu naudojant standartizuotą su 
Užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atlieka profesionalus apklausėjas. Jis 
veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus. Apklausa atliekama tiesioginio 
interviu būdu (angl. face-to-face), naudojant popierinę anketą. Tiesioginio interviu metu 
apklausta 1 080 respondentų. 

Klausimyno struktūra. Tyrimo klausimyną sudaro 12 klausimų ir 8 
sociodemografiniai klausimai, atspindintys gyvenamosios vietos, lyties, amžiaus, išsilavinimo, 
užimtumo, šeiminės padėties, pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui, aspektus. Klausimai, 
kuriais siekiama išsiaiškinti žvejų mėgėjų žvejybos intensyvumo ir visuomenės nuomonės dėl 
verslinės žvejybos plėtros ar draudimo Lietuvos vidaus vandenyse aspektus, apima keliolika 
veiksnių. Tai: 

▪ nemokamos žvejybos teisės turėjimas; 
▪ visuomenės nuomonė dėl verslinės žvejybos plėtros ar draudimo Kauno mariose ir 

Kuršių mariose, kituose vandens telkiniuose; 
▪ bent kartą per metus žvejojančių asmenų skaičius; 
▪ dažniausiai naudojami mėgėjų žvejybos ir vėžiavimo įrankiai; 
▪ orientacinis per metus sugaunamų žuvų ir vėžių kiekis pagal jų rūšinę sudėtį, vandens 

telkinių kategorijas; 
▪ žvejybos intensyvumas (kiek kartų ir kokiuose vandens telkiniuose (pagal jų 

kategorijas) per tam tikrą laiko periodą žvejojama); 
▪ sugautų žuvų panaudojimas (suvartojama maistui, paleidžiama, dovanojama, 

parduodama); 
▪ išlaidos žvejybos įrangai, masalams, transportui ir kitoms tiesiogiai su žvejyba 

susijusioms reikmėms; 
▪ žvejybos kontrolės darbo vertinimas; 
▪ patikrinimų žvejybos metu dažnumas. 

Tyrimo klausimynas pateikiamas Studijos 1 priede. 
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1. ŽUVŲ IŠTEKLIŲ BŪKLĖ LIETUVOS VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE IR 
JOS KITIMO TENDENCIJOS  

 

Intensyviai naudojant žuvų išteklius, ypač svarbūs moksliniai tyrimai ir monitoringas. 
Atliekami žuvų išteklių tyrimai yra vienas iš šalies civilizuotumo požymių, jos technologinio ir 
gamtosauginio lygmens indikatorių, užtikrinančių vandens ekosistemų tvarų funkcionavimą ir 
efektyvų išteklių naudojimą. Dalyje vandens telkinių, ypač tų, kuriuose vykdoma verslinė 
žvejyba, moksliniai tyrimai ir monitoringas yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių tyrimų vidaus 
vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta „Žuvų išteklių tyrimų metodika“ (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-698 redakcija), o vandens 
telkiniuose periodiškai atliekami tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
žuvininkystės įstatymo 6 str. nuostatomis1. Tačiau šie darbai ne visada yra sukoordinuoti 
skirtingų institucijų (Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Veterinarijos tarnybos), 
skelbiami skirtinguose šaltiniuose, todėl ne visada galima greitai gauti visapusišką informaciją 
apie konkretų telkinį arba telkinių grupę ir duomenų kitimą per tam tikrą laikotarpį. 
Daugumos mažųjų vandens telkinių žuvų ištekliai yra netirti arba tiriami tik epizodiškai, tad 
daugiausia jų kitimo tendencijų negalima nustatyti. 

Atsižvelgiant į tyrimų išvadas apie žuvų išteklių būklę, yra nustatomi verslinės 
žvejybos vidaus vandens telkiniuose limitai, paskirstomos verslinės žvejybos kvotos ūkio 
subjektams, tikslinamos žvejybos vidaus vandens telkiniuose taisyklės, limituotos žvejybos 
sąlygos, kitos žvejybos reglamentavimo priemonės, įžuvinimo tvarkos.  

Tyrimų analizė rodo, jog Lietuvos vidaus vandenyse žuvų ištekliai kinta. Dalyje 
vandenų, ypač ten, kur pritaikyta efektyvių žvejybos reglamentavimo ir apsaugos priemonių, 
jie gausėja. Konkretesni duomenys pateikiami 1 skyriaus poskyriuose. 

 

1.1. Žuvų išteklių būklės monitoringas valstybiniuose ežeruose ir vandens talpyklose 
 

Lietuvos vidaus vandenų bendras plotas – 2 621 km2, tai sudaro 4 proc. šalies 
teritorijos. Lietuvoje yra 2 827 ežerai, didesni nei 0,5 ha (jų plotas iš viso siekia 87 359 ha), 
1 589 tvenkiniai (24 434 ha) ir 733 upės, ilgesnės nei 10 km (32 601 ha)2. 

Vandens kokybė yra labai svarbus rodiklis, lemiantis žuvų išteklių gausą. Remiantis 
Lietuvos gamtos fondo duomenimis3, vandens telkiniai per pastarąjį šimtmetį tapo stipriai 
eutrofikuoti, perpildyti maistinių medžiagų. Vykstant eutrofikacijos procesui, vandens 
telkiniuose sumažėja vandens skaidrumas, susidariusi fitoplanktono biomasė yra puikus 
substratas bakterijoms daugintis, o kai kurių rūšių dumbliai yra netgi toksiški. Vėliau vyksta 
kiti procesai – pūva biomasė, susidaro sieros vandenilis ir kitos teršiančios vandenį 
medžiagos. Dėl to masiškai dūsta žuvys ir kiti vandens organizmai, žmonėms kyla pavojus 
užsikrėsti įvairiomis ligomis. Pagrindinės maistinės medžiagos, skatinančios eutrofikacijos 
procesą, yra fosforas ir azotas, kurių kiekis dėl žmonių ūkinės veiklos didėja.  

 
1 „Žuvų išteklių tyrimai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose atliekami kiekvienais metais, kituose, didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose, 

kuriuose yra leidžiama užsiimti versline žvejyba, – ne rečiau kaip kas 5 metai. Likusiuose vidaus vandenų telkiniuose, kuriuose leidžiama užsiimti 
specializuotąja versline žvejyba, žuvų išteklių tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas 10 metų“ (Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, 2000 m. 

birželio 27 d. Nr. VIII-1756 (Žin. 2000, Nr. 56-1648), 6 str.). 
2 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų nacionalinis strateginis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

birželio 19 d. nutarimu Nr. 654 (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=nz8qn78pv&actualEditionId=WvTSHqrQOq&documentId=TAIS.301390&category=TAD) 
3 https://www.glis.lt/?pid=64. 
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1.1.1 pav. Ežerų vandens kokybė pagal bendrą azoto kiekį (2017 m.) 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra4 

 

 

1.1.2 pav. Ežerų vandens kokybė pagal bendrą fosforo kiekį (2017 m.) 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra5 

 
4 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5641b97966e54f93ba90306c40caa6ee. 
5 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5641b97966e54f93ba90306c40caa6ee. 
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1.1.3 pav. Ežerų vandens kokybė pagal vandens skaidrumą (2017 m.) 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra6 

Remiantis 1.1.1–1.1.3 paveiksluose Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais 
duomenimis, vandens kokybė pagal azotą bloga tik 6 ežeruose, pagal fosforą labai bloga 2 
ežeruose ir bloga 9 ežeruose. Vandens skaidrumas blogas tik 5 ežeruose.  

 

MONITORINGO DUOMENYS 

Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis7, Lietuvos verslinių žuvų 
populiacijų ekologinio stebėjimo 2015 m. metu sugautos 27 skirtingos ekologinių grupių – 
jūrinių, limnofilinių, reofilinių ir praeivių žuvų rūšys: Kuršių mariose – 10, Kauno mariose – 
11, Kruonio baseine – 12, ežeruose –16, Nemuno žemupyje –13 rūšių žuvų.  

Atliekant ekologinio ir žuvų gausumo monitoringo tyrimus, 2015 m.8 Kuršių mariose 
ties Atmata sužvejota – 8, ties Dreverna – 10 rūšių žuvų. Pagal gausumą ir biomasę ties 
Atmata vyravo kuojos, ešeriai, plakiai ir pūgžliai, o šiaurinėje Kauno marių dalyje ties 
Dreverna buvo gausu kuojų, ešerių ir žiobrių. Karšių gausumas buvo mažesnis, tačiau jų 
biomasė buvo didžiausia tarp visų sugautų rūšių šioje akvatorijoje. Kauno mariose ties 
Grabuciškėmis sugautos 8, o ties reversiniu kanalu – 10 rūšių žuvų. Pagal gausumą ir biomasę 
abiejose akvatorijose vyravo kuojos, plakiai, karšiai. Kruonio aukštutiniame baseine pagal 
žuvų gausumą vyravo plakiai (25,6 proc.) ir kuojos (23,1 proc.), pagal biomasę – karšiai (24 
proc.) ir kuojos (21,3 proc.). Taip pat didelę dalį pagal gausumą ir biomasę sudarė ešeriai ir 
sterkai. Nemuno upėje ties Vilkija ir Gėge rasta po 11, ties Leite – po 13 rūšių žuvų. Pagal 
gausumą ir biomasę visose tirtose akvatorijose vyravo kuojos, plakiai, ešeriai ir karšiai. 
Drūkšių ežere atliekant tyrimus sugauta 11 rūšių žuvų. Pagal gausumą veislinių žuvų 
populiacijoje (toliau – VŽP) vyravo seliavos (51,5 proc.), taip pat buvo gausiau kuojų (22,6 
proc.), ešerių (17,1 proc.). Pagal biomasę VŽP taip pat vyravo seliavos (41,8 proc.), taip pat 
buvo gausiau kuojų (29,3 proc.), karšių (11,7 proc.). Asvejos ežere atliekant tyrimus sugauta 

 
6 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5641b97966e54f93ba90306c40caa6ee. 
7 Aplinkos apsaugos agentūra (2015). Verslinių žuvų populiacijų būklės Lietuvos vandens telkiniuose įvertinimas. Santrauka 

(http://gamta.lt/files/Verslini%C5%B3%20%C5%BEuv%C5%B3%20populiacij%C5%B3%20b%C5%ABkl%C4%97%202015_santrauka.pdf). 
8 Aplinkos apsaugos agentūra (2015). Verslinių žuvų populiacijų būklės Lietuvos vandens telkiniuose įvertinimas. Santrauka 
(http://gamta.lt/files/Verslini%C5%B3%20%C5%BEuv%C5%B3%20populiacij%C5%B3%20b%C5%ABkl%C4%97%202015_santrauka.pdf). 
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15 rūšių žuvų. Pagal gausumą vyravo seliavos (36,7 proc.), toliau – stintos (24,2 proc.), kuojos 
(16,2 proc.), ešeriai (12,5 proc.), plakiai (3,7 proc.), pūgžliai (2,2 proc.), karšiai (1,7 proc.). 
Luodžio ežere atliekant tyrimus sugauta 11 žuvų rūšių. Pagal gausumą vyravo ešeriai (36,6 
proc.), kuojos (27,2 proc.) ir seliavos (20,9 proc.), pagal biomasę ryškiai vyravo ešeriai (29,6 
proc.), kiek mažesnę dalį sudarė karšiai (18,6 proc.), lynai (18,0 proc.), kuojos (16,8 proc.), 
seliavos (12,7 proc.). 

Verslinių žuvų populiacijų rezultatai rodo minėtų vandens telkinių žuvų išteklių būklę, 
žuvų bendrijų ir populiacijų kiekybinius ir kokybinius parametrus, verslinės žvejybos 
intensyvumą, eutrofikacijos procesą ir vandens taršos poveikį. Gauti rezultatai atskleidžia, kad 
daugelyje vandens telkinių žuvų populiacijų būklę apibūdinantys parametrai (žuvų tankumas, 
VŽP, produkcija) yra geri, o tai lemia gerą bendrą žuvų išteklių būklę. Visgi, pagal ekologinio ir 
žuvų gausumo monitoringo tyrimus9, per pastarąjį dešimtmetį Kuršių mariose gerokai 
sumažėjo perpelių (saugomų pagal Buveinių direktyvos II priedą) gausumas ir biomasė. Ypač 
dideli pokyčiai stebėti 2013–2014 m., kai gausumas, biomasė ir vidutinis dydis, taip pat ir 
versliniai laimikiai pasiekė žemiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį, 2014 ir 2015 m. atliekant 
monitoringą, ši rūšis, skirtingai nei 2009 m., visai neregistruota. Atsižvelgiant į tai, siūloma 
drausti verslinę žvejybą pelaginiais 40–50 mm tinklaičiais birželio mėn. ir siekti susitarimo su 
Rusijos federacija dėl šios rūšies apsaugos Kuršių mariose neršto metu. 

 

INVAZINĖS SVETIMŽEMĖS ŽUVYS 

Tiek jūroje, tiek vidaus vandenyse susiduriama su invazinių žuvų ir vėžiagyvių plitimo 
problema, kai gausėja menkaverčių žuvų ir vėžiagyvių rūšių. Remiantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos informacija10, invazinių rūšių skverbimasis yra tiesiogiai su žmonių 
veikla susijęs procesas, kurį dar labiau skatina dabar vykstantys globalizacijos procesai ir 
klimato kaita. Pripažįstama, kad svetimžemių rūšių plitimas ir jų invazija yra antra pagal 
svarbą (po tiesioginio buveinių naikinimo) šių laikų grėsmė daugelio pasaulio regionų 
biologinei įvairovei. Į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių 
sąrašo patvirtinimo“, įrašytos 35 rūšys, iš jų – 5 vėžiagyvių ir 2 žuvų rūšys. 

Siekiant išvengti svetimžemių rūšių organizmų, galinčių sukelti daug ekologinių 
problemų, padaryti žalos ekonomikai ar pakenkti žmonių sveikatai, labai svarbu sukurti 
veiksmingą prevencijos priemonių sistemą. Pagrindinis prevencijos tikslas – neleisti tikslingai 
įvežti, dauginti ir platinti organizmų, kurie kitose šalyse jau tapę invaziniai. Antrasis kovos su 
tam tikroje teritorijoje jau esančiais invaziniais organizmais žingsnis – kontroliuoti jų 
populiacijas. Kontrolės tikslas – kiek įmanoma sumažinti invazinės rūšies gausumą arba 
tankumą ir neleisti toliau daugintis ir plisti. Daugelis kontrolės priemonių yra tokios pačios 
kaip ir invazinių organizmų naikinimo priemonės, tačiau kontroliuojant populiacijas paprastai 
nesiekiama visiškai sunaikinti tam tikros rūšies organizmų, bent jau tam tikrą laiką. Kartais 
išnaikinti visų tam tikros rūšies individų neįmanoma, todėl užuot naikinus imamasi tik 
kontroliuoti jų populiacijas, kad šie organizmai padarytų kiek įmanoma mažiau žalos. 
Naikinimas yra pats sudėtingiausias ir brangiausias kovos su invaziniais organizmais būdas. 
Naikinimo būdų yra daug, nuolat kuriami nauji, veiksmingesni, ieškoma mažiau aplinkai 
kenkiančių naikinimo metodų ir priemonių. Svarbiausias tikslas – sukurti tokias invazinių 
organizmų naikinimo priemones, kad jos būtų kuo specifiškesnės, t. y. veiktų tik naikinamos 
rūšies organizmus ir nekenktų arba kuo mažiau kenktų aplinkai. 

 
9 Aplinkos apsaugos agentūra (2015). Verslinių žuvų populiacijų būklės Lietuvos vandens telkiniuose įvertinimas. Santrauka 

(http://gamta.lt/files/Verslini%C5%B3%20%C5%BEuv%C5%B3%20populiacij%C5%B3%20b%C5%ABkl%C4%97%202015_santrauka.pdf). 
10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Invazinės rūšys Lietuvoje. 2017 m. 
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SAUGOMOS TERITORIJOS 

Saugomos teritorijos yra glaudžiai susijusios su žvejyba, kadangi dėl saugomų 
teritorijų tinklo plėtimo didėja apribojimai žvejybos veiklai. Siekiant įgyvendinti ES direktyvų 
Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas „Natura 2000“ teritorijų 
tinklas. „Natura 2000“ teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų 
teritorijų sistemą11. Būtina užtikrinti ilgalaikį Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos 
teritorijų išlikimą. Kokių priemonių reikia teritorijoms išsaugoti, nusprendžiama atsižvelgiant 
į konkrečios teritorijos apsaugos tikslus. Tam įtakos turi ne tik gamtosauginiai EB svarbos 
natūralių buveinių ir augalų bei gyvūnų rūšių išsaugojimo interesai, bet ir ūkiniai, 
visuomeniniai, kultūriniai, regioniniai ir vietiniai aspektai. Aplinkos ministro 2001-04-20 
įsakymu Nr. 21912 buvo patvirtinti buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijai. 
Nustatyta, kad Lietuvoje yra 53 natūralių buveinių tipai iš 218 saugotinų ES ir išvardytų 
Buveinių direktyvoje. Saugomi buveinių tipai apima įvairias jūros, gėlo vandens, smėlynų ir 
krūmynų, pievų, miškų, pelkių buveines. Bendruosiuose buveinių ir paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. 
nutarimu Nr. 276, su vėlesniais pakeitimais)13 numatoma, kad Buveinių direktyvos 
įgyvendinimo pradiniame etape atrinktos teritorijos vadinamos „vietovėmis, atitinkančiomis 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus“. Remiantis Buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos tvarkos aprašo 1 priedu14, šiuo metu yra 20 gėlųjų vandenų buveinių, 
kurios susijusios su žuvų apsauga. 

 

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ RODIKLIAI  

Šiame poskyryje surinkti ir apibendrinti didesnių kaip 100 ha Lietuvos vidaus vandens 
telkinių viešai prieinami žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenys apie bendrą žuvų išteklių 
būklę ir jos kitimo tendencijas per pastaruosius 5 metus, išskiriant atskiras vandens telkinių 
kategorijas (valstybiniai neišnuomoti ežerai ir tvenkiniai, išnuomoti ežerai ir tvenkiniai, 
upės). 

Įvertinant duomenis apie žuvų išteklius, buvo vadovaujamasi Žuvų išteklių tyrimų 
vidaus vandenyse tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymu 2012 m. rugsėjo 25 d. Nr. D1-767; toliau – Aprašas), reglamentuojančiu mokslinių 
tyrimų, kurių reikia žuvų išteklių būklei įvertinti, žvejybos limitams, limituotos žvejybos 
sąlygoms ir kitoms žvejybos reglamentavimo, žuvų išteklių apsaugos, kontrolės ir atkūrimo 
priemonėms nustatyti, organizavimą ir atlikimą, tyrimų periodiškumą ir rezultatų 
pateikimą. Vadovaujantis Aprašo Žuvų išteklių tyrimų metodika15, žuvų išteklių būklei 
įvertinti naudojamas Žuvų išteklių būklės indeksas. Remiantis Aprašo Žuvų išteklių tyrimų 
metodika16, žuvų išteklių būklė laikoma tikrai gera, kada indekso reikšmė yra ne mažesnė 
kaip 0,65. 0,64–0,55 intervale bendra žuvų išteklių būklė yra tarpinė, kintanti iš geros į 
vidutinę, 0,54–0,45 intervale – vidutinė, 0,44–0,35 intervale – prasta, <0,35 – bloga. 

Žuvų išteklių būklei įvertinti apskaičiuojamą žuvų išteklių būklės indeksą sudaro keturi 
pagrindiniai rodikliai: 

 
11 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Apie saugomų teritorijų sistemą. 
12 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.131245/asr. 
13 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr. 
14 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.131245/asr. 
15 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433873/asr. 
16 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433873/asr. 



12 

 

1. plėšriųjų žuvų santykinis gausumas. Rodiklis yra bendro plėšriųjų žuvų rūšių 
individų skaičiaus dalis (procentais) bendrame visų žuvų skaičiuje. Plėšriosioms žuvims 
priskiriami didesnio kaip 18 cm ilgio ešeriai ir visų dydžių šamai, sterkai, lydekos, salačiai bei 
vėgėlės; 

2. vidutinis individo svoris žuvų bendrijoje. Rodiklis apskaičiuojamas visų žuvų bendrą 
svorį gramais (B kg/ha × 1000) dalijant iš bendro visų žuvų skaičiaus (N vnt./ha); 

3. amžinės sudėties rodiklis. Tai indikatorinių žuvų rūšių – lydekų (sterkiniuose 
ežeruose – sterkų), karšių (lyniniuose ežeruose – lynų) ir ešerių skirtingo amžiaus individų 
grupių skaičius laimikyje; 

4. vertingų, leidžiamo sužvejoti dydžio žuvų santykinė biomasė. Rodiklis yra bendros 
vertingų, iki leidžiamo sužvejoti dydžio užaugusių žuvų rūšių individų biomasės dalis 
(procentais) bendroje visų žuvų biomasėje. Vertingoms žuvims priskiriama lydeka, ešerys, 
sterkas, lynas, auksinis karosas, karšis, salatis, šamas, seliava, stinta, sykas, vėgėlė (nevietinių 
rūšių žuvys neįtraukiamos). 

Žuvų išteklių būklės indeksui apskaičiuoti kiekvieno iš šių rodiklių išmatuota vertė yra 
dalijama iš optimalios vertės. Žuvų išteklių būklės indeksas yra rodiklių 
išmatuotos / optimalios vertės santykių vidurkis. 

 
1.1.1 lentelė. Žuvų išteklių būklės indekso apskaičiavimo metodika 

  Rodiklis Optimali 
vertė 

Išmatuotos / optimalios 
vertės santykis 

1 Plėšriųjų žuvų santykinis gausumas (N, %) 5 Išmatuota / 5 
2 Vidutinis individo svoris žuvų bendrijoje (g) 90 Išmatuota / 90 
2.1 Lydekų amžinių grupių skaičius (vnt.) 6 Išmatuota / 6 
(2.1) (Sterkų amžinių grupių skaičius (vnt.))1 (8) (išmatuota / 8) 
2.2 Ešerių amžinių grupių skaičius (vnt.) 12 Išmatuota / 12 
2.3 Karšių amžinių grupių skaičius (vnt.) 10 Išmatuota / 10 
(2.3) (Lynų amžinių grupių skaičius (vnt.))2 (10) (išmatuota / 10) 
3 Amžinės sudėties rodiklis3   2.1–2.3 rodiklių 

išmatuotos / optimalios 
verčių santykių vidurkis 

4 Vertingų, leidžiamo sužvejoti dydžio žuvų 
santykinė biomasė (B, %) 

65 Išmatuota / 65 

  Išteklių būklės indeksas   1–4 rodiklių 
išmatuotos / optimalios 
verčių santykių vidurkis 

1 sterkų amžiaus grupių (skirtingo amžiaus individų grupių) skaičius naudojamas vietoje lydekų amžiaus grupių skaičiaus ežeruose (ar 
tvenkiniuose), kur sterkas yra vyraujantis plėšrūnas (lydekų skaičius natūraliai nedidelis). 

2 lynų amžiaus grupių (skirtingo amžiaus individų grupių) skaičius naudojamas vietoje karšių amžiaus grupių skaičiaus ežeruose (ar 
tvenkiniuose), kur karšiai negyvena, arba tais atvejais, kada lynų amžiaus grupių įvairovė yra didesnė nei karšių. 

3 amžiaus sudėties rodiklis yra skirtingų žuvų rūšių amžiaus grupių įvairovės rodiklių vidurkis. 

Šaltinis: Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
2012 m. rugsėjo 25 d. Nr. D1-767) 

 
Žuvų išteklių būklės kitimai nustatyti lyginant pastarųjų metų žuvų biomasės rodiklį su 

anksčiau buvusiu, nurodant, kiek procentų rodiklis padidėjo ar sumažėjo (pvz., palyginta 
Švento ežere 2017 m. nustatyta bendra žuvų biomasė su 2015 m. tyrimo rezultatais ir gauta, 
jog bendra žuvų biomasė padidėjo 8 kartus). Šis skaičiavimo principas naudotas visais 
tolesniais žuvų išteklių kitimo nustatymo atvejais. 

Remiantis Aprašo Žuvų išteklių tyrimų metodika17, žuvų biomasė B (kg/ha) 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 
17 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433873/asr. 
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B = q /(p x k); 

čia B – tam tikros rūšies žuvų biomasė (kg/ha); 
q – tam tikros rūšies sužvejotų žuvų biomasė (g); 
p – apžvejotas vandens telkinio plotas (ha); 
k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 

 

Žuvų gausumas N (vnt./ha) apskaičiuojamas pagal formulę: 

N = n /(p x k); 

čia N – tam tikros rūšies žuvų gausumas hektare; 
n – tam tikros rūšies sužvejotų žuvų kiekis (vnt); 
p – išžvejotas vandens telkinio plotas (ha); 
k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 
 

 

1.2. Ežerų tipologija 
 

Lietuvoje yra 149 ežerai, didesni kaip 100 ha. Nors šis skaičius, palyginti su visu kiekiu, 
nėra didelis, bet pagal plotą tokie telkiniai sudaro net 65 proc. visų ežerų ploto. 

Ežerai skiriasi pagal geografinę vietą, taršos lygį, aplinkos sąlygas ir maistinių 
medžiagų kiekį. Pagal maistinių medžiagų kiekį ežerai skirstomi į oligotrofinius, arba 
mažamaisčius, mezotrofinius, arba turinčius vidutiniškai maistinių medžiagų, eutrofinius, 
arba daugiamaisčius, hipertrofinius ir distrofinius, arba bemaisčius. Ežerų trofinės būsenos 
suteikia patikimos informacijos apie taršos būklę ir geografines detales toje vietoje, kurioje 
yra ežeras. Išskiriant oligotrofinius ir eutrofinius ežerus, pagrindinės nagrinėjamosios 
maistinės medžiagos yra azotas ir fosforas. 

Oligotrofiniai ežerai dažniausiai gilūs, jų vanduo šaltas, juose daug deguonies, nedaug 
biogeninių medžiagų ir druskų, mažai augalų ir gyvūnų. Azoto ir fosforo kiekis oligotrofiniame 
ežere labai žemas. Dėl žemos temperatūros sunku išgyventi daugeliui vandens organizmų.  

Mezotrofiniai ežerai taip pat gilūs, jų vandenyje daugiau organinių medžiagų, įvairesnė 
augalija ir gyvūnija. Šie ežerai paprastai būna stratifikuoti, turi didelį vandens tūrį, pasižymi 
dideliu vandens skaidrumu, maža biogeninių elementų koncentracija, gana atsparūs 
antropogeniniam poveikiui. Tai švariausi, mažai paveikti antropogeninės eutrofizacijos 
procesų vandens telkiniai, pasižymintys lėta vandens masių apykaita18. Pagal tinkamumą 
gyventi žuvims šie ežerai priskiriami seliavinių ežerų grupei. 

Eutrofiniai ežerai dažniausiai seklūs ir užžėlę vandens augalija. Juose gausu biogeninių 
medžiagų ir druskų, didžiąją metų dalį deguonies netrūksta, tačiau mažai anglies dioksido, 
kalcio ir hidrokarbonatų. Vasarą tokiuose ežeruose intensyviai vystosi fitoplanktonas, dėl to 
paviršiniuose gilių ežerų sluoksniuose dažnai susidaro perteklinis deguonies kiekis, o prie 
dugno – gana žymus deguonies trūkumas. Eutrofiniai ežerai susidaro dėl perteklinio 
paviršinių nuotekų vandens iš žemės ūkio naudmenų ir dėl taršos. Eutrofiniai ežerai yra tokie, 
kuriuose dėl didelio maistinių medžiagų kiekio per daug auga dumbliai. Eutrofikacija – tai 
procesas, sukuriantis tokį pobūdį ežeruose. Eutrofiniuose ežeruose yra daug azoto ir fosforo. 
Pagal čia gyvenančias žuvis gilesni eutrofiniai ežerai vadinami karšiniais, o seklieji – 
kuojiniais-ešeriniais. Eutrofiniuose ežeruose biogeninių medžiagų skilimo greitis yra didelis, 
todėl iš šių ežerų sklinda kvapas. 

 
18 Lietuvos upių ir ežerų įvertinimas pagal biologinius parametrus. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius. 2003. 
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Distrofiniuose ežeruose dėl rūgščios aplinkos organinės medžiagos negali suirti, todėl 
vandenyje stinga biogeninių junginių ir deguonies. Distrofiniams ežerams būdinga žema 
mineralizacija, huminių medžiagų gausa ir žemas bioplanktono išsivystymas19. Šio tipo ežerai 
dar vadinami karosiniais. 

Trofinė būklė yra labai svarbus ežerų funkcinio įvertinimo rodiklis. Ežerui senstant, 
natūraliai keičiasi jo trofinis statusas, tačiau antropogeninis poveikis šį kitimą paspartina, kas 
vadinama antropogenine eutrofizacija. Ežero trofinę būklę lemia kiekis biogeninių elementų, 
naudojamų žaliųjų augalų mitybai, o jie savo ruožtu sukuria ežeruose pirminę produkciją. 
Trofinei būklei ir eutrofikacijai ežeruose įvertinti naudojama chlorofilo a koncentracija 
fitoplanktone, kadangi chlorofilas pakankamai tiksliai atspindi ežerų apkrovą biogeniniais 
elementais ir yra pirminės produkcijos rodiklis. Vertinant ežerų trofinę būklę, naudojami ir 
kiti parametrai. Ežerų trofinis statusas pagal chlorofilo a koncentracijas pateiktas 1.2.1 
lentelėje.  

1.2.1 lentelė. Vandens telkinio tipas pagal chlorofilo a koncentraciją  

Vandens telkinio tipas Chlorofilo a koncentracija, mg/m3 
Oligotrofinis <1 
Mezotrofinis 1–10 
Eutrofinis 10–100 
Hipertrofinis >100 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 57-2003 „Makrozoobentoso tyrimo metodika 
paviršinio vandens telkiniuose“20 

 
Pagal 2003 m. chlorofilo a koncentracijas oligotrofiniams ežerams priklausytų Alnis, 

mezotrofiniams – Plateliai, Balsis, Šventas, Vištytis, Tauragnas, Žuvintas, Drūkšiai, Rubikiai. 
Eutrofiniams ežerams pagal chlorofilo a koncentracijas priskirtini Dusios, Lūksto, Rėkyvos 
ežerai ir Kauno marios. Tai eutrofiškiausi ir labiausiai antropogeninės eutrofizacijos procesų 
paveikti vandens telkiniai, pasižymintys ne tik aukštomis biogeninių elementų ir organinių 
medžiagų koncentracijomis, bet ir aukštais fitoplanktono biomasės ir chlorofilo a rodikliais, 
mažesniu atsparumu antropogeniniam poveikiui ir ribotomis savaiminio apsivalymo 
galimybėmis. Pažymėtina, jog šie ežerai – tai tik pavyzdžiai, o ne baigtinis sąrašas.  

Gamtos tyrimų centro duomenimis, žuvų ištekliai 2011–2015 m. laikotarpiu padidėjo 
maždaug 1,5 karto21. Reikšminga nustatyti, kokios yra dabartinės tendencijos, tačiau 
duomenų analizę riboja tai, jog ne visų, net didesnių kaip 100 ha ploto, ežerų žuvų ištekliai per 
pastaruosius 5 metus buvo tirti. Pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų 
duomenis, bent vieną kartą žuvų išteklių tyrimai buvo atlikti tik 103-uose ežeruose, tik 9-
iuose ežeruose per pastaruosius 5 metus buvo atlikti bent du tyrimai, taigi trumpalaikio žuvų 
išteklių kitimo tendencijas galima nustatyti. 

Apibendrinta informacija apie skirtingų žuvų rūšių paplitimą vandens telkiniuose 
pateikta Studijos 1.3–1.10 skyriuose. 

 

1.3. Seliaviniai ežerai 
 

Lietuvoje seliaviniai ežerai dideli, gilūs, didžiausias gylis dažniausia siekia 20 ir 
daugiau metrų. Tai oligomezotrofiniai arba mezotrofiniai vandens telkiniai, juose dažniausia 
išreikšti visi trys temperatūros sluoksniai, o metalimnione vandens temperatūra neviršija 14–

 
19 Akvakultūros hidrochemija. Konspektas. Asociacija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“. Šilutė. 2015. 
20 Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 708 (Žin., 2004, Nr. 53-1827). 
21 https://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/lietuvos-ezeruose-daugeja-zuvu-743834. 
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15 °C. Vandens skaidrumas siekia apie 5 metrus, pH 7–8,5. Smėlėtas ir žvirgždėtas gruntas 1–
2 metrų gylyje užima daugiau nei 25 proc. dugno. Deguonies kiekis epilimnione ir 
metalimnione neturėtų būti mažesnis kaip 10 mg/l, o dujų režimas yra palankus ištisus metus. 
Litoralės zona siaura, grunte – smėlis arba žvyras, gali pasitaikyti riedulių. Dėl bangavimo 
tokiuose ežeruose grunto dalelės juda, todėl bangų mūšos zonoje neauga makrofitai, jie užima 
tik 11–20 proc. viso ežero ploto, taigi būdingas fragmentinis užžėlimas. Šio tipo ežeruose 
gyvena reliktiniai vėžiagyviai, kuriais gali maitintis planktofaginės žuvys, tokios kaip seliava. 
Lietuvoje žinoma daugiau nei 80 ežerų, kuriuose gyvena seliavos22. Šiai grupei priklauso 
didieji žmogaus veiklos nepažeisti (ar nestipriai paveikti) ežerai, pvz., Šventas (Ignalinos r.), 
Plateliai, Snaigynas, Aisetas, Asalnai, Akmena, Baluošas, Verniejis, Stirniai ir kt.23 

Analizuojant atliktų tyrimų duomenis, daugelyje iš išvardytų ežerų seliavų išteklių 
būklė yra gera (7 iš 11), 2-uose – patenkinama ir 2-uose – bloga. 

Seliaviniuose ežeruose seliavų biomasės didėjimas pastarųjų 5 metų laikotarpiu 
užfiksuotas Rašios (+917,09 proc.), Drūkšių (+430,96 proc.), Šlavanto (+96,77 proc.) 
ežeruose, o mažėjimas – Dusios (–95,07 proc.), Švento (Ignalinos r.) (–77,08 proc.) ežeruose. 
Seliaviniuose Ažvinčio ir Ančios ežeruose atliekant tyrimus seliavų nesužvejota arba jos 
sugautos tik vieną kartą (t  y. duomenų nebuvo galima lyginti) (žr. 1.3.2 lentelę). 

Seliaviniuose ežeruose, kuriuose gyvena stintelės, buvo tiriamas ir jų kiekis. Remiantis 
tyrimo duomenimis, stintelių kiekis padidėjo tik Dusios ežere (+44,85 proc.). Visuose kituose 
seliaviniuose ežeruose, kuriuose per pastaruosius 5 metus atlikti bent du ichtiofaunos tyrimai, 
stintelių nebuvo sugauta (žr. 1.3.2 lentelę). 

14 tirtų seliavinių ežerų yra išnuomoti (t. y. suteikta teisė naudoti žvejybos plotus), iš 
jų tik 2 (Galstas ir Šlavantas) per praėjusius 5 metus tirti bent du kartus ir juose galima 
nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijas. Abiejuose išnuomotuose ežeruose 
užfiksuotas bendros žuvų biomasės didėjimas (žr. ankstesnius duomenis), tačiau lydekų 
ištekiai šiuose telkiniuose akivaizdžiai nyksta. Šlavanto ežere seliavų ištekiai didėja, o Galsto 
ežere šios vertingos sykinės žuvies biomasė lieka nepakitusi (žr. 1.3.2 lentelę). 

Labai svarbus indikatorius – plėšriųjų žuvų kiekis ežeruose. Plėšriosios žuvys yra 
esminė grandis ekosistemoje. Kai jų trūksta, smulkios, menkavertės karpinės žuvys išėda 
zooplanktoną, vanduo pradeda žydėti, jis pasidaro drumstas, nyksta povandeninė augalija24. 
Kaip plėšriųjų žuvų kiekio indikatorius visuose telkiniuose pasirinktas lydekų kiekis. 

Remiantis Hidrobiologų draugijos 2018 m. duomenimis25, seliavinių ežerų žuvų 
(konkrečiai seliavų) būklė pateikiama 1.3.1 lentelėje.  

 
1.3.1 lentelė. Seliavinių ežerų seliavų išteklių būklė  

Ežero pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Pagal 2017, 2018 m. tyrimų rezultatus įvertinta išteklių 
būklė 

Ančia Lazdijų r. 490,8 Išteklių būklė patenkinama 
Asveja (ežero 
dalis) 

Molėtų r. 441,4 Išteklių būklė gera 

Asveja (ežero Švenčionių r. 540,8 Išteklių būklė patenkinama 

 
22 Sugardo ežero seliavų biologinių rodiklių ir išteklių tyrimai bei rekomendacijos žvejybai (https://aplinka.lt/documents/117650/3027357/2014-052-

Sugardas.pdf/8486a621-7799-4afc-b70c-e74186c508bd;version=1.0). 
23 Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerinti jų būklę. 
Galutinė ataskaita (I dalis). Alinkos apsaugos agentūra. Vilnius. 2009 

(http://vanduo.gamta.lt/files/REST%20EZERU%20GALUTINE%20ATASKAITA%20I%20dalis.pdf). 
24 https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2019/08/23/news/lydeku-zvejyboje-pravers-ir-liniuote-11552431/. 
25 Hidrobiologų draugijos ataskaita „Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kuriuose vykdoma verslinė 
žvejyba“. 2018. 



16 

 

dalis) 
Baltieji Lakajai Molėtų r. 699,8 Išteklių būklė gera 
Bebrusai Molėtų r. 367,4 Išteklių būklė bloga 
Didžiulis (Daugų) Alytaus r. 910,8 Išteklių būklė labai bloga 
Dringis Ignalinos r. 713,1 Ištekliai intensyviai eksploatuojami, bet būklė stabili, 

populiacijos amžinė struktūra subalansuota 
Plateliai* Plungės r. 1181,5 Vyrauja 1 metų amžiaus jaunikliai 
Siesartis Molėtų r. 503,6 Išteklių būklė gera 
Skaistis* Trakų r. 282 Išteklių būklė gera 
Stirniai Molėtų r. 855,4 Išteklių būklė gera 

Šaltinis: Hidrobiologų draugijos ataskaita „Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kuriuose 
vykdoma verslinė žvejyba“. 2018 

Seliaviniuose ežeruose lydekų biomasės didėjimas užfiksuotas Dusios (+184,83 proc.), 
Drūkšių (+118,36 proc.), Galsto (+99,86 proc.) ežeruose, o mažėjimas – Rašios (–84,41 proc.), 
Švento (–85,42 proc.), Šlavanto (–40,26 proc.) ežeruose (žr. 1.3.2 lentelę).  

Analizuojant atliktų tyrimų duomenis, daugumoje iš išvardytų ežerų seliavų išteklių 
būklė yra gera (7 iš 11), 2-uose – patenkinama ir 2-uose – bloga.  

29-iuose seliaviniuose ežeruose bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja 
nuo 0,32 ( Margio ežere) iki 1,0 (Sudargo ežere) (žr. 1.3.2 lentelę). Išteklių būklė prasta arba 
bloga (žemiau už 0,45) yra tik Akmenos, Margio, Peršokšnų, Galadusio, Ančios, Švento 
ežeruose. Visuose kituose nagrinėjamuosiose ežeruose bendra visų žuvų išteklių būklė yra 
geresnė (vidutinė – Drūkšių, Ūkojo, Ūsių, Zaduojo, Vencavo, Galvės, Žeimenio, Rašios, Bebrusų 
ežeruose, kintanti iš vidutinės į gerą – Alaušo, Ažvinčio, Seirijo, Baltųjų Lakajų, Juodųjų Lakajų, 
Siesarties, Stirnių ežeruose, tikrai gera – Baluošo, Sugardo, Dusios, Galsto, Makio, Virintų, Ilgų 
ežeruose). Visų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis sudaro 0,57.  
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1.3.2 lentelė. Didesnių kaip 100 ha seliavinių ežerų žuvų ištekiai  
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 

Ežero pav.  Ž U V Ų    ištekliai 

Išnuomo
tas ar ne 

Tyrim
o 

metai 

Lydekų, 
kg/ha* 

Lydekų 
biomasė

s 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
lydeko

s 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
lydeko

s 
svorio 
kitima

s, 
proc.** 

Seliav
ų, 

kg/ha
* 

Seliavų 
biomas

ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
seliavo

s 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
seliav

os 
svorio 
kitima

s, 
proc.** 

Stinteli
ų 

biomas
ė, 

kg/ha* 

stinteli
ų 

biomas
ės 

kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
stintelė

s 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
stintel

ės 
svorio 
kitima

s, 
proc.** 

Visų 
žuvų, 
kg/ha

* 

Visų 
žuvų 

biomas
ės 

kitimas, 
proc.** 

Išteklių 
būklės 

indeksa
s 

Pastabo
s 

Akmena26 Ne 2017 13,4 N.d. 0,739 N.d. 34,3 N.d. 0,043 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 381 N.d. 0,44 . 

Alaušas27 Taip 2017 15,2 N.d. 0,857 N.d. 11,7 N.d. 0,041 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 575 N.d. 0,62 . 

Ančia28 Taip 2017 2,2 –50 0,327 –6,84 21,6 N.d. 0,0898 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 103 –74,21 0,421 Lyginta 
su 

2014–
2015 m. 
tyrimu

29 

Asvejos 
ež. dalis 
(Molėtų 

r.)30 

Ne 2017 19,1 N.d. N.d. N.d. 29,3 N.d. 0,128 N.d. 0,2 N.d. 0,007 N.d. 386 N.d. 0,615  

Asvejos 
ež. dalis 

(Švenčioni
ų r.)31 

Ne 2017 10,3 N.d. 3,433 N.d. 24,0 N.d. 0,086 N.d. 2,3 N.d. 0,009 N.d. 728 N.d. 0,472  

Ažvintis32 Taip 2015 0,8 N.d. 1,112 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1027 N.d. 0,591 
 

Baluošas33 Ne 2017 23,5 N.d. 0,521 N.d. 62,2 N.d. 0,065 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 483 N.d. 0,69  

Bebrusai34 Ne 2014-
2015 

27,5 N.d. N.d. N.d. 8,3 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 640,3 N.d. 0,503  

 
26 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
27 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–-2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
28 Lazdijų rajono Ančios ežero žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017 
29 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
30 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
31 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
32 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
33 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
34 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2015. 
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Čičirys35 Taip 2016 12,05 N.d. 0,904 N.d. 63,36 N.d. 0,085 N.d. 0,17 N.d. 0,005 N.d. 296,6
7 

N.d. N.d.  

Didžiulis 
(Daugų)36 

Ne 2017 1,6 N.d. 0,533 N.d. 1,3 N.d. 0,065 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 158 N.d. 0,54  

Dringis37 Ne 2016 9,92 N.d. 1,653 N.d. 9,4 N.d. 0,057 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 203,1
3 

N.d. N.d.  

Drūkšiai38 Ne 2016 45,2 +118,36 2,493 +116,7
6 

23,9 +430,96 0,022 –12 N.d. N.d. N.d. N.d. 1396 +404,88 0,47 Lyginta 
su 2016 

m. 
tyrimu

39 

Dusia40 Ne 2017 50,5 +184,83 1,196 –8,98 1,7 –95,07 0,079 –8,14 3,8 +44,85 0,003 –50 1097 +456,85 0,8 Lyginta 
su 2016 

m. 
tyrimu

41 

Galadusys
42 

Ne 2014–
2015 

10,7 N.d. 0,620 N.d. 38,1 N.d. 0,055 N.d. 0,7 N.d. 0,013 N.d. 357,0 N.d. 0,373  

Galstas43 Taip 2017 4,197 +99.86 N.d. N.d. 133 0 0,081 +39,66 N.d. N.d. N.d. N.d. 180 +233.33 0,749 Lyginta 
su 

2014-
2015 m. 
tyrimu

44 

Galvė45 Ne 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 31,4 N.d. 0,061 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 556 N.d. 0,45  

Ilgai46 Taip 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 55,7 N.d. 0,068 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 118 N.d. Gera  

Indrajai47 Taip 2017 2,14 N.d. 0,994 N.d. 12,3 N.d. 0,056 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 42 N.d. N.d.  

 
35 Čičirio ežero ichtiologinė ekspertizė. Ichtiologas (biologijos magistras) Kęstutis Skrupskelis. Vilnius. 2016. 
36 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
37 Dringio ežero žuvų išteklių įvertinimas. Vilnius. 2016. 
38 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
39 Drūkšių ežeras žuvų išteklių įvertinimas. Dr. V. Kesminas. 2016. 
40 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
41 Dusios ežero žuvų išteklių įvertinimas. Dr. V. Kesminas. 2016. 
42 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
43 Galsto ežero žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos žvejybai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017. 
44 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
45 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
46 Trakų rajono Ilgų ežero žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017. 
47 Utenos rajono Indrajų ežero žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017 
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Lakajai 
Baltieji48 

Ne 2014–
2015 

10,7 N.d. N.d. N.d. 36,6 N.d. N.d. N.d. 8,7 N.d. N.d. N.d. 808,8 N.d. 0,56 
 

Lakajai 
Juodieji49 

Taip 2015 14,5 N.d. N.d. N.d. 20,2 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 611,4 N.d. 0,546 
 

Makys50 Taip 2016 13 N.d. 0,807 N.d. 114 N.d. 0,76 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 673 N.d. 0,72 
 

Margis51 Ne 2017 9,9 N.d. 0,281 N.d. 62,4 N.d. 0,084 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 840 N.d. 0,32  

Peršokšna
i52 

Ne 2017 1,7 N.d. 0,754 N.d. 30 N.d. 0,067 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1041 N.d. 0,34  

Plateliai53 Ne 2017 32,7 N.d. 1,258 N.d. 56,4 N.d. 0,024 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 709 N.d. 0,614  

Rašia 
(Švenčioni

ų)54 

Ne 2016 1,232 –84,41 1,017 +0,2 119 +917,09 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 154 –68,36 0,484 Lyginta 
su 

2014-
2015 m. 
tyrimu

55 

Sągardo56 Taip 2018 2,02 N.d. 0,395 N.d. 2,5 N.d. 0,074 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 112 N.d. 1,0  

Seirijis57 Ne 2015 32 N.d. 1,599 N.d. 13 N.d. 0,084 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1004,
0 

N.d. 0,57 
 

Siesartis58 
 

Taip 2014–
2015 

7,3 N.d. 1,782 N.d. 91,7 N.d. 0,047 N.d. 30,1 N.d. 0,007 N.d. 533,7 N.d. 0,551  

Skaistis59 Ne 2017 2,7 N.d. 0,605 N.d. 40,8 N.d. 0,036 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 658 N.d. 0,527  

Stirniai60 Ne 2015 42,4 N.d. N.d. N.d. 36,5 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 609,8 N.d. 0,633  

Šlavantas
61 

Taip 2017 2 –40,26 N.d. N.d. 18,3 +96,77 0,088 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 143 
(93) 

+53,76 N.d. Lyginta 
su 2014 

 
48 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2015. 
49 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2015. 
50 Makio ežero (Molėtų raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Vilnius. 2016. 
51 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
52 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
53 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
54 Švenčionių rajono Rašios ežero žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos Hidrobiologų draugija. Vilnius. 2016. 
55 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
56 Sągardo ežero žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2018 
57 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
58 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2015. 
59 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
60 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2015. 
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m. 
tyrimu

62 

Šventas 
(Ignalinos 

r.)63 

Taip 2017 4,6 –85,42 0,768 N.d. 2,2 –77,08 0,352 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 515 +758,33 0,41 Lyginta 
su 2015 

m. 
tyrimu

64 

Ūkojas65 Ne 2017 27,3 N.d. 0,508 N.d. 84,2 N.d. 0,059 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 546 N.d. 0,513  

Ūsiai66 Ne 2015, 
2017 

11,6 N.d. 0,518 N.d. 20,3 N.d. 0,057 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1110 N.d. 0,47  

Vencavas
67 

Ne 2017 7,4 N.d. 0,730 N.d. 37,5 N.d. 0,106 N.d. 9,7 N.d. 0,006 N.d. 456 N.d. 0,59  

Virintai68 Taip 2016 25,4 N.d. 2,071 N.d. 475,7 N.d. 0,096 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1279,
4 

N.d. 0,79 
 

Zaduojys69 Taip 2015 5,1 N.d. 0,481 N.d. 11,1 N.d. 0,053 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 85,7 N.d. 0,46 
 

Zarasas70 Taip 2016 4,9 N.d. N.d. N.d. 52 N.d. N.d. N.d. 52 N.d. N.d. N.d. 350 N.d. N.d.  

Žeimenys
71 

Ne 2015, 
2017 

49,6 N.d. 1,033 N.d. 9,2 N.d. 0,076 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1331 N.d. 0,51 
 

 
* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 
 

 
 

 

 
61 Šlavanto ežero žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos žvejybai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017. 
62 Šlavanto ežero žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos žvejybai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2017. 
63 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
64 Nuomojamų vandens telkinių (Ilgio ir Švento ežerų bei Vaitiekūnų tvenkinio) žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2015. 
65 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
66 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
67 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
68 Virintų ežero (Molėtų raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Vilnius. 2016. 
69 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
70 Zarasų rajono ežerų žuvų išteklių tyrimai. Ataskaita. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2016 
71Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
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Kiti seliaviniai ežerai (didesni kaip 100 ha), kuriuose per pastaruosius 5 metus nebuvo 

atlikta tyrimų: Vievis, Asalnai, Gavys, Lūšiai, Snaigynas, Aisetas, Arinas, Luokesai, Baluošai, 
Vajuonis, Monis, Spindžius, Indrajai, Tauragnas, Utenas. 
 

 

1.4. Natūralios žuvininkystės tipo ežerai 
  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl vandens 
telkinių tvarkymo tipinių planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų 
patvirtinimo“ natūralios žuvininkystės tipo ežerų skaičius Lietuvoje siekia 90, tačiau didesni kaip 
100 ha natūralios žuvininkystės ežerai šalyje yra tik du: Alys ir Žuvintas.  

Pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis, bent vieną kartą žuvų 
ištekliai buvo tirti tik viename natūralios žuvininkystės tipo ežere – Alyje. Vienintelio nagrinėtojo 
natūralios žuvininkystės tipo ežero – Alio visų žuvų išteklių būklės indeksas yra tik 0,23. Tai rodo, 
jog Alio ežero žuvų išteklių būklė yra bloga. Tam įtakos turi tai, jog šis ežeras yra durpyne, kur 
beveik visi gamtiniai ištekliai yra minimalūs. Kadangi per pastaruosius 5 metus šis ežeras tirtas tik 
vieną kartą, nėra galimybės įvertinti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. Žuvinto ežero 
žuvų ištekliai per pastaruosius 5 metus nebuvo tirti. 
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1.4.1 lentelė. Didesnių kaip 100 ha natūralios žuvininkystės ežerų žuvų ištekiai 
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 

Ežer
o 
pav. 

Išnuomot
as ar ne 

Tyrim
o 

metai 

Lydek
ų, 

kg/ha
* 

Lydekų 
biomas

ės 
kitimas

, 
proc.** 

Vidut. 
lydek

os 
svoris
, kg* 

Vidut. 
lydek

os 
svorio 
kitima

s, 
proc.*

* 

Ešeri
ų, 

kg/h
a* 

Ešerių 
biomas

ės 
kitimas

, 
proc.** 

Vidut. 
ešerio svor

is, kg* 

Vidut. 
ešerio svo

rio 
kitimas, 
proc.** 

Karosų 
biomas

ė, 
kg/ha* 

Karosų 
biomas

ės 
kitimas

, 
proc.** 

Vidut
. 

karos
o 

svori
s, kg* 

Vidut. 
karoso svori

o 
kitimas, pro

c.** 

Visų 
žuvų, 
kg/h

a* 

Visų 
žuvų 

biomas
ės 

kitimas
, 

proc.** 

Ištekli
ų 

būklės 
indeks

as 

Pastab
os 

Alys
72 

Ne 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 424 N.d. 0,029 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 424 N.d. 0,23 Tyrimo 
metu 

sugauti 
tik 

ešeriai 

* paskutiniais tyrimo metais. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 
 

 
 

 
72 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
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1.5. Karšinio tipo ežerai 
 

Karšinio tipo ežerai – tai mezotrofiniai ar eutrofiniai ežerai, pratakūs tvenkiniai (pvz., 
Almajas, Ažvintis, Alaušai, Arinas, Dringis, Dūkštas, Galuonai, Glėbas, Kaviškis, Metelys, 
Nedzingis, Seirijis, Svėdasas, Veprys, Zaduojys ir kt.). Tokių vandens telkinių vidutinis gylis 
siekia 10–12 m, retai – iki 20 m. Juose dažniausiai būna tik du temperatūriniai sluoksniai – 
epilimnionas ir metalimnionas. Tai termiškai vidutinio gylio telkiniai. Gilesniuose ežeruose 
yra visi trys sluoksniai. Vandens skaidrumas juose siekia 1–7 m, krantų užpelkėjimas – iki 40–
45  proc., pH – 7–8,5. Smėlėtas ir žvirgždėtas gruntas 1–2 m gylyje užima iki 10 proc. viso 
dugno ploto. Giluminėje telkinio dalyje vyrauja produktyvus dumblas. Deguonies kiekis 
metalimnione siekia 6–7 mg/l, o hipolimnione – ne mažiau kaip 1 mg/l. Litoralinė zona ir jos 
augalija gerai išsivysčiusios. Makrofitai ežeruose užima 30–40 proc. ploto, tvenkiniuose 
makrofitų juostos gali nebūti arba ji yra tik aukštutinėje dalyje. Litoralė, sublitoralė ir 
profundalė turtingos zoobentoso, jo biomasė siekia 8 g/m2 ir daugiau. Reliktiniai vėžiagyviai 
arba negyvena, arba reti. Iš aukštesniųjų vėžiagyvių vyrauja Asellus aquaticus. Tai 
daugiamaisčiai vandens telkiniai. Juose yra visos sąlygos gyventi bentofaginėms žuvims, ypač 
karšiams. Į karšinio tipo ežerus gali būti įveisti sterkai, o į gilesnius – ir seliavos73. 

Pažymėtina, jog tik 3-uose karšinio tipo ežeruose per pastaruosius 5 metus buvo atlikti 
bent du tyrimai, kuriais remiantis galima įvertinti trumpalaikio žuvų išteklių kitimo 
tendencijas. Biomasės mažėjimas konstatuotas visuose 3-uose ežeruose: Erzvėto (–2,08 
proc.), Germanto (–96,81 proc.) ir Plungės r. Ilgio (–97,26 proc.).  

Atsižvelgiant į skirtingas žuvų rūšis, karšinio tipo ežeruose lydekų biomasės didėjimas 
niekur neužfiksuotas, o mažėjimas buvo stebimas Erzvėto (–35,97 proc.), Germanto (–96,56 
proc.) ir Plungės r. Ilgio (–74,03 proc.) ežeruose. Šiuo 3-uose karšinio tipo ežeruose fiksuotas 
ir karšių kiekio kitimo tendencija, atskleidžianti karšių biomasės mažėjimą Erzvėto (–24,19 
proc.), Germanto (–97,37 proc.) ir Plungės r. Ilgio (–97,52 proc.) ežeruose.  

Karšinio tipo ežeruose sterkai sugauti 21-ame karšinio tipo ežere, tačiau atlikti tyrimai 
nėra tęstiniai (t. y. vertinimas atliktas tik vieną kartą), todėl nėra įmanoma įvertinti sterkų 
sugavimo pokyčio.  

Didesniuose kaip 100 ha karšinio tipo ežeruose bendras visų žuvų išteklių būklės 
indeksas svyruoja nuo 0,243 (Želvos ežere) iki 1,0 (Gudelių ežere). Išteklių būklė yra prasta 
arba bloga (žemiau už 0,45) Kavalio, Simno, Rubikių, Ilgio, Kalvių, Gauštvinio, Prapunto, 
Rimiečio, Geluonio, Kertuojų, Želvos, Dviragio, Nedingio, Smalvo ežeruose. Visuose kituose 
nagrinėjamuosiuose ežeruose bendra visų žuvų išteklių būklė yra geresnė (vidutinė – Gudelių 
(Alytaus r.), Obelijos, Svėdaso, Širvenos, Erzvėto, Žaslių, Veisėjo, Žverno, Galuonų, Lazdinių, 
Lūksto, Alsakio, Didžiulio (Trakų r.), Siesikų, Plinkšių, Zaduojo, Dūrių ežeruose, kintanti iš 
vidutinės į gerą – Nevėžos, Suosos, Ažvinčio, Vernijo, Amalvo, Siesarties, Stirnių, Germanto, 
Ilgio (Plungės r.), Vilkokšnio, Žirnajų, Paežerių, Asavo, Auslo, Avilio, Samavo, Sartų, Suvieko 
ežeruose, tikrai gera – Dūkšto, Dysnų, Dysnykščio, Alaušų, Makio, Malkėsto, Rašų, Rėkyvos, 
Gudelių (Šiaulių r.), Glėbo, Luodžio ežeruose). Visų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis 
karšinio tipo ežeruose siekia –0,544 (kintanti iš vidutinės į gerą). Taigi karšinio tipo 
ežerų žuvų išteklių būklės indeksas tik nežymiai mažesnis už atitinkamą seliavinių ežerų 
rodiklį. 

 
73 Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerintų jų būklę. Galutinė 

ataskaita (I dalis). Alinkos apsaugos agentūra. Vilnius. 2009 
(http://vanduo.gamta.lt/files/REST%20EZERU%20GALUTINE%20ATASKAITA%20I%20dalis.pdf). 
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1.5.1 lentelė. Didesnių kaip 100 ha karšinių ežerų žuvų ištekiai 

(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 

Ežero pav.  Ž U V Ų    ištekliai 

Išnuomotas 
ar ne 

Tyrimo 
metai 

lydekų, 
kg/ha* 

Lydekų 
biomasės 
kitimas, 
proc. ** 

Vidut. 
lydekos 
svoris, 

kg* 

Vidut. lydekos 
svorio 

kitimas, proc.** 

Karšių, 
kg/ha* 

Karšių 
biomasės 
kitimas, 
proc. ** 

Vidut. 
karšio 
svoris, 

kg* 

Vidut. karšio 
svorio 

kitimas,proc.** 

Sterkų 
biomasė, 
kg/ha* 

Sterkų 
biomasės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
sterko 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
sterko 
svorio 

kitimas, 
proc.** 

Visų 
žuvų, 

kg/ha* 

Visų 
žuvų 

biomasės 
kitimas, 
proc.** 

Išteklių 
būklės 

indeksas  

Pastabos 

Alaušai74 Taip 2016 31 N.d. 1,295 N.d. 31 N.d. 0,368 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 763 N.d. 0,87  

Alsakys75 Taip 2015, 
2017 

5,3 N.d. 0,254 N.d. 227,8 N.d. 0,266 N.d. 124,7 N.d. 1,493 N.d. 1393 N.d. 0,46  

Amalvas76 Ne 2016 221 N.d. 1,561 N.d. 121 N.d. 0,084 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1424,5 N.d. 0,594  

Asavas77 Taip 2015 54,4 N.d. N.d. N.d. 152,6 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1094,1 N.d. 0,579 
 

Auslas78 Ne 2016 52,4 N.d. 0,295 N.d. 193,1 N.d. 0,507 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 693,6 N.d. 0,541  

Avilys79 Ne 2015–
2016 

23,1 N.d. 0,568 N.d. 164 N.d. 0,645 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 854,2 N.d. 0,612  

Ažvintis80 Taip 2015 0,8 N.d. 1,112 N.d. 145,0 N.d. 0,222 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1027,0 N.d. 0,591 
 

Didžiulis arba 
Dusmenų 

(Trakų r.)81 

Ne 2017 58,4 N.d. 1,127 N.d. 305,6 N.d. 0,083 N.d. 568,7 N.d. 1,411 N.d. 1684 N.d. 0,49  

Dysnai82 Ne 2015, 
2017, 
2018 

8,7 N.d. 0,357 N.d. 77,8 N.d. 0,099 N.d. 179,4 N.d. 0,349 N.d. 532 N.d. 0,7  

Dysnykštis83 Ne 2017, 
2018 

17,8 N.d. 0,214 N.d. 95,9 N.d. 0,232 N.d. 195,5 N.d. 1,009 N.d. 795 N.d. 0,65  

Drūkšiai84 Ne 2016 20,7 N.d. 1,15 N.d. 69,7 N.d. 0,830 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 276,5 N.d. N.d.  

Dūkštas85 Taip 2014– 58,9 N.d. 0,859 N.d. 90,3 N.d. 0,422 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 937 N.d. 0,847  

 
74 Alaušų ežero (Molėtų raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Dr. Vytautas Kesminas. Vilnius. 2016. 
75 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
76 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
77 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius.2015. 
78 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
79 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
80 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016-2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
81 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
82 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
83 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
84 Drūkšių ežero žuvų išteklių įvertinimas. Dr. V. Kesminas. 2016. 



25 

 

2015 

Dūriai86 Ne 2015 39,8 N.d. 1,265 N.d. 157 N.d. 0,316 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 918,9 N.d. 0,511  

Dviragis 
(Salų)87 

Taip 2015-
2016 

26,7 N.d. 2,799 N.d. 244,8 N.d. 0,127 N.d. 281,7 N.d. 0,658 N.d. 2286,0 N.d. 0,424  

Erzvėtas88 Ne 2017 28,3 –35,97 1,712 –12,35 98,7 –24,19 0,147 –16,95 5,0 N.d. 0,572 N.d. 1126 –2,08 0,53 Lyginta 
su 2015 

m. 
tyrimu89 

Galuonai90 Ne 2014–
2015 

39,5 N.d. N.d. N.d. 43,4 N.d. N.d. N.d. 50,5 N.d. N.d. N.d. 366,1 N.d. 0,531  

Galuonis (43–
41)91 

Ne 2015, 
2017 

32,5 N.d. 0,65 N.d. 50,6 N.d. 0,203 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 760 N.d. 0,37  

Gauštvinis92 Taip 2016 11,4 N.d. 0,652 N.d. 1354,5 N.d. 0,056 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 0,3  

Germantas93 Ne 2016 6,74 –96,56 2,153 –0,14 2,63 –97,37 0,981 +159,52 N.d. N.d. N.d. N.d. 47,5 –-96,81 0,54 Lyginta 
su 2015 

m. 
tyrimu94 

Glėbas95 Taip 2015 99,2 N.d. 2,012 N.d. 345,4 N.d. 0,239 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1133,8 N.d. 0,674  

Gudelių 
(Alytaus r.)96 

Taip 2016 60,9 N.d. 1,534 N.d. 273,5 N.d. 0,661 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1644,3 N.d. 0,486 . 

Gudelių 
(Šiaulių r.)97 

Ne 2018 36,3 N.d. 4,786 N.d. 20,8 N.d. 0,872 N.d. 25,9 N.d. 3,422 N.d. 144,6 N.d. Labai 
gera 

 

Ilgis 
(Plungės)98 

Ne 2016 1,87 –74,03 0,899 –35,6 11,57 –97,52 0,893 –7,27 N.d. N.d. N.d. N.d. 30,71 –97,26 0,64 Lyginta 
su 2015 

m. 
tyrimu99 

 
85 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
86 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
87 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
88 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
89 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
90 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius.2015. 
91 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
92 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
93 Žuvų ištekliai ir bendrijos struktūra skirtingo gylio vandens telkiniuose (Zaduojo, Ilgio ir Germanto ežerų pavyzdžiu). Ataskaita. Klaipėdos universitetas. Jūros technologijų ir gamtos fakultetas. Klaipėda. 2016. 
94 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
95 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
96 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
97 Gudelių ežero (kodas 41040030, Šiaulių raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Vilnius. 2018. 
98 Žuvų ištekliai ir bendrijos struktūra skirtingo gylio vandens telkiniuose (Zaduojo, Ilgio ir Germanto ežerų pavyzdžiu). Ataskaita. Klaipėdos universitetas. Jūros technologijų ir gamtos fakultetas. Klaipėda. 2016. 
99 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
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Ilgis arba 
Ilgės 

(Elektrėnų)100 

Ne 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 229,9 N.d. 0,107 N.d. 238,8 N.d. 1,16 N.d. 3408 N.d. 0,37  

Kalvių101 Ne 2016 13,4 N.d. 1,603 N.d. 115,6 N.d. 0,161 N.d. 344,8 N.d. 0,431 N.d. 3180,3 N.d. 0,402  

Kavalys102 Ne 2015 73,1 N.d. 5,261 N.d. 13,2 N.d. 0,233 N.d. 89,4 N.d. 1,394 N.d. 747,6 N.d. 0,37 Atliekant 
tyrimą, 
sugauta 
tik viena 
lydeka 

Kertuojai103 Ne 2014-
2015 

17,5 N.d. 0,692 N.d. 164,3 N.d. 0,117 N.d. 150,2 - 1,267 - 986,1 N.d. 0,449  

Lazdinių104 Ne 2015, 
2017 

35,7 N.d. 0,739 N.d. 58,7 N.d. 0,076 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 854 N.d. 0,47  

Lūkstas105 Ne 2015 55,7 N.d. 2,544 N.d. 117,8 N.d. 0,175 N.d. 128,5 N.d. 0,858 N.d. 1037,2 N.d. 0,46  

Luodis106 Ne 2014-
2015 

28,1 N.d. N.d. N.d. 239,1 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1174,8 N.d. 0,765  

Makys107 Taip 2016 13 N.d. 0,807 N.d. 121 N.d. 0,574 N.d. 19 – 2,699 – 673 N.d. 0,72  

Malkestas 
arba 

Malkėstas108 

Taip 2015, 
2017 

53,1 N.d. 0,726 N.d. 48,5 N.d. 0,538 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 926 N.d. 0,74  

Nedingis 
(Nedzingis)109 

Ne 2015 11 N.d. 1,721 N.d. 248,8 N.d. 0,126 N.d. 232,4 N.d. 0,715 N.d. 1551,0 N.d. 0,391  

Nevėža110 Taip 2016 40,3 N.d. 0,968 N.d. 127,3 N.d. 0,048 N.d. 217,5 N.d. 1,067 N.d. 1038,6 N.d. 0,568  

Obelija111 Ne 2017, 
2018 

21,9 N.d. 1,412 N.d. 155,3 N.d. 1,019 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1189 N.d. 0,5 . 

Paežerių 
(Vilkaviškio 

r.)112 

Taip 2015 1,7 N.d. 0,992 N.d. 174,4 N.d. 0,170 N.d. 298,7 N.d. 1,254 N.d. 2995,4 N.d. 0,555  

 
100 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
101 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–-2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
102 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
103 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
104 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
105 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
106 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 
2015. 
107 Makio ežero (Molėtų raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Vilnius. 2016. 
108 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
109 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
110 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
111 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
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Plinkšių113 Taip 2016 N.d. N.d. N.d. N.d. 355 N.d. 0,212 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 2052,4 N.d. 0,47  

Prapuntas114 Ne 2016 10,5 N.d. 0,694 N.d. 91,1 N.d. 0,390 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 657,2 N.d. 0,342  

Pravalas 
(Vidugiris)115 

Taip 2015 9,674 N.d. 1,07 N.d. 53,98 N.d. 0,2513 N.d. 76,812 N.d. 1,901 N.d. 193,48 N.d. N.d.  

Rašai 
(Rokiškio)116 

Taip 2016 89,8 N.d. 3,2115 N.d. 220,2 N.d. 0,325 N.d. 90,4 N.d. 0,811 N.d. 1313,3 N.d. 0,678  

Rėkyvos117 Taip 2015–
2016 

103,9 N.d. 3,326 N.d. 892,4 N.d. 0,081 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 2609 N.d. 0,647  

Rimietis118 Taip 2016 60,4 N.d. 1,279 N.d. 45,1 N.d. 0,128 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 562,6 N.d. 0,429  

Rubikių119 Taip 2015 32 N.d. 0,933 N.d. 101,9 N.d. 0,181 N.d. 51 N.d. 0,704 N.d. 2000,3 N.d. 0,367  

Samavas120 Ne 2016 17 N.d. 0,261 N.d. 107,7 N.d. 0,606 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 760,5 N.d. 0,504 . 

Sartai121 Ne 2014–
2015 

6,5 N.d. 0,672 N.d. 81 N.d. 0,236 N.d. 84,2 N.d. 1,263 N.d. 1019,2 N.d. 0,528  

Siesikų122 Taip 2017 48 N.d. 1,127 N.d. 271,8 N.d. 0,065 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1158 N.d. 0,49 . 

Simno123 Ne 2014–
2015 

29,2 N.d. 1,225 N.d. 156,4 N.d. 0,055 N.d. 208,1 N.d. 1,134 N.d. 1326,0 N.d. 0,423  

Smalvas124 Ne 2015 N.d. N.d. N.d. N.d. 61,3 N.d. 0,541 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 570,7 N.d. 0,365  

Suosa 
(Jurgiškio)125 

Ne 2015 82,2 N.d. 0,974 N.d. 108,8 N.d. 0,054 N.d. 309,5 N.d. 0,400 N.d. 1288,6 N.d. 0,568  

Suvieko (arba 
Suviekas)126 

Ne 2017 31,3 N.d. 0,383 N.d. 217,0 N.d. 1,088 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 789 N.d. 0,61  

Svėdasas127 Taip 2017 14,6 N.d. 0,3125 N.d. 94,8 N.d. 0,272 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1812 N.d. 0,48  

 
112 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
113 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
114 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
115 Pravalo (Vidugirio) ežero (Molėtų raj.) ichtiologinės ekspertizės aktas. Vilnius. 2015. 
116 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
117 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
118 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
119 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
120 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
121 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
122 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
123 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
124 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
125 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
126 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
127 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
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Širvenos128 Ne 2014–
2015 

56,1 N.d. 1,058 N.d. 122,9 N.d. 0,266 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 835,9 N.d. 0,47  

Veisiejis129 Ne 2015–
2016 

14,3 N.d. 1,018 N.d. 39 N.d. 0,270 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 528,3 N.d. 0,473  

Vernijis130 Ne 2015 29,9 N.d. 0,973 N.d. 118,1 N.d. 0,383 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 608,9 N.d. 0,564  

Viešintas131 Taip 2016 10,4 N.d. 0,659 N.d. 86,9 N.d. 0,179 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 271,1 N.d. N.d.  

Vilkokšnis132 Taip 2017, 
2018 

18,5 N.d. 1,02 N.d. 126,7 N.d. 0,691 N.d. 9,8 N.d. 2,325 N.d. 733 N.d. 0,63  

Zaduojys133 Taip 2015 5,1 N.d. N.d. N.d. 7,7 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 85,7 N.d. 0,46  

Žaslių134 Ne 2017 23,8 N.d. 0,904 N.d. 231,8 N.d. 0,103 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 965,4 N.d. 0,51 Bendri 
žuvų 

ištekliai 
siekia 
23,7 

kg/ha 

Želvos 
(Želva)135 

Ne 2015 5,6 N.d. 0,560 N.d. 77,3 N.d. 0,184 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1155,0 N.d. 0,243  

Žirnajai136 Taip 2017 9,7 N.d. 0,203 N.d. 437,3 N.d. 0,738 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1866,5 N.d. 0,56  

Žvernas137 Ne 2014–
2015 

61 N.d. 0,986 N.d. 574,1 N.d. 0,166 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1632,1 N.d. 0,491 . 

* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** p su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 

 

 

 
128 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–-2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
129 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
130 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
131 Viešinto ežero žuvų išteklių būklės įvertinimas. Gamtos tyrimų centro ekologijos institutas. Vilnius. 2016. 
132 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
133 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
134 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
135 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
136 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. II tarpinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
137 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
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1.6. Lydekiniai ežerai 
 

Lydekiniai ežerai – tai termiškai seklūs, dažniausiai eutrofiniai vandens telkiniai (pvz., 
Apvardai, Arimaičių ež., Draudenių ež., Dumblys, Giedvardys, Glūdas, Grūda, Ilgutis, Išnarai, 
Lakaja, Liedis, Ligajai, Kernas, Kiementas, Kilučiai, Netečius, Notigalė, Obelių ež., Orija, Pabeznykų 
ež., Paežerių ež. (Šiaulių r.), Prūtas, Utenykštis, Žiezdrelis). Daugiau kaip 50 proc. telkinio ploto 
sudaro tik vienas epilimniono138 sluoksnis. Priekrantės lėkštos, pavasarį užliejamos. Vidutinis 
gylis siekia 2–3 m, minimalus vidutinis gylis – 1,5 m. Dugnas labai dumblėtas, kieto grunto gali 
nebūti. Sublitoralėje vyrauja potameidai. Zooplanktoninių organizmų rūšinė įvairovė didelė, 
biomasė sudaro daugiau kaip nei 4 g/m3 vandens. Vandens pH gali būti mažesnis kaip 7,0, 
skaidrumas ne didesnis kaip 3–4 m, sekliuose ežeruose – iki dugno. Dalis priekrančių gali būti 
užpelkėjusios, apaugusios šlapiu lapuočių mišku. Pratakumas mažas ar vidutinis, tačiau žiemą 
deguonies neturi būti mažiau kaip 1,0 mg/l net ilgomis žiemomis. Tokiuose vandens telkiniuose 
vyrauja kuojos, o dominuojanti plėšrioji žuvis net ir nežuvinant – lydeka139. 

Pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis, bent vieną kartą 
kontroliniai tyrimai buvo atlikti 10-yje lydekinių ežerų, tarp jų ir išnuomotuose (Draudenių ež. ir 
Lavyso ež.).  

10-yje lydekinių ežerų bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja nuo 0,24 (Papio 
ež.) iki 0,71 (Draudenių ež.)(žr. 1.6.1 lentelę). Išteklių būklė prasta arba bloga (žemiau už 0,45) 
Alksno, Vastapo, Papio, Ligajų ežeruose. Visuose kituose nagrinėjamuosiuose ežeruose bendra 
visų žuvų išteklių būklė geresnė (vidutinė – Rūžo, Visagino, Išnarų, Arimaičių ež., tikrai gera – 
Draudenių ir Lavyso ež.). Visų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis lydekinio tipo ežeruose –
0,46 (vidutinė).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
138 Viršutinis ežero vandens sluoksnis, pasižymintis homotermija, t. y. vienoda vandens temperatūra. 
139 Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerintų jų būklę. Galutinė 

ataskaita (I dalis). Alinkos apsaugos agentūra. Vilnius. 2009 
(http://vanduo.gamta.lt/files/REST%20EZERU%20GALUTINE%20ATASKAITA%20I%20dalis.pdf). 
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1.6.1 lentelė. Didesnių kaip 100 ha lydekinių ežerų žuvų ištekiai 
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 
Ežero pav.  Ž U V Ų    ištekliai 

Išnuomot
as ar ne 

Tyrim
o 

metai 

lydek
ų, 

kg/ha
* 

Lydekų 
biomas

ės 
kitimas

, 
proc.** 

Vidut. 
lydek

os 
svoris
, kg* 

Vidut. 
lydekos 
svorio 

kitimas, pro
c.** 

Karši
ų, 

kg/h
a* 

karšių 
biomas

ės 
kitimas
, proc. 

** 

Vidu
t. 

karši
o 

svori
s, kg* 

Vidut. 
karšio svori

o 
kitimas, pro

c.** 

Lynų 
biomas

ė, 
kg/ha* 

Lynų 
biomas

ės 
kitimas
, proc. 

** 

Vidut
. lyno 
svori
s, kg* 

Vidut. 
lyno svorio 
kitimas, pro

c.** 

Visų 
žuvų, 
kg/h

a* 

Visų 
žuvų 

biomas
ės 

kitimas
, 

proc.** 

Ištekli
ų 

būklės 
indeks

as  

Pastab
os 

Alksnas140 Ne 2016 27,9 N.d. 0,566 N.d. 192 N.d. 0,32
9 

N.d. 71,7 N.d. 0,275 N.d. 1378 N.d. 0,408   

Arimaičių
141 

Ne 2016 19,1 N.d. 0,458 N.d. 320,4 N.d. N. d. N.d. 87,7 N.d. 0,763 N.d. 5823,
5 

N.d. 0,46  

Draudenių
142 

Taip 2017 76,1 N.d. 1,126
4 

N.d. 102,0 N.d. 0,22
3 

N.d. 698,9 N.d. 0,889 N.d. 2295 N.d. 0,71  

Išnarai143 Ne 2014–
2015 

90,7 N.d. 1,339 N.d. 137,8 N.d. 0,17
2 

N.d. 45,6 N.d. 0,786
3 

N.d. 688,8 N.d. 0,533  

Lavysas144 Taip 2015 88,6 N.d. 0,408 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 72,6 N.d. 0,679 N.d. 497,6 N.d. 0,702  

Ligajai145 Ne 2016 16,5 N.d. 0,330 N.d. 39,3 N.d. 0,10
7 

N.d. 12,9 N.d. 0,771 N.d. 1038,
6 

N.d.  0,346  

Papis146 Ne 2017 31,0 N.d. 0,606 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 7,4 N.d. 0,405 N.d. 904 N.d. 0,24  

Rūžas147 Ne 2015, 
2017 

83,7 N.d. 1,885 N.d. 98,6 N.d. 0,23
9 

N.d. 18,4 N.d. 0,558 N.d. 808 N.d. 0,45  

Vastapas
148 

Ne 2015, 
2017 

132,8 N.d. 1,859 N.d. 136,1 N.d. 0,07
7 

N.d. 3,5 N.d. 0,425 N.d. 1476 N.d. 0,33  

Visaginas
149 

Ne 2014–
2015 

95,5 N.d. 0,984 N.d. 255,6 N.d. 0,38
6 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1154,
2 

N.d. 0,453 . 

 
140 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
141 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
142 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
143 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
144 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
145 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
146 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
147 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
148 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
149 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
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* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4; 
N. d. – nėra duomenų. 
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Tyrimams, pagal kurių duomenis galima spręsti apie ichtiofaunos kitimo tendencijas 
ežeruose ir tvenkiniuose, galima priskirti ir visuomenės apklausas apie mėgėjų žvejybą. Tokia 
apklausa 2020 m. buvo atlikta ir rengiant Studiją. Pagal ją per pastaruosius 12 mėnesių 
žvejojo net 29,5 proc. Lietuvos gyventojų, vyresnių kaip 18 metų. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 295 269 gyventojai, vyresni 
kaip 18 metų. 29,5 proc. šio skaičiaus sudaro apie 677 104 asmenis, vadinasi, tiek yra 
žvejojančių žmonių. Iš jų Lietuvos ežeruose ir tvenkiniuose žvejojo 79,4 proc. asmenų (arba 
apie 537 621). Pagal jungtinius apklausos duomenis, kiekvienas iš apklaustųjų žvejų ežeruose 
ir tvenkiniuose vidutiniškai sugavo po 31,7 kg žuvų. Vadinasi, 537 621 žvejas mėgėjas per 
metus sugavo 17 tūkst. t žuvų. Remiantis apklausos duomenimis, 38 proc. respondentų 
sugautą žuvį paleidžia, todėl galima teigti, jog Lietuvos ežeruose ir tvenkiniuose žvejų mėgėjų 
sugautų žuvų paleidžiamas kiekis sudaro apie 6,5 t. 

 

1.7. Tvenkiniai 
 

Studijoje sąvoka „tvenkiniai“ apima visus dirbtinius, žuvims tinkamus vandens 
telkinius, išskyrus akvakultūros (žuvininkystės ūkių) tvenkinius. Lietuvoje yra 46 tvenkiniai, 
didesni kaip 100 ha. Jie sudaro daugiau kaip 75 proc. visų tvenkinių ploto. Juose gyvena apie 
40 rūšių žuvų. Pagal jau minėtą Juozo Virbicko knygą „Lietuvos žuvys“, didžiuosiuose 
tvenkiniuose verslinė žuvų produkcija sudaro iki 20 kg/ha žuvų. Visa žuvų biomasė 
tvenkiniuose yra apie 4–5 tūkst. t, arba apie 114–143 kg/ha (t. y. iki dviejų kartų didesnė, 
kaip vidutiniškai ežeruose). Iki 1990 m. bendras verslinis laimikis 3-uose tvenkiniuose, 
kuriuose buvo žvejojama versliniais įrankiais, siekė iki 200 t/m.  

Pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis, bent vieną kartą 
kontroliniai tyrimai buvo padaryti tik 12-oje tvenkinių, didesnių kaip 100 ha, tačiau nė 
viename per pastaruosius 5 metus netirta bent du kartus (išskyrus Kauno marias), todėl juose 
negalima nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. Lydekų atliekant tyrimus 
nebuvo sugauta Kruonio, Angirių ir Bubių tvenkiniuose, karšių – Kruonio vandens talpykloje, 
o sterkų – Elektrėnų, Kruonio, Antanavo, Aukštadvario, Antalieptės tvenkiniuose.  

7-iuose karšinio tipo tvenkiniuose bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja 
nuo 0,44 (Angirių, Bubių, Kupiškio tvenkiniuose) iki 0,59 (Antalieptės HE tvenkinyje). 
Atsižvelgiant į žuvų išteklių būklės indeksą, žuvų išteklių būklė prasta arba bloga (žemiau už 
0,45) Angirių, Bubių, Kupiškio tvenkiniuose. Visuose kituose nagrinėjamuosiuose 
tvenkiniuose žuvų išteklių būklė geresnė (vidutinė – Juodeikių, Bubių, pereinanti iš vidutinės į 
gerą – Elektrėnų ir Antalieptės HE tvenkiniuose). Visų žuvų išteklių būklės indekso 
vidurkis karšinio tipo tvenkiniuose –0,49 (vidutinė) (žr. 1.7.1 lentelę).  
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1.7.1 lentelė. Didesnių kaip 100 ha karšinio tipo tvenkinių žuvų ištekiai  
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 
Tvenkinio 
pav. 

 Ž U V Ų    ištekliai 
Išnuom
otas ar 
ne 

Tyrimo 
metai 

lydek
ų, 
kg/ha
* 

Lydekų 
biomas
ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
lydek
os 
svoris, 
kg* 

Vidut. 
lydekos 
svorio 
kitimas, pr
oc.** 

Karši
ų, 
kg/h
a* 

Karšių 
biomas
ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut
. 
karši
o 
svori
s, kg* 

Vidut. 
karšio 
svorio 
kitimas, pr
oc.** 

Sterkų 
biomas
ė, 
kg/ha* 

Sterkų 
biomas
ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut
. 
sterk
o 
svori
s, kg* 

Vidut. 
sterko 
svorio 
kitima
s, 
proc.*
* 

Visų 
žuvų, 
kg/h
a* 

Visų 
žuvų 
biomas
ės 
kitimas, 
proc.** 

Ištekli
ų 

būklės 
indeks

as 

Pastab
os 

Angirių150 Taip 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 29,7 N.d. 0,30
7 

N.d. 21,1 N.d. 0,788 N.d. 523 N.d. 0,44 Bendri 
žuvų 
išteklia
i siekia 
12,9 
kg/ha 

Antalieptė
s HE151 

Ne 2015 29,4 N.d. 1,051 N.d. 122,5 N.d. 0,95
1 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 991,5 N.d. 0,59  

Antanavo 
HE152 

Taip 2016 5 N.d. 0,6 N.d. 126,8
8 

N.d. 0,66
2 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 444,8
6 

N.d. N.d.  

Aukštadva
rio HE153 

Ne 2015 30 N.d. 1,317 N.d. 74 N.d. 0,45
7 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 244 N.d. N.d. . 

Bubių154 Taip 2015 17,4 N.d. 0,759 N.d. 545,7 N.d. 0,13
4 

N.d. 63,1 N.d. 0,644 N.d. 2992,
5 

N.d. 0,47  

Bublių155 Taip 2017 N.d. N.d. N.d. N.d. 24,6 N.d. 0,21
8 

N.d. 51,1 N.d. 0,528 N.d. 479 N.d. 0,44 Bendri 
žuvų 
išteklia
i siekia 
16 
kg/ha 

Elektrėnų
156 

Ne 2015 69,8 N.d. 0,594 N.d. 335,2 N.d. 0,47
4 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 3233,
7 

N.d. 0,57  

Juodeikių
157 

Ne 2016 58,7 N.d. 1,410 N.d. 457,1 N.d. 0,48
2 

N.d. 49,6 N.d. 1,070
5 

N.d. 2867,
9 

N.d. 0,46  

Kauno 
HE158 

Ne 2019 1,9 N.d. 0,953 N.d. 10,7 N.d. 0,48
1 

N.d. 9,1 N.d. 0,302 N.d. 329,2 N.d. N.d.  

Kruonio 
HAE159 

Ne 2015 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 160,0 N.d. N.d.  

 
150 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–-2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
151 Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015–2020 m. parengimas. Ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. 

Vilnius.2015. 
152 Antanavo HE tvenkinio ichtiologinė ekspertizė. Kęstutis Skrupskelis. Vilnius. 2016. 
153 Aukštadvario HE tvenkinio žuvų išteklių būklės įvertinimas. Gamtos tyrimų centro ekologijos institutas. Vilnius. 2015. 
154 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
155 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
156 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
157 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
158 Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas. Gamtos tyrimų centras. Vilnius. 2019. 
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Kupiškio
160 

Taip 2015 9,1 N.d. 3,15 N.d. 78,9 N.d. 0,08
6 

N.d. 143,1 N.d. 0,54 N.d. 1193,
1 

N.d. 0,44  

Vaitiekūnų
161 

Taip 2015 6,7 N.d. N.d. N.d. 0,1 N.d. N.d. N.d. 2,9 N.d. N.d. N.d. 65 N.d. N.d.  

 

* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 
 
 

2-uose lydekiniuose tvenkiniuose bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja nuo 0,29 (Jurbarkų tvenkinys) iki 0,63 
(Lampėdžių karjero tvenkinys). Išteklių būklė prasta arba bloga (žemiau už 0,29) yra Jurbarkų tvenkinyje. Lampėdžių karjero tvenkinyje 
ji yra pereinanti iš vidutinės į gerą. Visų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis lydekiniuose tvenkiniuose -0,46 (vidutinė) (žr. 1.7.2. 
lentelę). 

  

 
159 Tyrimų pagal temą „Kauno marių ir Kruonio HAE aukštutinio baseino žuvų išteklių įvertinimas, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planai 2015–2020 m.“ ataskaita. Dr. L. Ložys. 2015. 
160 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
161 Nuomojamų vandens telkinių (Ilgio ir Švento ežerų bei Vaitiekūnų tvenkinio) žuvų išteklių tyrimai. Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius. 2015. 
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1.7.2 lentelė. Didesnių kaip 100 ha lydekinių tvenkinių žuvų ištekiai  
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 

Tvenkinio 
pav. 

 Ž U V Ų    ištekliai 

Išnuomotas 
ar ne 

Tyrimo 
metai 

Lydekų, 
kg/ha* 

Lydekų 
biomasės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
lydekos 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
lydekos 
svorio 

kitimas 

proc.** 

Karosų,kg/ha* karosų 
biomasės 
kitimas, 
proc. ** 

Vidut. 
karoso 
svoris, 

kg* 

Vidut. karoso 
svorio 

kitimas,proc.** 

lynų 
biomasė, 
kg/ha* 

lynų 
biomasės 
kitimas, 
proc. ** 

Vidut. 
lyno 

svoris, 
kg* 

Vidut. lyno 
svorio 

kitimas,proc.** 

Visų 
žuvų, 

kg/ha* 

Visų 
žuvų 

biomasės 
kitimas, 
proc.** 

Išteklių 
būklės 

indeksas 

Pastabos 

Jurbarkų162 Ne 2016 30,1 N.d. 1,444 N.d. 11,9 N.d. 0,219 N.d. 34,6 N.d. 0,357 N.d. 2123,9 N.d. 0,29  

Lampėdžių 
karjeras163 

Taip 2017 8 N.d. 0,552 N.d. 12 N.d. 1,668 N.d. 14 N.d. 1,371 N.d. 625,6 N.d. 0,63 Bendri 
žuvų 

ištekliai 
siekia 
22,5 

kg/ha 

* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 
 
 

 
162 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2016. 
163 Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas. Galutinė ataskaita. Dr. Tomas Virbickas. Vilnius. 2018. 
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1.8. Upės 
 

Literatūroje pateikiamais duomenimis164, tirtosiose upėse vidutinė žuvų biomasė 
sudaro apie 1 500 t (apie 50 kg/ha). Nemuno žemupyje biomasė sudaro 250 kg/ha. Iki 1990 
m. bendras verslinis laimikis upėse siekė iki 250 t/m. (daugiausia stintų, vėgėlių, žiobrių), o 
žvejai mėgėjai sugaudavo iki 200 t/m. 

Pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis, nė viena upė, kurios 
plotas sudaro 100 ha ir daugiau, per pastaruosius 5 metus nebuvo tirta bent du kartus, todėl 
jose negalima nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. Bent vieną kartą per 
pastaruosius 5 metus tirtų Lietuvos upių (Lėvens, Minijos, Meros ir Siesarties) rodikliai (žuvų 
ištekliai) pateikiami 1.8.1 lentelėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 Virbickas J. Lietuvos žuvys. Vilnius: Trys žvaigždutės. 2000. ISBN 9986-575-99-0. 
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1.8.1 lentelė. Didesnių kaip 100 ha upių žuvų ištekiai 
(pagal per pastaruosius 5 metus atliktų viešai prieinamų žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenis) 
Upės pav.  Ž U V Ų    ištekliai 

Išnuomot
as ar ne 

Tyrim
o 

metai 

Lydekų, 
kg/ha* 

Lydekų 
biomasė

s 
kitimas, 
proc.** 

Vidut. 
lydeko

s 
svoris, 

kg* 

Vidut. 
lydekos 
svorio 

kitimas, 
proc.** 

Šapal
ų, 

kg/ha
* 

Karšių 
biomas

ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut
. 

karši
o 

svori
s, kg* 

Vidut. 
karšių 
svorio 

kitimas, 
proc.** 

Kuojų 
biom
asė, 

kg/ha
* 

Kuojų 
biomas

ės 
kitimas, 
proc.** 

Vidut
. 

kuojo
s 

svori
s, kg* 

Vidut. 
kuojo

s 
svorio 
kitima
s, proc

.** 

Visų 
sugaut
ų žuvų 
svoris 
(kg) / 

vidutini
s 1 

žuvies 
svoris 
(kg)* 

Visų 
žuvų 

biomas
ės 

kitimas, 
proc.** 

Išteklių 
būklės 

indeksa
s 

Pastab
os 

Lėvuo165 Ne 2015 N.d. N.d. 0,216 N.d. N.d. N.d. 0,23
1 

N.d. N.d. N.d. 0,008 N.d. 5,329 

/ 

0,016 

N.d. 0,57  

Minija166 Ne 2015 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 510/ 
N.d. 

N.d. N.d.  

Mera167 Ne 2016 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d.  

Siesartis
168 

Ne 2016 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d.  

* pastaraisiais tyrimo metais pagal tyrimų lentelės apie faktinius laimikius formuluotę. 
** palyginti su prieš tai buvusiu tyrimu. 
*** telkinių sąrašas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-4. 
N.d. – nėra duomenų. 
 

 
165 Pasvalio miesto tvenkinio ir Lėvens upės žemiau Pasvalio miesto tvenkinio ekologinės būklės nustatymas. 2015 m. ataskaita. Gamtos tyrimų centras. Vilnius. 2015.  
166 Žuvų bendrijos ir nerštaviečių tyrimai Minijos upėje ties Gerduvėnais. Dr. Nerijus Nika. 2015. 
167 Lašišų ir šlakių rituolių migracijos tyrimai Meros ir Siesarties upėse. Ataskaita už specialios žvejybos leidimus Nr. 004 ir 005. 2016 m. 
168 Lašišų ir šlakių rituolių migracijos tyrimai Meros ir Siesarties upėse. Ataskaita už specialios žvejybos leidimus Nr. 004 ir 005. 2016 m. 
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Remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios žvejų mėgėjų apklausos duomenimis, iš 
visų 29,5 proc. respondentų (arba 677 104 Lietuvos gyventojų), bent kartą per pastaruosius 
12 mėn. upėse žvejojo 39,8 proc. asmenų (arba apie 269 487). Pagal apklausos jungtinius 
duomenis, apklaustieji žvejai upėse vidutiniškai kiekvienas sugavo po 10 kg žuvų. Vadinasi, 
visi 269 487 žvejai mėgėjai per metus sugavo 2 694 t žuvų. Remiantis apklausos duomenimis, 
38 proc. respondentų sugautą žuvį paleidžia, todėl galima teigti, jog visų Kauno mariose žvejų 
mėgėjų sugautų žuvų paleidžiamas kiekis sudaro apie 1 024 t. 

 

1.9. Bendra žuvų išteklių būklė ir jos kitimo tendencijos Kauno mariose per 
pastaruosius 5 metus  
 

Kauno marios yra didžiausias tvenkinys Lietuvoje. Apie šio telkinio žuvų išteklius ir jų 
kitimą iš dalies galima spręsti pagal ankstesnių metų verslinės žvejybos žuvų sugavimus. 
Kauno mariose per pirmąjį jų eksploatavimo dešimtmetį (1961–1970 m.) kasmet vidutiniškai 
buvo sugaunama 93,2 t, arba 14,7 kg/ha žuvų. Didžiausi žuvų laimikiai pasiekti antrąjį Kauno 
marių eksploatavimo dešimtmetį (1971–1980 m.), kai vidutiniškai per metus būdavo 
sugaunama 123,2 t, arba 19,4 kg/ha. Beveik tokie pat laimikiai buvo ir trečiąjį dešimtmetį 
(vidutiniškai 115,0 cnt, arba 18,11 kg/ha). Remiantis verslinės statistikos duomenimis, nuo 
1991 m. žuvų laimikių Kauno mariose pradėjo katastrofiškai mažėti ir 1991–1995 m. 
laikotarpiu sudarė 41,4 t, arba 6,5 kg/ha, tačiau žuvų išteklių tyrimai nerodė tokios 
katastrofiškos išteklių būklės, kadangi žvejai didelės dalies sugavimų neregistruodavo169. 
Galima daryti prielaidą, kad dėl pagerėjusios žvejybas statistikos nuo 1996 m. versliniai žuvų 
laimikiai jau buvo beveik dvigubai didesni (80,6 t, arba 12,7 kg/ha). 1999 m. versliniai žuvų 
sugavimai mariose pasiekė 148,2 t, arba 23,3 kg/ha (žr. 1.2.4 lentelę).  

Verslinės žvejybos statistikos duomenimis, 2004 m. buvo gaudomos 13 rūšių žuvys. Jų 
bendras laimikis viršijo 229 t, ir tai buvo pats didžiausias laimikis per visą Kauno marių 
eksploatavimo istoriją. 2004 m. tarp verslinių laimikių pagal sugautų žuvų masę, kaip ir 
ankstyvesniais metais, vyravo kuoja (70,9 proc.). Galima daryti prielaidą, kad tokie dideli 
laimikiai registruoti dėl labai pagerėjusios verslinių laimikių apskaitos (tai irgi turėjo įtakos), 
tačiau negalima atmesti prielaidos, kad žvejybos intensyvumas ypač padidėjo. Vertingų 
verslinių žuvų santykis laimikiuose mažėjo. Kauno mariose per laikotarpį iki verslinės 
žvejybos uždraudimo vidutiniškai buvo sugaunama 110–230 t/m. 

Nuo 2013 m. verslinė žvejyba Kauno mariose nebevykdoma, todėl apie išteklių kitimo 
tendencijas galima spręsti pagal mokslinių tyrimų duomenis. Atskirų žuvų rūšių išteklių 
kitimo tendencijos pateikiamos 1.9.1 lentelėje, bendros žuvų biomasės ir gausumo kitimo 
tendencijos - 1.9.1. pav.  

Kauno mariose per pastaruosius 5 metus bendra žuvų biomasė akivaizdžiai padidėjo: 
sterkų ištekliai Kauno mariose per minėtąjį laikotarpį pagausėjo 133 proc., ešerių – 64 proc., 
tačiau lydekų ištekliai sumažėjo 39 proc. (nors dar 2018 m. fiksuotas jų biomasės augimas 
539 proc.). 

Stabiliai ir tendencingai auga kuojų biomasė – 2019 m., palyginti su 2015 m., kuojų 
biomasė išaugo net 825 proc. Toks procesas stebimas pastaruosius 5 metus. 

Atkreiptinas dėmesys, jog 2015–2019 m. laikotarpiu Kauno mariose mažėjo tokių 
vertingų žuvų, kaip karšių (–52 proc.), karosų (–62 proc.), taip pat plakių (–37 proc.), ištekliai. 

1.9.1 lentelė. Žuvų ištekliai Kauno mariose 2015–2019 m. 
 

169 Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas. Kauno marių studija. 2019. 
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Žuvų 
rūšys 

Metai     
Biomas
ė 2019 
(kg/ha) 

Kitimas 
(proc.) 
2019 
m., 
palygint
i su 
2015 m. 

Biomas
ė 2018, 
(kg/ha) 

Kitimas 
(proc.) 
2018 
m., 
palygint
i su 
2015 m. 

Biomas
ė 2017 
(kg/ha) 

Kitimas 
(proc. ) 
2017 
m., 
palygint
i su 
2015 m. 

Biomas
ė 2016 
(kg/ha) 

Kitimas 
(proc.) 
2016 
m., 
palygint
i su 
2015 m. 

Biomas
ė 2015 
(kg/ha) 

Karšis 10,7 –52,0 7,7 –65,5 14,8 –33,6 8,6 –61,4 22,3 
Sterkas 9,1 +133,3 4,6 +18,0 9,3 +138,5 2,3 –41,0 3,9 
Kuoja 262,8 +825,4 190,4 +570,4 111,3 +291,9 94,38 +232,3 28,4 
Lydeka 1,9 –38,7 19,8 +538,7 2,1 –32,3 2,2 –29,0 3,1 
Ešerys 31,7 +64,3 47,7 +147,2 31,9 +65,3 43,6 – 19,3 
Karosa
s 

1,7 -62,2 2,2 –51,1 4,9 +8,9 3,8 –15,6 4,5 

Plakis 14,5 –37,0 10,1 –56,1 11,5 –50,0 6,5 –71,7 23 
Kitos 
žuvys 

3,3 –81,1 2,1 –88,0 3,7 –78,9 4,7 –73,1 17,5 

Iš viso: 329,2 +169,8 260,0 +113,1 189,6 +55,4 166,0 +36,1 122,0 

Šaltinis: Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas. Kauno 
marių studija. 2019 (pastaba: suskaičiuota remiantis Studijos 4.3 ir 4.4. lentelės duomenimis) 

 

 

 
1.9.1. pav. Žuvų biomasės ir gausumo kitimo tendencijos Kauno mariose 1997-2019 m. 

Šaltinis: Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas – 
Kauno marių studija (2019) 

Remiantis tyrimų duomenimis170, tarp pagrindinių žuvų bendrijos rūšių (karšių, kuojų, 
sterkų, ešerių ir plakių) dominavo kuojos, vidutiniškai sudarydamos 42,6 proc. pagal 
gausumą, bei ešeriai, pagal gausumą sudarę 20,9 proc. ir 17  proc. Tokios svarbios žuvų rūšys 
kaip karšiai ir sterkai sudarė atitinkamai 3,1 proc. ir 1,9 proc. pagal gausumą.  

Apibendrinti 1997-2019 m. vykdytų ichtiologinių tyrimų Kauno mariose duomenys 
rodo, kad tiek pagrindinių žuvų rūšių (karšių, kuojų, sterkų, ešerių ir plakių), tiek ir bendras 
visų žuvų santykinis gausumas ir santykinė biomasė mažėjo iki pat verslinės žvejybos 

 
170 Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas – Kauno marių studija (2019) 
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sustabdymo Kauno mariose nuo 2013 m. Uždraudus verslinę žvejybą Kauno mariose per 
penkmetį, bendra žuvų biomasė išaugo beveik keturis kartus171. 

Remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios žvejų mėgėjų apklausos duomenimis, iš 
visų 29,5 proc. respondentų (arba 677 104 Lietuvos gyventojų) bent kartą per pastaruosius 
12 mėn. Kauno mariose žvejojo 21,2 proc. (arba apie 143 546) asmenų. Pagal jungtinius 
apklausos duomenis, kiekvienas iš apklaustųjų žvejų Kauno mariose vidutiniškai sugavo po 
3,2 kg žuvų. Vadinasi, visi 143 546 žvejai mėgėjai per metus sugavo 459 t žuvų. Remiantis 
apklausos duomenimis, 38 proc. respondentų sugautą žuvį paleidžia, todėl galima teigti, jog 
visų Kauno mariose žvejų mėgėjų sugautų žuvų paleidžiamas kiekis sudaro apie 175 t. 

 

1.10. Bendra žuvų išteklių būklė ir jos kitimo tendencijos Kuršių mariose per 
pastaruosius 5 metus 

 

Kuršių marios – tai Baltijos jūros pietrytinės dalies gėlavandenė lagūna, nuo jūros ją 
skiria Kuršių Nerija. Marių plotas 1 584 km2. Šiaurinė dalis (maždaug 413 km2) priklauso 
Lietuvai (26,1 proc. viso ploto), pietinė – Rusijos Kaliningrado sričiai. Kuršių marios – 
reikšmingiausias ekonominiu, rekreaciniu, transporto ir kitais požiūriais vandens telkinys 
Lietuvos Respublikoje. Iš rytų pusės jas nuolat veikia Nemuno baseino nuotėkis, o iš šiaurės – 
Baltijos jūros sūrūs vandenys. Kuršių marios – Baltijos jūros įlanka – priskiriamos vidaus 
vandenų telkiniams; toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos prisijungimo prie ES laikotarpiu. 
Dėl šios priežasties laivai, žvejojantys Kuršių mariose, nebuvo įrašomi į Bendrijos žvejybos 
laivyno registrą172. 

Kuršių marių žuvų bendrijos monitoringo duomenys parodė, jog bendras žuvų 
gausumas ir biomasė per pastaruosius du dešimtmečius mažėja. Tuo pačiu laikotarpiu buvo 
stebimi žymūs žuvų biomasės ir gausumo svyravimai. 2015–2017 metais santykinė biomasė 
buvo mažiausia per visą stebėjimo laikotarpį nuo 1993 metų, 2018 m. tiek biomasė, tiek 
gausumas didėjo. 2019 m. stebėtas dar žymesnis šių rodiklių didėjimas, kai jie viršijo 
daugiametį vidurkį173. 

 

 
171 Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas – Kauno marių studija (2019). 
Vilnius: Gamtos tyrimų centras.  
172 https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/1026f640-a08c-4fa2-8e13-18b9f4bb372c/language-lt. 
173 Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 
2019-2021 m. Ataskaita (2019 m.). Vilnius: Gamtos tyrimų centras. 
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1.10.1. pav. Žuvų biomasės ir gausumo kitimo tendencijos Kuršių mariose 1993-2019 m. 
Šaltinis: Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų 

šalutinio laimikio sumažinimo 2019-2021 m. 

 

 

1.10.2. pav. Žuvų biomasės ir gausumo kitimo tendencijos Kuršių mariose 2015-2019 m. 
Šaltinis: Aplinkos ministerija 

 

Remiantis Gamtos tyrimų centro duomenimis174, 2012 m. Kuršių mariose tarp 
statomaisiais 40–70 mm akytumo tinklaičiais sužvejotų pagrindinių verslinių žuvų rūšių 
vyravo karšiai. Jie sudarė 36,8 proc. pagal gausumą ir 61,5 proc. pagal biomasę. Kuojos sudarė 
32,3 proc. pagal gausumą ir 21,4 proc. pagal biomasę. Gausioms žuvims dar galima priskirti 
ešerius: 12,9 proc. pagal gausumą ir 7,1 proc. – pagal biomasę. 

Remiantis Gamtos tyrimų centro duomenimis, kasmetiniai verslinės žvejybos laimikiai 
Kuršių mariose sudaro apie 1000–1200 t. 2015 m. Lietuvos žvejai Kuršių mariose sugavo 
1 052 t (kitais duomenimis – 1 098 t) žuvų, 2017 m. –mažiau, iki maždaug 900 t. 2018 metais 
verslinės žvejybos laimikiai siekė 755,9 t ir buvo mažiausi per pastaruosius porą 
dešimtmečių, o 2019 m. sugauta apie 1167 t žuvų. Remiantis Aplinkos ministerijos pateiktais 
duomenimis, daugiausia sugaunama karšių  (2015 m. – 45  proc., 2019 m. – 52  proc. nuo 
bendro laimikio)175. 

Nagrinėjant ichtiofaunos procentinę sudėtį, pastebimas žiobrių ir ešerių gausumo 
mažėjimas mokslininkų sugautų žuvų laimikiuose176 - atitinkamai 4,7 karto ir 2,1 karto. 
Mažėjant vertingų žuvų, logiška, jog didėja mažiau reikšmingų rūšių žuvų: kuojų (procentinė 
dalis beveik padvigubėjo), pūgžlių (jų daugiau kaip dvigubai gausiau). Pūgžlių gausėjimas gali 
tapti reikšminga problema, kad pūgžliai suvartoja daug žuvų ikrų neršto metu. 

 
174 Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimai. Galutinė ataskaita. Gamtos tyrimų centras. 2012 
(https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsultavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_v

eiklos_darbu_galutines_ataskaitos/TCKur%C5%A1i%C5%B3mari%C5%B3%C5%BE_i%C5%A1t_2012.pdf). 
175 Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 

2019-2021 m. Ataskaita (2019 m.). Vilnius: Gamtos tyrimų centras. 
176 Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 

2016-2018 m. ataskaita ir Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio 

laimikio sumažinimo 2019-2021 m. 
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1.10.1. lentelė. Procentinė žuvų sudėtis metiniame žuvų sugavime pagal žuvų rūšis 2015-2018 m. Kuršių 
mariose*  

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Ešerys 16,9 14,7 15,1 5,1 7,9 

Karšis 18 16,4 2,5 7 5,0 

Kuoja 29,9 37,1 40,5 57,6 49,9 

Plakis 6,4 7 16,6 3,1 11,1 

Pūgžlys 9,7 10,8 20,1 22,9 6,5 

Sterkas 3,4 4,4 0,5 1 2 

Žiobris 14,7 6,6 1,1 3,1 3,1 

Kitos 1,2 3 3,7 0,3 1,5 
 

* Remiantis mokslinių tyrimų metu sugautų žuvų duomenimis. Duomenys pateikiami Kuršių marių Lietuvai priklausančiai daliai 
 

Šaltinis: Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio 
laimikio sumažinimo 2016-2018 m. ataskaita ir Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių 

racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 2019-2021 m. 

 
 

Kaip rodo Gamtos tyrimų centro duomenys, 2015–2017 metais santykinė biomasė 
buvo mažiausia per visą stebėjimo laikotarpį nuo 1993 metų, tačiau 2018 m. tiek biomasė, 
tiek gausumas didėjo. 2019 m. stebėtas dar žymesnis šių rodiklių didėjimas, kai jie viršijo 
daugiametį vidurkį177. 

Visgi, kai kurių žuvų biomasė 2015-2019 m. laikotarpiu ypatingais sumažėjo sterkų ir 
žiobrių biomasė.  

 

1.10.2 lentelė. Žuvų ištekliai Kuršių mariose 2015–2019 m. 
 

 

Žuvų 

rūšys 

Metai 

Biomasė 

2019 m. 

kg pagal 

CPUE178 

Kitimas 

proc. 

2019 m. 

palyginus 

su 2015 

m. 

Biomasė 

2018 m. 

kg pagal 

CPUE 

Kitimas 

proc. 

2018 m. 

palyginus 

su 2015 

m. 

Biomasė 

2017 m. 

kg pagal 

CPUE 

Kitimas 

proc. 

2017 m. 

palyginus 

su 2015 

m. 

Biomasė 

2016 m. 

kg pagal 

CPUE 

Kitimas 

proc. 

2016 m. 

palyginus 

su 2015 

m. 

Biomasė 2015 m. 

kg pagal CPUE 

Karšis 0,4 -5 1,2 -71,4 0,4 -90,5 1,4 -66,7 4,2 

Sterkas 0,02 -4000 0,2 -75,0 0,1 -87,5 0,4 -50,0 0,8 

Kuoja 4,0 -172 10,1 +46,4 7,1 +2,9 3,2 -53,6 6,9 

Ešerys 0.58 -672 0,9 -76,9 2,7 -30,8 1,3 -66,7 3,9 

Žiobris 0,1 -1500 0,5 -85,3 0,2 -94,1 0,6 -82,4 3,4 

Plakis 0,6 20 0,5 -66,7 2,9 +93,3 0,6 -60,0 1,5 

Kitos 

žuvys 

0,6 -416 4,1 +64,0 4,2 +68,0 1,2 -52,0 2,5 

Bendra 

biomasė 

6,3 -353 17,3 -21,7 17,3 -21,7 8,4 -62 22,1 

N.d. – Nėra duomenų 

* Remiantis mokslinių tyrimų metu sugautų žuvų duomenimis. Duomenys pateikiami Kuršių marių Lietuvai priklausančiai daliai 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus 
naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 2016-2018 m. ataskaita ir Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir 

rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 2019-2021 m. 

 

2015 m. Lietuvos žvejai verslininkai Kuršių mariose sugavo 1 098 t, o 2019 m. –1 162 t 
(detaliau žr. 2.1.2 pav.), taigi laimikių padaugėjo tik 5,5 proc.  

 
177 Kuršių marių žuvų išteklių tyrimai ir rekomendacijos dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo 

2019-2021 m. Ataskaita (2019 m.). Vilnius: Gamtos tyrimų centras. 
178 Žuvų gausumui ir biomasei išreikšti naudojamas standartizuotas rodiklis – laimikiai pastangai – standartinio tinklų rinkinio 30 m ilgio tinklui per 
naktį vienoje stotyje sugautų žuvų skaičius arba biomasė (angl. Catch Per Unit Effort, CPUE). 
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Galima daryti prielaidą, jog didelę įtaką Kuršių marių žuvų ištekliams turi kormoranai, 
kurių per pastaruosius 20 metų padaugėjo beveik dešimteriopai. 2005–2010 m. laikotarpiu 
perinčių kormoranų porų skaičius Juodrantės kolonijoje sudarė apie 3 000, tačiau 2016 m. jų 
skaičius išaugo iki 4 067179. Suaugęs kormoranas per dieną suvartoja iki 0,75 kg žuvies. 
Lietuvoje šie paukščiai būna apie 150 dienų per metus. Kaip atskleidžia tyrimai180, Kuršių 
marios yra svarbiausia Juodkrantės kolonijoje perinčių kormoranų maitinimosi akvatorija. 
Vienos poros perinčių kormoranų suvartotų žuvų masė (kartu su išaugintais jaunikliais) 
siekia 247,1 kg, iš jų vidutiniškai 229,6 kg sugaunama Kuršių mariose. Juodkrantės kolonijoje 
perinčių kormoranų bendra suvartotų žuvų masė siekia vidutiniškai 729,2 t, tarp jų Kuršių 
mariose suvartojama vidutiniškai 653,3 t. Iš svarbiausių žuvų rūšių daugiausia suvartota 
kuojų (vidutiniškai 270,7 t per metus), pūgžlių (121,8 t), ešerių (117,8 t); šių rūšių bendra 
suvartotų žuvų masė siekia apie 510,2 t, t. y. 77,8 proc. visos kormoranų suvartotų žuvų 
masės. Iš kitų žuvų rūšių daugiausia suvartota sterkų (36,1 t), upinių plekšnių (26,9 t) plakių 
(25,7 t) ir karšių (20,6 t). Verslinių rūšių žuvys vidutiniškai sudaro 76,9 proc. visos 
kormoranų suvartotų žuvų masės (561,9 t), verslinio dydžio žuvų kiekis sudaro apie 26,7 
proc., daugiausia – kuojos (18,8 proc.), ešeriai (4,3 proc.) ir stintos (2,4 proc.).  

Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais 181, Kuršių  marių  šiaurinės  dalies  vandens  
sūrumas stipriai  kinta,  svyruoja  nuo  0  iki  6,8 proc.  Anksčiau  jūros  vanduo  (sūrainis) 
patekdavo iki Juodkrantės, retais atvejais – iki Nidos; o po žymių  uosto  gilinimo  darbų,  
atliktų  aštuntajame  dešimtmetyje,  jūros vanduo vis dažniau ir toliau pasklinda į marias. 
Sūrainio (jūrinio vandens) antplūdis į Kuršių marias (dalyje į šiaurę nuo Juodkrantės – 
Drevernos ruožo) atsirado gilinant Klaipėdos uostą, tačiau duomenų apie neigiamą sūrainio 
poveikį žuvims mokslinėje literatūroje nepateikiama. 

2013 m. baigtas platinti ir gilinti iki 14,5 m gylio Klaipėdos uostos sąsiaurio farvateris 
ir įrengta vieta suskystintų gamtinių dujų terminalo laivui-saugyklai (16 m gylis)182. 
Atsižvelgiant į Malkų įlankoje nuolat intensyvėjančią laivybą, į poreikį priimti didelių 
parametrų laivus ir užtikrinti laivybos saugą, 2018 m. šios įlankos įplaukos kanalą ir 
akvatoriją pradėta gilinti nuo esamų 11 m iki 14,5 m. Taip šioje uosto dalyje bus pasiektas 
toks pat gylis, kaip ir 2013 m. pagilintame Klaipėdos uosto laivybos kanale183.  

Lietuvoje įgyvendinamos priemonės vandens taršai mažinti. Visgi ji lieka gana didelė. 
Paaiškėjo, jog dalis teršalų patekimo kelių buvo nuslėpta (AB „Grigeo Klaipėda“ įmonės 
atvejis). Vandenų tarša neigiamai veikia Kuršių marių gyvūniją, augmeniją ir visą Marių 
ekosistemą.  

Kuršių marių metines išteklių fluktuacijas labai veikia kintančios klimato sąlygos jų 
reprodukcijos laikotarpiu. Nemuno baseino nuotėkis, atskirų mėnesių temperatūrų dinamika 
turėjo didelį ir skirtingą poveikį marių šaltavandenių ir šiltavandenių žuvų reprodukcijai, nes 
skyrėsi jų reprodukcijos laikotarpių trukmė ir neršto laikas, tačiau žuvų bendrijų struktūrą ir 
sukcesiją lemdavo Kuršių marių ir į jas įtekančių upių trofiškumo būklė ir kaita. Žiemą 
neršiančių žuvų gausą palankiai paveikdavo jų reprodukcijos metais sumažėjęs Nemuno 
baseino upių nuotėkis ir šaltos žiemos. Pavasarį ir vasarą neršiančių žuvų išteklių svyravimai 
buvo formuojami upių nuotėkio dydžiu ir temperatūrų skirtumu per jų reprodukcijos 
laikotarpį. Didesnė aplinkos veiksnių kaita Nemune lemdavo ir didesnį ten neršiančių žuvų 

 
179 Didžiųjų kormoranų populiacijos gausos reguliavimo programos priemonių įgyvendinimas 2015–2017 metais. Ataskaita. Biologinės įvairovės 
išsaugojimo asociacija „Gamtos namai“. Vilnius. 2017 (http://www.nerija.lt/Files1/files/2017/Kormoranu_2017_ataskaita._red.pdf). 
180 Pūtys Ž. (2012). Didžiojo kormorano phalacrocorax carbo sinensis mityba ir poveikis žubų populiacijoms bei žuvų bendrijai Kuršių marių 

eutrofinėje ekosistemoje. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas.  
181 A. Švagždys (2010). Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose. Daktaro disertacija. Klaipėdos universitetas 

(http://apc.ku.lt/en/wp-content/uploads/2018/05/ASvagzdys2005-2010.pdf) 
182 http://gamta.lt/files/II%20tarpine%20ataskaita_2015-11-26_galutine.pdf. 
183 https://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/gilinama-istorine-klaipedos-uosto-malku-ilanka-gales-priimti-didesnius-laivus. 



44 

 

išteklių svyravimą. Kuršių mariose neršiančių žuvų bendrijų struktūrai didesnę įtaką turėjo 
ilgalaikiai aplinkos veiksniai184.  

Negalima neįvertinti ir mėgėjiškos žvejybos poveikio. Kaip šaltinį, sprendžiant apie 
ichtiofaunos kitimo tendencijas, galima naudoti ir rengiant Studiją 2020 m. atliktos 
visuomenės apklausos apie mėgėjų žvejybą rezultatus, kurie rodo, kad per pastaruosius 12 
mėn. žvejojo net 29,5 proc. Lietuvos gyventojų, vyresnių kaip 18 metų. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 295 269 gyventojai, vyresni 
kaip 18 metų. 29,5 proc. šio skaičiaus sudaro apie 677 104 asmenis, vadinasi, tiek yra 
žvejojančių žmonių. Iš jų Kuršių mariose žvejojo 26,4 proc. (arba 178 755) žmonių. Pagal 
apklausos jungtinius duomenis, kiekvienas iš apklaustųjų žvejų Kuršių mariose vidutiniškai 
sugavo po 7,3 kg žuvų. Vadinasi, visi 178 755 žvejai mėgėjai per metus sugavo 1 305 t žuvų, 
t. y. daugiau negu visi žvejai verslininkai kartu. Visgi reikia atkreipti dėmesį, jog pagal 
apklausos duomenis 38 proc. žvejų mėgėjų sugautą žuvį paleidžia, tad į Kuršių marias sugrįžta 
496 t žuvų. 

 

1.11. Žuvų išteklių būklė Lietuvos vidaus vandens telkiniuose ir jos kitimo tendencijos 
 

Pirmajame Studijos skyriuje surinkti ir apibendrinti didesnių kaip 100 ha Lietuvos 
vidaus vandens telkinių viešai prieinami žuvų išteklių mokslinių tyrimų duomenys apie 
bendrą žuvų išteklių būklę ir jos kitimo tendencijas per pastaruosius metus, išskiriant atskiras 
vandens telkinių kategorijas.  

Remiantis Aplinkos ministerijos duomenimis apie žuvų kiekį skirtinguose Lietuvos 
vandens telkiniuose (ežeruose, tvenkiniuose, upėse, Kuršių mariose, Kauno mariose), 2013 m. 
žuvų išteklių būklės indeksas Lietuvos vidaus vandens telkiniuose siekė 0,44, 2018 m. – 0,47 
(vidutinė būklė).  
 
1.11.1 lentelė. Žuvų išteklių būklės indeksas 2013 m. ir 2018 m. 

Metai Vidurkis Mediana Standartinis nuokrypis 

2013 0,44 0,46 0,12 

2018 0,47 0,47 0,14 

Šaltinis: Aplinkos ministerija (2020 m. pateikti duomenys) 

 

Atlikta žuvų išteklių būklės analizė Lietuvos vidaus vandens telkiniuose atskleidė žuvų 
išteklių kitimo tendencijas skirtingose vandens telkinių kategorijose 2013–2018 m. 
laikotarpiu: 

▪ Seliaviniuose ežeruose bendros žuvų biomasės didžiausias didėjimas užfiksuotas 
Švento ež. (+758,33 proc.), mažėjimas – tik Rašios ež. (–68,36 proc.). 39-iuose 
seliaviniuose ežeruose bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja nuo 0,32 
(Margio ež.) iki 1,0 (Sudargo ež.). Nustatytas seliavinių ežerų žuvų išteklių būklės 
indekso vidurkis – 0,57 (kintanti būklė iš vidutinės į gerą). 

▪ Karšinio tipo ežeruose per pastaruosius 5 metus bendros žuvų biomasės didėjimas 
nebuvo fiksuojamas, tačiau didžiausias biomasės mažėjimas fiksuotas Plungės r. Ilgio 
ež. (–97,26 proc.). Per pastaruosius 5 metus tirtuose 7-iuose karšinio tipo ežeruose 
žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja nuo 0,243 (Želvos ež.) iki 1,0 (Gudelių ež.). 

 
184 A. Švagždys A. (2010). Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose. Daktaro disertacija. Klaipėdos 
universitetas (http://apc.ku.lt/en/wp-content/uploads/2018/05/ASvagzdys2005-2010.pdf). 
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Nustatytas karšinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,544 (kintanti 
būklė iš vidutinės į gerą).  

▪ Per pastaruosius 5 metus daugiau nei vieną kartą nebuvo tirtas nė vienas lydekinio 
tipo ežeras, todėl nėra prielaidų įvertinti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. 
Remiantis atliktais žuvų išteklių tyrimais lydekiniuose ežeruose, šio tipo ežeruose (10-
yje tirtų ežerų) žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja nuo 0,24 (Papio ež.) iki 0,71 
(Draudenių ež.). Nustatytas lydekinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis 
– 0,46 (vidutinė būklė).  

▪ Galima daryti prielaidą, jog žuvų išteklių būklės indeksas išaugo padidinus 
administracines baudas ir ieškinius už žvejybos taisyklių pažeidimus, sustiprinus 
inspekcinį kontrolės darbą, uždraudus verslinę žvejybą arba ją apribojus daugelyje 
vandens telkinių (nuo 2015 m. ežeruose leidžiama tik specializuota verslinė žvejyba).  

▪ Rengiant šią Studiją, 2020 m. atlikta žvejų mėgėjų apklausa (detaliau žr. Studijos 3 sk.) 
parodė, jog vien ežeruose ir tvenkiniuose žvejai mėgėjai kiekvienas vidutiniškai sugavo 
po 31,7 kg, t. y. iš viso juose sužvejojo 23 458 t žuvų (remiantis minėta prof. J. Virbicko 
knyga185, visuose ežeruose ir tvenkiniuose buvo tik 12 000 t žuvų). Atkreiptinas 
dėmesys, jog, apklausos duomenimis, 38 proc. žvejų mėgėjų paleidžia sugautą žuvį, tad 
į ežerus ir tvenkinius kasmet sugrįžta iki 8 900 t žuvų.  

▪ Karšinio tipo tvenkiniuose (tirti 7 tvenkiniai) žuvų išteklių būklės indeksas svyruoja 
nuo 0,44 (Angirių, Bubių, Kupiškio tvenkiniai) iki 0,59 (Antalieptės HE tvenkinys). 
Nustatytas karšinių tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,49 (vidutinė 
būklė).  

▪ Lydekiniuose tvenkiniuose (tirti 2 tvenkiniai) bendrai visų žuvų išteklių būklės indeksas 
svyruoja nuo 0,29 (Jurbarkų tvenkinys) iki 0,63 (Lampėdžių karjero tvenkinys). 
Nustatytas lydekinio tipo tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,46 
(vidutinė būklė).  

▪ Per pastaruosius 5 metus pagal viešai prieinamus žuvų išteklių mokslinių tyrimų 
duomenis, bent vieną kartą kontroliniai tyrimai buvo atlikti tik 4-iose upėse, kurių 
plotas sudaro 100 ha ir daugiau. Nė viena upė per pastaruosius 5 metus nebuvo tirta 
bent du kartus, todėl jose negalima nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo 
tendencijų. 

▪ Kauno mariose per pastaruosius 5 metus bendra žuvų biomasė akivaizdžiai auga: 
2015–2019 m. laikotarpiu fiksuojamas 170 proc. (1,7 karto) padidėjimas. Sterkų 
ištekliai Kauno mariose per minėtą laikotarpį padidėjo 133 proc., ešerių – 64 proc., 
tačiau sumažėjo lydekų ištekliai (–39 proc.). Labiausiai ir stabiliai auga kuojų biomasė 
– 2015–2019 m. laikotarpiu šios rūšies žuvų augimas siekė 8,2 karto (825 proc.). 
Galima daryti prielaidą, jog sąlyginai žuvų išteklių būklė gerėja Kauno mariose dėl to, 
kad ribojama verslinė žvejyba (nuo 2013 m. verslinė žvejyba Kauno mariose 
uždrausta), didėja atsakomybė už brakonieriavimą ir t. t. Tačiau atkreiptinas dėmesys, 
jog Kauno mariose 2015–2019 m. laikotarpiu sumažėjo ir tokių vertingų žuvų, kaip 
karšiai (–52 proc.), karosai (–62 proc.), ne tokių vertingų žuvų, kaip plakiai (–37 proc.), 
ištekliai. 

▪ Kuršių mariose 2015–2017 metais santykinė biomasė buvo mažiausia per visą 
stebėjimo laikotarpį nuo 1993 metų, tačiau 2018 m. tiek biomasė, tiek gausumas 
didėjo. 2019 m. žuvų biomasė ir gausumas viršijo daugiametį vidurkį. Pažymėtina, jog 
2015-2019 m. laikotarpiu ženkliausiai sumažėjo sterkų ir žiobrių biomasė. 
Pagrindiniais veiksniais, lemiančiais bendrą žuvų biomasės kitimą Kuršių mariose, 
galima įvardinti didėjantį kormoranų skaičių, verslinę ir mėgėjų žvejybą, neigiamą 
vandens temperatūrinį pokytį šaltamėgėms žuvims  ir kt. 

 
185 Virbickas J. (2000). Lietuvos žuvys. Vilnius: Trys žvaigždutės. ISBN 9986-575-99-0. 
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APIBENDRINIMAS 

Pirmame šios Studijos skyriuje surinkta ir analizuota informacija apie žuvų biomasę, žuvų 
išteklių būklę ir jos kitimą skirtinguose Lietuvos vandens telkiniuose (ežeruose, upėse, 
tvekiniuose, Kauno mariose, Kuršių mariose). Pastebėti svarbiausi aspektai: 

▪ Atlikta skirtingų vandens telkinių žuvų išteklių analizė atskleidė skirtingus vandens 
telkinių žuvų išteklių būklės indeksus ir jų kitimo tendencijas:  
➢ Nustatytas seliavinių ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis - 0,57 (kintanti 

būklė iš vidutinės į gerą). 
➢ Nustatytas karšinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis - 0,544 (kintanti 

būklė iš vidutinės į gerą).  
➢ Nustatytas lydekinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis - 0,46 (vidutinė 

būklė).  
➢ Nustatytas karšinių tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis - 0,49 (vidutinė 

būklė). 
➢ Nustatytas lydekinio tipo tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis - 0,46 

(vidutinė būklė). 
➢ Nei viena upė per pastaruosius 5 metus nebuvo tirta bent du kartus, todėl jose 

negalima nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. 
▪ Kauno mariose per pastaruosius 5 metus pastebima žuvų biomasės ir gausumo augimo 

tendencija: 2015-2019 m. laikotarpiu žuvų gausumas išaugo apie 6 kartus, žuvų 

biomasė - 1,7 karto. Kauno mariose labiausiai išaugo sterkų ir ešerių biomasė, tačiau 

šiame vandens telkinyje sumažėjo lydekų, karšių ir karosų ištekliai. 

 

Kuršių mariose 2015–2017 metais žuvų santykinė biomasė buvo mažiausia per visą 

stebėjimo laikotarpį nuo 1993 metų, tačiau 2018 m. tiek biomasė, tiek gausumas 

didėjo. 2019 m. stebėtas dar žymesnis šių rodiklių didėjimas, kai jie viršijo daugiametį 

vidurkį. Minėtu laikotarpiu Kuršių mariose ženkliausiai sumažėjo sterkų ir  žiobrių 
biomasė. 
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2. VERSLINĖS ŽVEJYBOS LIETUVOS IR ES ŠALIŲ VIDAUS TELKINIUOSE 
SEKTORIAUS ANALIZĖ 

 

2.1. Lietuvos vidaus vandenų verslinės žvejybos situacijos apžvalga  

 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse sritį apibrėžia Lietuvos Respublikos 
žuvininkystės įstatymo186 IV skirsnio 14 straipsnis. „Verslinė žvejyba vidaus vandenyse“ ir 
Aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintas Verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio 
subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros 
tvenkinius, tvarkos aprašas187, 

▪ Valstybiniuose vidaus vandenų telkiniuose aplinkos ministro nustatyta tvarka 
leidžiama specializuotoji seliavų, stintų, upinių nėgių, migruojančių ungurių žvejyba ir 
žvejyba žuvų gaudyklėmis. Kitų rūšių žuvų verslinė žvejyba leidžiama tik polderiuose, 
vandens telkiniuose, didesniuose kaip 200 ha, ir privačiuose vidaus vandenų 
telkiniuose188. 

▪ Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise 
priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vidaus vandenų telkinius, išskyrus 
privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarką nustato Aplinkos 
ministras189. Privačiuose vidaus vandenų telkiniuose verslinė žvejyba leidžiama 
aplinkos ministro leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais ir būdais, nedraudžiamu laiku 
pagal visų vandens telkinio savininkų bendrai nustatytą tvarką. 

▪ Ūkio subjektai, išskyrus žvejybos plotų naudotojus, užsiimti versline žvejyba 
valstybiniuose vidaus vandenų telkiniuose, kuriuose nustatyti žvejybos limitai, gali tik 
turėdami teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, žvejybos kvotą ir verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse leidimą. Žvejybos ploto naudotojai gali užsiimti versline žvejyba 
valstybiniuose vidaus vandenų telkiniuose, kuriuose nustatyti žvejybos limitai ir 
kuriuose turi leidimą naudoti žvejybos plotą, tik gavę verslinės žvejybos vidaus 
vandenyse leidimą. Žvejybos limitai nustatomi ir leidimai verslinei žvejybai vidaus 
vandenyse žvejybos plotų naudotojams išduodami ne ilgesniam kaip leidimo naudoti 
žvejybos plotą galiojimo laikotarpiui. 

▪ Privačiuose vidaus vandenų telkiniuose ūkio subjektai gali užsiimti versline žvejyba tik 
gavę šių vidaus vandenų telkinių savininkų rašytinį sutikimą. 

▪ Žvejybos limitai nustatomi ne trumpesniam kaip 5 ir ne ilgesniam kaip 10 kalendorinių 
metų laikotarpiui. Žvejybos limitai, išreikšti didžiausiu galimu sugauti žuvų kiekiu, 
nustatomi nuo 1 iki 5 kalendorinių metų laikotarpiui. 

Verslinė žvejyba Lietuvoje turi senas tradicijas – ji yra svarbi kaip nacionalinio kultūros 
paveldo dalis, o kai kurių rajonų gyventojams – ir socialiniu pažiūriu: kaimo žmonėms 
sukuriamos darbo vietos, gaunamos papildomos pajamos, gyventojai aprūpinami šviežiomis 
ir nebrangiomis žuvimis. Visgi nuo 2015-01-01 verslinė žvejyba buvo uždrausta visuose 
Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus žvejybą Kuršių mariose, 

 
186 Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1756 (Žin. 2000, Nr. 56-1648). 
187 patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-
apsauga/zvejyba/versline-zvejyba/teises-aktai-4/verslines-zvejybos-vidaus-vandenyse-tvarkos-aprasas). 
188 Tokių vandens telkinių yra 102. 
189 Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, 
išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 

gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/zvejyba/versline-zvejyba/teises-aktai-4/verslines-zvejybos-

vidaus-vandenyse-tvarkos-aprasas). 
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polderiuose, Nemuno žemupyje ir specializuotąją ungurių, stintelių, seliavų bei upinių nėgių 
žvejybą. 

Remiantis Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, 2019 m. pagavus verslinius 
laimikius registruotos 33 rūšių žuvys, tačiau tik kelių rūšių žuvys buvo sužvejojamos gausiau. 
Vyrauja kuojos ir karšiai, bet pat iš didžiausių žuvų laimikių galima būtų paminėti  sterkus (7  
proc.), žiobrius  (7,7  proc.). Šiuo metu Kuršių marios tebelieka produktyviausias verslinės 
žvejybos vandens telkinys, kuriame sugaunama apie 90 proc. visų Lietuvos vidaus vandenyse 
verslinės žvejybos įrankiais sužvejojamų žuvų.  

Kuršių mariose 2015–2019 m. laikotarpiu žvejojo 45–47 smulkios įmonės, kurios 
2017–2021 m. galėjo ir galės naudoti Kuršių mariose 979 žvejybos įrankius: 

• traukiamąjį tinklą – 1 vnt.; 
• 40–50 mm  st. tinklus – 230 vnt.; 
• 70–80 mm  st. tinklai – 360 vnt.; 
• marines gaudykles su selektyviniais  intarpais – 223 vnt.; 
• nėgines gaudykles – 32 vnt. (vietoj jų galima naudoti pūgžlines-dyglines ar 

stintines); 
• stambiaakes gaudykles (vartas) –- 42 vnt.; 
• stintines gaudykles – 67 vnt.; 
• pūgžlines dyglines –20 vnt.; 
• dreifinius tinklus – 4 vnt.; 
• stintų tinklaičius – neribojama; 
• ūdas – neribojama. 
Iš viso 979 vnt. 

Remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. pateiktais duomenimis, versliniai žuvų 
sugavimai Kuršių mariose 2015–2019 m. laikotarpiu išaugo 5,5 proc., polderiuose – 6,3 proc., 
tačiau versliniai žuvų sugavimai upėse (išskyrus Nemuno žemupį) ir ežeruose (ypač seliavų) 
sumažėjo 25,5 proc., o Nemuno žemupyje  – net 4,5 karto. 

 

 

2.1.1 pav. Versliniai žuvų sugavimai vidaus vandenyse 2015–2019 m.  
 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 
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Kuršių mariose daugiausiai išaugo ungurių (52,1 proc.) ir karšių (net 28 proc.) 
versliniai sugavimai, mažiausiai – sterkų ir kuojų. 

2.1.1 lentelė. Versliniai žuvų sugavimai Kuršių mariose 2015–2019 m. (tonos) 
Žuvų rūšys   Metai   

2015 2016 2017 2018 2019 
Karšis, FBM 440,911 565,164 522,164 405,066 612,161 
Sterkas, FPP 105,114 64,652 47,070 66,283 82,509 
Kuoja, FRO 306,851 254,395 237,508 174,678 220,248 
Ungurys, ELE 0,774 0,872 2,173 1,816 1,849 
Šlakys, TRS 5,683 3.532 1,283 6,922 7,707 
Lašiša, SAL 0,696 0,929 0,477 1,293 0,581 
Žiobris, VIV 56,615 57,716 43,631 36,594 85,545 
Kitos žuvys 181,234 104,723 152,751 76,442 151,246 
Iš viso: 1097,878 1051,983 963,426 769,054 1161,846 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

 

Šiuo metu Nemunas (kartu su Nemuno žemupio upėmis) liko vienintelė didžioji 
Lietuvos upė, kurioje žvejojama verslinės žvejybos įrankiais. Metiniai žuvų laimikiai 2015 m. 
čia siekdavo iki 256 t. 2015–2019 m. laikotarpiu pagrindinį laimikį sudarė migruojančios į 
nerštavietes stintos, tačiau per pastaruosius 5 metus šios rūšies žuvies sugavimai sumažėję. 
Nemuno žemupyje 2015–2019 m. laikotarpiu žvejojo 25–28 įmonės, kurios galėjo naudoti 78 
žvejybos įrankių – traukiamų tinklų – vienetus. 

 

2.1.2 lentelė. Versliniai žuvų sugavimai Nemuno žemupyje 2015–2019 m. (tonos) 
Žuvų rūšys   Metai   

2015 2016 2017 2018 2019 
Karšis, FBM 2,505 2,165 1,767 N.d. 0,845 
Kuoja, FRO 0,303 0,056 0,127 0,069 N.d. 
Stinta, SME 251,731 73,942 32,884 65,721 55,578 
Kitos žuvys 2,233 1,529 1,643 1,323 0,575 
Iš viso: 256,772 77,692 36,421 67,223 56,998 

N.d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

 

XIX a. Nemuno žemupio regione buvo pradėti rengti polderiai – pylimais nuo paviršinio 
vandens saugomi plotai, iš kurio drenažo vanduo pašalinamas siurbliais arba savitakiniu 
būdu. Tokių polderių Lietuvoje yra 50 972 ha. Žuvų ichtiofaunos sudėtis ir gausa vasaros tipo 
polderių telkiniuose kasmet stipriai įvairuoja. Esant aukštiems ir ilgiems pavasariniams 
potvyniams, Nemuno delta keliems mėnesiams virsta pagal dydį antromis Kuršių mariomis, į 
kurias gali migruoti didžiuliai žuvų kiekiai. Išpumpavus iš polderių vandenį ar natūraliai jam 
nusekus, dauguma žuvų žūtų dėl deguonies trūkumo, pašaro nebuvimo ir t. t.190 Žuvis 
gaudoma ir Nemuno žemupio regione esančiuose polderių kanaluose. Pastaraisiais metais 
polderių kanaluose verslinės žvejybas įrankiais žvejoja 11 smulkių įmonių. 

 

 

 

 
190 Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio minsterijos. Polderių ichtiologinės būklės įvertinimo studija. 2007 m. 
(http://zuv.lt/index.php?3039010771). 
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2.1.3 lentelė. Versliniai žuvų sugavimai polderiuose 2015–2019 m. (tonos) 
Žuvų rūšys Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 
Karšis, FBM 0,785 5,208 24,081 30,955 4,001 
Kuoja, FRO 3,009 4,699 4,368 0,985 2,105 
Lydeka, FPI N.d. 1,198 0,752 0,711 0,363 

Karosas, CGO N.d. 1,769 1,384 2,241 2,209 

Karpis, FCP N.d. 2,820 0,468 0,735 0,760 

Kitos žuvys 6,063 5,883 2,926 2,193 1,080 
Iš viso: 9,857 21,577 33,979 37,820 10,518 

N.d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

 

Nuo 2015 m., išskyrus Kuršių marias ir Nemuno žemupį, Lietuvoje vyksta labai ribota 
verslinė žvejyba kai kuriose mažosiose iš ežerų ištekančiose upėse (migruojančių ungurių ir 
nėgių (Nemune ir Šventojoje) ir ežeruose (seliavų ir stintelių). Reikėtų pažymėti, kad žuvų 
ištekliai ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose nėra blogi – bendra žuvų biomasė 2011–
2016 m. padidėjo 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,4 karto. 

2.1.4 lentelė. Versliniai žuvų sugavimai upėse (išskyrus Nemuno žemupį ir Šventosios upę) ir ežeruose 
2015–2019 m. (tonos) 

Žuvų rūšys 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Kuoja, FRO 0,448 0,394 0,175 0,226 0,217 

Seliava, FVE 45,490 40,079 32,022 28,837 31,083 

Stintelė, SME 7,356 5,649 14,948 12,674 9,395 

Ungurys, ELE 5,149 8,643 9,770 8,233 2,762 

Kitos žuvys 0,290 0,298 0,260 0,199 0,305 

Iš viso: 58,733 55,053 57,175 50,169 43,762 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

Remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. pateiktais duomenimis, 2015 m. Lietuvos 
ežeruose sugauta 53 553 kg (53,5 t) žuvies, iš kurių didžiąją dalį (45 490 kg; 84,9 proc.) 
sudarė seliavos. 2019 m. seliavos sudarė 31 083 kg (31,1 t, arba 71 proc.) viso sugautų žuvų 
kiekio. 

Upėse (išskyrus Nemuno žemupį) sugautos žuvys 2015 m. siekė vos 5,2 t. Upėse 
žvejojami migruojantys unguriai, kitų rūšių žuvys sugaunamos tik kaip šalutinis laimikis.  
Pavyzdžiui, 2018 m. iš 8241 kg sugautos žuvies net 8231 kg sudarė unguriai. 

Pažymėtina, jog bendri žuvų sugavimai Lietuvos ežeruose ir upėse 2015–2019 m. 
laikotarpiu sumažėjo 25,5 proc.: ežeruose minėtuoju laikotarpiu sumažėjo 23,4 proc., upėse – 
46,7 proc. 

2.1.5 lentelė. Verslinę žvejybą ežeruose ir upėse vykdančių fizinių ir juridinių asmenų versliniai žuvų 
sugavimai 2015–2019 m. (kg)  
 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Sugavimai ežeruose 53 553 46 370 47 384 43 889 41 006 
Sugavimai upėse 5 174 8 687 9 796 8 241 2 758 
Iš viso: 58 727 55 057 57 180 52 130 43 764 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 
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Lietuvos ežeruose, kuriuose leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, 
2015 m. buvo leidžiama 11 vnt. traukiamųjų tinklų (2016 m. – 10 vnt.), statomųjų tinklaičių 
skaičius ežeruose nebuvo ribojamas.  

2.1.6 lentelė. Leidžiami žvejybos įrankiai ežeruose specializuotai seliavų ir ešerinių stintų žvejybai 
2015–2016 m. (vnt.) 
 2015 m.*191 2016 m.**192 
Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai   
Traukiamieji tinklai 11 (11 ežerų) 10 (10 ežerų) 
Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai   
Statomieji tinklaičiai Neribojama (45 ežeruose) Neribojama (44 ežeruose) 
* 47 ežeruose. 
** 44 ežeruose. 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

Remiantis Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2017–2021 m. leidžiama 
specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, sąrašu193, leidžiami žvejybos įrankiai ežeruose 
specializuotai seliavų ir ešerinių stintų žvejybai numatyti 50-yje Lietuvos ežerų. 13-oje ežerų 
2017–2021 m. specializuotai stintų žvejybai leidžiami 13 vnt. traukiamųjų tinklų 
(kiekviename ežere po 1 vnt.), specializuotai seliavų žvejybai leidžiami statomieji tinklaičiai, 
ribojant šių žvejybos įrankių ilgį.  

2.1.7 lentelė. Leidžiami žvejybos įrankiai ežeruose specializuotai seliavų ir ešerinių stintų žvejybai 
2017–2021 m. (vnt.) 

Ežeras Savivaldybė Žvejybos įrankis 
specializuotai stintų 

žvejybai 

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai 

Akmena Trakų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Aisetas 
 

Molėtų r. 
Utenos r. 

 200 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Alaušas Utenos r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Ančia Lazdijų r.  400 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio 

statomųjų tinklaičių 
Asalnai Ignalinos r. 1 traukiamasis tinklas 300 m statomųjų tinklaičių  
Asveja 
(Dubingių) 

Molėtų r.*, 
Švenčionių r.** 

1 traukiamasis tinklas*** 300 m statomųjų tinklaičių 

Arinas Molėtų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Aviris Druskininkų sav.  150 m statomųjų tinklaičių 
Babrų ež. Lazdijų r.  200 m statomųjų tinklaičių 
Baltieji 
Lakajai  

Molėtų r. 1 traukiamasis tinklas 600 m statomųjų tinklaičių 

Baluošas Ignalinos r.  400 m statomųjų tinklaičių 
Bebrusai Molėtų r.  200 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio 

statomųjų tinklaičių 
Čičirys 
 

Zarasų r. 1 traukiamasis tinklas 
 

400 m ne mažesnių kaip 26 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Didžiulis 
(Daugų) 

Alytaus r. 1 traukiamasis tinklas 400 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Dringis 
 

Ignalinos  400 m statomųjų tinklaičių 

Drūkšiai Ignalinos r., 
Zarasų r. 

 500 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių  

Galadusys 
 

Lazdijų r.  150 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Galstas Lazdijų r. 1 traukiamais tinklas 400 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių  

Galvė Trakų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Gavys Ignalinos r.  300 ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio ir ne 

 
191 Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2015 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, sąrašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-358.  
192 Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2016 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, sąrašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-332.  
193 Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-27.   
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Ežeras Savivaldybė Žvejybos įrankis 
specializuotai stintų 

žvejybai 

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai 

didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių 
Indrajai Utenos r.  240 ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio ir ne 

didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių 
Ilgų Trakų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Juodieji 
Lakajai  

Molėtų r. 1 traukiamasis tinklas 300 m statomųjų tinklaičių 

Luokesai Molėtų r.  150 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Lūšiai Ignalinos r. 1 traukiamasis tinklas 400 m statomųjų tinklaičių 

Makys Molėtų r.  200 m statomųjų tinklaičių 
Margis Trakų r.  150 m statomųjų tinklaičių 
Monaitis Elektrėnų sav.  150 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio 

statomųjų tinklaičių 
Parsvėtas Ignalinos r.  200 m statomųjų tinklaičių 
Peršokšnai Švenčionių r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Plateliai**** Plungės r.  500 m statomųjų tinklaičių 
Prūtas Ignalinos r.  300 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio 

statomųjų tinklaičių 
Rašia Švenčionių r.  200 m statomųjų tinklaičių 
Sągardas Ignalinos r.  150 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio ir ne 

didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių 
Siesartis Molėtų r. 1 traukiamasis tinklas 400 m statomųjų tinklaičių 
Skaistis Trakų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Stirniai Molėtų r.  600 m statomųjų tinklaičių 
Šakarvai Ignalinos r. 1 traukiamasis tinklas 200 m statomųjų tinklaičių 
Šlavantas Lazdijų r.  300 m statomųjų tinklaičių 
Šventas Ignalinos r.  120 m statomųjų tinklaičių 
Šventas 
 

Zarasų r.  400 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio ir ne 
didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių 

Tauragnas Utenos r. 1 traukiamasis tinklas 
 

300 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Ūkojas Ignalinos r.  300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių  

Ūsiai Ignalinos r.  300 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų 
tinklaičių 

Vajuonis Švenčionių r.  300 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų 
tinklaičių 

Vencavas Zarasų r. 1 traukiamasis tinklas 300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių  

Vievis Elektrėnų sav.  400 m statomųjų tinklaičių 
Virintai 
 

Molėtų r.  400 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Vištytis  Vilkaviškio r.  400 m ne mažesnių kaip 16 mm akių dydžio 
statomųjų tinklaičių 

Zarasas Zarasų r. 1 traukiamasis tinklas 300 m statomųjų tinklaičių 
* seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje. 
** seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Švenčionių rajone esančioje ežero dalyje. 
*** stintų žvejyba traukiamuoju tinklu leidžiama Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje. 
**** specializuota seliavų žvejyba leidžiama Platelių ežero dalyje, kuri nėra Laumalenkos hidrografiniame draustinyje.  

Šaltinis: Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2017–2021 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių 
stintų žvejyba, sąrašas194 

 

Remiantis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 
duomenimis195, Lietuvoje verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms 2015 m. 
skirta 286 740 l akcizais neapmokestintų degalų. 2018 m. verslinę žvejybą vidaus vandenyse 
vykdančioms įmonėms leista įsigyti 254 853 l gazolių (iš jų už 2970 litrų gazolių ūkio 

 
194 Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-27.  
195 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. 2015 m. veiklos ataskaita (2016 m. vasario 10 d. Nr. B21-27).  
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subjektai turėjo sumokėti akcizą), skirtų naudoti žuvininkystės veikloje196. Akcizais 
neapmokestinti degalai buvo skiriami neatsižvelgiant į sugautų žuvų kiekį ar žvejybos 
intensyvumą (pagal gautas žvejybos kvotas – 2700 l už kiekvieną traukiamąjį tinklą, 270 l už 
kiekvieną kitą žvejybos įrankį ar žvejybos vietą).  

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse kontekste reikšminga paminėti Žuvininkystės 
regiono vietos veiklos grupę (toliau – ŽRVVG), kuri yra visuomeninė organizacija, 
atstovaujanti žuvininkystės regiono gyventojų interesams. Ne mažiau kaip 50 proc. ŽRVVG 
valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, narių sudaro žuvininkystės 
bendruomenės atstovai, iki 25 proc. – žuvininkystės verslo atstovai ir iki 25 proc. – 
žuvininkystės regiono vietos valdžios atstovai. ŽRVVG tikslas – veiksmingai pasinaudoti 
Europos žuvininkystės fondo (toliau – EŽF) parama ir sustiprinti atstovaujamos teritorijos 
(žuvininkystės regiono) plėtrą. ŽRVVG rengia ir administruoja atstovaujamos teritorijos 
plėtros strategiją, įgyvendinamą vykdant vietos projektus, dalyvauja sprendimų priėmimo 
procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, palaiko teritorinius ir 
tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus, dalyvauja mokymuose, teikia konsultacijas. 

Remiantis Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo duomenimis197, 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 13 Lietuvos žuvininkystės 
regiono vietos veiklos grupės tinklo (toliau – LŽRVVGT) narių. 

 

2.1.2 pav. ŽRVVG tinklas Lietuvoje 

Šaltinis: http://www.zuvininkystestinklas.lt/zvejybos-ir-akvakulturos-regionai-lietuvoje/ 

 

LŽRVVGT veikloms įgyvendinti finansavimas skiriamas pagal Lietuvos žuvininkystės 
sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones. Vien 2018–2019 m. laikotarpiu 
LŽRVVGT narių projektų vertė siekė 6,5 mln. Eur198. Parama suteikta šioms veiklos sritims: 
akvakultūrai (įskaitant akvakultūros produktų perdirbimą), žuvininkystės ūkiams, taip pat 
žuvininkystės paveldui išsaugoti, žvejybos infrastruktūrai įrengti, darbo vietoms kurti ir kt. 

 
 

196 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. 2018 m. veiklos ataskaita 
(https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Naudingos_nuorodos/Statistine_indormacija/%C5%BDem%C4%97s%20ir%20maisto%2

0%C5%ABkio%202018%20m_%20sausio-rugs%C4%97jo%20m%C4%97n_%20ap%C5%BEvalga.pdf).  
197 http://www.zuvininkystestinklas.lt/. 
198 http://www.zuvininkystestinklas.lt/veikla/projektine-veikla/. 

http://www.zuvininkystestinklas.lt/zvejybos-ir-akvakulturos-regionai-lietuvoje/
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2.2. ES šalių vidaus vandenų verslinės žvejybos situacijos apžvalga 
 

2.2.1. Suomijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga 
 

Suomijoje telkšo daugiausia ežerų ES – apie 188 tūkst. (palyginti: Lietuvoje – tik apie 3 
tūkst.). 3 ežerai (Saima, Inaris, Peijenė) didesni nei 1 000 km², 309 ežerai didesni nei 10 km², 
56 000 ežerų didesni nei 1 ha, likę ežerai didesni nei 5 arai. Daugelis ežerų negilūs – 5–20 m. 
Ežerai užima apie 8 proc. viso krašto ploto. Suomijos pietryčiuose, netoli Baltijos jūros, yra 
nuostabi vieta – Suomijos ežerynas. Trečdalyje paviršiaus ploto ten tyvuliuoja ežerai, nors yra 
vietų, kur vandens daugiau nei sausumos. Tokio ežeringo kraštovaizdžio, kaip šis, matyt, nėra 
visoje planetoje. Didžiausios šalies upės yra Kemijokis, Tana, Yjokis, Ounasjokis, Kitinenas, 
Oulujokis, Simojokis. Dauguma Suomijos upių teka į Botnijos įlanką. 

Nenuostabu, jog Suomijoje išplėtota vidaus vandenų žuvininkystė. Remiantis Suomijos 
natūralių išteklių instituto duomenimis (Natural Recources Institute Finland)199, komercinės 
(verslinės) žvejybos vidaus vandenyse laimikis 2018 m. buvo 5,2 tūkst. t, 2017 m. – 6,5 tūkst. 
t. Viso laimikio vertė 2018 m. sudarė 14,7 mln. Eur, t. y. šiek tiek mažiau nei praėjusiais 
metais. Suomijoje lašišų ir upėtakių žvejybai leidžiama naudoti statomuosius tinklus, 
gaudykles, dreifinius tinklus, meškeres, tinklaičius, kitų žuvų žvejybai – statomuosius tinklus, 
dreifinius tinklus, traukamuosius tinklus, gaudykles (tarp jų ir vėžių gaudykles), meškeres200. 

Seliava yra svarbiausia vidaus vandenų žuvų rūšis, vertinant tiek laimikio dalį 
sugavimuose (beveik 50 proc. viso laimikio), tiek vertę (41 proc. visos laimikio 
vertės). Lydeka – antra pagal svarbą vidaus vandenų žuvų rūšis po seliavos. Laimikio vertė – 
4,8 mln. Eur. Kartu šios dvi rūšys sudarė tris ketvirtadalius visos verslinės žvejybos 
produkcijos vidaus vandenyse vertės. Europinis sykas – trečioji pagal vertę vidaus vandenų 
laimikių rūšis. Jų laimikio vertė – 0,84 mln. Eur. Pastaraisiais metais sykų sugavimų vertė 
padidėjo. 

Žvejybos biologinės melioracijos tikslais (šalinamosios žvejybos) laimikis 2018 m. 
siekė 0,6 tūkst. t. 

2018 m. Suomijoje buvo daugiau kaip 1 900 registruotų žvejų verslininkų. Registruotų 
žvejų skaičius padidėjo maždaug 10 proc., palyginti su 2017 m. 

Remiantis Suomijos statistikos portalo www.statista.com duomenims201, 2016 m. net 
56 proc. Suomijos namų ūkių žuvininkystės ir akvakultūros produktus vartojo mažiausiai 1 
k./sav., kas 3-ias namų ūkis šiuos produktus vartojo ne rečiau kaip 1 k./mėn.  

Kalbant apie Suomijos vidaus vandenų žuvininkystę, reikšminga paminėti ir vieną 
specifinį jos segmentą – vėžiavimą. 2018 m. buvo pagauta maždaug 594 000 vėžių. Visgi jų 
sugauta beveik 30 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. Komercinių vėžių laimikio vertė kasmet 
siekia apie 5,8 mln. Eur202.  

Plačiažnyplis, arba upinis vėžys Astacus astacus, – pagrindinė Suomijos vandenyse 
gyvenanti vėžių rūšis. Jis minimas jau nuo XVI a. Po truputį vėžių populiacija plito į šiaurę. 
Dabar jie įveisti ir Šiaurės Suomijoje, net šiauriau poliarinio rato. Lepajarvio ežeras ir 
Njurgolahti upė laikomi pačiu šiauriausiu plačiažnyplių vėžių išplitimo tašku (68° ir 45“ 
šiaurės platumos)203. 

 
199 https://stat.luke.fi/en/commercial-inland-fishery. 
200 https://www.fsgk.se/Fishing-regulations-.html#Structure%20and%20placement%20of%20the%20gear. 
201 https://www.statista.com/statistics/813318/survey-on-the-frequency-of-consumption-of-fishery-and-aquaculture-products-at-home-in-finland/. 
202 https://stat.luke.fi/en/commercial-inland-fishery. 
203 http://www.maltupis.lt/wp-content/uploads/2013/02/Ve%C5%BEininkyste-Suomijoje.pdf. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Saima
http://lt.wikipedia.org/wiki/Inaris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Peijen%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltijos_j%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kemijokis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tana_(Norvegijos_up%C4%97)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Yjokis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ounasjokis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kitinenas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Oulujokis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Simojokis
http://www.statista.com/
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Suomijoje aptinkamas ir siauražnyplis vėžys Astacus leptodactylus bei žymėtasis 
(signalinis) vėžys Pacifastacus leniusculus, kuris yra dirbtinai įveistas. Siauražnyplis vėžys 
gyvena keliuose rytiniuose šalies rajonuose, jų populiacija negausi. 

Žymėtasis (signalinis) vėžys introdukuotas 1967 m., jis įleistas į beveik 300 vandens 
telkinių. 1996 m. išleista 227 000 vnt. šių vėžių jauniklių. Kermajarvio ežeras (66° šiaurės 
platumos) – šiauriausias šios rūšies paplitimo taškas pasaulyje. 

Suomijoje vėžių laimikiai ankstesniais dešimtmečiais svyravo tarp 1,5 ir 4,8 mln. vnt., 
tarp kurių 2–3 proc. sudarė žymėtieji vėžiai iš 15–20 ežerų. Profesionalių vėžiautojų skaičius 
(jų buvo apie 1 000) mažėja, ir priešingai, auga vėžiautojų mėgėjų skaičius. Pastarųjų dabar 
yra apie 100 tūkstančių. Suomijoje jau 1997 m. buvo 147 vėžininkystės ūkiai, dalis jų 
specializuojasi veisti žymėtuosius vėžius. Daugelis vėžiavimo plotų yra privatūs, kur 
savininkai gali patys reguliuoti gaudymą, pasitvirtindami savas vėžiavimo taisykles. Suomijoje 
vėžiauti gali kiekvienas. Tačiau visi vėžiautojai privalo įsigyti licenciją, kainuojančią apie 30 
dolerių, taip pat konkretaus vandens telkinio valdytojo leidimą. Suomijoje vėžiavimo sezonas 
prasideda nuo liepos 20 d. ir tęsiasi iki spalio pabaigos. 

Prieš prasidedant vėžiavimo sezonui, Suomijos laikraščiuose pasirodo publikacijos, 
pašvęstos tam įvykiui, spausdinama gausybė vėžių gaminimo receptų. Suomiai vėžius 
paprastai verda krapų sultinyje. Galima vėžių įsigyti ir parduotuvėse, kur jie supakuoti 
specialiuose plastmasiniuose kibirėliuose, taip pat restoranuose (bet tik liepos 20 d.–
rugpjūčio 30 d.). Tokių vėžių kaina gana didelė (rusų turistai nurodo, jog jie moka 150 Eur už 
80 plačiažnyplių vėžių). Tačiau didelė kaina nesustabdo suomių gurmanų, kuriems svarbus 
pats procesas – valgyti vėžius (pageidautina – suomiškus, o ne atvežtus iš pietinių šalių) su 
baltai raudonomis servetėlėmis, specialiomis prijuostėlėmis, užsigeriant geru alumi ar degtine 
(šio renginio etiketas gana griežtas). Suomių manymu, geresnio derinio kaip alus ar degtinė su 
vėžiais paprasčiausiai nėra204. 

Anksčiau liaudyje buvo priimta manyti, jog patys savaime vėžiai yra nevertingi, be to, 
įsivaizduota, jog jie naikina žuvis bei jų ikrus ir net gadina žvejybos įrankius. Vėžius 
gaudydavo tik privilegijuotoms klasėms ir nedideliais kiekiais. Bet staigiai padidėjus vėžių 
paklausai Europoje, jų prestižas pakilo ir Suomijoje, pirmiausia dėl jų gaudymo ekonominės 
naudos. Pavyzdžiui, 1900 m. iš Suomijos eksportuota 15,5 mln. vėžių (iš 20 mln. sugautų). 
Šalis tapo stambiausia vėžių eksportuotoja. Kito ir gyventojų įpročiai. Nuo XIX a. pabaigos ten 
jau rengiamos didžiulės vėžių gaudymo ir valgymo šventės po atviru dangumi. 

Vėžiavimas – tai toks įvykis Suomijoje, jog net emigrantai tam metui planuoja atvykti į 
tėvynę, kad galėtų dalyvauti tokiose iškylose ir šį renginį atšvęsti su giminėmis ir draugais. 
Apie artėjantį sezoną pradeda kalbėti nuo balandžio mėnesio, o apie praėjusį prisimena iki 
vasario. Sezono metu restoranai ir suomių namai papuošiami girliandomis iš vėžių, o patį 
vėžių sezoną galima lyginti su brazilų karnavalais ar vokiečių alaus šventėmis (tiesa, dalyvių 
temperamentas šiek tiek šaltesnis). Vėžys – tai suomių virtuvės karalius. Savų išteklių 
nebeužtenka, tenka importuoti iš užsienio (nepaisant niekinamo suomių požiūrio į atvežtinius 
vėžius).  

Pagrindinis Suomijoje taikomas vėžių išteklių valdymo būdas – vėžių veisimas. Šioje 
srityje suomiai įgijo didelę patirtį. Šioje šalyje iš ES lėšų įkurtas Vėžininkystės inovacijų 
centras (Crayfich Innovation Centre)205. Vėžiai veisiami ir auginami šimtuose vėžininkystės 
ūkių. Kaip atskleidė Erkamo ir kolegų (2010) atliktas tyrimas206, apie 80 proc. signalinių vėžių 

 
204 http://www.maltupis.lt/wp-content/uploads/2013/02/Ve%C5%BEininkyste-Suomijoje.pdf. 
205 http://www.raputieto.net/raputietokeskus_eng.htm. 
206 Erkamo E. Ruokonen T, Alapassi T., Ruokolainen J., Järvenpää T., Tulonen J., Kirjavainen J. (2010). Evaluation of Crayfish Stocking Success in 

Finland. Freshwater Crayfish (17): 77–83. 
(https://www.researchgate.net/publication/259616312_Evaluation_of_Crayfish_Stocking_Success_in_Finland). 
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veisimas yra sėkmingas, tačiau likusieji arba visiškai nesėkmingi, arba išaugino nedaug ir 
neproduktyvių populiacijų. 

 

2.2.2. Estijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga 
 

Estijos vidaus vandenyse sugaunamas palyginti nedidelis žuvų kiekis, tačiau jo vertė 
didelė. Vidaus vandenų žuvininkystė Estijoje turi ilgą istoriją ir yra svarbi tiek laimikio verte, 
tiek įtaka socialiniams ir ekonominiams veiksniams. Pabrėžtina, jog kasmet bendrų verslinės 
žvejybos laimikiai vidaus vandenyse didėja207. 

2.2.2.1 lentelė. Žuvų sugavimai Estijos vidaus vandenyse 2013–2018 m. 

Šaltinis: Eurofish magazine, June 3/2019208 

 

Pagrindiniai vidaus vandenų telkiniai, kuriuose vykdoma verslinė žvejyba, yra Peipuso 
(Peipsi), Lamio (Lämmijärv sąsiauris, jungiantis Peipuso ir Pskovo ežerus) ir Virtso 
(Võrtsjärvo) ežerai. Šios žvejybos, pagal apimtį beveik prilygstančios jūrinei tralinei žvejybai, 
nauda priklauso nuo ežeruose gyvenančių rūšių vertės. Estijoje verslinės žvejybos 
subsektoriui leidžiama naudoti statomuosius tinklus, gaudykles, tinklaičius, ūdas209. 

Virtso (Võrtsjärvo) ežeras – antras pagal dydį ežeras Estijoje ir yra pats didžiausias iš 
visų, esančių vien šalies ribose. Peipuso (Peipsi) ežeras yra didesnis, tačiau jį dalijasi Estija ir 
Rusija. Žvejybos Virtso (Võrtsjärvo) ežere pagrindinius laimikius sudaro tokios rūšys, kaip 
karšiai, sterkai, lydekos ir unguriai, o mažesniais kiekiais – ešeriai, vėgėlės ir kitos rūšys. Nuo 
2011 m. nevertingų rūšių sugavimai nebeįtraukiami į statistiką, o tai reiškia, kad bendras 
sugavimų kiekis nuo tų metų sumažėjo.  

Vidutiniškai 2011–2017 m. Virtso ežere sugautų žuvų kiekis siekė 147 t/m. 
Tendencijas sunku identifikuoti pagal atskiras rūšis, o bendras kiekis paprastai svyruoja 
atsižvelgiant į įvairius aplinkos ir rinkos veiksnius. Pavyzdžiui, ledo būklė žiemą lemia sterkų 
sugavimo sėkmę, tačiau mažesnis karšių sugavimas 2017 m., palyginti su ankstesniais metais, 
gali būti siejamas su vartotojų teikiama pirmenybę didelėms žuvims. Balandžio ir gegužės 
mėn., kai pagaunama daugiausia karšių, mažiau nei kilogramą sveriantys karšiai išmetami.  

Lydekų laimikis taip pat priklauso nuo vandens lygio pokyčių, nes rūšiai neršti 
reikalingas pakankamai aukštas vandens lygis. Dažniausiai Virtso (Võrtsjärvo) ežere 
naudojami žvejybos įrankiai yra gaudyklės (trapnets) ir žiauniniai tinklai (gillnets). Didžioji 

 
207 Eurofish magazine, June 3/2019. ISSN 1868-5943 (https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_3_2019/26?e=1376257/71032245).  
208 Eurofish magazine, June 3/2019. ISSN 1868-5943 (https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_3_2019/26?e=1376257/71032245).  
209 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514012016001/consolide. 

Žuvų (pagal rūšis) sugavimo 
kiekiai vidaus vandenyse (t) 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Ešerys 920 797 836 1025 682 568 
Ungurys 15 16 14 14 15 18 
Lydeka 217 188 144 143 134 122 
Sterkas 672 657 462 761 918 736 
Karšis 696 850 784 757 847 754 
Vėgėlė 28 23 19 28 45 41 
Plakis 202 235 229 222 212 208 
Seliava 6 19 11 13 45 307 
Nėgė 40 30 47 31 41 25 
Menkė 1 2 2 2 2 5 
Kitos 52 32 27 23 13 371 
Iš viso: 2 850 2 848 2 573 3 019 2 954 3 154 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Peipaus_e%C5%BEeras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pskovo_e%C5%BEeras
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dalis (trys penktadaliai, arba 120 t) laimikio yra sugaunama gaudyklėmis. Skirtingais metų 
laikais naudojami dviejų rūšių tinklai: gaudyklės nuo balandžio pabaigos iki spalio vidurio ir 
žiauniniai tinklai nuo rugsėjo iki kitų metų ankstyvo pavasario.  

2017 m. Virtso (Võrtsjärvo) ežere buvo naudotos 323 gaudyklės ir 321 žiauninis 
tinklas. Lydekos, sterkai ir karšiai yra sugaunami abiejų rūšių įrankiais, tačiau, nors ir keletas 
kitų vertingų rūšių yra gaudomos gaudyklėmis, kitų rūšių įrankiais sugaunamas kiekis 
nereikšmingas. Nuo devintojo dešimtmečio verslinių leidimų žvejoti šiame ežere skaičius 
nuolat augo (nuo 1995 m. išduotų 27 leidimų iki 2017 m. – 56). Žvejai, daugiau dirbantys 
žuvies perdirbimo ir prekybos tikslais, pardavė visas tradicines žvejybos teises ar jų dalį, o 
senstantys žvejai taip pat atsisakė dalies žvejybos įrankių. 

Peipuso (Peipsi) ežere ešerių, sterkų, karšių, plakių ir lydekų laimikiai sudarė daugiau 
kaip 95 proc. 2017 m. laimikio. Sugavimai nuo 2011 m. išliko panašūs, vidutiniškai šiek tiek 
daugiau nei 2500 t. Vyrauja tos pačios penkios rūšys, iš kurių vertingiausios yra sterkai ir 
ešeriai. Ežere naudojami įrankiai yra gaudyklės (trap nets), žiauniniai tinklai (gill nets) ir 
daniški velkamieji tinklai (Danish seines), o žvejyba vykdoma beveik visus metus, žiemą, 
pavasarį ir rudenį. Iš dviejų vertingiausių rūšių – sterkų ir ešerių – sterkai buvo sugauti 
naudojant žiauninius tinklus, antrieji pagal efektyvumą – daniški velkamieji tinklai, o ešeriams 
gaudyti tinkamiausi įrankiai buvo gaudyklės. Apskritai efektyviausi žvejybos įrankiai buvo 
didelių akių (bent 65 mm) žiauniniai tinklai, toliau – gaudyklės ir daniški velkamieji tinklai 
(pastaraisiais dviem įrankių tipais kiekvienu pagaunama apie ketvirtadalį viso laimikio). 

Apie 100 įmonių turi teisę žvejoti Peipuso (Peipsi) ežere, iš kurių tik 67 užsiima realia 
žvejyba. Likusių teisės žvejoti laikinai perleistos kitoms įmonėms. Žvejybos apžvalgininkas 
Simas Tidemanas nėra tikras, kad kvotos laikinas perleidimas trečiajai šaliai yra geriausias 
būdas taip elgtis su viešąja gėrybe. Kai kurios žvejų grupės, žvejojančios Peipuso (Peipsi) 
ežere, suinteresuotos, kad būtų taikoma individualių perleidžiamų kvotų (ITQ) sistema, kuri 
pakeistų šiuo metu taikomą olimpinį metodą (taikomą žvejojant Peipuso (Peipsi) ežere), pagal 
kurį žvejai stengiasi kuo greičiau žvejoti ir išnaudoti kvotą. Tai turi trūkumą, nes laimikiai 
dažniausiai būna sugaunami vienu metu. Per trumpą laiką daug žuvų gali patekti į rinką, o tai 
daro įtaką kainai. Norėdami to išvengti, žvejai turi užšaldyti žuvis, todėl pelnas gali būti 
mažesnis negu tas, kurį jie galėtų gauti už parduotą šviežią žuvį. Individualių perleidžiamų 
kvotų (ITQ) sistemos atveju problema galėtų tapti mažų žuvų prieglauda, nes bus paskata ją 
išmesti, o ne iškrauti ant kranto. Tačiau taikant ITQ sistemą, žvejai galėtų paskirstyti žvejybos 
pastangas ilgesniam laikotarpiui ir išvengti pertekliaus rinkoje. Administraciniu požiūriu 
stebėti olimpinio stiliaus žvejybą yra lengviau, nes įvykdžius kvotą žvejyba paprasčiausiai 
nutraukiama. Pažymėtina, kad vis dar yra daugybė ginčytinų klausimų, pavyzdžiui, kaip elgtis 
su skirtingais žvejybos įrankiais, ar reikia atsižvelgti į tai, kiek įrankių priklauso įmonei, jos 
sugaunamų žuvų kiekį ir kitus veiksnius.  

Nėgės. Tai gėlavandenių „žuvų“ rūšis, komerciniu būdu žvejojama Estijos upėse. Nėgės 
– tai bežandžių antklasio vandens gyvūnai, prisisiurbiantys prie kitų žuvų, kurių syvais jie 
maitinasi. Nors Estijoje šios rūšies žvejyba vykdoma beveik 30-yje upių, apie 70 proc. viso 
sužvejojamo kiekio gaunama iš Narvos upės. 2017 m. bendras laimikis sudarė apie 41 t, iš 
kurių beveik du trečdaliai (27 t) buvo sugauta Narvoje. Nėgės yra vertingos „žuvys“, 
populiarios tiek Estijoje, tiek kaimyninėse šalyse. Per pastarąjį dešimtmetį jų realizacinė kaina 
padidėjo du su puse karto, todėl ir pirminė pardavimo kaina yra didesnė nei daugumos kitų 
rūšių. Tačiau kadangi apimtis yra nedidelė, 2017 m. laimikio vertė buvo tik apie 200 000 Eur. 
Didžiąją dalį tos sumos uždirba Narvos upės žvejai, kuriems tai svarbi veiklos rūšis. 2016 ir 
2017 m. nėgių sugavimai fiksuoti septynis mėnesius per metus (nuo rugpjūčio iki vasario), 
tačiau didžiausias sugavimo pikas buvo nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. Žvejybos įrankiai, 
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naudojami nėgėms gaudyti, yra nėginiai bučiai ir nėgių tinklai, kurių 2017 m. buvo maždaug 
18 000. Jais sugauta devyni dešimtadaliai laimikio, o vėliau – 81.  

Oficiali statistika rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį nėgių laimikis buvo stabilus, 
tačiau daug nelegalių nėginių bučių buvo rasta ir pašalinta, ypač iš Narvos upės.  

Siekiant išnaudoti akvakultūros potencialą, reikia didesnių investicijų. Estijos 
akvakultūros sektoriuje auginami vaivorykštiniai upėtakiai, kelios eršketų rūšys, unguriai, 
afrikiniai šamai, ešeriai, vėžiai ir nedidelis kiekis kitų rūšių žuvų. Per pastaruosius 5 metus 
produkcija buvo apie 830 t, iš kurių didžiąją dalį sudarė vaivorykštiniai upėtakiai. Nors viso 
sektoriaus produkcija buvo daugiau ar mažiau panaši, vaivorykštinių upėtakių gamyba 
stabiliai augo nuo 470 t 2013 m. iki 700 t 2017 m. 

Ungurių ir karpių auginimo tendencijas sunku nustatyti, nes kai kurie duomenys yra 
konfidencialūs. Akvakultūros srityje veikia 58 įmonės, iš kurių 33 augina žuvis, o kitos –
vėžius. Vėžių auginimo apimtis nedidelė (2017 m. – 800 kg), tačiau pastaruosius trejus metus 
iš eilės ji šiek tiek didėjo.  

Estijos lašišinių žuvų augintojai (daugiausia auginantys vaivorykštinius upėtakius, bet 
ir arktinių palijų augintojai, kurių yra vos keletas) kovoja su Norvegijos lašišų augintojų 
konkurencija. Kita vertus, ji naudingai kylant lašišos kainai. Šiuo metu domimasi žuvų 
auginimu Baltijos jūroje. Tačiau bet kokią cheminių maistinių medžiagų generavimo veiklą 
reikia kompensuoti pašalinant atitinkamą jau esančių medžiagų kiekį, kad būtų užtikrinta, jog 
į Baltijos jūrą (kurioje ir taip vyksta eutrofikacija) nepatektų papildomų biogeninių junginių. 
Bandomuosiuose objektuose auginamos midijos ir jūros dumbliai siekiant sušvelninti 
neigiamą žuvų auginimo poveikį Baltijos jūroje.  

2017 m. atliktame tyrime, kuriame analizuotas 2014–2020 m. Estijos akvakultūros 
plėtros strategijos įgyvendinimas, padaryta išvada, kad investicijų trūkumas ir ribotos 
auginimo galimybės buvo viena iš priežasčių, kodėl strategijos tikslai nebuvo įgyvendinti210. 

 
2.2.3. Latvijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga 

 

Remiantis Latvijos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento 
duomenimis211, Latvijos vidaus vandenyse gaudoma apie 20 rūšių žuvų. Svarbiausios – upinės 
nėgės, karšiai, lynai ir lydekos. Konkretūs sugavimų duomenys pateikti 2.2.3.1 lentelėje.  
 
2.2.3.1 lentelė. Žuvų sugavimai Latvijos vidaus vandenyse 2009–2018 m. (tonos) 
Žuvų rūšis 

/ metai 
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Nėgė 85 73 100 88 78 55 39 63 52 44 

Lydeka 44 39 41 32 39 37 28 31 22 26 

Lynas 38 47 41 30 36 37 34 28 k 38 

Karosas 10 11 10 7 9 4 8 6 k 6 

Lašiša 5 6 3 3 4 2 1 1 2 1 
Žiobris 2 3 3 4 3 4 5 4 k 3 
Karšis 67 71 68 60 64 62 58 55 51 56 
Kuoja 17 17 17 13 12 10 9 13 13 16 
Sterkas 26 31 28 30 40 32 22 22 22 30 
Ešerys 16 15 17 13 13 11 9 10 k 11 

 
210 Eurofish magazine, June 3/2019. ISSN 1868-5943 (https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_3_2019/26?e=1376257/71032245). 
211 Duomenys pateikti el. paštu 2020-04-27: Department Ministry of Agriculture of Latvia Republikas Laukums 2, Riga, LV-1981. 
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Ungurys 4 7 5 4 4 4 5 4 k 5 
Kitos žuvys 12 9 11 10 11 15 9 8 64 8 
Iš viso: 326 329 344 293 313 273 227 245 226 244 
 

k – konfidenciali informacija, todėl neteikiama. 

Šaltinis: Latvijos Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento duomenys 

 

Verslinė žvejyba Latvijos vidaus vandenyse pastaraisiais metais sparčiai nyksta. Tai 
lemia žvejybos gaudyklėmis ir tinklais uždraudimas daugelyje ežerų ir upių siekiant plėtoti 
rekreacinę žvejybą ir mėgėjų žvejyba. Tačiau žvejyba vidaus vandenyse ir anksčiau Latvijoje 
nebuvo vyraujanti ir 2000 m. siekė maksimalų 612 t kiekį. Tokiai žvejybai gėlavandeniuose 
vandens telkiniuose yra ribojamas žvejybos įrankių skaičius. Vietovėse, kur verslinė žvejyba 
yra nedraudžiama, žvejybos sąlygos reguliariai griežtinamos atsižvelgiant į vyriausybinius 
atskirų žuvų rūšių atkūrimo planus. Latvijoje verslinės žvejybos subsektoriui leidžiama 
naudoti statomuosius tinklus, gaudykles, žiauninius tinklus, tinklaičius, ūdas212. 

Iš viso vidaus vandenyse komerciniais tikslais žvejoja apie 170 žvejų verslininkų ir apie 
1 000 žvejų, tenkinančių savo poreikius. Vidaus vandenų žvejybos sugavimų limitai ar 
žvejybos įrankių kiekis yra atskirai limituojami. Specialių vidaus vandenų žvejybos plėtojimo 
planų Latvijoje nėra, kadangi visuomenės (ypač žvejų mėgėjų) nuomonė yra visiškai tam 
nepalanki. Mėgėjų žvejyba yra stiprus konkurentas vidaus vandenų verslinei žuvininkystei ir 
paprastai siejamas su ekoturizmo plėtra Latvijoje. 

2.2.4. Lenkijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga 
 

Remiantis Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO)213 duomenimis, Lenkijoje yra 9 300 ežerų, didesnių 
kaip 1 ha, daugiausia jų šiaurėje (Mozūrijos ir Pamario ežerynai) ir Didžiosios Lenkijos bei 
Liubušo ežerynuose. Jų bendras plotas – apie 281 000 ha, o tai sudaro maždaug 1 proc. šalies 
ploto. Beveik visi ežerai ledyninės kilmės. Šiaurės rytų regionas, žinomas kaip Mozūrijos 
ežerynas, retai apgyvendintas ir miškingas, jame yra daugiau nei 2 000 ežerų. Didžiausias 
ežeras – Sniardvai (Śniardwy, 113,8 km2), antras pagal dydį – Mauras (Mamry, 104,4 km2), 
giliausias – Ančios ežeras (Hańcza, 108,5 m). Pajūryje yra lagūninių: Lebo (Łebsko), Garno 
(Gardno), ir deltinių: Dombės (Dąbie), Drūso (Druzno) ežerų. 

Didžioji dalis Lenkijos upių priklauso Baltijos jūros baseinui. Daugelis jų (apie 90 proc.) 
yra Vyslos ir Odros upių baseinuose. Lenkijos vidaus vandenyse iš viso nuolatos gyvena 55 
rūšių žuvys. Nepaisant to, kad Lenkijos žuvininkystės sektorius sudaro tik nedidelę dalį 
bendro vidaus produkto (toliau – BVP), jis daro didelį poveikį socialinei ir ekonominei kai 
kurių regionų gerovei.  

Apskaičiuota, kad Lenkijos vidaus vandenų žvejybos subsektoriuje 2015 m. dirbo 3 515 
žmonių, o jūrų žvejyboje – 2 378 žmonės (iš jų 3 proc. moterys). Lenkijoje vienam milijonui 
gyventojų tenka apie 20 vidaus vandenų žvejų verslininkų214. 

Lenkijoje 2014 m. vidaus vandenyse sugautų žuvų kiekis sudarė 19,7 tūkst. t, 2018 m. 
žuvų sugavimai sumažėjo iki 18,2 tūkst. t (7,6 proc.). 

 
212 https://likumi.lv/ta/en/en/id/156709. 
213 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
214 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
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2.2.4.1 pav. Lenkijos Respublikos vidaus vandenyse sugautų žuvų kiekis 2014–2018 m. (tonos) 

Šaltinis: Food and Agriculture Organization of the United Nations215 

Lenkijos vidaus vandenyse (pastaba: tik ežeruose) verslinės žvejybos produkcija 
2015–2019 m. laikotarpiu sumažėjo 20,9 proc. Labiausiai sumažėjo sugautų karšių (46,8 
proc.), kuojų (58,9 proc.), taip pat kitų žuvų (58,4 proc.) kiekis, tačiau išaugo sugautų seliavų 
(72,4 proc.) ir plakių (16,6 proc.) kiekis. 

2.2.4.1 lentelė. Lenkijos Respublikos vidaus vandenyse sugauta verslinė produkcija 2015–2019 m. 

(tonos) 

Žuvų rūšis / 
metai 

2015 2016 2017 2018 2019 * 

Karšis 847 885 675 784 451 

Lydeka 253 239 217 233 229 

Kuoja 263 238 226 216 108 

Seliava  163 206 236 196 281 

Lynas  137 135 122 153 137 

Ešerys 138 142 133 139 139 

Sterkas 129 145 112 135 122 

Plakis  
163 

109 Mažiau už 100 Mažiau už 
100 

190 

Karosas  Mažiau už 100 Mažiau už 100 Mažiau už 100 Mažiau už 
100 

104 

Kitos žuvys  
281 

292 354 344 117 

Iš viso: 2374 2391 2075 2200 1878 

* duomenys tik apie sugavimus iš 270 00 ha ežerų. 
Pastaba: lentelėje pateikti duomenys apie tas žuvų rūšis, kurios kiekvienos sugauta ne mažiau kaip 100 t/m. 

Šaltinis: Department of Fisheries Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation216 

 

Lenkijoje 2017 m. iš viso pagauta 226 400 t žuvų (208 300 t jūroje ir 180 86 t vidaus 
vandenyse). Taigi vidaus vandenyse sugaunama 8,7 proc. viso žuvų laimikio (palyginti: 
Lietuvoje sugavimai vidaus vandenyse sudaro apie 0,8 proc. bendro Lietuvos žvejų sugauto 
žuvų kiekio).  

 
215 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
216 Duomenys pateikti el. paštu 2020 m. liepos 1 d.: Department of Fisheries Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation. 
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2.2.4.2 pav. Sugautų žuvų kiekis Lenkijos Respublikoje 2014–2018 m. (tonos) 

Šaltinis: Food and Agriculture Organization of the United Nations217 

 

Verslinė žvejyba ES nuolat traukiasi, kadangi konkuruojama su mėgėjų žvejyba, 
akvakultūra, mažėja pelningumas, uždraudžiama verslinė žvejyba kai kuriuose telkiniuose dėl 
aplinkosauginių ar socialinių priežasčių. Net ir Lenkijoje, kurioje sudarytos visos sąlygos 
verslinės žvejybos plėtrai, versliniai sugavimai mažėja. Lenkijoje verslinės žvejybos 
subsektoriui leidžiama naudoti statomuosius tinklus, gaudykles, žiauninius tinklus, 
traukiamuosius tinklus, ūdas218. 

Lenkijos vidaus vandenyse gyvena trijų rūšių vėžiai: plačiažnyplis Astacus astacus, 
siauražnyplis Astacus leptodactylus ir rainuotasis Orconectes limosus. Apie dvidešimt metų 
buvo bandoma įveisti ketvirtąją rūšį – žymėtąjį vėžį, tačiau stabilių populiacijų taip ir 
nepavyko sukurti. Iš visų rūšių tik plačiažnyplis vėžys turi didesnę verslinę reikšmę. Po 
Antrojo pasaulinio karo tiek plačiažnyplio, tiek ir siauražnyplio vėžių ištekliai gerokai 
sumažėjo. 1958 m. jų bendras laimikis buvo 58 t, 1969 m. – 28 t. Nuo 1980 m. buvo vykdomi 
vėžių veisimo darbai. Visgi versliniai laimikiai mažėjo ir praeito amžiaus pabaigoje jie 
sumažėjo iki 3 t/m. Plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžiai begyvena tik atskiruose vandens 
telkiniuose, o rainuotasis vėžys tapo įprasta rūšimi daugumoje gėlavandenių telkinių. 

Akvakultūroje Lenkijoje 2017 m. išauginta 38 800 t žuvų, tai sudaro 14,6 proc. tais 
pačiais metais sužvejotų 265 200 t žuvų. 2018 m. akvakultūros produkcija pasiekė 43 361 t. 
Akvakultūros produkcijos srityje Lenkijos Respublikoje dirbo 6 262 darbuotojai.  

 

2.2.4.3 pav. Lenkijos Respublikos akvakultūros produkcija 2014–2018 m. (tonos) 

Šaltinis: Food and Agriculture Organization of the United Nations219 

 

 
217 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
218 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/460037/IPOL-PECH_NT(2011)460037_EN.pdf. 
219 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
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Lenkijai 2004 m. įstojus ES, jos žuvų perdirbimo pramonė pradėjo sparčiai vystytis. 
2017 m. žuvies ir žuvininkystės produktų importas Lenkijoje siekė 2,3 mlrd. JAV dolerių, o 
eksportas – 2,2 mlrd. JAV dolerių. Remiantis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO)220 duomenimis, 
2016 m. vienam Lenkijos gyventojui teko maždaug 11 kg žuvies. 

 

2.2.5. Vokietijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga  
 

Remiantis metiniu pranešimu apie Vokietijos vidaus vandenų žuvininkystę ir vidaus 
akvakultūrą 2018 m.221, bendras žvejybos vidaus vandenyse laimikis ir vidaus vandenų 
akvakultūroje išaugintos žuvies kiekis Vokietijoje 2018 m. buvo 37 000 t (6 proc. mažiau negu 
2017 m.). Produkcija sumažėjo beveik visuose sektoriuose, ypač žuvų išauginimas 
šaltavandeniuose tvenkiniuose, taip pat iš dalies ir šiltavandeniuose tvenkiniuose. Pagrindinė 
sumažėjimo priežastis – sausa ir karšta vasara. Taip pat sumažėjimą lėmė keli esminiai 
metodiniai pokyčiai renkant ir apibendrinant statistinius duomenis. 

Akvakultūra išlieka pelningiausias vidaus vandenų žuvininkystės sektorius. Iš viso 
2018 m. buvo užauginta apie 18 800 t žuvų. Šiame sektoriuje praktikuojamos kelios skirtingos 
gamybos sistemos: didžiausia dalis tenka šaltavandenių tvenkinių ir baseinų įmonėms, 
kuriose užauginta apie 10 300 t žuvies, mažesnė dalis – šiltavandeniams tvenkiniams, 
kuriuose užauginta 5600 t žuvies, ir uždaroms akvakultūros sistemoms, kuriose naudojamas 
šildomas vanduo (tokia įmonė liko tik viena), jų gamybos apimtis 2018 m. – apie 2 800 t 
(gerokai mažiau nei ankstesniais metais). Šiltavandeniuose ir šaltavandeniuose tvenkiniuose 
atsirado antrinių žuvų rūšių. Ataskaitiniais metais gaunamų pajamų taip pat mažėjo. 

Vokietijos ežeruose ir upėse 2018 m. buvo sugauta apie 18 200 t žuvų. Iki šiol 
daugiausia buvo sugauta 15 600 t. Verslinės žvejybos laimikis 2018 m. siekė tik apie 2 600 t 
(šiek tiek mažiau nei 2017 m.). Vokietijoje 2018 m. verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdė 
apie 1 000 įmonių, o tais pačiais metais akvakultūros įmonių skaičius sekė net 6 000. 
Vokietijoje verslinės žvejybos subsektoriui leidžiama naudoti statomuosius tinklus, gaudykles, 
žiauninius tinklus, traukiamuosius tinklus222. 

Vokietijos gėlavandenių žuvų rinkoje vyrauja importas. Remiantis preliminariais 
duomenimis, 2018 m. metais buvo importuota apie 127 000 t, tai yra 4 proc. daugiau nei 
ankstesniais metais. Vokietijoje gėlavandenių žuvų suvartota 124 000 t – 1,5 kg vienam 
gyventojui (7 proc. daugiau nei praėjusiais metais).  

Vertinant gėlavandenių žuvų importą pagal rūšis, vyrauja vaivorykštinis upėtakis. 
Pirminiais duomenimis, ataskaitiniais metais į Vokietiją buvo įvežta apie 67 800 t šios žuvies – 
18 proc. viso importuoto kiekio. 

 

 

 

 

 

 
220 http://www.fao.org/fishery/facp/POL/en#CountrySector-Statistics. 
221 Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. 

Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow. 
222 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/514010/IPOL-PECH_NT%282014%29514010_EN.pdf. 
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2.2.5.1 lentelė. Žvejyba vidaus vandenyse bei akvakultūra ir galiojančių žvejybos licencijų skaičius 2018 
m. 

Regionas Regiono 
plotas 
(km2) 

Vandens 
plotas regione 

(km2) 

Verslinė 
žvejybo

s 
objektų

a 

Akvakultūro
s objektų b 

Galiojančių 
žvejybos licencijų 

skaičiusa 

Badenas-
Viurtembergas 

35 751 392c 87 97 147 332 

Bavarija 70 550 1235c 219 1823 280 000* 
Berlynas 892 60 23 2 22 949 
Brandenburgas 29 654 1022 125 35 141 455d 
Brėmenas 420 52 – – 18 000d 
Hamburgas 755 63 29 – 120 000 
Hesenas 21 115 295 N.d. 47 100 000*d 
Meklenburgas-
Pomeranija 

23 213 1445 49 19 97 670 

ŽemutinėSaksonija 47 616 1110 50 112 250 000* 
Šiaurės Reinas-
Vestfalija 

34 113 662 N.d. 120 222 3851 

Reino kraštas-Pfalcas 19 854 277 19 24 73 256 
Saro kraštas 2 570 2626 – 2 17 251 
Saksonija 18 449 427 5 181 60 156 
Saksonija-Anhaltas 20 452 479 12 15 60 156 
Šlėzvigas-Holtenšteinas 15 803 806 50 24 70 000d 
Tiuringija 16 202 203 11 61 38 890d 
Visa Vokietija 357 409 8 554 669 2562 1 735 943 

* apytiksliai. 
a informacija iš aukščiausių žuvininkystės institucijų. 
b akvakultūros statistinio tyrimo apie ūkius informacija nesutampa su atskirų skyrių vertėmis. 
c kartu su Konstanco (Bodeno) ežeru. 
a ankstesnių metų duomenys. 
N.d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

Remiantis metiniu pranešimu apie Vokietijos vidaus vandenų žuvininkystę ir vidaus 
akvakultūrą 2018 m.223, beveik 420 žvejybos įmonių, kuriose žvejybos verslas yra pagrindinė 
veikla (toliau – pagrindinės žvejybos įmonės), ir maždaug 1 000 ne visą darbo dieną dirbančių 
verslininkų ir žvejų mėgėjų šiuo metu turi teisę žvejoti apie 230 tūkst. ha Vokietijos ploto 
užimančiuose ežeruose, užtvankose, upėse ir kanaluose. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį 
vandens paviršiaus Vokietijoje. Dauguma šių žvejų verslininkų valdomų teritorijų taip pat 
naudojamos ir žvejybai. Pagrindinių žvejybos įmonių skaičius per pastaruosius tris 
dešimtmečius mažėjo. Tai jau seniai minima kaip blogėjančių žvejybos ir žuvų prekybos 
sąlygų (už turistinių centrų ribų) iš ežerų ir upių pasekmė.  

Daugiausia dėmesio skiriama žvejybai naudojamo vandens plotams ir žvejybos įmonių 
skaičiui Maklenburgo-Vakarų Pomeranijos, Brandenburgo, Bavarijos, Badeno-Viurtembergo ir 
Šlėzvigo-Holšteino ežerų turtinguose regionuose. Tačiau ūkių plotas ir sugautų žuvų kiekis 
regionuose labai skiriasi. Vokietijoje vienam žuvininkystės ūkiui vidutiniškai tenka 300 ha, o 
Brandenburge, regione, kuriame yra daugiausia pagrindinių žvejybos įmonių, – apie 400 ha. 
Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje šis rodiklis siekia daugiau kaip 1 300 ha. Ypatinga situacija 
Konstanco ežere. Be Badeno-Viurtembergo ir Bavarijos žvejų, čia taip pat žvejoja ir 
profesionalūs kolegos iš Austrijos ir Šveicarijos. Išskyrus nacionalinio saugumo teritorijas, 

 
223 Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. 
Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow. 
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visas Konstanco (Bodeno) ežero plotas yra apžvejojamas visiems gyventojams vienodomis 
sąlygomis. 2018 m. 460 km2 ploto Konstanco-Obersee ežero licencijų skaičius sumažėjo 17 
vienetų iki 79, prieš dešimt metų šis skaičius buvo 128. Badenas-Viurtembergas ir Bavarijos 
žvejai gavo atitinkamai 36 ir 8 licencijas.  

2018 m. Vokietijoje deklaruotas sužvejotas kiekis sudaro iki 2 592 t. Kadangi nėra 
naujausių duomenų apie Brandenburgą, kuriame sužvejojamas didžiausias žuvų kiekis, 
reikėjo įtraukti 2017 m. duomenis, taip pat nėra žinomi tikslūs pastarojo meto pokyčiai. 

2.2.5.2 lentelė. Bendrai sugauta ir išauginta žuvų Vokietijoje 2018 m. (tonos) 
Regionas Verslinė 

žvejybaa 
Žvejybaa* Akvakultūra Iš 

viso: Šiltavandeniai 
tvenkiniaib 

Šaltavandeniai 
tvenkiniai ir 

baseinaib 

Šiltavandenės 
uždarosios 
sistemosa 

Varžosa 

Badenas-
Viurtembergas 

295c 1 945 37 2 975 – N.d. 5 252 

Bavarija 343 3 360 2 190 3 056 101 – 9 050 
Berlynas 115 162 – – – – 277 
Brandenburgas 1 052c 1 825c 537c 196 141 15c 3 739 
Brėmenas N.d. 225c – – – – 225 
Hamburgas N.d. 1 716c – – – – 1 716 
Hesenas N.d. 1 320c 13c,d 459 – – 1 792 
Meklenburgas-
Pomeranija 

475 1 289c 210 149 794 N.d. 2 917 

Žemutinė 
Saksonija 

61 650* 149 1 186 1 320 40 3 406 

Šiaurės Reinas-
Vestfalija 

3 956 22 957 30 – 1 968 

Reino kraštas-
Pfalcas 

27 967 19 323 – – 1 336 

Saro kraštas N.d. 228 N.d. e N.d. – 228 
Saksonija 13 239 2 080 128 321 10 2 791 
Saksonija-
Anhaltas 

40 167 48 270 11 19 555 

Šlėzvigas-
Holtenšteinas 

166 315 111 105 – 37 734 

Tiuringija 2c 254c 180 449 100c – 985 
Visa Vokietija 2592 15 618 5 595 10 258f 2 791 121 36 

976f 
* apytiksliai. 
a aukščiausių žuvininkystės institucijų informacija. 
b akvakultūros statistinio tyrimo informacija arba remiantis šalių žuvininkystės institucijų informacija. 
c ankstesnių metų duomenys. 
d be nedidelių žuvų. 
e skaičių reikšmė nežinoma arba konfidenciali. 
f vertė Vokietijoje yra didesnė už šalies verčių sumą, nes pastaruoju atveju kai kurios skaitinės vertės neįskaičiuotos. 
N.d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

 

Remiantis metiniu pranešimu apie Vokietijos vidaus vandenų žuvininkystę ir vidaus 
akvakultūrą 2018 m.224, vidutinis apskaičiuotas ploto produktyvumas visuose regionuose yra 
apie 11 kg/ha (palyginus pagrindinių ežerų ir upių žvejybos regionus, čia svyruoja nuo 
maždaug 8 kg/ha Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje iki šiek tiek mažiau nei 20 kg/ha 
Brandenburge). Apskaičiuota, kad kai kurių regionų pajamos, gautos iš sugautų žuvų, sudarė 
apie 10 mln. Eur. Kadangi regionai, kuriose sugaunama daug žuvų, pavyzdžiui, 

 
224 Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. 
Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow. 
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Brandenburgas, Šlėzvigas-Holšteinas ir Badenas-Viurtembergas, per nagrinėjamuosius metus 
negalėjo pateikti gautų pajamų sąmatų, faktinės žvejybos pajamos buvo didesnės. Pagrindinis 
verslinės ežerų ir upių žvejybos regionas Vokietijoje yra Brandenburgas (reikėtų turėti 
omenyje, kad tik mažiau nei ketvirtadalis viso iš Brandenburgo vandenų sugauto kiekio 
laikoma maistine žuvimi, o didžioji dalis sugauto kiekio yra parduodama kaip pašarinės žuvys 
– paaiškinimai tolesniuose puslapiuose). Didžiausias Vokietijos verslinės žvejybos vandens 
telkinys yra Konstanco (Bodeno) ežeras. Šiuo atveju per nagrinėjamuosius metus Badeno, 
Viurtembergo ir Bavarijos žvejų sugavimai sumažėjo iki 253 t. Daugelį metų tiek verslinės 
žvejybos laimikių, tiek žvejybos įmonių mažėja. Pagrindinė to priežastis – nuolatinis maistinių 
medžiagų kiekio mažėjimas Bodeno ežero dalyje Obersee. Vokietijos žvejų verslininkų 
laimikiai šiais metais buvo mažiausi nuo 1910 m. Dėl per mažų išteklių net reproduktorių 
žvejyba turėjo būti uždrausta (pirmą kartą nuo didelių žuvų veisimo centrų veiklos pradžios 
ežere). Dėl šios priežasties sumažėjo aktyvių žvejų skaičius.  

2.2.5.3 lentelė. Verslinės žvejybos įmonės ir laimikiai Vokietijoje 2018 m. 
Regionas Verslinės 

žvejybos plotas 
(ha) 

Įmonių skaičius Laimikiai (t) 
Kurioms tai 
pagrindinis 
užsiėmimas 

Kurioms tai 
papildomas 

užsiėmimas arba 
ne visą darbo laiką 

Badenas-Viurtembergas 24 000a 67 20 295b,c 

Bavarija 30 240d 47e 172 343f 

Berlynas 4 620 14 9 115 
Brandenburgas 56 000c 100c 25c 1 052 
Brėmenas N.d. N.d. N.d. N.d. 
Hamburgas N.d. 3 29 N.d. 
Hesenas N.d. 50*c 700*c N.d. 
Meklenburgas-Pomeranija 65 000 43 6 475 
Žemutinė Saksonija 12 800* 14 36 61 
ŠiaurėsReinas-Vestfalija 2 700 N.d. N.d. 3 
Reino kraštas-Pfalcas 9 324 12 7 27 
Saro kraštas – – – – 
Saksonija 3 272 5g – 13 
Saksonija-Anhaltas 6 972 11 1 40 
Šlėzvigas-Holtenšteinas 14 739h 50i – 166j 
Tiuringija 44c –c 1c 2c 
Visa Vokietija 229 711 416 1 003 2 592 
* apytiksliai. 
a apskaičiuota Badeno-Viurtembergo ploto dalis Konstanco (Bodeno) ežere pagal išduotas licencijas. 
b atitinka laimikį iš Konstanco (Bodeno) ežero ir 30 t iš Reino. 
c ankstesnių metų duomenys. 
d iš jų 5 000 ha yra apskaičiuotas Konstanco (Bodeno) ežero plotas. 
e įskaitant 12 pagrindinių verslininkų žvejų Konstanco (Bodeno) ežere. 
f iš jų 49 t iš Konstanco (Bodeno) ežero. 
g pagrindinės akvakultūros įmonės, užsiimančios ežerų žvejyba. 
h nuomojami plotai su pateiktomis sugavimo ataskaitomis. 
i įskaitant ne visą darbo dieną dirbančius verslus. 
j ataskaitų, nepateiktų ekstrapoliuojant į bendrą plotą, suma. 

N.d. – nėra duomenų. 
 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

 

Verslinės žvejybos laimikio sudėtis įvairiuose regionuose skiriasi ir priklauso nuo 
hidrologinių, morfometrinių ir limnologinių sąlygų. Konstanco (Bodeno) ežere, nepaisant to, 
kad labai sumažėjo produktyvumas, sykai vis tiek sudaro didžiąją laimikio dalį. Dėl labai mažo 
pelningumo per nagrinėjamuosius metus jų dalis sumažėjo iki 50 proc.  
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2.2.5.1 pav. Verslinės žvejybos ežeruose ir upėse laimikių pokytis Vokietijoje (pilkos skiltys) ir 

pagrindinių žvejybinių įmonių skaičius (mėlyna linija) 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

 

 

 
2.2.5.2 pav. Profesionalių žvejų įvairių rūšių laimikio pokyčiai Vokietijos Bodeno ežero dalyje Obersee 

1990–2018 m.  

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

 

Ežerų turtinguose šiaurės Vokietijos regionuose didžiąją laimikio dalį sudaro sykai, 
karpinės žuvys, ešeriai. O kuojų dalis tokia nedidelė, kad kai kuriuose regionuose jos 
priskiriamos „kitų rūšių“ kategorijai. Brandenburge ir Berlyne finansiškai remiama „pašarinių 
žuvų“ žvejyba. Tai žuvų grupė, kurią daugiausia sudaro karšiai ir įvairios karpinės žuvys. Ši 
grupė sudaro daugiau kaip tris ketvirtadalius bendro abiejose žemėse sugauto kiekio. 
Daugeliui Šiaurės Vokietijos ežerų ir upių žvejybos bendrovių labai ekonomiškai svarbūs 
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unguriai ir sterkai. Nuo 1994 m. ungurių sugavimai analizuojamuosiuose regionuose 
sumažėjo. Nuo 2014 m. jie sumažėjo šiek tiek daugiau nei 100 t. Tai iš esmės lėmė tik 
sumažėję sugavimai Brandenburgo regione dėl duomenų rinkimo metodikos pakeitimų. 
Kadangi ne visi regionai, vykdydami šios ataskaitos užklausą, galėjo pateikti informaciją apie 
ungurių sugavimus, taigi (pvz., Brandenburgas) vėl naudojo ankstesnių metų rodiklius. 2.2.5.4 
lentelėje pateiktas laimikių rodiklis neturi būti prilyginamas bendram ungurių sugavimo 
kiekiui Vokietijoje. Atskirų upių baseinų tyrimai, atlikti teikiant ataskaitas apie ungurių 
išteklių valdymo planų įgyvendinimą, 2014–2016 m. laikotarpiu atskleidė gerokai didesnius 
kiekius. Galima daryti prielaidą, kad dabartinis ungurių laimikis Vokietijoje taip pat yra 
didesnis. 

Remiantis metiniu pranešimu apie Vokietijos vidaus vandenų žuvininkystę ir vidaus 
akvakultūrą 2018 m.225, valgomosios žuvys, sužvejotos ežeruose ir upėse, parduodamos 
beveik išimtinai tiesiogiai prekiaujant arba restoranuose bei mažmeninės prekybos vietose. 
Pavyzdžiui, neseniai Brandenburge atliktame tyrime nustatyta, kad daugiau kaip 95 proc. 
apklaustų verslinės žvejybos įmonių savo laimikį pardavė tiesiogiai galutiniams vartotojams. 
Nagrinėjamaisiais metais Šlėzvigas-Holšteinas, Berlynas, Žemutinė Saksonija ir Saksonija-
Anhaltas taip pat pranešė, kad tiesiogiai galutiniams vartotojams parduoto laimikio dalis 
atitinkamai sudaro 90 proc. ir 75 proc. Regioniniu lygmeniu taip pat svarbu parduoti žuvį 
žvejybos klubuose, pavyzdžiui, šiuo metu Saksonijoje-Anhalte šis rodiklis yra 25 proc. 
Valgomųjų žuvų sugavimų paskirstymas didmenininkams paprastai yra antraeilis ir apsiriboja 
pertekliumi, esant ypač geriems laimikiams. Brandenburge ir Berlyne pašarinių žuvų žvejyba 
finansiškai remiama, šiose dviejose teritorijose labai aiškiai vyrauja bendra ežerų ir upių 
produkcija. Šios žuvys naudojamos, pavyzdžiui, gyvūnų pašaruose, perdirbamos į žuvų miltus 
ir žuvų taukus arba perdirbamos šalinimo ir biodujų įmonėse. 

 
225 Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. 
Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow. 
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2.2.5.4 lentelė. Vokietijos verslinės žvejybos laimikių sudėtis pasirinktuose regionuose ir Bodeno ežere 2018 m. 
 Bavarijaa Berlynas Konstanco 

(Bodeno) 
ežeras 

Brandenburgasb Meklenburgas-
Pomeranija 

Žemutinė 
Saksonija 

Saksonija-
Anhaltas 

Šlėzvigas-
Holtenšteinas 

Rūšis (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 

Ungurys 5,2 2,4 4,7 4,1 10,1 4,0 33,2 3,2 45,5 9,6 14,0 23,0 1,5 3,8 14,1 8,5 

Ešerys 4,1 1,9 2,1 1,8 38,8 15,3 19,4 1,8 35,3 7,4 1,0 1,6 1,4 3,6 10,3 6,2 

Karšis 8,8 4,1 3,5 3,0 4,4 1,7   94,0 19,8 10,0 16,4 5,8 14,3 15,0 9,0 

Lydeka 8,0 3,7 1,5 1,3 17,3 6,8 45,1 4,3 56,8 11,9 3,0 4,9 1,8 4,5 10,2 6,2 

Karpis 3,1 1,4 0,6 0,5 8,7 3,4 35,1 3,3 24,1 5,1 4,0 6,6 12,0 29,7 2,2 1,3 

Sykai 
 

175,3 81,5   124,4 49,2   3,5 0,7     2,8 1,7 

Baltos žuvys       14,4 1,4 21,2 4,5   4,5 11,3 3,9 2,3 

Paprastoji 
kuoja 

  3,9 3,3     130,8 27,5 0,5 0,8 0,6 1,5 9,8 5,9 

Salatis 0,2 0,1 3,5 3,0         0,2 0,4   

Lynas 0,7 0,3 0,4 0,4 10,9 4,3 21,6 2,1 16,8 3,5   1,4 3,5 0,9 0,5 

Upėtakis 0,3 0,2   1,0 0,4         0,9 0,6 

Arktinė palija 0,2 0,1   0,8 0,3           

Šamas 0,3 0,1 0,6 0,5 2,0 0,8 7,0 0,7 2,6 0,5 1,0 1,6 2,4 5,9 0,3 0,2 

Sterkas 3,3 1,5 4,1 3,5 4,2 1,7 40,1 3,8 26,6 5,6 6,0 9,8 2,8 7,0 4,4 2,7 

„Pašarinės 
žuvys“c 

  90,0 77,4   807,0 76,7 8,3 1,7     9,8 5,9 

Karpinės žuvys       10,0 1,0 5,4 1,1   2,9 7,2   

Kitos žuvysd 5,5 2,5   30,4 12,0 19,3 1,8 3,7 0,8 14,0 23,0 0,1 0,2 76,3 45,9 

Krabas           7,0 11,5 2,8 7,0 3,6 2,2 

Vėžys N.d.  1,3 1,2     0,8 0,2 0,5 0,8   1,8 1,1 

Iš viso: 214,9  116,2  253,0  1052,2  475,4  61,0  40,3  166,3  
a suma iš Chymzės, Amerio ir Štarnbergo ežerų. 
b ankstesnių metų duomenys. 
c laimikiai, kurie nėra įskaitomi kaip vertingi. 
d įskaitant „baltas žuvis“. 
 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für 
Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow
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2.2.5.3 pav. Ungurių laimikio pokyčiai kai kuriuose Vokietijos regionuose nuo 1994 m. (2003, 2004 ir 
2014 m. be informacijos iš Šlėzvigo-Holšteino regiono) 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 

 

Kalbant apie tiesioginę rinkodarą, dabar parduodamos jau išdarinėtos, supjaustytos ir 
(arba) sufasuotos klientui žuvys. Nemaža dalis produkcijos (ypač unguriai) parduodama 
rūkyta. Remiantis minėtuoju tyrimu iš Brandenburgo, 75 proc. ungurių ir beveik 50 proc. 
baltųjų žuvų ten parduodama prieš realizuojant Badeno-Viurtembergo parke. Unguriai 
praktiškai parduodami tik rūkyti. Baltųjų žuvų ikrai, baltos žuvies filė, keptos ir marinuotos 
mažos žuvys yra dar vienas žvejų verslininkų pastangų pavyzdys siekiant daugiau parduoti, 
ypač galutiniams klientams. Žvejų už sugavimus gautos pajamos labai skiriasi regionų, 
sezoniškumo ir pardavimo būdo atžvilgiu. Apskritai tiesioginės pardavimo kainos galutiniams 
vartotojams yra apie 20–50 proc. didesnės nei pajamos, gautos iš platinimo į mažmenines ir 
maitinimo rinkas. Dideli kainų pokyčiai, net ir regione ir tuo pačiu pardavimo maršrutu, rodo 
didelius sezoninius skirtumus. Konstanco ežere, taip pat kitose labiau turistinėse vietovėse 
didžiausios kainos yra sezono metu, t. y. liepos ir rugpjūčio mėn. Kitais mėnesiais kainos daug 
mažesnės. Todėl kainų intervalai yra labai dideli net tuo pačiu apdorojimo lygiu ir tame 
pačiame regione, taigi vidutiniškai dažnai neatrodo patrauklūs.  

Didelę žalą žuvų ištekliams daro kormoranai. Vien Šlėzvigo-Holšteino atveju buvo 
apskaičiuota, kad kormoranai per metus išgaudo vidutiniškai apie 67 t žuvų iš didesnių nei 50 
ha gerai įžuvintų ežerų. Apskaičiuota, kad tai sudaro apie 540 000 Eur nuostolių. Kormoranai 
gerokai sumažina žuvų kiekį, kurį būtų galima išgauti iš žvejybos ploto. Nuo 2019 m. priėmus 
Kormoranų žalos direktyvą, vidaus žvejybos bendrovių prašymu buvo suteikiama 
kompensacija už netenkamą laimikį mainais už kormoranų medžioklės nutraukimą vidaus 
vandenyse, išskyrus akvakultūros objektus. Daugiau informacijos apie kormoranų padarytos 
žalos vertinimą rasite ankstesnių metų ataskaitose. Federalinių regionų lygmeniu priimti 
reglamentai, kuriais siekiama apsaugoti žuvų išteklius ir užkirsti kelią didelei kormoranų 
padarytai žalai. 2017–2018 m. per medžioklės sezoną buvo nušauta ne mažiau kaip 17 000 šių 
paukščių (žuvininkystės institucijų teigimu). Keli regionai taip pat praneša apie didelius arba 
didėjančius žuvų nuostolius dėl gyvūnų (pvz., ūdrų). Meklenburgo-Pomeranijos regione žuvų 
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ištekliams gyvūnų padaryta žala šiais metais įvertinta 1,34 mln. Eur. Kitų regionų ataskaitos 
rodo, kad nagrinėjamaisiais metais daugelyje Vokietijos regionų žuvų išteklių mirtingumo 
koeficientas padidėjo. Pasak Vokietijos orų tarnybos, 2018 m. buvo šilčiausi metai nuo orų 
stebėjimo pradžios. Dėl didelio kritulių bei vandens trūkumo tiek upėse, tiek ežeruose dažnai 
pasitaikydavo vietinių žuvų kritimo atvejų. Antrinis mirtingumas dėl klimato kraštutinumų 
turi daug kitų tiesioginių ir netiesioginių padarinių žuvų ištekliams ir jų žvejybos galimybėms, 
kurių šiuo metu negalima kiekybiškai įvertinti. Klimato kaita yra didžiulis iššūkis verslinės 
žvejybos perspektyvai. Kita nuolatinė problema – žuvų nuostoliai dėl hidroelektrinių. Šiomis 
aplinkybėmis Žemutinė Saksonija visų pirma atkreipia dėmesį į didelę žalą dėl turbinų darbo 
daugybėje Vėzerio upės baseino hidroelektrinių.  

Vokietijos ežerų ir upių verslinės žvejybos sąlygos jau kurį laiką tampa vis 
sudėtingesnės ir problemiškesnės. Todėl susidarė labai įtempta ekonominė padėtis, kuri vis 
dar nepagerėjo. Dėl tebesitęsiančios kormoranų problemos ir gamtos apsaugos taisyklių ir 
apribojimų (pvz., valdymo ar saugojimo draudimų) šiuo metu žvejyba yra labai sudėtinga. 
Konfliktų kyla konkrečiai dėl „Natura 2000“ teritorijų valdymo planavimo, kai reikalaujama 
taikyti žvejybos apribojimus, pavyzdžiui, išvis neįtraukiant produktyvių teritorijų arba 
apribojant naudoti žvejybos įrankius. Be to, kyla prieštaravimų dėl intensyvaus vandens 
naudojimo kitose svarbiose srityse, pavyzdžiui, laivyboje, laisvalaikio veikloje ir (arba) 
turizme, energijos gamyboje hidroelektrinėse ir aušinimo vandens gavybos srityse. 2018 m. 
vasara aiškiai parodė, kad klimato pokyčiai tapo dar viena didžiule našta žvejybai vidaus 
vandenyse. Didžiausio Vokietijos vidaus ežero Konstanco (Bodeno) vystymas taip pat yra 
problemiškas ir ne kokios verslinės žvejybos perspektyvos pavyzdys. Žvejai yra labai 
neįtakingi, teikiama pirmenybė įvairiems apsauginiams ir vartotojiškiems interesams, 
pavyzdžiui, turizmui, geriamojo vandens tiekimui ar aplinkosaugai. Per pastaruosius 5 metus 
sugavimai smarkiai sumažėjo ir pasiekė žemiausią lygį nuo jų registravimo pradžios (daugiau 
nei 100 metų). Pirmą kartą nuo 1964 m. žuvų inkubatoriai negalėjo planuoti veislinių 
hidrobiontų auginimo operacijų, nes trūko neršiančių žuvų (reproduktorių). Ūkiai, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama žuvų sugavimui ežeruose ir prekybai, turi mažai perspektyvų. 
Dėl sumažėjusio pajamingumo licencijų skaičius nuolat mažėja. Žemutinės Saksonijos ir 
Saksonijos-Anhalto ataskaitoje įpareigojimas naudoti „saugius narvus“, visų pirma „Natura 
2000“ teritorijose, įvertintas kaip papildoma našta verslinei žuvininkystei. Pagal reglamento 
(EB) Nr. 1100/2007 išteklių valdymo planą Vokietijoje buvo įgyvendinamos įvairios 
priemonės, siekiant padidinti neršiančių žuvų išteklius ir stabilizuoti ungurių skaičių. 
Daugiausia dėmesio buvo skiriama vidaus vandenims su jaunais unguriais, taip pat dedamos 
intensyvios pastangos siekiant išsaugoti arba perkelti vietines nykstančias žuvų rūšis.  
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2.2.5.5 lentelė. Vidutinės gamintojų kainos pagal verslinės žvejybos objektus, gaunamos iš tiesioginės prekybos galutiniam vartotojui (TP), mažmeninės 
prekybos ir viešojo maitinimo (MP/VM) ir didmeninės prekybos (DP) 2018 m. (Eur/kg) 
  Ungurys Sterkas Karpis Lydeka Baltos žuvys Ešerys 

Rinkodara Regionas Žalias Rūkytas Šviežias Šviežia filė Šviežias Šviežia filė Šviežias Šviežia filė Šviežias Šviežia filė 
TP Badenas-

Viurtembergas 
 30,00–

40,00 
18,00–
20,00 

30,00-
45,00 

   22,00–
28,00 

 35,00-
45,00 

TP Bravarija 20,50 33,00 19,00 35,50 8,50 17,00 17,00 26,00 16,00 31,50 
TP Berlynas 21,75 40,50 15,50 18,00 7,73 11,38   7,75 8,50 
TP Žemutinė Saksonija 15,00–

25,00 
34,00–
48,00 

13,00 14,00–
21,50 

5,00 5,00   5,00  

TP Šiaurės Reinas-
Vestfalija 

20,00  14,00 28,00  10,00 8,00 16,00 8,50 19,00 

TP Reino kraštas-Pfalcas 28,00 52,00  24,00  9,00  9,00 10,00 20,00 
TP Saksonija-Anhaltas 13,00–

26,00 
29,90-
34,90 

8,50–10,90 11,20-
21,00 

6,00-
10,50 

5,00–11,90   4,50–
8,00 

9,00–15,00 

TP Šlezvigas Holšteinas 22,00 38,00 19,00 33,00  8,00 10,00 16,00 9,00 21,00 
MP/VM Badenas-

Viurtembergas 
    7,50   18,00–

22,00 
  

MP/VM Bravarija 17,50 24,00 17,00   14,50 12,00 20,50  32,00 
MP/VM Berlynas 14,00 27,00    9,00   9,00  
MP/VM Šiaurės Reinas-

Vestfalija 
20,00  14,00 28,00  10,00 8,00 16,00 8,50 19,00 

MP/VM Reino kraštas-Pfalcas  29,50  21,33  10,00 9,50–11,00  22,00 17,25–
22,00 

MP/VM Saksonija-Anhaltas 13,00  8,50  4,00 4,00–6,00     
DP Bravarija       9,00 16,50  27,00 
DP Berlynas 15,50  9,00   5,50   4,20  
DP Reino kraštas-Pfalcas  26,00     9,00    
TP – ūkio parduotuvė, savaitinis turgus, nuosava parduotuvė arba restoranas. 
MP/VP – restoranai, žuvies parduotuvės, perpardavinėtojai ir kt. 
DP – didmeninė prekyba. 

Šaltinis: Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. Uwe Brämick. Institut für 
Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow 
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2.2.6. Švedijos vidaus vandenų verslinės žvejybos apžvalga 
 

Remiantis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO)226 duomenimis, Švedijoje yra maždaug 90 000 ežerų, 
kurių plotas viršija 1 ha, ir apie 300 000 km upių ir upelių, reikšmingų žuvininkystei ir 
vėžininkystei. Didžiausi iš jų šie: Venernas – 5 585 km², Veternas – 1 912 km², Melarenas – 1 
140 km². Ežerai sudaro 8 proc. šalies teritorijos. Ilgiausia Švedijos upė yra Tornelvas – 570 km. 
Šiandien Švedija yra viena ekologiškai švariausių pasaulio šalių. Stokholmo centre gaudomos 
lašišos, o sostinės meras demonstratyviai pasisemia vandens iš Melareno ežero netoli Rotušės 
ir garbios publikos akivaizdoje išgeria.  

Nors akvakultūros, perdirbimo ir žuvų gaudymo subsektorių indėlis į Švedijos BVP yra 
nedidelis, sektoriaus svarba kai kurioms pakrančių ekonomikoms yra labai didelė. 

Profesinė žuvininkystė Švedijoje apima jūrų (atviroje jūroje ir priekrantėje) ir vidaus 
vandenų žuvininkystę. Laivams, naudojamiems jūrinėje ir komercinėje (verslinėje) žvejyboje, 
turi būti išduotas laivo leidimas, ir bent vienas žvejas iš kiekvieno laivo privalo turėti asmeninę 
profesionalią žvejybos licenciją. Pagrindinės vidaus vandenų laimikių rūšys – sterkas, seliava, 
ešerys, lydeka, sykas, ungurys ir plačiažnyplis vėžys.  

Sugavimai vidaus vandenyse 2017 m. sudarė maždaug 10 800 t. Tai buvo profesionalių 
žvejų laimikiai, apie kuriuos pranešė 179 vidaus vandenų žvejybos objektai, ir pramoginės 
žvejybos, kuri labai svarbi Švedijoje, laimikiai. Apie 1,6 mln. žmonių užsiima pramogine 
žvejyba. Iš viso tam skiria 13,3 mln. žvejybos dienų. Žvejai verslininkai per 2013 m. 
uždirbo daugiau nei 5 mln. Eur. Švedijoje verslinės žvejybos subsektoriui leidžiama naudoti 
statomuosius tinklus, gaudykles, žiauninius tinklus, traukiamuosius tinklus227. 

Nuo 2011 m. liepos 1 d. už Švedijos žuvininkystės išteklių valdymą atsakinga Švedijos 
jūrų ir vandens tvarkymo agentūra (SwAM), pavaldi Kaimo reikalų ministerijai. Švedijos 
žuvininkystės politika ir jos valdymas yra ES bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) dalis. 
Remiantis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO) skaičiavimais, žuvų tiekimas vienam gyventojui 
(gyvojo svorio ekvivalentas) per pastaruosius 40 metų buvo stabilus – maždaug 25–33 
kg. Švedijos prekybos žuvų produktais tarptautinis balansas yra neigiamas. 2017 m. žuvų ir 
žuvininkystės produktų importas buvo įvertintas 4,9 mlrd. JAV dolerių, o eksporto vertė 
padidėjo 0,8 mlrd. JAV dolerių228. 

Švedija yra viena iš nedaugelio ES šalių, kurios žuvininkystėje svarbus vėžininkystės 
sektorius. Vėžiai, gaudomi didžiausiame Švedijos Vaterno ežere, sudaro 10,8 proc. pagal žuvų 
sugavimų kiekį ir 24,6 proc. pagal jų vertę. 2008 m. iš viso buvo sugauta 175 t plačiažnyplių 
vėžių, tarp jų 146 t. – Vaterno ežere. Pagal vertę vėžiai buvo antroje vietoje po sterkų, jų 
laimikio vertė siekė 19 mln. kronų (108 kronos/kg, arba 12,2 Eur/kg). 

Švedijoje vėžiai susilaukia išskirtinio dėmesio. Laikoma, jog šie vandens gyventojai yra 
ne tik verslo, bet ir rekreacinės žvejybas objektas, sukuriantis prielaidas ekologiniam turizmui. 
Švedijoje laikomasi nuostatos, kad nemokamas gaudymas privačiuose vandens telkiniuose 
žvejybai naudojant vieną įrankį nekelia grėsmės vėžių ištekliams. Švedijoje nustatyta, jog dėl 
didelio vėžių kiekio vandens telkiniai mažiau užauga ir uždumblėja. 

Švedijoje vienintelė vietinė vėžių rūšis – plačiažnyplis vėžys. Jų ištekliai šalyje mažėja 
nuo 1907 m. dėl vėžių maro išplitimo. Siekiant atkurti maro suniokotas populiacijas, nuo 1968 

 
226 http://www.fao.org/fishery/facp/SWE/en#pageSection2. 
227 https://helcom.fi/wp-content/uploads/2020/01/HELCOM-Guidelines-for-coastal-fish-monitoring-2019.pdf. 
228 http://www.fao.org/fishery/facp/SWE/en#pageSection2. 
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m. pradėta masiškai dirbtinai auginti vėžius. Per metus buvo išauginama iki 1 mln. vėžių 
jauniklių. 

1960 m. buvo leista įveisti žymėtąjį (signalinį) vėžį Pacifastacus leniusculus. Jis veistas 
daugiausia pietinėje Švedijoje. Nuo 1967 m. žymėtasis vėžys prigijo apie 1 000-yje ežerų. XX a. 
pabaigoje jau oficialiai fiksuojama, jog šalyje per metus sugaudoma apie 75 t plačiažnyplių 
vėžių ir apie 100 t žymėtųjų vėžių. Vėžiams sparčiau plisti kenkė ungurių veisimas ir „ rūgštieji“ 
lietūs. Ypač tai pastebima Švedijos vakaruose. Šalies pietuose vandens telkinių vėžingumas 
siekė 5–10 kg/ha, arba 1,25–1,5 kg kiekvienam pakrantės metrui kasmet. 1984–1987 m. 
kasmet buvo išduodama po 216 verslinio vėžių gaudymo leidimų su teise sugauti 373 t vėžių.  

2.2.6.1 pav. Vėžių paplitimas Švedijoje 

Šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/a-Distribution-of-Astacus-astacus-in-Sweden-in-2008-1000-localities-a-decrease-
of-more_fig4_46286710229 

Vėžiai veisiami ne tik perkėlimui į ežerus ar upes, bet ir tvenkiniuose komerciniams 
tikslams. Pietų Švedijoje tvenkiniuose auginama daug žymėtųjų vėžių. Jų metinė produkcija 
siekia 2000 kg/ha, o kai kur net 4000 kg/ha. Švedijos vidaus rinkai reikia apie 3000 t vėžių per 
metus. Tokio kiekio šalies vėžiautojai ir vėžių augintojai nepajėgia pateikti, todėl importuojami 
dideli siauražnyplių vėžių kiekiai iš Turkijos (iki 26 proc. viso importo), plačiažnyplių vėžių – iš 
Norvegijos, Lenkijos, buvusios Jugoslavijos šalių ir Graikijos, raudonųjų balinių vėžių 
Procambarus clarkii – iš JAV ir Ispanijos.  

 
229 Holdich M. D., Reynolds J. D., Souty-Grosset C., Sibley P. J (2009). A review of the ever increasing threat to European crayfish from non-
indigenous crayfish species. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 394–395, 11: 1–25. 
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Daug amžių Švedijoje vėžiai beveik nebuvo valgomi. Juos vartojo tik vargšai ir keistuoliai 
iš kitų sluoksnių. Šioje šalyje vėžiavimo šventės prigijo nuo XIX a., kai iš Prancūzijos išplito 
įvaizdis, jog vėžių valgymas – tai vienas iš aristokratiškumo požymių. Pastaruoju metu tai ne tik 
pati švediškiausia tradicija, kurią švedai, gyvenantys užsienyje, prisimena su tokiu pat ilgesiu, 
kaip ir Kalėdų arba Joninių šventę, tai tiesiog unikali skandinavų tradicija. Nors vėžiavimo 
sezono atidarymo šventė (kräftskiva) paprastai vyksta antrąjį rugpjūčio ketvirtadienį (Švedijoje 
vėžiavimo metas – rugpjūčio–gruodžio mėn.), šalis jai pradeda ruoštis jau nuo to mėnesio 
pradžios. Dideliuose prekybos centruose atsiranda gausybė prekių, dekoruotų vėžiais: 
popierinių lėkščių, staltiesėlių, servetėlių, prijuosčių, stiklinių, taurelių ir žvakidžių, peilių ir 
šakučių. 

Vėžių valgymo ritualas švedams – linksmas, triukšmingas ir neįpareigojantis vakarėlis 
be jokių griežtų ceremonijų. Crayfish arba Krabben Party metu galima valgį imti rankomis, 
nesidrovint čepsėti ir čiulpsėti iš malonumo. Leidžiama kvailioti, dainuoti užstalės dainas ir 
nemažai gerti, tačiau tik stipriuosius gėrimus. Švedai mėgsta kartoti, kad už suvalgytas vienas 
vėžio žnyples reikia išgerti po stiklinaitę degtinės. Nuotaika – kaip per Naujus Metus! Ir visa tai 
trunka apie savaitę. Neatrodo, jog tiek laiko trunkanti šventė pakenktų švedų darbingumui ir 
kūrybingumui. Juk ir garsusis koncernas „Volvo“ buvo sukurtas valgant kilniuosius vėžius 
restorane „Sture-hof“. Ypač garsios vėžiavimo sezono atidarymo (kräftskiva) šventės Švedijos 
pietuose, Malmės miesto regione. Tuo laikotarpiu plačiažnyplis vėžys kainuoja 3–5 JAV dolerius 
už vnt., arba 70–90 JAV dolerių už kg.  

Beje, vos spėjus atsigauti po audringos vėžiavimo šventės, švedų laukia dar egzotiškesnė 
pramoga – Surstromming. Tai trečią rugpjūčio ketvirtadienį švenčiama raugintos strimelės, 
vadinamos Baltijos silke, ragavimo diena. Švedai mano, kad šio specifinio patiekalo skonį 
suprasti ir įvertinti gali tik tikri gurmanai, specialiai ilgai brandintas strimeles prilyginantys 
tokiems delikatesams kaip krevetės, vėžiai ar krabai. Iš tiesų net patys švedai pripažįsta, kad 
didesnio tvaiko nei raugintos strimelės kvapas galbūt net nėra. Net šalies spauda ją be 
užuolankų vadina smirdančia žuvyte. Tačiau kažkada buvęs prastuomenės valgis dabar tampa 
vis populiaresnis visoje Švedijoje. 

Švedijos ežeruose ir upėse ne tik žvejojama. Kaip ir daugelyje šalių, nemažai hidrobiontų 
auginama akvakultūroje. Pagrindinės akvakultūroje auginamos žuvys – vaivorykštiniai 
upėtakiai, arktiniai šalviai, šlakiai, lašišos ir unguriai. Be to, dar auginami vėžiai, valgomosios 
midijos ir austrės. 2008 m. Švedijos akvakultūros produkcija, skirta vartoti, siekė 5 667 t, o jos 
vertė – 224 mln. kronų. Ji beveik 3 kartus viršija žuvų ir vėžių sugavimo vidaus vandenyse 
vertę.  

2017 m. Švedijos akvakultūra sudarė 14 800 t, t. y. 6 proc. visos žuvies produkcijos, tais 
pačiais metais siekiančios 247 400 t. Vaivorykštinis upėtakis yra iki šiol svarbiausia auginamų 
žuvų rūšis, paskui seka mėlynosios midijos ir karosai230. Akvakultūros plėtra labai svarbi, ypač 
turint omenyje, jog artimiausiais dešimtmečiais ši ūkio šaka bus vis aktualesnė užtikrinant 
žmonių mitybą. 

 

  

 
230 http://www.fao.org/fishery/facp/SWE/en#pageSection2. 
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2.3.1. Verslinės žvejybos intensyvumas ir jos palyginimas su kitomis ES šalimis 
 

Remiantis tarptautinės organizacijos „Eurofish“ duomenimis231, 2007–2008 m. Lietuva 
buvo tarp dešimties daugiausia vidaus vandenyse versliniais įrankiais sužvejojančių ES šalių, o 
pagal verslinius sugavimus, tenkančius vienam žvejui, daugiau už Lietuvos žvejus sugaudavo tik 
Švedijos, Vengrijos ir Čekijos žvejai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog žuvų pirmo pardavimo 
kaina Lietuvoje minėtuoju laikotarpiu buvo viena mažiausių ES.  

 

2.3.1.1 pav. Vidutinė žvejybos laimikio pardavimo kaina (Eur/kg) ES šalyse (2007–2008 m. vidurkis) 

Šaltinis: EU Intervention in Inland Fisheries. EU wide report – final version. International organisation Eurofish232 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse sektorių daugiausia sudaro mažos įmonės, kuriose 
dirba apie 17 100 darbuotojų (dirbančių visą darbo dieną ir ne visą darbo dieną). Tai sudaro 
apie 10 proc. užimtumo ES žvejybos sektoriuje.  

 
 

2.3.1.2 pav. Vidaus žvejybos įmonėse dirbančių darbuotojų dalis, palyginti su visų žuvininkystės 
sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiumi ES šalyse 

Šaltinis: EU Intervention in Inland Fisheries. EU wide report – final version. International organisation Eurofish233 

 
231 EU Intervention in Inland Fisheries. EU wide report – final version. International organisation Eurofish 

(https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
232 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
233 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
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Kaip atskleidžia tarptautinės organizacijos „Eurofish“ duomenys234, atsižvelgiant į 

bendrą verslinės vidaus žvejybos laimikį, kuris sudaro mažiau nei 1 proc. viso ES žvejybos 

sektoriaus laimikio, jo kiekybinis indėlis į Europos rinkos tiekimą gali būti laikomas 

nereikšmingu. Nepaisant to, vidaus žuvininkystės indėlis į nacionalinį laimikį vis dar yra 

reikšmingas kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje, kur jūrinės 

žvejybos galimybės menkos, o gėlavandenės žuvys vis dar yra kulinarinės kultūros dalis. 

 

2.3.1.3 pav. Žvejybos vidaus vandenyse laimikis (tonos) ir jo dydis bendro sugauto laimikio kiekio 
(tonos) aspektu ES šalyse 

Šaltinis: EU Intervention in Inland Fisheries. EU wide report – final version. International organisation Eurofish235 

 

Apibendrinant esminius verslinės žvejybos vidaus vandenyse aspektus ES šalyse, kurie 
plačiai pristatomi Studijos 2.2 poskyryje, galima išskirti verslinės žvejybos intensyvumo 
specifiką. 

Remiantis Suomijos natūralių išteklių instituto duomenimis (Natural Recources Institute 
Finland)236, 2018 m. komercinės (verslinės) žvejybos vidaus vandenyse laimikis buvo 5,2 
tūkst. t, 2017 m. – 6,5 tūkst. t. Viso laimikio vertė 2018 m. sudarė 14,7 mln. Eur, t. y. šiek tiek 
mažiau nei praėjusiais metais. 

Seliava yra svarbiausia vidaus vandenų žuvų rūšis, vertinant tiek laimikio dalį 
sugavimuose (beveik 50 proc. viso laimikio), tiek vertę (41 proc. visos laimikio vertės), antra 
pagal svarbą vidaus vandenų žuvų rūšis – lydeka. Laimikio vertė – 4,8 mln. Eur. Kartu sudėjus, 
šios dvi rūšys sudarė tris ketvirtadalius visos verslinės žvejybos produkcijos vidaus vandenyse 
vertės. 2018 m. Suomijoje buvo daugiau kaip 1 900 registruotų žvejų verslininkų. Registruotų 
žvejų skaičius padidėjo maždaug 10 proc., palyginti su 2017 m. 

Estijos akvakultūros sektoriuje auginami vaivorykštiniai upėtakiai, kelios eršketų rūšys, 
unguriai, afrikiniai šamai, ešeriai, vėžiai ir nedidelis kitų rūšių žuvų kiekis. Per pastaruosius 5 
metus produkcija – apie 830 t, iš kurių didžiąją dalį sudarė vaivorykštiniai upėtakiai. Nors viso 
sektoriaus produkcija buvo daugiau ar mažiau panaši, vaivorykštinių upėtakių gamyba stabiliai 
augo – nuo 470 t 2013 m. iki 700 t 2017 m. 2013–2018 m. laikotarpiu verslinės žvejybos 

 
234 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
235 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
236 https://stat.luke.fi/en/commercial-inland-fishery. 
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laimikių kiekis Estijos vidaus vandenyse padidėjo 10,7 proc. (nuo 2850 t 2013 m. iki 3154 t 
2018 m.). Pažymėtina, jog minėtuoju laikotarpiu labiausiai sumažėjo sugautų ešerių ir lydekų 
skaičius (atitinkamai 38,3 proc. ir 43,8 proc.), tačiau gerokai išaugo seliavų ir kitų rūšių žuvų 
sugavimai (atitinkamai 51 karto ir 7 karto).  

Remiantis Latvijos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento duomenimis237, 
Latvijos vidaus vandenyse yra gaudoma apie 20 rūšių žuvų, kurių svarbiausios (t. y. daugiausia 
sugaunama) šios: upinės nėgės, karšiai, lynai ir lydekos. 2013–2018 m. laikotarpiu verslinės 
žvejybos laimikių kiekis Latvijos vidaus vandenyse sumažėjo 22,0 proc. Minėtuoju laikotarpiu 
labiausiai mažėjo nėgių ir lydekų sugavimai (atitinkamai 43,6 proc. ir 33,3 proc.).  

Lenkijoje 2017 m. iš viso pagauta 226 400 t žuvų (208 300 t jūroje ir 18 100 t vidaus 
vandenyse). Taigi vidaus vandenyse sugaunama 8,7 proc. viso žuvų laimikio (palyginti: 
Lietuvoje sugavimai vidaus vandenyse sudaro apie 0,8 proc. bendro Lietuvos žvejų sugauto 
žuvų kiekio).  

Remiantis metiniu pranešimu apie Vokietijos vidaus vandenų žuvininkystę ir vidaus 
akvakultūrą 2018 m.238, bendras žvejybos vidaus vandenyse laimikis ir vidaus vandenų 
akvakultūroje išaugintos žuvies kiekis Vokietijoje 2018 m. buvo 37 000 t (6 proc. mažiau negu 
2017 m.). Vokietijos ežeruose ir upėse 2018 m. buvo sugauta apie 18 200 t žuvų. Iki šiol 
daugiausia buvo sugauta 15 600 t, tačiau šiam įvertinimui būdingi ypač dideli metodiniai 
trūkumai. Verslinės žvejybos laimikis 2018 m. siekia tik apie 2 600 t (šiek tiek mažiau nei 2017 
m.). 

Kaip rodo Jungtinių Tautų Maisto ir žemdirbystės organizacijos (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO)239 duomenys, Švedijos vidaus vandenyse sugautų žuvų 
kiekis 2017 m. sudarė 10 800 t. Akvakultūra Švedijoje 2017 m. sudarė 14 800 t, t. y. 6 proc. 
visos žuvų produkcijos. Vaivorykštinis upėtakis yra pati svarbiausia ūkyje auginama rūšis, po 
jos seka mėlynosios midijos ir karosai. 2013–2016 m. laikotarpiu vidaus vandenyse sugautų 
žuvų skaičius sumažėjo net 38,4 proc. (nuo 12163 t 2013 m. iki 7493 t 2016 m.).. 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse laimikis Lietuvoje 2018 m. buvo 0,97 tūkst. t (15,7 
proc. mažiau nei 2017 m.). Verslinės žvejybos laimikis Suomijoje taip pat mažėjo – 2018 m. 
laimikis buvo 20 proc. mažesnis nei 2017 m. Kitose analizuojamosiose ES šalyse verslinės 
žvejybos laimikis 2018 m. buvo didesnis nei 2017 m. (kaip Estijoje ir Lenkijoje) arba išliko toks 
pat (kaip Latvijoje ir Vokietijoje). 
 
2.3.1.1 lentelė. Komercinės (verslinės) žvejybos vidaus vandenyse laimikis ir jo palyginimas su kitomis ES 
šalimis (tūkst. tonų) 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 
237 Duomenys pateikti el. paštu 2020-04-27: Department Ministry of Agriculture of Latvia Republikas Laukums 2, Riga, LV-1981. 
238 Jahresbericht zur Deutschen Binnenfischerei und Binnenaquakultur 2018. Erstellt im Auftrag der obersten Fischereibehörden der Bundesländer. Dr. 

Uwe Brämick. Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow. 
239 http://www.fao.org/fishery/facp/SWE/en#pageSection2. 

Komercinės 
(verslinės) 
žvejybos vidaus 
vandenyse 
laimikis (tūkst. 
t.) 

Lietuva*  Suomija Estija Latvija Vokietija Švedija Lenkija 

2017 m. 1,15 6,5 2,95 0,2 2,6 10,8 18,1 
2018 m. 0,97 5,2 3,15 0,2 2,6 N.d. 18,2 



78 

 

Išvestiniai verslinės žvejybos vidaus vandenyse intensyvumo rodikliai (verslinės 
žvejybos vidaus vandenyse sugautų žuvų kiekis, tenkantis vienam gyventojui) pateikiami 
2.3.1.2 lentelėje.  
 
2.3.1.2 lentelė. Komercinės (verslinės) žvejybos vidaus vandenyse laimikis Lietuvoje ir ES šalyse 2018 m. 
(tenkantis vienam gyventojui) 

 Lietuva  Suomija Estija Latvija Vokietija Švedija Lenkija 
Gyventojų 
skaičius (tūkst.)* 

2808, 9 5513,1  1319,1 1934,4 82792,3 10120,2 37976,7 

Verslinės 
žvejybos laimikis 
(tūkst. t.) 

0,97 5,2 3,15 0,2 2,6 N.d. 18,2 

Verslinės 
žvejybos 
laimikis, 
tenkantis vienam 
gyventojui (kg) 

2,90 1,06 0,42 0,97 0,032 N.d. 2,09 

* gyventojų skaičius nurodytas remiantis Eurostat duomenimis240. 
 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
2.3.2. Verslinės žvejybos metu sugaunamų žuvų panaudojimas 

 
Vienas iš ES Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m.241 tikslų yra užtikrinti tausų 

žuvų išteklių naudojimą. Šalims siūloma imtis veiksmų, kad žvejyba nebedarytų neigiamo 
poveikio žuvų ištekliams, rūšims, buveinėms ir ekosistemoms, skatinti žuvininkystės sektoriaus 
dalyvius vykdyti kitokią nei verslinė žvejyba veiklą. 

Sugautų žuvų panaudojimo būdas gali būti perdirbimas, sunaudojimas savo poreikiams, 
eksportas, tiekimas Lietuvos rinkai, paleidimas. Žuvininkystės įstatymas reglamentuoja 
draudimą perdirbti, parduoti ar supirkti šviežias tų rūšių žuvis, kurių žvejyba yra draudžiama 
arba tuo metu yra draudžiama, ir tų rūšių žuvis, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu ES ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, išskyrus akvakultūros produktus, turint 
patvirtinimo dokumentus, žuvis, skirtas žuvivaisai, ir vidaus vandenyse sužvejotų mažesnių 
negu nustatyto minimalaus dydžio žuvų leistiną kiekį. 

Lietuvos žuvų perdirbimo sektoriuje 2015 m. veikė 51 įmonė, 2018 m. įmonių skaičius 
Lietuvoje kiek sumažėjo – veikė 44 žuvies perdirbimo įmonės242. Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, pagamintos ir perdirbtos žuvininkystės produkcijos (įskaitant 
jūrinę žuvį) kiekis Lietuvoje 2015–2019 m. laikotarpiu didėjo: 2019 m. produkcijos pagaminta 
25,8 proc. daugiau nei 2015 m. (2019 m. – 153 473 t, 2015 m. – 121 995 t). 

 
240 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00001/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=c0aa2b16-607c-4429-abb3-a4c8d74f7d1e. 
241 Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategija iki 2020 metų  

(https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_LT.pdf). 
242 Ekonominė ir socialinė Lietuvos jūros rajono vandenų naudojimo ir dėl jūros aplinkos blogėjimo atsirandančių išlaidų analizė. Vilnius. 2020 
(http://gamta.lt/files/Galutine%20ataskaita%20(2%20dalis).pdf). 
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2.3.2.1 pav. Pagaminta ir perdirbta žuvininkystės produkcija Lietuvoje 2015–2019 m. (tonos) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, pagal pagamintos ir perdirbtos 
žuvininkystės produkcijos rūšis daugiausia pagaminama paruoštų arba konservuotų gaminių iš 
žuvų, ikrų ir ikrų pakaitalų, pagamintų iš žuvų ikrelių, taip pat rūkytų žuvų (įskaitant filė), 
sušaldytų žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, maltos arba nemaltos. 2015–2019 m. laikotarpiu šios 
minėtos produkcijos kiekis padidėjo: konservuotų gaminių iš žuvų, ikrų ir ikrų pakaitalų, 
pagamintų iš žuvų ikrelių, produkcija padidėjo 23,5 proc., rūkytų žuvų (įskaitant filė) – 14,4 
proc., sušaldytų žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, maltos arba nemaltos – net 68,7 proc. 

 

2.3.2.2 pav. Pagaminta ir perdirbta žuvininkystės produkcija pagal produktų grupes (tonos) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Mažiausiai pagaminama produkcija išskirta į kategoriją „Kita“. Tai produktai iš 
vėžiagyvių, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, žuvų miltai, rupiniai ir granulės, žuvų 
kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu, vytintos žuvys, sūdytos arba 
nesūdytos (išskyrus rūkytas). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, perdirbtiems žuvų produktams 
sunaudota žaliava 2015 m. sudarė 289 mln. Eur, o 2019 m. padidėjo 1,6 karto ir siekė 463 mln. 
Eur.  

Remiantis Lietuvos žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ (toliau – Asociacija) 
2020-11-09 pateiktais duomenimis, parduodant žuvininkystės produktus be tarpininkų, 
žvejams užtikrinama didžiausia nauda. Įprastinė tradiciškai susiformavusi prekyba vykdoma 
žvejybos produktų iškrovimo vietose, kai klientas atvyksta įsigyti didesnį žuvų produktų kiekį 
arba klientui pagal pageidavimą žuvys atvežamos į kliento nurodytą vietą. 

• Asociacijos nariai turi susiformavusius pastovius prekybinius santykius su daugeliu 
klientų, todėl sunkumų prekyboje patiriama tik dėl paklausos neturinčių žuvų rūšių 
tam tikrais sezonais (mažas karšis rudens laikotarpiu). 

• Pasiekta, kad žuvininkystės produktais jau yra prekiaujama ir ruošiamasi išlaikyti 
ryšius su didžiaisiais prekybos centrais „Rimi“, „Norfa“, „Iki“, elektroninėje 
parduotuvėje. 

• Nuolat bandoma šviežių žuvų mažmeninė prekyba tiesiogiai iš žvejų žvejybos 
produktų iškrovimo vietose. Socialiniuose tinkluose pateikta informacija apie žuvų 
iškrovimo vietas, kuriose galima įsigyti šviežių žuvų. Asociacija informuoja 
socialiniuose tinkluose, vietinėje spaudoje ar per kitas informavimo priemones apie 
prasidedančią tam tikrų rūšių žuvų žvejybą ir skatina tų rūšių žuvų prekybą. 

• Skatinama prekyba elektroninėje parduotuvėje www.zuvis.lampetra.lt. Kadangi prekės 
atsiimamos tiesiogiai iš žuvų iškrovimo vietų, todėl vartotojui ši nauja pardavimo 
forma nėra patraukli, reikia daugiau laiko pritraukti vartotojus. 

Asociacija 2019 m. atliko savo narių apklausą dėl rinkos poreikio nustatymo ir stengėsi 
išsiaiškinti, kokie vartotojų poreikiai. Klausimai buvo sudaromi aptarus juos su Asociacijos 
nariais taryboje. Vykdant prekybą, atsižvelgiama į tai, kad kiekvienos žuvų rūšies produktai turi 
savo vartotojų grupes, todėl žvejojant tam tikrų rūšių žuvis susisiekiama su skirtingų grupių 
vartotojais: pirminiais supirkėjais, perdirbėjais, tiesioginiais vartotojais. Remiantis apklausos 
duomenimis, tik 8 proc. visų vartotojų įsigijo žuvies produktus internetinėse parduotuvėse. 
Didžioji dalis vartotojų (59 proc.) žuvies produktus norėtų įsigyti specializuotose žuvies 
parduotuvėse ir prekybos vietose – turgeliuose. 

Asociacijos 2019 m. atlikta apklausa atskleidė, kiek žvejybos produktų per kalendorinius 
metus suvartoja vienas gyventojas: iki 10 kg – 30 proc., 10–20 kg – 32 proc. Didžiausias 
gėlavandenių žuvų poreikis Lietuvoje: Vilniuje – 37 proc., Klaipėdoje – 19 proc., Kaune – 18 
proc., o laikotarpio atžvilgiu didžiausias poreikis pastebimas IV ketvirtį, kadangi šiam 
laikotarpiui turi įtakos Lietuvos tradicijos ir šventės.  

Asociacija nustatė didžiausią paklausą turinčius šviežių žuvų apdorojimo būdus, t. y. 
išdarinėta žuvimi, nužvyninta be galvos ir filė domisi 35 proc. vartotojų, tačiau nemažai 
vartotojų įsigyja neišdarinėtus, šviežius produktus, t. y. 32 proc. apklaustųjų. Didžiąją dalį 
vartotojų tenkina žvejų siūlomos karšių, sterkų, stintų ir kuojų kainos, tačiau pardavus žuvį 
supirkėjui šviežių žuvų kainos išauga vos ne dvigubai, todėl tampa per aukštos ir nepatrauklios: 
31 proc. apklaustų vartotojų nurodė nevartojantys žuvies produktų būtent dėl per aukštos 
kainos. Nėra galimybių patenkinti vartotojų apdorotų žuvų poreikio, todėl Asociacija skatina 
verslinės žvejybos atstovus šią nišą užpildyti, kadangi šviežių žuvų apdorojimą atliekanti 

http://www.zuvis.lampetra.lt/
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grandis būtų labai svarbi užtikrinant didesnes žvejų pajamas. Asociacija akcentuoja būtinybę 
sertifikuoti žuvininkystės produktus, kuriems atsiradus rinkoje gali būti išlaikyti esami ir 
pritraukti nauji vartotojai, ypač besiplečiančioje turizmo rinkoje Pamaryje. Remiantis 
apklausos duomenimis, vartotojams, besirenkantiems žuvies produktus, svarbiausiu 
kriterijumi tampa žuvies kokybė, todėl reikia užtikrinti išskirtinį, aukštos kokybės žvejybos 
produktų asortimentą išrankiam vartotojui.  

Pagrindinė žvejų sužvejojama žuvų rūšis Kuršių mariose – karšis. Daugiau kaip 480 t jo 
parduodama Lietuvos ir Latvijos rinkose perdirbėjams. Perdirbėjai ir supirkėjai rudens 
laikotarpiu spalio–lapkričio mėn. pageidauja supirkti planuojamą užšaldyti žuvų kiekį, 
daugiausiai karšį ir kuoją. Smulkaus karšio supirkėjų neatsiranda, todėl žvejai deda dideles 
pastangas, kad įtikintų perdirbėjus nukreipti šią žuvį konservams gaminti. Asociacija vykdo 
sunkiai parduodamų žuvų, t. y. karšių, degustacijos kampaniją, tačiau karšiams rinka 
neatsiranda, siūloma supirkėjų kaina netenkina žvejų. 

Didelę pridėtinę vertę žvejams sukuria migruojanti didstintė (stinta). Vartotojų 
apklausos rodo, kad stintos paklausiausios Lietuvoje, tačiau kai stintų laimikiai sužvejojami 
vienu metu Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje, Lietuvos rinka 
nepajėgi jų suvartoti. Kainos krinta ypač kovo–balandžio mėn., kai prasideda stintų migracija 
Nemuno žemupyje.  

Atšaldyto sterko paklausa didelė ne tik Lietuvoje, bet ir Europos šalyse, todėl jo kaina 
kyla. Asociacijos įmonės negali sukaupti didesnio šių žuvų kiekio, nes neturi sandėliavimo 
patalpų, todėl negali prisiimti sutartinių įsipareigojimų. Sterkas parduodamas vietos rinkoje 
kavinėms, restoranams, prekybos centrams. 

Remiantis Asociacijos 2020-11-09 pateiktais duomenimis, iš sužvejojamų Kuršių mariose 
žuvų kiekio į kitas šalis, kurios turi išplėtotą žuvies konservų gamybą (eksporto šalys – Latvija 
ir Estija), eksportuojama 10–15 proc. Žvejybos įmonės turi eksportuoti dalį laimikio, kadangi, 
bankrutavus perdirbimo įmonei UAB „Lignesa“ Tauragėje, jos vietos, ypač vytinant žuvį, 
Pamario regione kol kas niekas neužima. Visa kita žuvis, t. y. apie 85–90 proc., lieka Lietuvos 
rinkoje. 

2.3.1.3 lentelė. Eksportuojamos žuvies kiekis (tonos) 2015–2019 m. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Sugautų žuvų 
kiekis (tonos) 

1097,878 1051,983 963,426 769,054 1161,846 

Eksportuojamas 
kiekis (tonos)* 

137,235 131,498 120,428 96,132 145,231 

* pateikti išvestiniai duomenys, remiantis eksportuojamos žuvies dalies vidurkiu (10–15 proc., t. y. vidutiniškai 12,5 proc.). 

Šaltinis: Aplinkos ministerijos 2020 m. duomenys ir Lietuvos žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ 2020-11-09 duomenys 

 
Remiantis Asociacijos 2020-11-09 pateiktais duomenimis, dažniausi verslinės žvejybos 

subsektoriuje taikomi žuvies perdirbimo (panaudojimo) būdai yra šviežia arba atšaldyta žuvis, 
užšaldyta žuvis, žuvies filė ir kita žuvų mėsa (šviežia, atšaldyta arba užšaldyta), vytinta, sūdyta 
arba užpilta sūrymu žuvis, taip pat rūkyta žuvis. Ekonominiu požiūriu daugiausia pelno 
verslinės žvejybos įmonės gauna pardavusios šviežią ir atšaldytą žuvį. Pavyzdžiui, 2017 m. 
tokios žuvies pajamos sudarė 100 proc. visų pajamų, 2019 m. – 77,2 proc.  
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2.3.1.4 lentelė. Žvejybos įmonių pajamos (tūkst. Eur) pagal žuvies perdirbimo būdus 2017–2019 m.  
 2017 2018 2019 
Šviežios arba atšaldytos žuvys  861,6 751,6 938,8 
Užšaldytos žuvys;  
žuvies filė ir kita žuvų mėsa (šviežia, atšaldyta arba 
užšaldyta) 

– 9,9 6,5 

Vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu žuvys;  
rūkytos žuvys 

– 141 270 

Iš viso:  861,6 902,5 1215,3 
    

Šaltinis: Lietuvos žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ 2020-11-09 duomenys 

 
Pažymėtina, jog Asociacijai priklausantys nariai (verslinės žvejybos įmonės, tarp jų 

žuvies perdirbimo įmonės) neteikia detalesnės informacijos apie tai, kokia dalis žuvų yra 
perdirbama atitinkamais, t. y. 2.3.1.4 lentelėje išvardytais, žuvų perdirbimo būdais.  

 

2.4. Verslinės žvejybos socialinių-ekonominių rodiklių apžvalga 

Lietuvos BVP 2018 m. augo 3,6 proc., o nominali BVP vertė siekė 45 mlrd. 264,4 mln. 
Eur. Teigiamam BVP pokyčiui didžiausią įtaką darė išaugusi statybos (9,6 proc.), 
transportavimo ir saugojimo (6,4 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių 
transporto priemonių remonto (4,4 proc.), apdirbamosios gamybos (3,8 proc.) veiklos sričių 
pridėtinė vertė. Žemės ūkio produkcijos gamintojų sukurta pridėtinė vertė, palyginti su 2017 
m., mažėjo 10,4 proc.243. 

Pažymėtina, jog žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bendrai tesudaro vidutiniškai 
3,6 proc. bendro Lietuvos BVP. 

 

2.4.1 pav. Bendrosios pridėtinės vertės struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2010–2018 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Lietuvos verslinės žuvininkystės sektoriuje (įskaitant jūrinę žvejybą) 2016–2018 m. 
didėjo ir pajamos, ir išlaidos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
pajamos 2016–2018 m. laikotarpiu išaugo 8,4 proc., o išlaidos – tik 1,6 proc. 2016 m. išlaidos 

 
243 https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-statistikos-metrastis/lsm-2019/ukis-ir-finansai/nacionalines-saskaitos. 
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buvo 2,6 proc. didesnės už pajamas, tačiau nuo 2017 m. pajamos pradėjo viršyti išlaidas, t. y. 
nuo 2017 m. žuvų produktų pardavimas ir suteiktos paslaugos pradėjo generuoti pelną.  

 

2.4.2 pav. Lietuvos verslinės žuvininkystės pajamos ir išlaidos 2016–2018 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2013–2018 m. laikotarpiu žuvų perdirbimo įmonių Lietuvos vidaus rinkoje parduotos 
produkcijos kiekis išaugo net 3,4 karto: didmeninė prekyba išaugo 2,6 karto, mažmeninė – 6 
kartus. Pažymėtina, kad eksportuotos žuvies produkcijos kiekis 2013–2018 m. laikotarpiu 
sumažėjo apie 40 proc. Žymus mažėjimas stebimas nuo 2017 m. Nors eksportuojamos 
produkcijos į ES ir NVS šalis minėtuoju laikotarpiu mažėjo, tačiau didėjo eksporto į kitas šalis 
rodikliai (išaugo net 17 kartų). 

 

2.4.1 lentelė. Pardavimai pagal rinkas 2013–2018 m. (tonos)  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Parduota Lietuvos vidaus 
rinkoje: 

33 523 45 796 53 604 53 984 70 611 113 496 

didmeninei prekybai 28 261 40 987 48 392 46 395 61 984 73 550 
mažmeninei prekybai 4 307 3 904 4 255 7 436 7 448 25 915 
Kita (viešajam maitinimui, 
labdarai, biudžetinėms 
įstaigoms) 

881 892 911 103 1 152 1 968 

Eksportuota: 56 248 59 555 62 833 61 352 38 616 34 002 
į Europos Sąjungos (ES) šalis 54 813 55 954 59 498 56 195 32 210 28 773 
į Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) šalis 

11 45 1 844 823 137 242 191 

į kitas šalis 291 1 757 2 512 5 020 6 165 5 038 
Bendrasis parduotas kiekis: 89 771 105 351 116 438 115 336 109 228 147 498 
 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)244 

 

2010–2018 m. laikotarpiu parduotos Lietuvos rinkoje ir eksportuotos produkcijos 
kiekio dinamika pateikiama 2.4.3 pav. 

 
244 https://onedrive.live.com/embed?cid=57EEA2F17B03348C&resid=57EEA2F17B03348C%21339&authkey=ACUQ_VaoJHaeedg&em=2. 
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2.4.3 pav. Pardavimai pagal rinkas 2010–2018 m. (tonos) 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)245 

 

Analizuojant žuvų perdirbimo įmonėse ir ūkiuose pagamintos produkcijos kiekio 
struktūrą 2016–2019 m. laikotarpiu, didelių pokyčių nepastebima. Žuvų perdirbimas pagal 
paslaugą sudaro didžiąją dalį žuvų perdirbimo įmonėse ir ūkiuose pagamintos produkcijos 
kiekio (2016 m. – 83 proc., 2019 m. – 85 proc.), likusią dalį sudaro žuvų perdirbimas iš nuosavų 
žaliavų.  

 

2016 m. II pusmetis 2019 m. II pusmetis 

 
 

  
2.4.4 pav. Žuvų perdirbimo įmonėse ir ūkiuose pagamintos produkcijos kiekio struktūra pagal veiklos tipą 

2016–2019 m. (proc.) 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)246 

Žuvų perdirbimo įmonėse ir ūkiuose pagamintos produkcijos detali struktūra pagal 
produktų grupes ir žuvies rūšis 2015–2019 m. laikotarpiu pateikiama 2.4.5 pav. 

 
245 https://onedrive.live.com/embed?cid=57EEA2F17B03348C&resid=57EEA2F17B03348C%21339&authkey=ACUQ_VaoJHaeedg&em=2. 
246 https://onedrive.live.com/embed?cid=57EEA2F17B03348C&resid=57EEA2F17B03348C%21360&authkey=ABBDiEmv5tLsf20&em=2. 
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2015 m. 

 
2019 m. 

 
2.4.5 pav. Žuvų perdirbimo įmonėse ir ūkiuose pagamintos produkcijos detali struktūra pagal produktų grupes ir žuvies rūšis 2015–2019 m. (proc.) 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)247

 
247 https://onedrive.live.com/embed?cid=57EEA2F17B03348C&resid=57EEA2F17B03348C%21360&authkey=ABBDiEmv5tLsf20&em=2. 
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Vidutinis žuvų perdirbimo pramonės darbuotojų skaičius 2015–2019 m. laikotarpiu 
sumažėjo 5,3 proc. (nuo 5,6 tūkst. iki 5,3 tūkst. asmenų). Žuvų perdirbimo pramonėje 
atsiskleidžia lytiškumo aspektas, t. y. dirbančių moterų skaičius yra du kartus didesnis negu 
vyrų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog, nepaisant mažėjančio darbuotojų skaičiaus žuvų 
perdirbimo pramonės srityje, vidutinis metinis žuvų perdirbimo pramonės įmonėse darbuotojų 
dirbtų valandų skaičius 2015–2019 m. laikotarpiu išaugo bemaž dvigubai (78,7 proc.).  

 

  

Vidutinis žuvų perdirbimo pramonės darbuotojų 
skaičius 2015–2019 m. 

Vidutinis metinis žuvų perdirbimo pramonės įmonėse 
darbuotojų dirbtų valandų skaičius 2015–2019 m. 

 

2.4.6 pav. Vidutinis žuvų perdirbimo pramonės darbuotojų skaičius ir vidutinis metinis žuvų perdirbimo 
pramonės įmonėse darbuotojų dirbtų valandų skaičius 2015–2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Remiantis Asociacijos duomenimis248, jai priklausančių įmonių gamybos ir prekybos 
pajamos 2014 m. sudarė 1 062 868 Eur, 2015 m. – 1 094 447 Eur, 2016 m. – 1 059 518 Eur.  

2015–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių skaičius Lietuvoje 
sumažėjo 22,4 proc. Kuršių mariose verslinę žvejybą vykdančių įmonių skaičius išliko stabilus, 
tačiau gerokai sumažėjo verslinę žvejybą ežeruose vykdančių fizinių ir juridinių asmenų skaičius 
(2015–2019 m. laikotarpiu – 39 proc.). 

2.4.2 lentelė. Įmonių, vykdančių verslinę žvejybą vidaus vandenyse 2015–2019 m., skaičius 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Kuršių 
marios 

45 45 47 47 45 

Ežerai 59 44 54 49 36 
Upės 39 39 39 45 30 

Iš viso: 143 128 140 141 111 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 

 

Atsižvelgiant į buvusias žuvininkystės sektoriaus (įskaitant akvakultūrą, jūrinę žvejybą) 
pajamas, kurios, pavyzdžiui, 2016 m. siekė 498 mln. Eur (žr. 2.4.2 pav.), verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse pajamos tais pačiais metais sudarė vos 0,2 proc. visų žuvininkystės sektoriaus 
pajamų.  

Remiantis organizacijos „Eurofish“ duomenimis249, verslinės žvejybos vidaus vandenyse 
sugautų žuvų kiekis sudaro vos 2 proc. viso Lietuvoje sugautų žuvų kiekio.  

Remiantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionaliniu strateginiu 
planu250, 2006 m. pradžioje Lietuvos žuvininkystės sektoriuje dirbo apie 9 tūkst. darbuotojų – 

 
248 http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/gpp%20gpp%20planas%201%20_341030113024_0001.pdf. 
249 https://www.eurofish.dk/lithuania?fbclid=IwAR17PTHoZTZN5DWgbCCjFsSJvMEcheTIT4RWx8sH1MAiqDqxv83KQalfhds. 
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apie 0,62 proc. visų dirbančių šalies gyventojų. Jūrų žvejybos laivyne dirbo apie 2,1 tūkst. 
žmonių, iš jų apie 1,5 tūkst. – Atlanto vandenyno, 300 – atviros Baltijos jūros ir 300 – priekrantės 
žvejybos laivuose. Vidaus vandenų žvejyboje dirbo apie 300 žmonių, o akvakultūros įmonėse – 
440. Žuvų perdirbimo pramonėje – apie 5,3 tūkst. darbuotojų. Remiantis Aplinkos ministerijos 
2020 m. pateiktais duomenimis, per 2018 m. 45-ios tik Kuršių mariose žvejojančios įmonės 
pagavo apie 769 t žuvies (ežeruose ir upėse verslinę žvejybą vykdančių fizinių ir juridinių 
asmenų sugavimai sudarė apie 52,1 tūkst. t), jų apyvarta siekė apie 870 tūkst. Eur. Per metus 
Kuršių marių ??? žvejų verslininkų oficialiai deklaruojamas pelnas siekia tik 120 tūkst. Eur. Šiose 
įmonėse dirbo 132 žmonės, kurių vidutinė mėnesinė alga 261 Eur251. 

Remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. pateiktais duomenimis, 2019 m. verslinę žvejybą 
ežeruose ir upėse vykdančių fizinių ir juridinių asmenų skaičius sudarė 98, juose dirbo 180 
asmenų. Informacija apie verslinę žvejybą ežeruose ir upėse vykdančių fizinių ir juridinių 
asmenų pajamas ir išlaidas neteikiama, tačiau, remiantis Sauliaus Mikalausko konferencijos 
pranešimu252, 2013 m. šių asmenų pajamos galėjo siektis apie 119 tūkst. Eur.  

Vidutinis žuvų perdirbimo pramonės darbuotojų skaičius 2018 m. (žr. 4.2.2 lentelę) 
sudarė 5 213 asmenis, t. y. verslinės žvejybos vidaus vandenyse dirbančių asmenų skaičius 2018 
m. sudarė vos 6 proc. visų žuvų perdirbimo pramonė dirbančių darbuotojų. 

Kuršių mariose žvejojančių verslininkų valstybei sumokėta suma per metus – 221 tūkst., 
įskaičiuojant visus mokesčius253. 2018 m. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose žvejojusios įmonės į 
valstybės biudžetą per PVM, GPM mokesčius ir VSD įmokas iš viso sumokėjo 270 381 Eur. 
Atėmus dvi daugiausia Baltijos jūroje žvejojančias įmones, sumokėtų mokesčių lieka 159 633 
Eur254.  

 

2.4.1. Visuomenės nuomonės apie verslinę žvejybą Lietuvoje tyrimo rezultatai 

2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ užsakymu buvo atlikta 
visuomenės nuomonės apklausa apie verslinę žvejybą, kurioje dalyvavo 1 233 respondentai. 
Detali tyrimo metodika pateikiama Studijos įvade ir 2 priede, klausimyno struktūra pateikiama 
Studijos 1 priede. 

Atliekant tyrimą, respondentams buvo pateiktas klausimas „Prašome nurodyti savo 
pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“ ir nurodyti teiginiai: „Verslinė žvejyba 
turi būti draudžiama Kauno mariose“; „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; 
„Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“. (Klausimo kalbiniai aspektai 
Studijoje taisyti.) 

Didžioji dalis (51,7–57,8 proc.) visiškai pritaria arba pritaria teiginiams, kad verslinė 
žvejyba turi būti draudžiama Kauno ir Kuršių mariose bei ežeruose / tvenkiniuose. Verslinės 
žvejybos draudimo požiūriu, neutralios nuomonės laikosi kas 3-ias respondentas. Verslinės 
žvejybos Kauno ir Kuršių mariose ir Lietuvos ežeruose / tvenkiniuose draudimui nepritaria kas 
10-as respondentas.  

 
250 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=5qig2stqm&actualEditionId=WvTSHqrQOq&documentId=TAIS.301390&category=TAD&fbclid=IwAR0iGL_

b9G_2KlClbfPSx18TRMtd9Y3jDSYn-iDm3FI75OxMuYE3MI-as54. 
251 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/i-zveju-mitinga-klaipedoje-visos-lietuvos-979202. 
252 http://meskeriotojusajunga.lt/wp-content/uploads/2016/09/versline_konferencijai_SM.pdf. 
253 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/i-zveju-mitinga-klaipedoje-visos-lietuvos-979202. 
254 https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/tiesa/tiesa-ar-melas-zvejai-megejai-i-valstybes-biudzeta-inese-desimt-kartu-didesne-suma-nei-zvejai-

verslininkai.d?id=83365795. 



88 

 

 

2.4.1.1 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“ (N = 
1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui Kauno mariose labiausiai pritaria 25–34 m. ir 35–44 m. 
amžiaus respondentai (atitinkamai 63,1 proc. ir 64,8 proc.). 12,9 proc. 45–54 m. ir 12,7 proc. 55 
m. ir vyresnių respondentų nepritaria arba visiškai nepritaria tam, kad verslinė žvejyba Kauno 
mariose būtų uždrausta. 

 

2.4.1.2 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno mariose“; pasiskirstymas pagal amžių (N = 1233) 

Verslinės žvejybos draudimui Kauno mariose labiausiai pritaria aukštąjį išsilavinimą įgiję 
respondentai (67,2 proc.). Profesinį ir žemesnį išsilavinimą turintys respondentai mažiau 
pritaria tam, kad verslinė žvejyba Kauno mariose būtų uždrausta. 
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2.4.1.3 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno mariose“; pasiskirstymas pagal išsilavinimą (N = 

1233) 

Kad verslinė žvejyba Kauno mariose būtų uždrausta, pritaria daugiau nei pusė (61,8 
proc.) dirbančių respondentų. Verslinės žvejybos draudimui Kauno mariose labiausiai linkę 
nepritarti nedirbantys ir pensinio amžiaus asmenys (atitinkamai 16,5 proc. ir 16,2 proc.). 

 

2.4.1.4 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno mariose“; pasiskirstymas pagal užimtumo statusą (N 

= 1233) 

Verslinės žvejybos uždraudimui Kauno mariose visiškai pritaria arba pritaria 64,9 proc. 
didmiesčiuose gyvenančių respondentų. 13,2 proc. mieste ir 12,7 proc. kaime / vienkiemyje 
gyvenančių asmenų tokiam draudimui nelinkę pritarti.  
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2.4.1.5 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno mariose“; pasiskirstymas pagal gyvenamosios 

vietovės tipą ir dydį (N = 1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui Kauno mariose pritaria 67,3 proc. respondentų, kurių 
šeimos vienam nariui tenkančios pajamos sudaro iki 200 Eur. Kas 3-ias (34,7 proc.) 
respondentas, kurio šeimos vienam nariui tenkančios pajamos viršija 500 Eur, laikosi neutralios 
pozicijos verslinės žvejybos draudimo Kauno mariose klausimu. Labiausiai tokiems draudimams 
nepritaria respondentai, kurių šeimos vienam nariui tenkančios pajamos sudaro 201–300 Eur. 

 

2.4.1.6 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno mariose“; pasiskirstymas pagal pajamas, tenkančias 

vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui Kuršių mariose labiausiai pritaria 25–34 m. ir 35–44 m. 
amžiaus respondentai (atitinkamai po 59,1 proc.). 15,1 proc. 45–54 m. ir 16,1 proc. 55 m. ir 
vyresnių respondentų nepritaria arba visiškai nepritaria tam, kad verslinė žvejyba Kuršių 
mariose būtų uždrausta. 
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2.4.1.7 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; pasiskirstymas pagal amžių (N = 1233) 

Verslinės žvejybos draudimui Kuršių mariose labiausiai pritaria aukštąjį išsilavinimą įgiję 
respondentai (61,6 proc.). Profesinį ir žemesnį išsilavinimą turintys respondentai labiau linkę 
nepritarti verslinės žvejybos uždraudimui Kuršių mariose ir net kas 5-as (20,9 proc.) pradinį ar 
nebaigtą vidurinį išsilavinimą turintis respondentas tokiam draudimui linkęs nepritarti.  

 

2.4.1.8 pav. Klausimas „Prašome nurodykite savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; pasiskirstymas pagal išsilavinimą (N = 

1233) 

Kad verslinė žvejyba Kuršių mariose būtų uždrausta, pritaria arba visiškai pritaria 
daugiau nei pusė dirbančių respondentų ir studentų (atitinkamai 55,7 proc. ir 50,9 proc.). 
Verslinės žvejybos draudimui Kuršių mariose labiausiai linkę nepritarti nedirbantys ir pensinio 
amžiaus asmenys (atitinkamai 18,1 proc. ir 22,1 proc.). 
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2.4.1.9 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; pasiskirstymas pagal užimtumo statusą (N 

= 1233) 

 

Verslinės žvejybos uždraudimui Kuršių mariose visiškai pritaria arba pritaria 57,7 proc. 
didmiesčiuose gyvenančių respondentų. 18,3 proc. mieste ir 15,1 proc. kaime / vienkiemyje 
gyvenančių asmenų tokiam draudimui linkę nepritarti. 

 

2.4.1.10 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; pasiskirstymas pagal gyvenamosios 

vietovės tipą ir dydį (N = 1233)  

Verslinės žvejybos draudimui Kuršių mariose pritaria 58,8 proc. respondentų, kurių 
šeimos vienam nariui tenkančios pajamos sudaro iki 200 Eur. Labiausiai šiam draudimui 
nepritaria respondentai, t. y. kas 5-as (20,1 proc.), kurių šeimos vienam nariui tenkančios 
pajamos sudaro 201–300 Eur. 
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2.4.1.11 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kuršių mariose“; pasiskirstymas pagal pajamas, tenkančias 

vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui ežeruose / tvenkiniuose labiausiai pritaria 25–34 m. ir 35–
44 m. amžiaus respondentai (atitinkamai 59,1 proc. ir 62,7 proc.). 14,7 proc. 45–54 m. ir 14,9 
proc. 55 m. ir vyresnių respondentų nepritaria arba visiškai nepritaria tam, kad verslinė žvejyba 
ežeruose / tvenkiniuose būtų uždrausta.  

 

2.4.1.12 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“; pasiskirstymas pagal amžių (N = 

1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui ežeruose / tvenkiniuose labiausiai pritaria aukštąjį 
išsilavinimą įgiję respondentai (65,0 proc.). Profesinį ir žemesnį išsilavinimą turintys 
respondentai tokiam draudimui labiau linkę nepritarti.  
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2.4.1.13 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“; pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

(N = 1233) 

Kad verslinė žvejyba ežeruose / tvenkiniuose būtų uždrausta, pritaria arba visiškai 
pritaria 58,9 proc. dirbančių asmenų. Verslinės žvejybos draudimui ežeruose / tvenkiniuose 
labiausiai linkę nepritarti pensininkai ir nedirbantys respondentai (atitinkamai 19,5 proc. ir 15,2 
proc.).  

 

2.4.1.14 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“; pasiskirstymas pagal užimtumo 

statusą (N = 1233) 

 

Verslinės žvejybos uždraudimui ežeruose / tvenkiniuose visiškai pritaria arba pritaria 
60,8 proc. miesteliuose ir 59,2 proc. didmiesčiuose gyvenančių respondentų. Kas 5-as (19,3 
proc.) mieste gyvenantis respondentas tokiam draudimui linkęs nepritarti. 
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2.4.1.15 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems teiginiams“: 
teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“; pasiskirstymas pagal 

gyvenamosios vietovės tipą ir dydį (N = 1233) 

 

Verslinės žvejybos draudimui ežeruose / tvenkiniuose labiausiai pritaria arba visiškai 
pritaria respondentai (67,9 proc.), kurių šeimos vienam nariui tenkančios pajamos sudaro iki 
200 Eur. Labiausiai šiam draudimui nepritaria respondentai, kurių šeimos vienam nariui 
tenkančios pajamos sudaro 201–300 Eur (17,8 proc.).  

 

2.4.1.16 pav. Klausimas „Prašome nurodyti savo pritarimą / nepritarimą toliau pateiktiems 
teiginiams“: teiginys „Verslinė žvejyba turi būti draudžiama ežeruose / tvenkiniuose“; pasiskirstymas pagal 

pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 
 

Respondentų pritarimo / nepritarimo verslinės žvejybos uždraudimui Kauno mariose, 
Kuršių mariose, taip pat ežeruose / tvenkiniuose pasiskirstymas pagal socialinius-demografinius 
pjūvius detaliai pateikiamas Studijos 2 priede.  

Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus galima teigti, jog: 

▪ daugiau nei pusė respondentų (nuo 51,7 proc. iki 57,8 proc.) visiškai pritaria arba 
pritaria teiginiams, kad verslinė žvejyba turi būti draudžiama Kauno ir Kuršių 
mariose bei ežeruose / tvenkiniuose;  
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▪ verslinės žvejybos draudimui labiau pritaria vyrai, nemokamos žvejybos teisės 
neturintys respondentai, šalies didmiesčių gyventojai, 25–34 m. ir 35–44 m. amžiaus 
respondentai, taip pat apklausoje dalyvavę asmenys, kurių šeimos vienam nariui 
tenkančios pajamos sudaro iki 200 Eur; 

▪ verslinės žvejybos draudimui Kauno ir Kuršių mariose, taip pat ežeruose / 
tvenkiniuose labiausiai pritaria aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai ir dirbantys 
asmenys; 

▪ su verslinės žvejybos draudimu labiausiai linkę nesutikti nedirbantys ir pensinio 
amžiaus asmenys, taip pat asmenys, kurių amžius 45 m. ir daugiau; 

▪ du trečdaliai (67,4 proc.) Kauno apskrities gyventojų visiškai pritaria arba pritaria 
verslinės žvejybos draudimui Kauno mariose; mažiausiai tokiam draudimui pritaria 
Marijampolės ir Šiaulių gyventojai; 

▪ verslinės žvejybos draudimui Kuršių mariose labiausiai linkę pritarti Utenos ir 
Vilniaus apskričių gyventojai, mažiausiai – Marijampolės ir Šiaulių apskričių 
gyventojai; 

▪ verslinės žvejybos draudimui ežeruose / tvenkiniuose labiausiai linkę pritarti Alytaus 
ir Kauno apskričių gyventojai, labiausiai tokiam draudimui nepritaria Telšių ir Šiaulių 
apskričių respondentai. 

APIBENDRINIMAS 

Antrajame Studijos skyriuje surinkta ir analizuota informacija apie verslinės žvejybos Lietuvos 
vidaus telkiniuose sektorių, ES šalių vidaus vandenų verslinės žvejybos situaciją ir verslinės 
žvejybos socialinius-ekonominius rodiklius. Pastebėti svarbiausi aspektai: 

▪ Lietuvos verslinės žvejybos įmonių sugautų žuvų kiekis 2015–2019 m. laikotarpiu 
sumažėjo nuo 1481,9 t iki 1316,9 t (11,1 proc.). Lietuvos verslinės žvejybos sugautos 
žuvies produkcija minėtuoju laikotarpiu augo: 2019 m. sugautos žuvies produkcijos 
pagaminta 25,8 proc. daugiau nei 2015 m. (2019 m. – 153 473 t, 2015 m. – 121 995 t.)  

▪ ES verslinės žvejybos sektorius traukiasi. Tai daugiausia lemia konkuravimas su mėgėjų 
žvejyba, akvakultūra, mažėjantis pelningumas, verslinės žvejybos uždraudimas kai 
kuriuose telkiniuose dėl aplinkosauginių ar socialinių priežasčių. 

▪ Estijoje bendri verslinės žvejybas laimikiai vidaus vandenyse kasmet didėja. 
▪ Latvijoje žvejyba vidaus vandenyse pastaraisiais metais sparčiai nyksta. Tai lemia 

žvejybos gaudyklėmis ir tinklais uždraudimas daugelyje ežerų ir upių siekiant plėtoti 
rekreacinę žvejybą ir mėgėjų žvejybą.  

▪ Lenkijos vidaus vandenyse sugautų žuvų kiekis 2015–2019 m. laikotarpiu sumažėjo 20,9 
proc. 

▪ Vokietijos verslinės žvejybos sąlygos jau kurį laiką tampa vis sudėtingesnės. Žvejų 
verslininkų laimikiai šiais metais buvo mažiausi nuo 1910 m. (esminės priežastys: 
kormoranai ir labai sudėtingos ir griežtos gamtos apsaugos taisyklės).  

▪ Švedijoje sugavimai vidaus vandenyse 2017 m. sudarė maždaug 10,8 tūkst. t. Tai buvo 
profesionalių žvejų laimikiai, apie kuriuos pranešė 179 vidaus vandenų žvejybos objektai, 
ir pramoginės žvejybos, kuri labai svarbi Švedijoje, laimikiai. Apie 1,6 mln. žmonių 
užsiima pramogine žvejyba, iš viso tam skiria 13,3 mln. žvejybos dienų.   

▪ Verslinės žvejybos vidaus vandenyse laimikis Lietuvoje 2018 m. buvo 0,97 tūkst. t (15,7 
proc. mažiau nei 2017 m.). Verslinės žvejybos laimikis taip pat mažėjo Suomijoje – 2018 
m. laimikis buvo 20 proc. mažesnis nei 2017 m. Kitose analizuojamosiose ES šalyse 
verslinės žvejybos laimikis 2018 m. buvo didesnis nei 2017 m. (kaip Estijoje ir Lenkijoje) 
arba išliko toks pat (kaip Latvijoje ir Vokietijoje). Lietuvoje 2018 m. vienam gyventojui 
teko 2,9 kg sugauto verslinės žvejybos laimikio. Tai yra didžiausias vienam gyventojui 
tenkantis kiekis, sugautas verslinės žvejybos vidaus vandenyse metu, palyginti su kitomis 
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ES šalimis (konkrečiai su Estija, Latvija, Lenkija, Vokietija, Švedija ir Suomija).   
▪ Lietuvos verslinės žuvininkystės sektoriuje 2016–2018 m. didėjo ir pajamos, ir išlaidos. 

Pajamos 2016–2018 m. išaugo 8,4 proc., o išlaidos – tik 1,6 proc. 
▪ Remiantis 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ užsakymu 

atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, didžioji dalis respondentų (51,7–
57,8 proc.) visiškai pritaria arba pritaria verslinės žvejybos uždraudimui Kauno ir Kuršių 
mariose bei ežeruose / tvenkiniuose.  
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3. VIDAUS VANDENŲ MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS SEKTORIAUS ANALIZĖ 
 

Mėgėjų žvejybos situaciją atspindinčių statistinių rodiklių Lietuvoje šiuo metu nėra, t. y. 
duomenys apie žvejus mėgėjus nėra registruojami. Lietuvoje vis dar stinga duomenų apie žvejų 
mėgėjų žvejybos intensyvumą, naudojamus mėgėjų žvejybos ir vėžiavimo įrankius, orientacinį 
per metus sugaunamų žuvų ir vėžių kiekį pagal jų rūšinę sudėtį, vandens telkinių kategorijas, 
žvejybos intensyvumą, sugautų žuvų panaudojimą, kiek išleidžiama žvejybos įrangai, masalams, 
transportui skirtų ir kitų tiesiogiai su žvejyba susijusių lėšų, kaip vertinamas žvejybos kontrolės 
darbas, kaip dažnai žvejai mėgėjai būna patikrinami kontrolės metu ir kt. Šiuos aspektus 
išsamiau leidžia nagrinėti Studijos metu atlikta visuomenės ir žvejų mėgėjų apklausa, kurios 
empiriniai radiniai plačiau pristatomi šio skyriaus poskyriuose.   

Iki šiol buvo atlikta vos keletas žvejų mėgėjų studijų, leidžiančių identifikuoti mėgėjiškos 
žvejybos situaciją Lietuvoje. Šiuo požiūriu reikšminga paminėti 2006 m. atliktą tyrimą 
„Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse“255, kurio metu buvo 
apklausta 1 000 18 metų ir vyresnio amžiaus respondentų. Tyrimas vyko 20 miestų ir 63 
kaimuose. Ši apklausa atlikta pagal VšĮ „Aivaturas“ užsakymą vykdant „Interreg / Tacis“ projektą 
„Pasienio žuvys“.  

Panašus tyrimas buvo atliktas 2003 m. (2003 m. gruodžio 4–7 d. visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko naują reprezentatyvią gyventojų apklausą „Žvejyba ir 
išlaidos jai“). Šiame kontekste taip pat prasminga paminėti asociacijos sąjungos „Žuvininkų 
rūmai“ 2002 m. gruodžio mėn. užsakytą specialų tyrimą, kurį atliko agentūra „Vilmorus“. 

Tyrimas apie žvejus mėgėjus atliktas ir 2019 m. – „Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų 
ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais“, kurį Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko UAB „Socialinės informacijos centras“256. Tyrimo metu 
atlikta kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo tikslinė grupė – 18 metų ir vyresni 
Lietuvos gyventojai. Apklausos imtis – 1 003 respondentai (iš kurių 190 – žvejai mėgėjai). 

Detali minėtųjų tyrimų analizė pateikiama 3.3 poskyryje.  

Naujausiu tyrimu galima įvardyti 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos 
projektai“ atliktą visuomenės nuomonės apklausą apie mėgėjų žvejybą, apimančią įvairių 
socialinių grupių, miestų ir kaimų gyventojus, taip pat mėgėjus žvejus, žvejojančius skirtingais 
mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais skirtinguose Lietuvos regionuose. Šio tyrimo rezultatai 
detaliai pristatomi Studijos 3 skyriaus poskyriuose ir Studijos 2 priede. 

 

3.1. Apklausa apie mėgėjų žvejybos intensyvumą Lietuvoje ir jos rezultatų analizė 
 

2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ (Aplinkos ministerijos 
užsakymu) buvo atlikta visuomenės nuomonės apklausa apie mėgėjų žvejybą, apimanti įvairių 
socialinių grupių, miestų ir kaimų gyventojus, taip pat mėgėjus žvejus, žvejojančius skirtingais 
mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais skirtinguose Lietuvos regionuose. Atliekant apklausą, surinkti 
ir susisteminti projektui įgyvendinti reikalingi statistiškai patikimi duomenys257 apie dažniausiai 
naudojamus mėgėjų žvejybos ir vėžiavimo įrankius, orientacinį per metus sugaunamų žuvų ir 
vėžių kiekį pagal jų rūšinę sudėtį, vandens telkinių kategorijas, žvejybos intensyvumą, sugautų 
žuvų panaudojimą, kiek išleidžiama žvejybos įrangai, masalams, transportui skirtų ir kitų 

 
255 Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio 
vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 

2007 (http://elibrary.lt/resursai/DB/Zuvininkyste/leidiniai/metodikos_liet/Megejiska_ir_rekreacine_Zvejyba.pdf). 
256 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
257 Atlikta reprezentatyvi apklausa 95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe. 
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tiesiogiai su žvejyba susijusių lėšų, kaip vertinamas žvejybos kontrolės darbas ir kaip dažnai 
žvejai būna patikrinami kontrolės metu. 

Detali tyrimo metodika pateikiama Studijos įvade ir 2 priede, klausimyno struktūra 
pateikiama Studijos 1 priede. 

Tyrime dalyvavo 1 233 respondentai, iš kurių 53,2 proc. – vyrai, 46,8 proc. – moterys. Kas      
10-as (9,7 proc.) respondentas turi nemokamą teisę žvejoti. Kas 3-ias (32,7 proc.) tyrime 
dalyvavęs respondentas buvo 55 m. ir vyresnis, kas 5-as – 35–44 m. ir 45–54 m. amžiaus 
(atitinkamai 20,0, proc. ir 18,8 proc.). 18–34 m. amžiaus respondentai sudarė 28,5 proc. visos 
imties. Daugiau nei pusė (57,7 proc.) respondentų yra žvejoję per savo gyvenimą bent kartą, 
didžioji dalis (nuo 61,9 proc. iki 66,0 proc.) 25–54 m. amžiaus respondentų yra žvejoję per savo 
gyvenimą nors kartą, tačiau kas          3-iam šių amžiaus grupių atstovui nėra tekę žvejoti. Nors 
kartą per savo gyvenimą žvejoti bandžiusių respondentų mažiausiai 18–24 m. ir 55 m. ir 
vyresnių amžiaus grupėse (detaliau žr. 3.3 skyrių). 

Daugiau nei pusė (57,7 proc.) respondentų yra bent kartą žvejoję per savo gyvenimą, 
tačiau 42,3 proc. asmenų – nė karto. 

 

3.1.1 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“ (N = 1233) 

Didžiajai daliai (80,2 proc.) vyrų gyvenime yra tekę žvejoti, kas 5-as (19,8 proc.) vyras per 
savo gyvenimą nėra žvejojęs. Per savo gyvenimą nors kartą žvejojo kas 3-ia (32,3 proc.) moteris. 

 

3.1.2 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal lytį 
(N = 1233) 

3 iš 4-ių respondentų, turinčių nemokamą žvejybos teisę, yra nors kartą žvejoję per savo 
gyvenimą, tačiau kas 4-am (23,3 proc.) nemokamą žvejybos teisę turinčiam respondentui nėra 
tekę žvejoti. Kiek daugiau nei pusė (55,7 proc.) žvejybos teisės neturinčių respondentų bandę 
žvejoti, 44,3 proc. – nėra bandę.  
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3.1.3 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
nemokamos žvejybos teisės turėjimą (N = 1233) 

Didžioji dalis (61,9–66,0 proc.) 25–54 m. amžiaus respondentų yra žvejoję per savo 
gyvenimą nors kartą, tačiau kas 3-iam šių amžiaus grupių atstovui nėra tekę žvejoti. Nors kartą 
per savo gyvenimą bandžiusių žvejoti respondentų mažiausiai 18–24 m. ir 55 m. ir vyresnių 
amžiaus grupėse.  

 

3.1.4 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal amžių 
(N = 1233) 

Nors kartą gyvenime yra bandę žvejoti didžioji dalis (62,5 proc.) aukštąjį išsilavinimą 
įgijusių respondentų. Daugiau nei pusė (53,7 proc.) pradinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą 
turinčių respondentų nėra bandę žvejoti.  

 

3.1.5. pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
išsilavinimą (N = 1233) 

Daugiau nei pusė (nuo 55,1 proc. iki 59,3 proc.) dirbančių ir nedirbančių respondentų, taip 
pat pensinio amžiaus asmenų nors kartą yra žvejoję per savo gyvenimą. Per savo gyvenimą bandęs 
žvejoti tik kas 3-ias (35,8 proc.) studentas.  

47,1%

37,5%

38,1%

34,0%

54,7%

52,9%

62,5%

61,9%

66,0%

45,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55 m. ir daugiau

45-54 m.

35-44 m.

25-34 m.

18-24 m.

Taip Ne

37,4%

45,3%

40,7%

53,7%

62,6%

54,7%

59,3%

46,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aukštasis

Profesinis

Vidurinis

Pradinis/nebaigtas vidurinis

Taip Ne



101 

 

 

3.1.6. pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
užimtumo statusą (N = 1233) 

Didžioji dalis nors kartą žvejojusių respondentų gyvena santuokoje ar partnerystėje (60,1 
proc.). Kas 2-am (47,6 proc.) be partnerio (-ės) gyvenančiam respondentui per savo gyvenimą 
nėra tekę žvejoti.  

 

3.1.7 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal šeiminę 
padėtį (N = 1233) 

Per savo gyvenimą nors kartą yra bandę žvejoti 67,0 proc. miestuose (Alytus, 
Marijampolė, Mažeikiai ir kt., kuriame gyventojų skaičius viršija 20 tūkst.) gyvenančių 
respondentų. Mėginę žvejoti ir daugiau nei pusė kitose gyvenamosiose vietovėse gyvenančių 
respondentų; visgi mažiausias bandžiusių žvejoti respondentų skaičius pastebimas miesteliuose.  

 

3.1.8 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
gyvenamosios vietovės tipą ir dydį (N = 1233) 
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Daugiausia per savo gyvenimą bandžiusių žvejoti respondentų gyvena Klaipėdos ir Šiaulių 
apskrityse (atitinkamai 76,6 proc. ir 76,4 proc.), tačiau žvejyba pati nepopuliariausia tarp Kauno 
ir Panevėžio apskrityse gyvenančių respondentų (atitinkamai 38,0 proc. ir 41,0 proc.). 

 

3.1.9 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal apskritį, 
kurioje gyvenama (N = 1233) 

 

Didžioji dalis (64,1 proc.) bent kartą per savo gyvenimą bandžiusių žvejoti asmenų dalis 
pastebima tarp respondentų, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, sudaro 
vos iki 200 Eur per mėnesį. Per savo gyvenimą nė karto nežvejoję daugiau nei 43 proc. 
respondentų, kurių šeimos pajamos vienam šeimos nariui sudaro 301–500 Eur ir daugiau. 

 

3.1.10 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 

 

3 iš 4 respondentų (70,5 proc.) nurodė, kad per pastaruosius 12 mėn. jiems neteko 
žvejoti, taigi trečdaliui (29,5 proc.) respondentų per šį laikotarpį yra tekę žvejoti.  
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3.1.11 pav. Klausimas „Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. žvejojote savo malonumui ar savo reikmėms?“ 
(N = 1233) 

 

3.2. Žvejų mėgėjų apklausos rezultatai  
 

Šiame poskyryje pateikiami žvejų mėgėjų apklausos rezultatai (imtis – 364 respondentai, 
t. y. apklausoje dalyvavę asmenys, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą yra žvejoję savo 
malonumui ir savo reikmėms).  

 

Žvejų mėgėjų žvejybos praktika ir patirtis 

Atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei trečdalis (39,6 proc.) žvejų mėgėjų per 
pastaruosius 12 mėn. žvejojo daugiau nei 20 kartų, kas 3-ias (30,5 proc.) nurodo žvejojęs 5–20 
kartų. 29,9 proc. respondentų per pastaruosius 12 mėn. žvejojo 1–4 kartus. 

 

3.2.1 pav. Klausimas „Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. žvejojote savo malonumui ar savo reikmėms?“ 
(N = 364) 

Atliekant tyrimą, analizuoti duomenys apie dažniausiai naudojamus mėgėjų žvejybos ir 
vėžiavimo įrankius ir žvejybos vietas pagal vandens telkinių kategorijas (upės (atskirai Nemunas 
ir Nėris, kitos upės), ežerai ir tvenkiniai, Kuršių marios, Kauno marios).  

3 iš 4-ių žvejų mėgėjų (79,4 proc.) nurodo, kad per pastaruosius 12 mėn. teko žvejoti 
tvenkiniuose ir ežeruose, kas 3-čias (31,9 proc.) žvejojo Nemune ir kitose upėse (išskyrus 
Nemuną ir Nerį; 39,8 proc.). Per pastaruosius 12 mėn. Kuršių ir Kauno mariose žvejojo kas 2-as 
(47,6 proc.) žvejys mėgėjas. Neryje per pastaruosius 12 mėn. žvejojo tik kas 10-as žvejys 
mėgėjas.  
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3.2.2 pav. Klausimas „Kuriuose vandens telkiniuose žvejojote per pastaruosius 12 mėn.“ (N = 364) 

Kas 4-as (24,7 proc.) žvejys mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. tvenkiniuose ir ežeruose 
žvejojo daugiau nei 20 kartų. 5–20 kartų šiuose vandens telkiniuose žvejojo taip pat kas 4-as 
(26,9 proc.) žvejys mėgėjas. 

 

3.2.3 pav. Klausimas „Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. žvejojote toliau išvardytuose Lietuvos vandens 
telkiniuose?“ (N = 364) 

Žvejai mėgėjai dažniausiai naudoja žvejybos įrankį meškerę, kurią daugiau nei 10 kartų 
per pastaruosius 12 mėn. naudojo kas 4-as (25,5 proc.) respondentas. Analizuojant skirtingas 
meškerių rūšis, žvejai mėgėjai populiariausiu įrankiu laiko spiningą (per pastaruosius 12 mėn. 
daugiau nei 10 kartų spiningą naudojo kas 3-ias (34,6 proc.) žvejys mėgėjas). Plūdinę ar dugninę 
meškerę – kas 5-as žvejys mėgėjas. Povandeninės žvejybos šautuvai, muselinės meškerės, 
bučiukas / samtelis vėžiams gaudyti tarp žvejų mėgėjų nėra populiarūs įrankiai  
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3.2.4 pav. Klausimas „Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. naudojote toliau išvardytus žvejybos ir (ar) 
vėžiavimo įrankius?“ (N = 364) 

 

Žvejų mėgėjų sugautos žuvys, jų kiekiai ir sugautų žuvų panaudojimas 

Atliekant tyrimą, analizuoti duomenys apie per metus sugaunamų žuvų ir vėžių kiekį pagal 
jų rūšinę sudėtį ir sugautų žuvų panaudojimas (kiek suvartojama maistui, paleidžiama, 
dovanojama, parduodama ir kt.). 

Per pastaruosius 12 mėn. žvejų mėgėjų didžiausią sugautų žuvų kiekį sudaro lydekos ir 
karšiai, palyginti su kitomis žuvų rūšimis (per 12 mėn. sugauta atitinkamai apie 3 856 kg ir 3 151 
kg šių žuvų). Didžiausias lydekų ir karšių kiekis sugautas tvenkiniuose ir ežeruose, taip pat 
Nemune, mažiausiai – Baltijos jūroje, Neryje ir Kauno mariose. Mažiausiai sugauta eršketų (vos 
apie 12 kg). Įvairių rūšių vėžių per pastaruosius 12 mėn. sugauta apie 498 kg. Ddidžiausias jų 
kiekis sugautas vėžiaujant tvenkiniuose ir ežeruose. 
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3.2.1 lentelė. Klausimas „Prašome užpildyti toliau esančią lentelę apie per pastaruosius 12 mėn. sugautų 
žuvų kiekį (kg)“ (N = 364) 

LT 
vandenys 

Lašiš
a 

Šlaki
s 

Upėtak
is 

Lydek
a 

Ešery
s 

Karši
s 

Sterka
s 

Ungury
s 

Stinta Stintel
ė 

Kuoja 

Nemune 7 5 29 397 354 1166,
5 

212,5 – 5 – 438 

Neryje 59 – – 82 3 – – –  – 1 
Kitose 
upėse 

6 47 62,6 300,2 374,3 150 18 2 23 – 168,3 

Kuršių 
mariose 

1 – – 175,5 665,7 297,5 217 1 1153 11 48 

Kauno 
mariose 

– – 5 104 423 99 202 – 3 – 96 

Tvenkiniuo
se ir 
ežeruose 

1 – 60 2786,
9 

1787 1427,
8 

306 59 16 8 825,9 

Baltijos 
jūroje 

73 17 – 10 5 10 – – 143,5 67 – 

Pagavau kg, 
iš viso: 

147 69 156,6 3855,
6 

3612 3150,
8 

955,5 62 1343,
5 

86 1577,
2 

Lentelės tęsinys 
LT vandenys Menk

ė 
Plekšn
ė 

Eršketa
s 

Šama
s 

Lynas Karpis Karosa
s 

Šapala
s 

Vėgėl
ė 

Kita 
žuvis 

Nemune 30 – – 61 11,2 18 86 160,3 13 21 
Neryje – – – – – – – 11 – 0,3 
Kitose upėse 31 – – 12 17 36 13 228,6 4 34 
Kuršių 
mariose 

5 4,5 – 5 1 31 17 – 14 – 

Kauno 
mariose 

– – – 26 10,5 74,4 121 – 2 – 

Tvenkiniuos
e ir ežeruose 

– - 7 214,5 972,8 2020,5 745,1 131 22,3 144,7 

Baltijos 
jūroje 

653 286 5 – – – – – – 47,5 

Pagavau kg, 
iš viso: 

719 290,5 12 318,5 1012,
5 

2179,
9 

982,1 530,9 55,3 247,
5 

Lentelės tęsinys 
LT vandenys Vėžiai (plačiažnypliai ir 

siauražnypliai) 
Vėžiai (invaziniai (rainuotieji ir 

žymėtieji)) 
Nemune – – 
Neryje – – 
Kitose upėse 3 40 
Kuršių mariose – – 
Kauno mariose – 0,2 
Tvenkiniuose ir ežeruose 273 181,3 
Baltijos jūroje – – 
Pagavau kg, iš viso: 276 221,5 

 

Dažniausiai žvejai mėgėjai sugautą žuvį suvartoja maistui (kas 2-as), taip pat paleidžia atgal 
į vandens telkinius. Rečiausiai sugautas žuvis parduoda ir dovanoja.  
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3.2.5 pav. Sugautų žuvų panaudojimas (išvestiniai duomenys pateikus klausimą „Prašome užpildyti toliau 
esančią lentelę apie per pastaruosius 12 mėn. sugautų žuvų panaudojimą“) (N = 364) 

 

Žvejų mėgėjų žvejybos kontrolė 

Atliekant tyrimą, analizuota, kaip žvejai mėgėjai vertina žvejybos kontrolės darbą, kaip 
dažnai žvejai mėgėjai būna patikrinti kontrolės metu. Atliktas tyrimas atskleidė, kad net 40,1 
proc. žvejų mėgėjų per pastaruosius 5 metus žvejybos metu nė karto nebuvo patikrinti gamtos 
apsaugos inspekcijos. Kas 4-as (24,5 proc.) žvejys mėgėjas buvo patikrintas 2–3 kartus, kartą – 
kas 5-as (18,7 proc.). 

 

3.2.6 pav. Klausimas „Kaip dažnai buvote gamtos apsaugos inspekcijos patikrinti žvejybos metu per 
pastaruosius 5 metus?“ (N = 364) 

Kas 3-ias (35,7 proc.) žvejys mėgėjas Lietuvoje vykdomą žvejybos kontrolę vertina gerai, 
kas 6-as (16,8 proc.) – puikiai. Visgi kas 3-ias (32,7 proc.) vykdomą kontrolę vertina blogai arba 
labai blogai.  

 

3.2.7 pav. Klausimas „Kaip vertinate Lietuvoje vykdomą žvejybos kontrolę?“ (N = 364) 

 

3.3. Žvejų mėgėjų žvejybos socialinių-ekonominių rodiklių apžvalga 

Atliekant žvejų mėgėjų apklausą, analizuoti socialiniai-ekonominiai rodikliai: išsilavinimo, 
užimtumo, šeiminės padėties ir pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui. Šie rodikliai 
reprezentuoja visuomenės (tarp jų ir žvejų mėgėjų) socialinį-ekonominį portretą. 
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42,4 proc. tyrime dalyvavusių respondentų yra įgiję profesinį išsilavinimą, kas 3-ias (33,8 
proc.) – aukštąjį išsilavinimą. Pradinį / nebaigtą vidurinį ir vidurinį išsilavinimą yra įgijęs kas 5-
as (23,8 proc.) respondentas. 

  
3.3.1 pav. Respondentų išsilavinimas (N=1233) 

Didžioji dalis (69,5 proc.) respondentų yra dirbantys, kas 10-as (11,2 proc.) – šiuo metu 
neturintis darbo. 15,0 proc. respondentų nurodė esantys pensininkai, 4,3 proc. – studentai. 
Didžioji dalis (62,9 proc.) tyrime dalyvavusių respondentų yra susituokę arba gyvena su 
partneriu (-e), kas 5-as (20,4 proc.) gyvena be partnerio (-ės) ar yra išsiskyręs (-usi), 16,7 proc. 
yra nevedę (netekėjusios). Kas 2-as (47,2 proc.) respondentas nurodė, kad pajamos, tenkančios 
vienam jo šeimos nariui per mėnesį, sudaro daugiau nei 500 Eur, kas 4-o (26,8 proc.) 
respondento šeimos nariui tenkančios pajamos sudaro 301–500 Eur. Kas 4-as (26,0 proc.) 
respondentas atskleidė, kad pajamos, tenkančios vienam jo šeimos nariui per mėnesį, sudaro tik 
iki 300 Eur. 

 

3.3.2 pav. Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 

Nors kartą gyvenime žvejoti yra bandę didžioji dalis (62,5 proc.) aukštąjį išsilavinimą 
įgijusių respondentų. Daugiau nei pusė (53,7 proc.) pradinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą 
turinčių respondentų nėra bandę žvejoti. 

 

3.3.3 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
išsilavinimą (N = 1233) 

Daugiau nei pusė (nuo 55,1 proc. iki 59,3 proc.) dirbančių ir nedirbančių respondentų, 
taip pat pensinio amžiaus asmenų nors kartą per savo gyvenimą yra žvejoję. Per savo gyvenimą 
bandęs žvejoti tik kas 3-ias (35,8 proc.) studentas. 
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3.3.4 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 
užimtumo statusą (N = 1233) 

Didžioji (64,1 proc.) dalis bent kartą per savo gyvenimą bandžiusių žvejoti asmenų 
pastebima tarp respondentų, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, sudaro 
vos iki 200 Eur per mėnesį. Per savo gyvenimą nėra bandę žvejoti daugiau nei 43 proc. 
respondentų, kurių šeimos pajamos vienam šeimos nariui sudaro 301–500 Eur ir daugiau. 

 

3.3.5 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal pajamas, 
tenkančias vienam šeimos nariui per mėnesį (N = 1233) 

 

Kas 10-as (9,7 proc.) respondentas turi nemokamos žvejybos teisę, likusi dalis (90,3 

proc.) nemokamos žvejybos teisės neturi. 

 

3.3.6 pav. Respondentų nemokamos žvejybos teisės turėjimas (N = 1233) 

3 iš 4-ių respondentų, turinčių nemokamą žvejybos teisę, yra nors kartą žvejoję per savo 

gyvenimą, tačiau kas 4-am (23,3 proc.) nemokamą žvejybos teisę turinčiam respondentui nėra 

tekę žvejoti. Kiek daugiau nei pusė (55,7 proc.) žvejybos teisės neturinčių respondentų yra 

bandę žvejoti, 44,3 proc. – nėra bandę. 
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3.3.6 pav. Klausimas „Ar esate kada nors žvejojęs (-usi) per savo gyvenimą?“: pasiskirstymas pagal 

nemokamos žvejybos teisės turėjimą (N = 1233) 

 

15,9 proc. žvejų mėgėjų, tarp kurių itin populiari žvejyba ežeruose ir tvenkiniuose, taip pat 
upėse (išskyrus Nemuną ir Nerį), nurodė turintys nemokamos žvejybos teisę. Žvejyba Kauno 
mariose ir Kuršių mariose, taip pat Neryje ir Nemune kur kas populiaresnė tarp žvejų mėgėjų, 
kurie šios teisės neturi. 

 

3.3.7 pav. Klausimas „Kuriuose vandens telkiniuose žvejojote per pastaruosius12 mėn.?“: pasiskirstymas 

pagal nemokamos žvejybos teisės turėjimą / neturėjimą (N = 364) 

 

Kas 3-ias (30,8 proc.) žvejys mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. žvejybos įrangai ir 

priemonėms skyrė iki 49 Eur, kas 4-as (23,4 proc.) – 50–100 Eur. Daugiau nei 1 000 Eur žvejybai 

skyrė kas 10-as (10,0 proc.) žvejys mėgėjas. 

Mėgėjų žvejybos leidimams kas 2-as (52,8 proc.) žvejys mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. 

skyrė iki 20 Eur, kas 5-as (22,8 proc.) mėgėjų žvejybos leidimams per pastaruosius 12 mėn. 

išleido daugiau nei 51 Eur. 

Kas 3-ias (29,9 proc.) žvejys mėgėjas per metus masalams skyrė iki 10 Eur. Daugiau nei 

201 Eur masalams skyrė 17,3 proc. žvejų mėgėjų. 

Trečdalio (30,5 proc.) žvejų mėgėjų per pastaruosius 12 mėn. transporto, apgyvendinimo 

ir kitos tiesiogiai su žvejyba Lietuvoje susijusios išlaidos sudarė 11–100 Eur, 28 proc. žvejų 

nurodė, kad šios išlaidos per metus viršijo 201 Eur. 

 

44,3%

23,3%

55,7%

76,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Neturi

Turi

Taip Ne

48,4%

12,1%

3,4%

15,5%

5,2%

79,3%

19,0%

38,9%

35,6%

11,1%

28,4%

24,2%

79,4%

17,6%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Upėse (išskyrus Nemuną ir Nerį)

Nemune

Neryje

Kuršių mariose

Kauno mariose

Ežeruose ir tvenkiniuose

Baltijos jūroje

Neturi nemokamos žvejybos teisės Turi nemokamos žvejybos teisę



111 

 

Žvejybos įrangai ir priemonėms: 

 

Mėgėjų žvejybos leidimams (žvejo mėgėjo bilietams, leidimams žvejybai išnuomotuose telkiniuose, žvejo 

mėgėjo kortelėms): 

 

Masalams (dirbtiniams ir natūraliems): 

 

Transportui, apgyvendinimui ir kitoms tiesiogiai su žvejyba Lietuvoje susijusioms išlaidoms: 

 

3.3.8 pav. Klausimas „Kiek vidutiniškai eurų per pastaruosius 12 mėn. skyrėte žvejybai (žvejybos 

priemonės, žvejo bilietas, masalas, transportas ir kitos tiesiogiai su žvejyba susijusios išlaidos)?“ (N = 364) 

 

Apibendrinant socialinius-ekonominius apklausoje dalyvavusių respondentų duomenis, 
galima teigti, kad: 
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▪ žvejyba populiaresnė miestuose, kuriuose gyventojų skaičius viršija 20 tūkst. (Alytus, 
Marijampolė, Mažeikiai ir kt.), Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse, taip pat tarp asmenų, 
kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, sudaro iki 200 Eur per 
mėnesį; 

▪ žvejai mėgėjai daugiausia lėšų skiria žvejybos įrangai ir priemonėms. Kas 3-ias žvejys 
mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. žvejybos įrangai ir priemonėms skyrė iki 49 Eur, 
kas 4-as – 50–100 Eur. Daugiau nei 1 000 Eur žvejybai skiria kas 10-as žvejys 
mėgėjas; 

▪ mėgėjų žvejybos leidimams kas 2-as skiria iki 20 Eur. Kas 3-ias žvejys mėgėjas per 
metus masalams skyrė iki 10 Eur. Daugiau nei 201 Eur masalams skiria kas 5-as 
žvejys mėgėjas. Trečdalio žvejų mėgėjų transporto, apgyvendinimo ir kitos tiesiogiai 
su žvejyba Lietuvoje susijusios išlaidos sudarė 11–100 Eur, kas 4-as žvejys mėgėjas 
nurodė, kad šios išlaidos per metus viršijo 201 Eur.  

 

Apžvelgus žvejų mėgėjų socialinius-ekonominius rodiklius, reikšminga paminėti jau 
anksčiau atliktas studijas ar tyrimus ir esminius jų rezultatus, palyginti esminius empirinius 
radinius. 

2006 m. atliekant tyrimą „Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija 
vandenyse“258, buvo apklausta 1 000 18 metų ir vyresnio amžiaus respondentų; atrankos 
metodas buvo daugiapakopis, tikimybinis. Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas 
Lietuvos gyventojas turėjo vienodą tikimybę būti apklaustas. Tyrimas vyko 20 miestų ir 63 
kaimuose. Ši apklausa atlikta pagal VšĮ „Aivaturas“ užsakymą vykdant „Interreg / Tacis“ projektą 
„Pasienio žuvys“. Panašus tyrimas buvo atliktas 2003 m. (2003 m. gruodžio mėn. 4–7 d. 
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko naują reprezentatyvią 
gyventojų apklausą „Žvejyba ir išlaidos jai“259 (tyrimo imtis – 1 081 respondentas)). Šiame 
kontekste taip pat prasminga paminėti asociacijos sąjungos „Žuvininkų rūmai“ 2002 m. gruodžio 
mėn. užsakytą specialų tyrimą, kurį atliko agentūra „Vilmorus“. Šis tyrimas atliktas siekiant 
sužinoti, kokiu mastu tarp Lietuvos gyventojų paplitęs pomėgis laisvalaikį ar atostogas praleisti 
prie vandens užsiimant mėgėjiška žvejyba. 

Remiantis 2002 m. atlikto tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė respondentų (55 proc.) 
užsiima mėgėjiška žvejyba. Žvejyba patraukli aštuoniems iš dešimties vyrų ir trims (35 proc.) iš 
dešimties moterų. 

 

3.3.9 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal lytį 2002 m. 

 
258 Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio 
vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 

2007 (http://elibrary.lt/resursai/DB/Zuvininkyste/leidiniai/metodikos_liet/Megejiska_ir_rekreacine_Zvejyba.pdf). 
259 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“260 

Poilsinė žvejyba patraukliausia 18–30 m. jaunimui (apie 71 proc.). Įdomu tai, kad 
žvejojančių respondentų amžius koreliuoja su šiuo pomėgiu: didėjant amžiui, žvejojančių 
asmenų lyginamasis svoris po truputį mažėja. 50–59 m. amžiaus grupėje žvejų mėgėjų esama 
apie 60 proc., o pensinio amžiaus (60 m. ir daugiau) – 35 proc.  

 

3.3.10 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal amžių 2002 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“261 

 

Nustatyta, jog respondentai, neturintys vidurinio išsilavinimo, labai skiriasi nuo tų, kurie 
turi vidurinį, spec. vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą. Žvejyba pirmajai grupei ne tokia patraukli 
negu antrajai. Aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys dažniau užsiima mėgėjiška žvejyba. 

 

3.3.11 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2002 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“262 

 

 
260Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
261 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
262 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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Žvejyba populiaresnė tarp respondentų, kurių pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui 
sudarė iki 200 Lt (iki 58 Eur) (61 proc.) ir kurių pajamos viršijo 501 Lt (daugiau nei 145 Eur) (67 
proc.).  

 

3.3.12 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal pajamas 2002 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“263 

 

Socialinės padėties aspektu mėgėjiška žvejyba populiariausia tarp darbininkų (70 proc.), 
moksleivių ir studentų (68 proc.). Mažiausias žvejų mėgėjų skaičius fiksuotas pensinio amžiaus 
respondentų grupėje (36 proc.).  

 

3.3.13 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį 2002 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“264 

 

 
263 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
264 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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Net 62 proc. Vilniuje gyvenančių respondentų nurodė esantys žvejai mėgėjai. Kaimuose ir 
miestuose (išskyrus didmiesčius) žvejojo kaip mėgėjai apie 53 proc. šių vietovių gyventojų.   

 

3.3.14 pav. Žvejojančių asmenų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2002 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“265 

 

2006 m. atlikto tyrimo rezultatai266 parodė, jog 17,6 proc. respondentų 2006 m. žvejojo, o 
16,8 proc. turėjo išlaidų žvejybai arba jiems tas išlaidas apmokėjo kitas asmuo. Lietuvoje 2006 m. 
buvo apie 478,7 tūkst. žvejojusių asmenų (įvertinant, kad rinkėjų sąrašuose tuo metu buvo apie 
2,72 mln. žmonių), o su žvejyba susijusias išlaidas patyrė 457 tūkst. asmenų.  

 

3.3.15 pav. Žvejojusių asmenų procentas tarp Lietuvos gyventojų 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“267 

 

Šie skaičiai labai artimi 2003 m. atliktos apklausos rezultatams: minėtosios apklausos 
metu paaiškėjo, jog išlaidų žvejybai turėjo 513 tūkst. asmenų.  

 
265 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 

metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
266 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 

metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, 2008. 
267 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant Interreg / Tacis projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė 

plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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3.3.16 pav. Asmenų, 2003 m. ir 2006 m. turėjusių su žvejyba susijusių išlaidų, skaičius 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“268 

 

Apklausų rezultatai nežymiai skiriasi, nes 2003 m. respondentai – tai 15 metų ir vyresni 
asmenys, o 2006 m. – tik 18 metų ir vyresni. 15–17 metų asmenų Lietuvoje buvo apie 130 tūkst., 
iš jų – 2003 m. žvejojančių 29 proc., arba apie 38 tūkst. Bendras 2006 m. žvejojusių asmenų 
skaičius (478 tūkst.) su 15–17 metų asmenų skaičiumi (38 tūkst.) yra 516 tūkst., t. y. žvejojančių 
asmenų skaičiai 2003 m. ir 2006 m. beveik sutampa.  

Iš viso Lietuvoje 2006 m. mėgėjiškai žvejybai išleista apie 128 mln. Lt (37 mln. Eur)(2003 
m. – 72 mln. Lt (21 mln. Eur)). Taigi per trejus metus su žvejyba susijusios išlaidos išaugo 56 
mln. Lt (16,2 mln. Eur), t. y. po 18,7 mln. Lt (5,4 mln. Eur) per metus. 2006 m. 36,3 proc. žvejų 
mėgėjų išlaidos žvejybai buvo mažesnės nei 50 Lt (14,5 Eur) (2003 m. tokių buvo 49,4 proc.), 
36,3 proc. žvejų mėgėjų išlaidos svyravo tarp 51–200 Lt (14,8 Eur – 57,9 Eur), o 27 proc. – viršijo 
200 Lt (58 Eur). Beje, 8,8 proc. asmenų metinės išlaidos žvejybai siekė arba viršijo 1 000 Lt 
(289,6 Eur) (2003 m. tokių buvo 3,4 proc.).  

 

3.3.17 pav. Vidutinės išlaidos žvejybai Lietuvoje 2003 m. ir 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“269 

 

 
268 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
269 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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Žvejojusių vyrų buvo 5 kartus daugiau negu moterų: 2006 m. žvejojo 32,3 proc. visų vyrų 
(2003 m. – 33,3 proc.), moterys žvejės sudarė tik 6,1 proc. (2003 m. – 5,0 proc.).  

 

3.3.18 pav. Žvejų mėgėjų pasiskirstymas pagal lytį 2003 ir 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“270 

 

Dažniausiai žvejoja ir lėšas žvejybai leidžia jaunimas (15–29 metų amžiaus asmenys) – šis 
rodiklis siekia 29 proc. (2003 m. buvo tiek pat), mažiausiai – asmenys, vyresni kaip 70 metų, – 
1,8 proc. (2003 m. žvejojo 2,7 proc. asmenų, vyresnių kaip 75 metai). Atlikus tyrimus, paaiškėjo, 
kad tarp asmenų, turinčių nebaigtą vidurinį išsilavinimą, žvejojo tik 7 proc. piliečių (2003 m. jų 
buvo 14,5 proc.), tarp asmenų, turinčių vidurinį ir spec. vidurinį išsilavinimą, – jau 22,9 proc. 
(2003 m. – 18,9 proc.), o tarp asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, – 12,6 proc. (2003 m. – 21,4 
proc.). 

 

3.3.19 pav. Žvejų mėgėjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2003 ir 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“271 

 

Vertinant pagal pajamas, vidutiniškai tenkančias vienam šeimos nariui, daugiausia buvo 
asmenų, kurių mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui sudarė iki 300 Lt (iki 87 Eur) (15,0 
proc.), ir asmenų, kurių mėnesinės pajamos viršijo 700 Lt (203 Eur) (28,4 proc.). Pagal socialinę 
padėtį daugiausia žvejų tarp darbininkų– 31,9 proc. (2003 m. – 28,6 proc.), nemažai – tarp 
moksleivių ir studentų – 28,1 proc. (2003 m. – 26,6 proc.), daug – tarp bedarbių – 28,4 proc. 

 
270 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
271 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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(2003 m. 19,8 proc.), o mažiausiai – tarp namų šeimininkių – 2,7 proc. (2003 m. – 7 proc.) ir 
pensininkų – 5,6 proc. (2003 m. – 13,2 proc.). 

 

3.3.20 pav. Žvejų mėgėjų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį 2003 ir 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“272 

 

Vertinant pagal gyvenamąją vietą, dažniausiai žvejojo Vilniaus gyventojai – net 20,2 proc. 
(2003 m. – 16,9 proc.), paskui – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestiečiai – 18,8 proc. 
(2003 m. – 17,8 proc.), kaime šis rodiklis siekė 15,1 proc. (2003 m. – taip pat 15,1 proc.).  

 

3.3.21 pav. Žvejų mėgėjų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2003 ir 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“273 

 

Pagal apklausos duomenis per 2006 m. vienas žvejys mėgėjas vidutiniškai pagavo 23,2 kg 
žuvies (maždaug po 1,1 kg žuvies per vieną žvejybos dieną, o šis kiekis atitinka daugumos 
mokslinių stebėjimų rezultatus). 7,7 proc. žvejų nurodė, jog jie per metus vidutiniškai pagavo po 
100 kg ir daugiau žuvies, 5,3 proc. teigė, jog per metus nepagavo nė vienos žuvies, 10,6 proc. – 
pagavo tik po vieną ir mažiau kilogramų žuvies.  

 
272 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
273 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 
metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
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3.3.22 pav. Vidutinis vieno žvejo mėgėjo laimikis 2006 m. 

Šaltinis: „Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės 
žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys“274 

 

Jeigu padaugintume vidutinį vieno žvejo mėgėjo per metus sugautos žuvies kiekį (23,2 kg) 
iš visos šalies žvejų skaičiaus (478,7 tūkst.), gautume tokius rezultatus: visi žvejoję asmenys 
2006 m. sugavo 11 105 t žuvies. 

Apibendrinant 2006 m. atlikto tyrimo275 rezultatus, galima pastebėti tokias tendencijas: 

▪ mėgėjiška žvejyba dažniau paplitusi tarp jaunų ir vidutinio amžiaus vyrų, taip pat 
besimokančių arba turinčių aukštesnį išsilavinimą, gaunančių vidutines ar didesnes 
pajamas vyrų; 

▪ moterys, mėgstančios žvejybą, šiuo metu sudaro daugiau kaip trečdalį apklaustųjų;  

▪ materialinė šeimos padėtis turi įtakos mėgėjiškai žvejybai. Mėgėjiška žvejyba yra 
paplitusi šeimoje, turinčioje labai mažas pajamas, ir šeimoje, turinčioje gana dideles 
pajamas. Vilniaus gyventojams mėgėjiška žvejyba yra plačiai pamėgtas laisvalaikis; 

▪ kartais žvejoja beveik 2/3 sostinėje apklaustų respondentų; 

▪ bent retkarčiais į rankas meškerę paima 1,5 mln. suaugusių Lietuvos piliečių. 
Lietuvoje aktyviai žvejoja (t. y. išleidžia lėšų šiam poilsiui) apie 0,5 mln. žmonių, tam 
skirdami vidutiniškai po 10,4 dienos per metus; 

▪ šalies žvejai mėgėjai per metus žvejybai išleidžia 128 mln. Lt (apie 37 ml. Eur) (240 
Lt, arba 69,5 Eur žmogui). 

 

Naujausias tyrimas apie žvejus mėgėjus atliktas 2019 m. – „Lietuvos gyventojų apklausos 
rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais“, kurį Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko UAB „Socialinės informacijos centras“276. 
Tyrimo metu atlikta kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo tikslinė grupė – 18 metų ir 
vyresni Lietuvos gyventojai. Apklausos imtis – 1 003 respondentai.  

 
274Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 

metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-
techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
275 Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos 

metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-

techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
276 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
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Remiantis tyrimo duomenimis, savo malonumui per pastaruosius metus žvejojo 19 proc. 
Lietuvos gyventojų, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad į šį skaičių neįtraukti nepilnamečiai 
asmenys (iki 18 metų), todėl realus žvejų mėgėjų skaičius Lietuvoje gali būti dar didesnis.  

 

3.3.23 pav. Žvejų mėgėjų dalis Lietuvos populiacijoje 2019 m.  

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais277 

 

Kadangi savo malonumui per pastaruosius metus žvejojo 19 proc. Lietuvos gyventojų, 
toliau atliekant tyrimą pateikti duomenys analizuojami žvejų mėgėjų atveju (190-ies 
respondentų duomenys). Remiantis atliktu tyrimu, tik pusė (46 proc.) žvejų mėgėjų žvejoja 
dažnai, per pastaruosius 12 mėn. žvejojo mažiausiai 5 kartus (9 proc. visų gyventojų). 13 proc. 
žvejų – „atsitiktiniai“ žvejai, per pastaruosius 12 mėnesių žvejoję tik kartą. Didžioji dalis (41 
proc.) žvejų per metus žvejoja 2–4 kartus.  

 

3.3.24 pav. Žvejų mėgėjų žvejojimo dažnumas 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais278 

 

Užsienio šalyse žvejoja tik 4 proc. Lietuvos žvejų mėgėjų. Tik užsienyje žvejoja pavieniai 
Lietuvos gyventojai, absoliuti dauguma (95 proc.) šalies gyventojų žvejoja tik Lietuvoje. 
Dažniausia žvejai mėgėjai žvejoja ežeruose (72 proc.). Upėse žvejoja 62 proc. žvejų mėgėjų, 
tvenkiniuose – 58 proc. Jūroje (21 proc.) ar mariose (17 proc.) per pastaruosius metus yra 
žvejojęs tik maždaug kas 5-as žvejys mėgėjas. 

 

 

 
277 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

(http://zuv.lt/index.php?612561184). 
278 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

(http://zuv.lt/index.php?612561184). 
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3.3.25 pav. Žvejų mėgėjų žvejybos vietos 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais279 
 

Lietuvoje populiariausias žvejybos įrankis – meškerės. Kas 10-as žvejys mėgėjas naudoja 
bučiukus ar povandeninės žvejybas šautuvą. 

 

3.3.26 pav. Žvejų mėgėjų žvejybos įrankiai 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais280 

Dažniausiai mėgėjų žvejybos metu Lietuvoje sugaunamos žuvys – ešeriai (juos per 
pastaruosius metus sugavo 71 proc. žvejų), lydekos (63 proc.), karšiai (54 proc.) ir kuojos (45 
proc.). Visos kitos žuvys sužvejojamos kur kas rečiau, eršketą pavyko sužvejoti vos 2 proc. žvejų 
mėgėjų.  

 

3.3.27 pav. Žvejų mėgėjų žvejybos pagautos žuvys 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais281 

 
 

279 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
280 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
281 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 



122 

 

41 proc. žvejų mėgėjų žvejybai per metus išleidžia ne daugiau nei 50 Eur. Panaši dalis (36 
proc.) žvejų žvejybai per metus išleidžia daugiau nei 100 Eur. 23 proc. žvejų žvejybai per metus 
išleidžia 50–100 Eur. 

 

3.3.28 pav. Žvejų mėgėjų išlaidos žvejybai 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais282 

 

Analizuojant žvejų mėgėjų socialinius-ekonominius rodiklius, reikšminga paminėti ir 
Lietuvoje išduodamus žvejybos leidimus. 2016 m. vykusioje I Lietuvos meškeriotojų 
konferencijoje, AM Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas 
Graičiūnas skaitydamas pranešimą „Mėgėjų žvejybas vystymas Lietuvos vidaus vandenyse“283 
pateikė statistinius duomenis, kuriais remiantis išduotų leidimų mėgėjų žvejybai skaičius 2004–
2013 m. laikotarpiu tendencingai augo ir 2013 m. sudarė apie 160 tūkst. (2004 m. – apie 35 
tūkst.). Remiantis šiais duomenims, 2004–2013 m. laikotarpiu gerokai padidėjo mėgėjų žvejybai 
išduotų leidimų skaičius (4,6 karto).  

 

3.3.29 pav. Žvejams mėgėjams išduotų leidimų skaičius 2004–2013 m. 

Šaltinis: konferencijos pranešimas „Mėgėjų žvejybas vystymas Lietuvos vidaus vandenyse“284 

 

Remiantis LR Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, 2015–2019 m. laikotarpiu 
išduota vidutiniškai apie 370–400 tūkst. mėgėjų žvejybos leidimų. Didžiąją dalį leidimų sudaro 
žvejybos bilietai; pažymėtina, jog ypač populiarūs 2 dienų bilietai, kurie sudaro apie 40 proc. 

 
282 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
283 Vilmantas Graičiūnas. „Mėgėjų žvejybas vystymas Lietuvos vidaus vandenyse“, I Lietuvos meškeriotojų konferencijos medžiaga, 2016 m. lapkričio 16 

d. (http://meskeriotojusajunga.lt/wp-content/uploads/2016/09/zukles-perspektyvos.pdf) 
284 Vilmantas Graičiūnas. „Mėgėjų žvejybas vystymas Lietuvos vidaus vandenyse“, I Lietuvos meškeriotojų konferencijos medžiaga, 2016 m. lapkričio 16 

d. (http://meskeriotojusajunga.lt/wp-content/uploads/2016/09/zukles-perspektyvos.pdf). 
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visų išduodamų leidimų. Galima teigti, kad mėgėjiška žvejyba tampa vis populiaresnė tarp 
Lietuvos gyventojų, kadangi 2015–2019 m. išduotų žvejybos leidimų skaičius išaugo daugiau nei 
dvigubai. 

▪  

3.3.30 pav. Bendras išduotų mėgėjų žvejybos leidimų skaičius 2015–2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenys 

 

Lėšos už išduotus žvejybos leidimus (Eur) 2015–2019 m. sumažėjo nežymiai: nuo 1,72 
mln. iki 1,66 mln. Eur, t. y. 3,3 proc. daugiausia lėšų už parduotus žvejybos leidimus buvo gauta 
2018 m. (tais pačiais metais parduotas ir didžiausias žvejybos leidimų skaičius).  

 

 
3.3.31 pav. Lėšos už išduotus žvejybos leidimus (Eur) 2015–2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenys 

 

2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl mėgėjų žvejybos ES padėties 
(2017/2120(INI))285 pažymėta, kad daugelyje Europos šalių mėgėjų žvejyba tampa vis 
populiaresnė ir kad šio pobūdžio žvejyba yra svarbi veikla, turinti poveikį visuomenei, 
ekonomikai, užimtumui ir aplinkai. Apskaičiuotas ekonominis ES šalių žvejų mėgėjų žvejybos 
jūroje (neskaitant turistinės žvejybos vertės) poveikis yra 8,4 mlrd. Eur. Mėgėjų žvejyba jūroje 
užtikrina 84 000 darbo vietų ES šalyse, skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais. Mėgėjų 
žvejyba teikia ne tik ekonominę, bet ir socialinę naudą ir prisideda prie visuomenės sveikatos, 
pavyzdžiui, ji gerina gyvenimo kokybę, skatina bendrauti ir padeda šviesti žmones aplinkos ir jos 

 
285 2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mėgėjų žvejybos Europos Sąjungoje padėties (2017/2120(INI)) 

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0243_LT.html). 
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tvarumo klausimais. Mėgėjų žvejyba vykdoma ne vieną šimtmetį ir yra neatsiejama daugelio 
bendruomenių kultūros, tradicijų ir paveldo dalis. 

Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas primygtinai ragina Europos Komisiją teikti 
paramą mėgėjų žvejybos plėtrai turizmo sektoriuje, nes ji galėtų svariai prisidėti prie mėlynosios 
ekonomikos vystymosi vietos bendruomenėse, pailginti turizmo sezoną. 

Daroma prielaida286, jog ES šalyse žvejų mėgėjų galėtų siekti apie 15,8 mln. Vidutiniškai 
vienam profesionaliam žvejui tenka daugiau nei 900 žvejų mėgėjų. Mėgėjų žvejyba labiau 
išplėtota Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje, jose 
žvejoja daugiau nei po 1 mln. visų šalies gyventojų. Remiantis duomenimis, mėgėjų žvejybos 
laimikis svyruoja nuo 2 kg vienam žvejui mėgėjui Austrijoje iki 20 kg vienam žvejui mėgėjui 
Lenkijoje.  

Socialinė ir ekonominė mėgėjiškos žvejybos svarba nustatoma iš žvejybos, skiriamos 
laisvalaikiui, išlaidų: licencijos, žvejybos įrankiai (daugiausia meškerės ir valai) ir kiti reikmenys 
(masalas, drabužiai ir kt.), transportas, apgyvendinimas. Manoma, kad Prancūzijoje vieno žvejo 
mėgėjo išleista suma siekia 200–250 Eur, Airijoje – 350–400 Eur, tačiau tokie skaičiavimai 
neleidžia palyginti ekonominės rekreacinės ir verslinės žvejybas svarbos287.  

Kaip pabrėžia tarptautinė organizacija „Eurofish“288, kadangi žvejams mėgėjams paprastai 
neleidžiama parduoti laimikio (išskyrus Suomiją ir Jungtinę Karalystę), rinkoje neturėtų būti 
sąveikos tarp poilsinių ir komercinių žvejų. Žvejai mėgėjai pritaria tam, kad reikia išsaugoti 
senas žuvis, o profesionalūs žvejai teikia pirmenybę populiacijoms atnaujinti. Žvejai mėgėjai, 
kurių yra tris tūkstančius kartų daugiau nei verslinės žuvininkystės sektoriuje dirbančių žvejų, 
turi reikšmingą ekonominį svorį ir prisideda prie turizmo veiklos plėtojimo.

 
286 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
287 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
288 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/inland_fisheries_en.pdf. 
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APIBENDRINIMAS 

Trečiame Studijos skyriuje analizuota ir apibendrinta informacija apie vidaus vandenų mėgėjų 
žvejybos sektorių remiantis 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ 
užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa apie mėgėjų žvejybą, kurios duomenys 
atskleidžia žvejų mėgėjų žvejybos intensyvumą, sugaunamą žuvų kiekį (įskaitant ir pagal rūšis), 
žvejybos įrankius, kontrolę ir kt. Pastebėti svarbiausi aspektai: 

▪ Daugiau nei pusė (57,7 proc.) respondentų yra bent kartą žvejoję per savo gyvenimą. 
▪ Žvejyba populiaresnė tarp vyrų ir asmenų, turinčių nemokamą žvejybos teisę. Pati 

nepopuliariausia žvejyba yra tarp 18–24 m. amžiaus asmenų, studentų, ir asmenų, 
turinčių pradinį / nebaigtą vidurinį išsilavinimą. Gyvenantys santuokoje ar partnerystėje 
asmenys linkę žvejoti dažniau nei kitos šeiminės padėties asmenys. 

▪ Žvejyba populiaresnė miestuose, kuriuose gyventojų skaičius viršija 20 tūkst. (Alytus, 
Marijampolė, Mažeikiai ir kt.), Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse, taip pat tarp asmenų, 
kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, sudaro iki 200 Eur per mėnesį. 

▪ Trečdalis respondentų nurodė per pastaruosius 12 mėn. žvejoję savo malonumui ar savo 
reikmėms bent kartą; iš jų trečdalis žvejojo daugiau nei 20 kartų. 

▪ 3 iš 4-ių žvejų mėgėjų nurodė, kad per pastaruosius 12 mėn. teko žvejoti tvenkiniuose ir 
ežeruose, kas 3-ias žvejojo Nemune ir kitose upėse. Neryje buvo žvejojama rečiausiai. 

▪ Kas 4-as žvejys mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. tvenkiniuose ir ežeruose žvejojo 
daugiau nei 20 kartų. 

▪ Tarp žvejų mėgėjų dažniausiai naudojamas žvejybos / vėžiavimo įrankis yra įvairių 
rūšių meškerė, vyrauja spiningas. Povandeninės žvejybos šautuvai, muselinės meškerės, 
bučiukas / samtelis vėžiams gaudyti nėra populiarūs įrankiai tarp žvejų mėgėjų. 

▪ Per pastaruosius 12 mėn. žvejai mėgėjai sugavo didžiausią lydekų ir karšių kiekį, 
palyginti su kitų rūšimis žuvimis. Šios žuvys dažniausiai sugaunamos tvenkiniuose ir 
ežeruose, taip pat Nemune. Per pastaruosius 12 mėn. žvejai mėgėjai mažiausiai sugavo 
eršketų. 

▪ Kas 2-as žvejys mėgėjas sugautas žuvis suvartoja maistui, kas 3-ias sugautą laimikį 
paleidžia. 

▪ Kas 3-ias žvejys mėgėjas maistui suvartoja 1–5 kg, kas 5-as – 5–10 kg sugautų žuvų. 
Daugiau nei pusė žvejų mėgėjų per pastaruosius 12 mėn. paleido iki 10 kg sugautų žuvų. 
Kas 3-ias žvejys mėgėjas dovanoja 1–5 kg ir 5–10 kg savo pagauto laimikio, taip pat kas 
3-ias parduoda 1–5 kg sugautų žuvų, o kas 5-as parduoda net 40–50 kg savo sugauto 
laimikio. 

▪ Žvejai mėgėjai daugiausia lėšų skiria žvejybos įrangai ir priemonėms. Kas 3-ias žvejys 
mėgėjas per pastaruosius 12 mėn. žvejybos įrangai ir priemonėms skyrė iki 49 Eur, kas 
4-as – 50–100 Eur. Daugiau nei 1 000 Eur žvejybai skyrė kas 10-as žvejys mėgėjas. 
Mėgėjų žvejybos leidimams kas 2-as žvejys skyrė iki 20 Eur. Kas 3-ias žvejys mėgėjas per 
metus masalams skyrė iki 10 Eur. Daugiau nei 201 Eur masalams skyrė kas 5-as žvejys 
mėgėjas. Trečdalio žvejų mėgėjų transporto, apgyvendinimo ir kitos tiesiogiai su žvejyba 
Lietuvoje susijusios išlaidos sudarė 11–100 Eur; kas 4-as žvejys mėgėjas nurodė, kad šios 
išlaidos per metus viršijo 201 Eur.  

▪ 40,1 proc. žvejų mėgėjų žvejybos metu per pastaruosius 5 metus gamtos apsaugos 
inspekcijos nebuvo patikrinti nė karto, kas 4-as buvo patikrintas 2–3 kartus.  

▪ Kas 3-ias žvejys mėgėjas Lietuvoje vykdomą žvejybos kontrolę vertina gerai ir tik kas 6-
as – puikiai. Visgi kas 3-ias mėgėjiška žvejyba užsiimantis respondentas vykdomą 
kontrolę vertina blogai arba labai blogai.  
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4. LIETUVOS AKVAKULTŪRA 
 

Akvakultūra užtikrina augančios rinkos aprūpinimą žuvų produktais nekeldama žalingo 
poveikio tam, kad laukinių žuvų ištekliai mažėtų. Akvakultūros kuriamos dirbtinės ekosistemos 
sudaro daug galimybių pritaikyti geriausias valdymo praktikas. Projektuojant pajėgumus ir 
technologijas, šių praktikų tikslas – auginamoms rūšims sudaryti kuo natūralesnes aplinkos ir 
elgsenos sąlygas.  

Pasaulinė žuvies paklausa didėja, todėl pernelyg intensyvi žvejyba kelia grėsmę 
daugeliui žuvų rūšių. Žuvies auginimas ūkiuose yra vienas iš būdų aprūpinti gyventojus žuvies 
produkcija ir sumažinti natūralios žuvies išteklių išnykimo grėsmę vidaus vandenyse, todėl 
plėtojant akvakultūrą galima sėkmingai mažinti poreikį žvejoti laukinius žuvų išteklius. 

Akvakultūros sektoriaus valstybinį valdymą Lietuvoje atlieka Žemės ūkio ministerija. 
Akvakultūros produktų gamyba priskiriama žemės ūkio veiklai. Nacionalinis akvakultūros 
sektoriaus strateginis planas 2014–2020 m. parengtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos iniciatyva. Juo siekta racionaliai ir kiek įmanoma efektyviau panaudoti turimus 
Lietuvos akvakultūros ir su juo susijusių sektorių žmogiškuosius, administracinius, 
materialiuosius ir finansinius išteklius. Nacionalinis akvakultūros sektoriaus strateginis planas 
2014–2020 m. taip pat gerokai prisidėjo prie Lietuvos, kaip ES narės, bendros ES tvarios 
akvakultūros strateginių plėtros gairių įgyvendinimo ir tvaraus viso ES akvakultūros sektoriaus 
plėtros.  

Lietuvoje už akvakultūros sektoriaus statistinės informacijos rinkimą ir duomenų 
analizę atsakinga VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), kuriai 
pavedimą teikti akvakultūros sektoriaus statistinius duomenis yra nurodęs LR žemės ūkio 
ministras 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 patvirtintomis „Žuvininkystės statistinių 
duomenų teikimo taisyklėmis“ (3 priedas „Pusmečio akvakultūros produkcijos gamybos, žuvų 
ir vėžiagyvių veisimo, auginimo ir realizavimo ataskaita Ž-4“). Vadovaujantis nurodytomis 
taisyklėmis, nuo 2010 m. akvakultūros įmonės ir (arba) ūkiai statistinę akvakultūros sektoriaus 
informaciją privalo teikti ŽŪIKVC. Atsižvelgiant į tai, bendroji oficiali akvakultūros statistinė 
informacija nagrinėjama remiantis prieinamais duomenimis, kuriuos nuo 2010 m. oficialiai 
teikia ŽŪIKVC. 

Tvenkinių akvakultūra – svarbiausia Lietuvos akvakultūros šaka, kuri sparčiausiai 
pradėjo vystytis šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pradėti statyti stambūs 
pilnasisteminiai tvenkinių akvakultūros ūkiai. Ši šaka mūsų šalyje turi šimtametes tradicijas ir 
išlaiko savo vertę iki šių dienų. Šiuo metu Lietuvoje didžioji dalis veikiančių tvenkinių 
akvakultūros bendrovių ūkių yra pilnasisteminiai, kadangi turi visas tokiems ūkiams būdingas 
tvenkinių kategorijas: neršto, pirmos eilės, antros eilės auginimo, ganyklinius, žiemojimo, 
motininius, karantininius tvenkinius ir gyvų žuvų sandėlius. Tvenkiniai atlieka labai svarbų 
vaidmenį ir teigiamai veikia vandens išteklių kaupimo, vietos klimato švelninimo, laukinių 
paukščių ir jų buveinių apsaugos ir išsaugojimo, gamtotvarkos priemonių vykdymo sritis. 
Tvenkinių teritorijos, įeinančios į „Natūra 2000“ saugomų teritorijų tinklą, prisideda prie retų ir 
nykstančių faunos ir floros rūšių ir buveinių tipų išsaugojimo, užtikrina tų rūšių išgyvenimą ir 
dauginimąsi289. 

Nacionalinio akvakultūros sektoriaus strateginiame plane 2014–2020 m. pateikiama 
informacija, kad akvakultūros tvenkiniai turi keletą trūkumų. Jų hidrotechniniai statiniai užima 
didelius žemės plotus, tvenkiniams įrengti reikia didelių lėšų. Tvenkiniams užpildyti ir 

 
289 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Nacionalinis akvakultūros sektoriaus strateginis planas 2014–2020 metams. 
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eksploatuoti reikia daug vandens, o produktyvumas palyginti mažas (apie 700 kg/ha karpių 
per metus ganykliniuose tvenkiniuose). Žuvų auginimas tvenkiniuose ir už tai gaunamos 
pajamos labai priklauso nuo gamtinių sąlygų. Lietuvoje jos nėra labai palankios šiam verslui 
vystyti: trumpas žuvų vegetacijos periodas, dažnai pasitaikantys vėlyvi ir šalti pavasario bei 
vasaros periodai, sudėtingos hidrometeorologinės sąlygos. Tiekiamo į akvakultūros įmones 
vandens kokybės parametrai daugeliu atveju atitinka nustatytus reikalavimus. Į tvenkinių 
akvakultūros įmones vanduo tiekiamas savitaka iš aukščiau įmonės įrenginių (tvenkinių, 
baseinų ir kt.) esančių atvirų vandens šaltinių (upių, ežerų, vandens saugyklų) arba giluminių 
gręžinių, pasižyminčių pakankamomis suslėgto vandens atsargomis. Vanduo pakeliamas 
mechaniniais siurbliais, pakeliančiais reikiamą kiekį vandens į aukščiausią vandens 
paskirstymo įmonėje tašką, arba kombinuotu būdu, kai dalis įmonės talpų (tvenkinių, baseinų) 
užpildoma savitaka potvynio vandeniu. Dalis tvenkinių rudenį sunkiai nusileidžia, todėl tam 
tikrą dalį vandens tenka išpumpuoti siurbliais. Per metus Lietuvos akvakultūros įmonės 
sunaudoja apie 70 mln. m3 vandens, savitaka atitekančio iš paviršinių vandens telkinių. Tačiau 
dar 21,3 mln. m3 vandens paduodama mechaniniu būdu, dėl ko įmonės priklausomos nuo 
energetinių išteklių. Mechaninis vandens padavimas naudojamas tik būtinais atvejais, nes 
brangstančių energetinių išteklių naudojimas turi neigiamą poveikį produkcijos savikainai. 
Taip pat susiduriama su kitomis problemomis, būdingomis tvenkinių akvakultūros įmonėms: 

▪ tinkamas vandens pH išlaikymas (kalkinimo poreikis); 
▪ didelės apimties neteisėtas žuvų gaudymas; 
▪ vandens paukščių žala, daroma auginamoms žuvims; 
▪ kova su tvenkinių apaugimu įvairiais augalais, vandens žydėjimu; 
▪ griežtas vandens išleidimo reglamentavimas; 
▪ žuvų susirgimas infekcinėmis ir invazinėmis ligomis ir parazitų paplitimas; 
▪ operatyvaus vandens kokybės tyrimo problemiškumas ir ichtiopatologinių tyrimų 

brangumas. 
 

Uždarosiosios akvakultūros sistemos (toliau – UAS) neturi kai kurių iš išvardytų 
trūkumų. UAS – tai šiuolaikinis kompleksas, kuriame uždaru ratu cirkuliuoja vanduo, palaikant 
pageidaujamu lygiu jo pagrindinius rodiklius (reikiamą deguonies kiekį, temperatūrą, mažą 
organinių priemaišų kiekį ir t. t.). Jam įrengti nereikia nei didelių žemės plotų, nei gausių 
vandens šaltinių. Aplinkosauginiu požiūriu UAS išsprendžia tokias problemas, kaip aplinkos 
taršos bei vandens išteklių naudojimas (taupomi vandens ištekliai, naudojant gręžinių vandenį, 
realizuojama „švari“ produkcija, tenkinami aplinkosauginiai reikalavimai, nebūtinas biologinis 
monitoringas ir kt.). Svarbu įvertinti ir tai, kad teritorine prasme UAS nėra priklausomos nuo 
vandens, tai leidžia tokios srities veiklą vykdyti arčiau tikslinių grupių (akvakultūros 
produkcijos perdirbimo įmonių, apgyvendintų teritorijų ir kt.). Toks ūkininkavimo būdas 
suteikia įvairių pranašumų:  

▪ gerokai padidėja gamybos produktyvumas, kadangi žuvys greičiau auga tam tikroje 
temperatūroje, kurią galima palaikyti UAS;  

▪ taupomi vandens ištekliai. 1 m3 vandens galima išauginti kelis tūkstančius kartų 
daugiau produkcijos, nei palyginti su tokios pat apimties tvenkinių vandens tūriu. 
Sistemoje vanduo cirkuliuoja beveik nekeičiamas, tik apie 2–10 proc. per parą 
papildomas šviežiu vandeniu; 

▪ gamyba nepriklauso nuo sezoniškumo;  
▪ tenkinami gamtosauginiai reikalavimai. UAS įrengimas mažai priklauso nuo 

geografinių, landšaftinių sąlygų, UAS galima statyti beveik bet kurioje vietovėje;  
▪ gaunama „švari“ produkcija, kadangi naudojamas gręžinių vanduo, neužterštas ligų 

sukėlėjais ir parazitais;  
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▪ nebūtinas biologinis monitoringas, kadangi auginamos rūšys neturi galimybių patekti į 
aplinkinius natūralius vandenis ir pažeisti ekologinę pusiausvyrą. Auginant žuvis UAS, 
neigiamai neveikiami plėšrių ir kitų žuvų gamtiniai ištekliai, nekyla problemų dėl 
žuvilesių paukščių populiacijų egzistavimo ar invazinių žuvų ir vėžiagyvių plitimo. 

 
Kaip minėta, patalpa yra uždara, į ją patenka vos keli darbuotojai, dėl to labai mažėja ir 

įvairių infekcinių užkratų, kurių pagrindiniai nešiotojai gamtoje yra vandens paukščiai, 
galimybė. Tai padeda išvengti nepageidaujamo antibiotikų naudojimo. Taigi UAS galima 
užauginti švarią ir sveiką produkciją. 

Antra, tokioje sistemoje visus metus palaikoma optimali vandens temperatūra. Būtent 
tai yra pagrindinis greito žuvies augimo ir gamtoje veiksnys. Tačiau gamtoje galioja 
sezoniškumas, o UAS žuvis auga visus metus. UAS įrengimas mažai priklauso nuo geografinių, 
landšaftinių sąlygų, UAS galima statyti bet kurioje vietovėje. 

Trečia, labai efektyvus pašarų panaudojimas. Pavyzdžiui, norint išauginti vieno 
kilogramo žuvį tvenkinyje, paprastai jai reikia sušerti apie tris kilogramus pašaro, o UAS – vieną 
kilogramą. Taip yra ir dėl to, kad tinkamoje temperatūroje žuvis geriau pasisavina pašaruose 
esančias maistines medžiagas, kadangi šeriama dažnai ir mažais kiekiais. Kiekvienam, 
susirūpinusiam pasaulio ekologija, tai turėtų būti svarbus veiksnys, nes taip yra optimizuojama 
pašarų gamyba. 

Ketvirta, UAS auginamos rūšys neturi galimybių patekti į aplinkinius natūralius 
vandenis ir pažeisti ekologinę pusiausvyrą. Auginant žuvis UAS, paprastai neigiamai 
neveikiami plėšrių ir kitų žuvų gamtiniai ištekliai, nekyla problemų dėl žuvilesių paukščių 
populiacijų egzistavimo ar invazinių žuvų ir vėžiagyvių plitimo. 

Remiantis ŽŪIKVC duomenimis, bendras įveistų akvakultūros tvenkinių plotas 2019 m. 
siekė 9 891 ha, tačiau tuo pačiu laikotarpiu įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris siekė 
7 783 m3, o įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris buvo tik 6 562 m3. Lyginant 
2016 m. ir 2019 m. duomenis, tvenkinių plotas padidėjo 2,4 proc., baseinų ir kanalų tūris 
sumažėjo 13,2 proc., o UAS bendras tūris sumažėjo 16,5 proc. (detaliau žr. 4.1 ir 4.2 lenteles).   

4.1 lentelė. Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2016–2019 m. 

Akvakultūros tipas Įžuvintų tvenkinių plotas, ha Pokytis*, proc. 

2016  2019  
Ekologinės gamybos 3 893,75 4 463,90 14,64 
Įprastinės gamybos 5 774,48 5 427,10 –6,02 
Iš viso: 9 668,23 9 891,00 2,36 
* palyginti 2016 m. su 2019 m. 
Pastaba: neįskaitant dekoratyvias žuvų rūšis auginančių ūkio subjektų. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)290 

 
4.2 lentelė. Įžuvintų uždarųjų akvakultūros sistemų ir akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 
2016–2019 m. 

Akvakultūros tipas Bendras įžuvintas tūris, m3 Pokytis*, proc. 

2016  2019   
Uždarosios akvakultūros 
sistemos 

7 857 6 562 –16,48 

Baseinai ir kanalai 8 968 7 783 –13,21 
* palyginti 2016 m. su 2019 m. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)291 

 
290 https://www.vic.lt/zumpris/statistine-informacija/zuvininkystes-sektoriaus-vidaus-rinka/. 



129 

 

 
 

4.1. Akvakultūros įmonių veiklos rezultatai 
 

Remiantis ŽŪIKVC duomenimis, 2010–2019 m. laikotarpiu akvakultūros sektoriaus 
statistinius duomenis teikiančių įmonių sąrašas padidėjo nuo 22 iki 62 juridinių asmenų, t. y. 
2,8 karto. Tarp oficialiai duomenis privalančių teikti juridinių asmenų 2019 m. buvo 32 
juridiniai asmenys, užsiimantys tvenkinių akvakultūra, 30 juridinių asmenų, plėtojančių 
akvakultūrą UAS. Įmonių skaičiaus augimas daugiausia sietinas su ES skirta parama kurtis 
naujoms UAS. Reikia pastebėti, kad nors fiksuojamas sąlyginai aukštas akvakultūros įmonių, 
privalomai teikiančių statistinę informaciją ŽŪIKVC, skaičiaus augimas, tačiau dalis sąraše 
pateikiamų akvakultūros įmonių akvakultūros produkcijos gamyba užsiima tik saviems 
poreikiams tenkinti arba žuvų auginimas apima ne vartoti skirtą produkciją.  

 
4.1.1 lentelė. Ataskaitas teikusių ūkio subjektų skaičius 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019* 

 
Ataskaitas teikusių 

ūkio subjektų 
skaičius 

 

Tvenkinių akvakultūros ūkio subjektai 
19 19 20 27 26 25 26 29 29 32 

 

UAS akvakultūros ūkio subjektai 
3 3 8 15 21 24 35 28 31 30 

 

* preliminarūs duomenys. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)292 

 

Lietuvos tvenkinių akvakultūros įmonėse dirbančių asmenų skaičius 2010–2019 m. 
laikotarpiu nors ir nežymiai, tačiau sumažėjo (4,1 proc.), tačiau minėtuoju laikotarpiu net 13,7 
karto išaugo darbuotojų skaičius UAS akvakultūros įmonėse. 

 

4.1.2 lentelė. Darbuotojų skaičius Lietuvos akvakultūros įmonėse ir ūkiuose 

Darbuotojų 
skaičius 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019* 

 
 

Tvenkinių akvakultūros ūkio subjektai 

 

Vyrų 278 275 283 308 305 319 301 285 261 266 
Moterų 63 60 69 78 87 67 70 64 68 61 
Iš viso: 341 335 352 386 392 386 371 349 329 327 
 

 

UAS akvakultūros ūkio subjektai 
 

 

Vyrų 6 5 15 39 63 63 98 57 52 56 
Moterų 1 1 1 14 34 48 48 31 33 40 
Iš viso: 7 6 16 53 97 111 146 88 85 96 
Įskaitant dekoratyvias koji karpių rūšis auginančius ūkio subjektus. 
Neįskaitant Žuvininkystės tarnybos padalinių. 
* preliminarūs duomenys. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)293 

 
Akvakultūros sektoriuje, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos sektorių, vyrauja vidutinės ir 

mažos veikiančios įmonės dydis. Tarp akvakultūros tvenkinių įmonių vyravo įmonės, kuriose 
dirbo iki 50 darbuotojų, ir kelios įmonės, kuriose dirbo daugiau kaip 50. UAS įmonės Lietuvoje 
daugiausia yra mikroįmonių dydžio, kuriose dirba iki 10 asmenų. 

 
291 https://www.vic.lt/zumpris/statistine-informacija/zuvininkystes-sektoriaus-vidaus-rinka/. 
292 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
293 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
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Akvakultūra – viena iš ypač greitai augančių ūkio šakų visame pasaulyje ir, remiantis 
prognozėmis, ji bus vienas iš pagrindinių plėtojamų sektorių XX a. Atsižvelgiant į tai, kad jūrų 
žuvies ištekliai artėja prie savo maksimalios išnaudojimo ribos arba jau ją pasiekė, ir jų augimo 
galimybės jau išsemtos, produkcijos gamyba akvakultūroje turės išaugti beveik 500 proc., kad 
būtų patenkintas globalinis jūros produktų ir gėlųjų vandenų žuvininkystės poreikis 2025 m.294 

Remiantis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO) 2012 m. duomenimis295, 2010 m. žvejybos ir 
akvakultūros produkcija pasaulyje sudarė apie 148 mln. tonų žuvų, kurių kaina – 217,5 mlrd. 
JAV dolerių (neskaitant vandens augalų). 2011 m. vien pasaulio akvakultūros produkcija iš viso 
siekė 83,7 mln. t, iš kurių 21 mln. t sudarė vandens augalų produkcija. Maistinė akvakultūros 
produkcija 2011 m. sudarė 63,6 mln. t, iš kurių 19,3 mln. t buvo išauginta vidaus vandenyse ir 
44,3 mln. t – jūrose. 2015 m. pasaulio mastu metinė akvakultūros produkcija (97 mln. t) jau 
viršijo visą žvejybinę produkciją (95 mln. t). 

Per 30 metų (1980–2010 m.) pasaulio akvakultūros produkcija išaugo beveik 12 kartų. 
Kasmetinis vidutinis produkcijos prieaugis sudarė 8,8 proc. Pasaulinės kitimo tendencijos 
matomos 4.1.1 paveiksle. 

 
 

4.1.1 pav. Vandens ūkiuose užaugintos žuvies dalis visos žuvies produkcijos atžvilgiu 1997 m. ir 
padidėjimas 1997–2020 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis „The State of World Fisheries and Aquaculture“296 

 

Lietuvoje akvakultūra daug metų buvo suprantama tik kaip žuvų auginimas 
tvenkiniuose. Ji mūsų šalyje turi šimtametes tradicijas ir išlaiko savo vertę. 2009–2010 m. šio 
subsektoriaus plėtroje įvyko lūžis. Pradėta teikti ES fondų parama UAS įrengti. Tai davė 
rezultatų. Atsirado daug norinčiųjų užsiimti žuvininkyste uždarosiose sistemose. 2019 m. 
Lietuvoje buvo 30 įmonių, žuvis auginančių UAS, o jų skaičius 2015–2019 m. laikotarpiu išaugo 
25 proc. (nuo 24 iki 30).  

Atsižvelgiant į gautą paramą, pavyko sukurti gana nemažą gamybinę bazę žuvims veisti. 
Joje išauginta nemažai produkcijos. Kaip rodo ŽŪIKVC duomenys, Lietuvoje veikiančios UAS 
įmonės 2019 m. išaugino 490,42 t produkcijos (palyginimui: 2010 m. – 8,54 t). Labiausiai 
užaugintos akvakultūros produkcijos kiekis padidėjo nuo 2015 m. Apie 56 proc. UAS 
užaugintos akvakultūros produkcijos sudaro afrikiniai šamai. 

 
294 Parker R. (2012). Aquaculture sciene. Third edition. Delmar: USA (https://igor.crew.c-base.org/aquaculture.pdf). 
295 The State of World Fisheries and Aquaculture (2012). Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Fisheries and Aquaculture 

Department (http://www.fao.org/3/a-i2727e.pdf). 
296 The State of World Fisheries and Aquaculture (2012). Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Fisheries and Aquaculture 
Department (http://www.fao.org/3/a-i2727e.pdf). 
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4.1.3 lentelė. UAS užaugintos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis 2010–2019 m. (tonos) 
Žuvų rūšis 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Afrikinis 
šamas 

0,00 0,00 13,22 35,05 45,73 133,91 119,04 167,34 213,95 264,98 

Kitos 
rūšys** 

8,54 14,96 61,48 65,85 78,23 229,96 317,59 160,69 144,83 225,44 

Iš viso UAS: 8,54 14,96 74,70 100,90 123,96 363,86 436,64 328,02 358,78 490,42 
* preliminarūs duomenys. 
** vaivorykštinis upėtakis, ungurys, tilapija, sterkas, koji karpiai, eršketai, australietiški vėžiai. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)297 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

* preliminarūs duomenys. 

4.1.2 pav. UAS užaugintos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis 2010–2019 m. (tonos)  
 

Šaltinis: sudaryta remiantis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)298 duomenimis 

 

Per pastaruosius 10 metų UAS išaugintos žuvies vertė išaugo daugiau nei 20 kartų – nuo 
0,1 mln. iki 2,2 mln. Eur. 

4.1.4 lentelė. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, UAS užaugintos akvakultūros produkcijos realizacijos 
vertė (mln. Eur) 

Žuvų rūšis 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019* 

Afrikinis šamas 0,000 0,000 0,057 0,124 0,157 0,461 0,385 0,620 0,908 1,082 
Kitos žuvų rūšys** 0,107 0,220 0,199 0,240 0,327 0,781 1,286 1,227 1,068 1,121 
Iš viso UAS: 0,107 0,220 0,256 0,364 0,484 1,242 1,671 1,847 1,977 2,202 
* preliminarūs duomenys. 
** vaivorykštinis upėtakis, ungurys, tilapija, sterkas, koji karpiai, eršketai, australietiški vėžiai. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)299 

 

 
297 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
298 https://www.vic.lt/interaktyvioji-analize/. 
299 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 

8,54 14,96
74,70 100,90 123,96

363,86

436,64

328,02
358,78

490,42

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

kiekis t
afrikinis šamas kitos rūšys** Iš viso UAS



132 

 

 

* preliminarūs duomenys. 

4.1.3 pav. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, UAS užaugintos akvakultūros mln. produkcijos realizacijos 
vertė Eur 

Šaltinis: sudaryta remiantis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)300 duomenimis 

 
 

Per pastaruosius 8 metus afrikinių šamų kaina krito 1,5 karto. Pabrėžtina, jog tarp 
įvairių augintojų realizuojamų žuvų kaina skiriasi net du ir daugiau kartų. Didžiausias pajamas 
už savo produkciją gauna seniausiai subsektoriuje veikiantys ir stambiausi ūkio subjektai, o 
neseniai pradėjusių veikti UAS šeimininkai, neturintys prekybos patirties, savo išaugintas žuvis 
pardavinėja pigiausiai. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
* preliminarūs duomenys. 

4.1.4 pav. Šviežių / atvėsintų afrikinių šamų vidutinė gamintojo kaina Eur/kg (be PVM) 

Šaltinis: sudaryta remiantis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)301 duomenimis 

 

Per pastaruosius 8 metus UAS įmonėse dirbančių asmenų skaičius padidėjo apie 5 
kartus. Vienam darbuotojui tenkančios išaugintos produkcijos vertė padidėjo nuo 16 000 iki 29 
000 Eur per metus. 

 

 
300 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos epartamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius.  
301 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
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* preliminarūs duomenys. 

4.1.5 pav. Vidutinis metinis UAS įmonių darbuotojų skaičius Lietuvoje 2012–2019 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)302 duomenimis 

 

Atkreiptinas dėmesys, jog daugiausia žuvų išauginama tvenkininėse žuvininkystės 
bendrovėse. Tarp oficialiai duomenis privalančių teikti juridinių asmenų 2019 m. buvo 32 
juridiniai asmenys, užsiimantys tvenkinių akvakultūra. Akvakultūros produkcija 2019 m. buvo 
auginama 9 891 ha (ekologinei gamybai sertifikuota 45,3 proc. (4463,9 ha) tvenkinių ploto) 
tvenkinių plote. Lietuvoje labiausiai paplitusi tvenkinių akvakultūra, kurioje daugiausia 
auginama karpių: remiantis Europos Komisijos duomenimis303, karpių realizacija 2013 m. 
sudarė apie 93 proc. viso akvakultūros sektoriaus realizuotos produkcijos kiekio ir apie 85 
proc. bendros akvakultūros pardavimo produktų vertės. Tvenkinių akvakultūros įmonės pagal 
savo produktyvumą gerokai skiriasi: vienų įmonių ganykliniuose tvenkiniuose pasiektas apie 
1 320 kg ha produktyvumas, kitose – apie 172 kg/ha. Bendras vidutinis viso sektoriaus įmonių 
produktyvumas gali siekti apie 983 kg/ha (gamybinių pajėgumų panaudojimas siekia apie 80,6 
proc.).  

Tvenkinių akvakultūros plėtra sietina su dar neišnaudoto gamybinio potencialo 
panaudojimu ir auginamos produkcijos diversifikacija, didinant vertingųjų žuvų rūšių 
produkcijos kiekius. Naujų akvakultūros tvenkinių plėtra mažai tikėtina, kadangi šiuo metu dar 
nėra pasiektos esamų tvenkinių tvaraus produktyvumo ribos (1 500 kg/ha ganykliniuose 
tvenkiniuose) ir yra nenaudojamų akvakultūros tvenkinių ūkių. 

Lietuvoje veikia keletas asociacijų, kurios vienija didžiąją dalį Lietuvos akvakultūros 
produktų gamintojų. Didžiausia, vienijanti praktiškai visas tvenkinių akvakultūros įmones, 
gaminančias daugiau nei 95 proc. visos šalies akvakultūros produktų (2013 m. duomenimis), 
yra Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija). 
Alternatyviosios akvakultūros asociacija vienija 41 su UAS veikla susijusį subjektą. 

Didžioji dalis Asociacijos (pripažintos GO) narių, be įprastinio akvakultūros produktų 
auginimo būdo, plėtoja ekologinį auginimo būdą. Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas – 
skatinti bendradarbiauti Lietuvos akvakultūros gamintojus, koordinuoti jų veiklą plėtojant 
akvakultūrą, ginti asociacijos narių – Lietuvos akvakultūros įmonių – interesus valstybinėse ir 
kitose institucijose, atstovauti asociacijos nariams, panaudoti ES, Lietuvos Respublikos 
valstybinių ir kitų institucijų, organizacijų teikiamas galimybes plėtojant akvakultūrą, 

 
302 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
303 Bendros žuvininkystės politikos faktai ir skaičiai (2016). Europos Komisija (https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_lt.pdf). 
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teisėtomis priemonėmis reguliuoti akvakultūros produktų rinką, skatinti akvakultūros įmones 
taikyti naujas technologijas ir techniką žuvų veisimo ir auginimo srityse.  

Asociacijai priklauso 18 akvakultūros įmonių (asociacijos narių)304, kurios daugiausia 
žuvis augina tvenkiniuose (17 įmonių), ir tik 1 įmonė jas augina UAS. Asociacijos nariai 
akvakultūros verslo poreikiams valdo apie 9 640 ha plotą žuvininkystės tvenkinių, įvairius 
nekilnojamuosius statinius ir didelį kiekį mašinų, mechanizmų ir įrenginių. Panaudojant visus 
turimus gamybinius išteklius, per metus galima pagaminti iki 5,5 tūkst. t prekinių žuvų ir 
išauginti apie 1 600 t vertingų žuvų jauniklių. 

4.1.5 lentelė. Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos nariai ir jų veikla 

Nariai Veikla 

A. Zelecko 
individuali įmonė  

Užsiima versline žuvininkyste tvenkiniuose, esančiuose prie Sartų ežero – tai 
ekologiškų karpių ir lydekų augintojai.  

AB „Išlaužo žuvis“  Įmonė ekologiškai veisia, augina ir parduoda įvairaus amžiaus ir dydžio karpius, 
lydekas, šamus, lynus, amūrus, plačiakakčius, ešerius, karosus. Įmonė taip pat vykdo 
didmeninę ir mažmeninę prekybą. 

UAB „Bartžuvė“  Tai pilnasisteminis žuvininkystės ūkis, kuris apima visą gyvos žuvies auginimo ciklą. 
Įmonė turi karpių ir lydekų motininę bandą, nuo kurių ir prasideda visas gamybos 
procesas.  

UAB „Šventjonis“  Įmonė veisia ir augina ekologiškus karpius, paprastus karpius ir kitas žuvis. Vykdo 
mažmeninę ir didmeninę gyvų žuvų prekybą, organizuoja komercinę mėgėjų žvejybą. 

UAB „A.Valinsko 
tvenkiniai“  

Įmonės tvenkiniuose auginami karosai, karpiai, ešeriai, lynai ir lydekos. Tvenkiniuose 
vykdoma komercinė žvejyba – žvejybos vietos kruopščiai prižiūrimos ir saugomos. 

UAB „Akvilegija“  Įmonė augina ekologiškus veidrodinius ir žvynuotuosius karpius, baltuosius amūrus, 
lydekas, lynus, karosus, šamus ir eršketus. Įmonė taip pat parduoda įžuvinimo 
medžiagą ir organizuoja komercinę mėgėjų žvejybą, kurios metu galima žvejoti 
karpius, lydekas, ešerius ir karosus. 

UAB „Arvydai“  Įmonė augina ekologiškas prekines gyvas žuvis – karpius, sterkus, baltuosius amūrus, 
marguosius plačiakakčius, lydekas, lynus, karosus. Komerciniams tvenkiniams 
įžuvinti parduoda karpius, karosus, lynus, sterkus, amūrus, marguosius plačiakakčius. 
Įmonė užsiima didmenine žuvų prekyba, organizuoja komercinę mėgėjų žvejybą, 
kurios metu žvejojami sterkai, baltieji amūrai, karpiai, margieji plačiakakčiai, lydekos, 
lynai, sterkai, karosai. 

UAB „Birvėtos 
tvenkiniai“  

Įmonė augina gyvas prekines žuvis ir jų jauniklius – karpius, karosus, lydekas. Įmonė 
taip pat vykdo didmeninę prekybą ir plėtoja ekologinę žuvininkystę.  

UAB „Kaplių žuvys“  Įmonė veisia karpius, upėtakius ir augina juos iki prekinio svorio. Įmonė taip pat 
parduoda nemažą karpių jauniklių kiekį tvenkiniams įžuvinti, plėtoja ekologinę 
žuvininkystę ir didmeninę prekybą. 

UAB „Karpis“  Įmonė augina gyvus prekinius karpius, karosus ir jų jauniklius, organizuoja 
komercinę mėgėjišką žvejybą. 

UAB „Raseinių 
žuvininkystė“  

Įmonė augina ekologiškas žuvis: karpius, baltuosius amūrus, lydekas, karosus ir šių 
žuvų jauniklius. Įmonė taip pat parduoda gyvus karpius komerciniams tvenkiniams 
įžuvinti, užsiima didmenine gyvų žuvų prekyba, organizuoja komercinę mėgėjų 
žvejybą. 

UAB „Armolė“ Įmonė vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą gyva žuvimi, įžuvinimo medžiaga. 
Žuvų veisimas, jų auginimas tvenkiniuose.  

UAB „Šilo 
Pavėžupis“  

Įmonė veisia ir augina veidrodinius karpius, žvynuotuosius karpius, natūraliu ir 
dirbtiniu būdu naršina įvairių rūšių žuvis. Įmonė taip pat užsiima mažmenine ir 
didmenine gyvų žuvų prekyba, organizuoja komercinę mėgėjų žvejybą (karpių, lynų, 
sidabrinių karosų, lydekų, ešerių, kuojų, vėgelių). 

UAB „Juodasis 
gandras“ 

Įmonės veiklos sritis – žuvies auginimas (karpis, karosas, lydeka, amūras, 
plačiakaktis, lynas, eršketas, šamas) tvenkiniuose, prekyba. 

UAB „Kintai“ Įmonės žuvininkystės ūkis priklauso Nemuno Deltos regioniniam parkui, kur 600 ha 
teritorijoje veisiamos ir auginamos tokios žuvys: karpiai, baltieji amūrai, margieji 
plačiakakčiai, upėtakiai, eršketai, šamai, lydekos, karosai, ešeriai, lynai. Tvenkiniai 
skirti ne tik pramoniniam žuvies auginimui, bet ir pramoginei žūklei, kur savo jėgas 

 
304 http://www.akvakultura.lt. 

http://www.akvakultura.lt/
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gali išbandyti ir žvejai mėgėjai, ir žvejai profesionalai. Įmonės pagrindinės veiklos 
kryptys – žuvininkystė, žuvies perdirbimas, turizmo paslaugos Pamaryje. 

UAB „Vasaknos“  Įmonė savo tvenkiniuose ir baseinuose veisia ir augina ekologiškas prekines žuvis: 
karpius, lydekas, upėtakius, eršketus, augalėdes žuvis. Įmonė taip pat kiekvieną 
pavasarį ir rudenį parduoda žuvų jauniklius įžuvinti, vykdo didmeninę gyvų žuvų 
prekybą Lietuvoje ir Europoje. 

UAB „Žemaitijos 
žuvis“  

Įmonės pagrindinės veiklos – žuvininkystė, žuvies auginimas, realizacija. Auginamos 
žuvys – amūrai, karpiai, plačiakakčiai. Įmonė taip pat kiekvienais metais pavasarį ir 
rudenį parduoda žuvų jauniklius įžuvinti ir vykdo didmeninę gyvų žuvų prekybą 
Lietuvoje ir Europoje. 

ŽŪB „Žemelė“ Vykdo ekologinės žuvininkystės veiklą. 

Šaltinis: Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija305 

 

Remiantis Asociacijos teikiama informacija306, iš 18 asociacijai priklausančių ūkio 
subjektų, 10 užsiima ekologine žuvininkyste – tai sudaro 55,6 proc. visų asociacijos narių, kiti 
ūkio subjektai užsiima įprastine žuvininkystės veikla. Vykdomos veiklos negalima priskirti nei 
ekologinei, nei prie įprastinei žuvininkystei, kadangi žuvys auginamos įžuvinti, o ne galutiniam 
produktui kurti. 

4.1.6 lentelė. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, tvenkiniuose*** užaugintos akvakultūros produkcijos 
realizacijos kiekis (tonos) 

Žuvų rūšis 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019* 

Karpis 3033,8
7 

3060,8
0 

3256,8
8 

3751,0
9 

3305,8
3 

3667,5
4 

3473,8
7 

2942,6
0 

2929,1
0 

3085,8
8 

Eršketas** 0,00 0,00 55,36 115,76 72,80 83,44 119,39 119,70 155,15 165,61 
Margasis 
plačiakaktis 

30,29 27,39 23,34 52,25 97,48 101,49 170,73 164,51 120,92 145,56 

Baltasis 
amūras 

14,07 35,49 40,84 52,69 87,62 97,08 58,78 70,92 42,51 41,24 

Upėtakis** 0,00 0,00 56,54 53,12 38,10 49,77 54,62 56,25 64,13 55,81 
Lydeka 17,49 20,96 23,86 36,58 46,74 34,42 31,21 30,81 39,75 35,58 
Karosas 33,23 26,61 40,87 29,30 32,81 29,13 18,02 12,44 15,38 43,27 
Lynas 0,90 1,71 4,50 11,12 12,95 5,83 7,38 6,31 15,03 8,23 
Europinis 
šamas 

0,85 0,59 4,41 6,41 14,47 6,59 10,50 4,38 6,50 7,55 

Kitos rūšys 51,32 91,11 0,60 2,15 12,52 12,54 16,87 13,56 14,88 19,58 
Iš viso 
tvenkiniuose:*
** 

3182,0
3 

3264,6
6 

3507,2
0 

4110,4
6 

3721,3
2 

4087,8
2 

3961,3
6 

3421,4
9 

3403,3
5 

3608,3
1 

* preliminarūs duomenys. 
** 2010–2011 m. duomenys priskirti „kitos rūšys dėl konfidencialumo“. 
*** įskaitant baseinus ir kanalus. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)307 

 

 

 
305 https://www.akvakultura.lt/nariai. 
306 http://www.akvakultura.lt. 
307 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 

http://www.akvakultura.lt/
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* preliminarūs duomenys. 
*** įskaitant baseinus ir kanalus. 

 

4.1.6 pav. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, tvenkiniuose** užaugintos akvakultūros produkcijos 
realizacijos kiekis 2010–2019 m. (tonos) 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)308 

 
4.1.7 lentelė. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, tvenkiniuose*** užaugintos akvakultūros produkcijos 
realizacijos vertė mln. Eur 

Žuvų rūšis 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019* 
Karpis  5,601 6,308 6,539 7,571 6,775 7,919 8,440 7,975 8,142 8,442 
Eršketas  0,000 0,000 0,278 0,670 0,372 0,376 0,748 0,835 1,011 1,073 
Margasis 
plačiakaktis 

0,059 0,063 0,061 0,158 0,295 0,262 0,499 0,581 0,398 0,402 

Baltasis amūras  0,040 0,096 0,117 0,143 0,255 0,258 0,229 0,265 0,178 0,159 
Upėtakis 0,000 0,000 0,239 0,225 0,165 0,229 0,231 0,250 0,295 0,280 
Lydeka  0,056 0,071 0,086 0,168 0,218 0,191 0,185 0,175 0,289 0,296 
Karosas 0,032 0,033 0,042 0,035 0,034 0,034 0,028 0,022 0,027 0,050 
Lynas  0,006 0,015 0,022 0,077 0,079 0,046 0,055 0,069 0,106 0,077 
Europinis šamas 0,004 0,002 0,020 0,048 0,191 0,109 0,117 0,072 0,033 0,031 
Kitos rūšys 0,208 0,431 0,003 0,071 0,107 0,147 0,098 0,086 0,085 0,133 
Iš viso 
tvenkiniuose:*** 

6,006 7,019 7,407 9,166 8,492 9,572 10,632 10,331 10,563 10,945 

* preliminarūs duomenys. 
** 2010–2011 m. duomenys priskirti „kitos rūšys dėl konfidencialumo“. 
*** įskaitant baseinus ir kanalus. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)309 
 
 

 
308 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
309 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
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* preliminarūs duomenys. 
** įskaitant baseinus ir kanalus. 

 

4.1.7 pav. Lietuvos akvakultūros sektoriuje, tvenkiniuose** užaugintos akvakultūros produkcijos 
realizacijos vertė mln. Eur  

Šaltinis: sudaryta remiantis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)310 duomenimis 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – 
Žuvininkystės tarnyba) žuvivaisos poskyriai turi apie 641,5 ha (apie 180 ha yra visiškai 
nenaudojami) žuvų auginimo tvenkinių. Žuvivaisos poskyriams priklauso 8 veikiantys 
inkubatoriai, kuriuose yra apie 360 įvairaus tipo inkubavimo aparatų. Žuvivaisos poskyriai turi 
9 UAS, kurių bendras vandens tūris – apie 952 m3311. Žuvininkystės tarnyba – vienintelė įstaiga, 
užsiimanti veislinių karpių selekcija ir veisimu (yra išvesta lietuviška veislė – Šilavoto karpis), 
lašišinių žuvų veisimu, ungurių įveisimu į valstybinius vandens telkinius. 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje (toliau – Veiksmų 
programa), patvirtintoje Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C (2015) 
5897, vienas iš prioritetų yra „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, 
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ (toliau – II prioritetas). 
Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenimis, nuo programos 
įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 d. šiam prioritetui buvo gautos 69 paraiškos312. 

II prioriteto 2 tikslas – didinti akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumą ir 
gyvybingumą, taip pat gerinti saugos ir darbo sąlygas. Veiksmų programoje numatytas 
rezultato „Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis“ rodiklis – 1 485 t, rezultato „Akvakultūros 
produkcijos vertės pokytis“ rodiklis – 4 800 tūkst. Eur, rezultato „Sukurtos darbo vietos“ 
rodiklis – 64313.  

 
310 Informacija pateikta eletroniniu paštu, vadovaujantis 2020 m. kovo 2 d. gautu raštu Nr. EPSR20/03/02-1: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. 
311 Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planas (https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/Papildoma%20informacija%20-

%20Lietuvos%20akvakult%C5%ABros%20sektoriaus%20pl%C4%97tros%202014-2020%20metais%20planas.pdf). 
312 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimo rezultatų apžvalgos, vykstančio vertinimo ir viešinimo plano 

pristatymas ir aptarimas 

(https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/2%20PRIEDAS_%20Lietuvos%20%C5%BEuvininkyst%C4%97s%20sektoriaus%202014
%E2%80%932020%20met%C5%B3%20veiksm%C5%B3%20programos%20%C4%AFgyvendinimo%20rezultat%C5%B3%20ap%C5%BEvalgos%2

C%20vykstan%C4%8Dio%20vertinimo%20%20.pdf).  
313 Žemės ūkio minsterija. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumas, 
efektyvumas ir poveikis. 2019 m. (https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Ataskaita%20VP(1).pdf). 
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https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/2%20PRIEDAS_%20Lietuvos%20%C5%BEuvininkyst%C4%97s%20sektoriaus%202014%E2%80%932020%20met%C5%B3%20veiksm%C5%B3%20programos%20%C4%AFgyvendinimo%20rezultat%C5%B3%20ap%C5%BEvalgos%2C%20vykstan%C4%8Dio%20vertinimo%20%20.pdf
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II prioriteto 3 tikslas – atkurti vandens biologinės įvairovės apsaugą ir stiprinti su 
akvakultūra susijusias ekosistemas, taip pat skatinti efektyviai išteklius naudojančią 
akvakultūrą. Numatytas rezultato „Grynojo pelno pokytis“ rodiklis – 100 tūkst. Eur314.  

II prioriteto 4 tikslas – skatinti akvakultūrą, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga 
ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga315. Numatytas rezultato 
„Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis“– 50 t, rezultato „Akvakultūros ūkių, taikančių 
aplinkosaugines priemones, skaičius“ – 19 vnt.  

 

4.2. Akvakultūros ir verslinės žvejybos sektorių palyginimas 
 

2016–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių skaičius 
Lietuvoje sumažėjo nuo 173 iki 111 (35,8 proc.). Viešai prieinamais duomenimis316, žuvies 
perdirbimo srityje 2020 m. pradžioje veikė 26 įmonės. Įmonių skaičius akvakultūros srityje 
(tvenkiniai ir UAS) siekia 62. 

4.2.1 lentelė. Žuvininkystės sektoriuje veikiančių įmonių skaičius (vnt.) 
 2016  2019  
Žuvies perdirbimo įmonės N.d. 26 
Verslinės žuvininkystės vidaus vandenyse 
įmonės 

173 111 

Akvakultūros įmonės 61 62 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Remiantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionaliniu strateginiu 
planu317, 2006 m. pradžioje Lietuvos žuvininkystės sektoriuje dirbo apie 9 tūkst. darbuotojų – 
apie 0,62 proc. visų dirbančių šalies gyventojų. Jūrų žvejybos laivyne dirbo apie 2,1 tūkst. 
žmonių, iš jų apie 1,5 tūkst. – Atlanto vandenyno, 300 – atviros Baltijos jūros ir 300 – 
priekrantės žvejybos laivuose. Vidaus vandenų žvejyboje dirbo apie 300 žmonių, o 
akvakultūros įmonėse – 440. Žuvų perdirbimo pramonėje dirbo apie 5,3 tūkst. darbuotojų.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos akvakultūros 
įmonėse bei ūkiuose ir žuvų perdirbimo pramonėje dirbančių žmonių skaičius 2015–2018 m. 
laikotarpiu išliko pastovus. Akvakultūros įmonėse ir ūkiuose dirbo apie 350 darbuotojų, o žuvų 
perdirbimo pramonėje – apie 5 300.  

 
314 Žemės ūkio minsterija. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumas, 
efektyvumas ir poveikis. 2019 m. (https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Ataskaita%20VP(1).pdf). 
315 Žemės ūkio minsterija. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumas, 

efektyvumas ir poveikis. 2019 m. (https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Ataskaita%20VP(1).pdf). 
316 https://rekvizitai.vz.lt/paieskos-frazes/%C5%BEuvies+perdirbimas/. 
317 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=5qig2stqm&actualEditionId=WvTSHqrQOq&documentId=TAIS.301390&category=TAD&fbclid=IwAR0iG
L_b9G_2KlClbfPSx18TRMtd9Y3jDSYn-iDm3FI75OxMuYE3MI-as54. 
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4.2.1 pav. Darbuotojų skaičius akvakultūros įmonėse bei ūkiuose ir žuvų perdirbimo pramonėje 2015–
2019 m.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Vidutinis žuvų perdirbimo pramonės darbuotojų skaičius 2018 m. (žr. 2.4.6 pav.) sudarė 
5213 asmenis, t. y. verslinės žvejybos vidaus vandenyse dirbančių asmenų skaičius 2018 m. 
sudarė vos 6 proc. visų žuvų perdirbimo pramonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus. 

4.2.2 lentelė. Darbuotojų skaičius žuvininkystės sektoriuje 

 2016 2018 
Žuvies perdirbimo įmonės 5360 5213 
Verslinės žuvininkystės vidaus 
vandenyse įmonės 

480 312 

Akvakultūros įmonės 517 414 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Lietuvos verslinės žuvininkystės sektoriuje (įskaitant jūrinę žvejybą) 2016–2018 m. 
didėjo ir pajamos, ir išlaidos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
pajamos 2016–2018 m. laikotarpiu išaugo 8,4 proc., o išlaidos – tik 1,6 proc. 2016 m. išlaidos 
buvo 2,6 proc. didesnės už pajamas, tačiau nuo 2017 m. pajamos pradėjo viršyti išlaidas, t. y. 
nuo 2017 m. žuvų produktų pardavimas ir suteiktos paslaugos pradėjo generuoti pelną.  

Atsižvelgiant į buvusias žuvininkystės sektoriaus (įskaitant akvakultūrą, jūrinę žvejybą) 
pajamas, kurios, pavyzdžiui, 2016 m. siekė 498 mln. Eur (žr. 2.4.2 pav.), verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse pajamos tais pačiais metais sudarė vos 0,2 proc. visų žuvininkystės 
sektoriaus pajamų.  

Remiantis Lietuvos žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ duomenimis318, 
asociacijai priklausančių įmonių gamybos ir prekybos pajamos 2014 m. sudarė 1 062 868 Eur, 
2015 m. – 1 094 447 Eur, 2016 m . – 1 059 518 Eur.  

Kaip rodo Aplinkos ministerijos 2020 m. pateikti duomenys, per 2018 m. 45-ios Kuršių 
mariose žvejojančios įmonės pagavo apie 769 t žuvies, jų apyvarta siekė apie 870 tūkst. Eur319. 

 
318 http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/gpp%20gpp%20planas%201%20_341030113024_0001.pdf. 
319 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/visuomenininkai-griezti-ragina-kursiu-mariose-riboti-versline-zvejyba-947577. 
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4.2.3 lentelė. Žuvininkystės sektoriaus pajamos (mln. Eur) 
 2016 2018 
Verslinės žuvininkystės sektoriuje (įskaitant jūrinę žvejybą),  
iš jų: 

498,06 539,93 

verslinė žuvininkystė vidaus vandenyse 1,06 0,87 
akvakultūra  10,63 10,56 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Remiantis organizacijos „Eurofish“ duomenimis320, verslinės žvejybos vidaus vandenyse 
sugautų žuvų kiekis sudaro vos 2 proc. viso Lietuvoje sugautų žuvų kiekio.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pagamintos ir perdirbtos 
žuvininkystės produkcijos (įskaitant jūrinę žuvį) kiekis Lietuvoje 2016–2018 m. laikotarpiu 
nors ir nežymiai, tačiau išaugo, o verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių sugautų žuvų 
kiekis sumažėjo 22,6 proc., akvakultūros įmonių sugautų žuvų kiekis – 14,1 proc.  

4.2.4 lentelė. Žuvininkystės sektoriaus sugautos / perdirbtos žuvies kiekis (tonos) 

 2016 2018 
Žuvies perdirbimo įmonės 140,7 tūkst. 144,3 tūkst. 
Verslinės žuvininkystės vidaus vandenyse įmonės 1 261 976 
Akvakultūros įmonės 3 961 3 403 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

APIBENDRINIMAS 

Ketvirtame Studijos skyriuje analizuota ir apibendrinta informacija apie Lietuvos akvakultūros 
sektorių. Toliau pateikti svarbiausi aspektai: 

▪ Lietuvos akvakultūros sektorius per pastaruosius 10 metų gerokai išaugo. 2010–2019 m. 
akvakultūros sektoriaus statistinius duomenis teikiančių Lietuvos įmonių sąrašas 
padidėjo nuo 22 iki 62 juridinių asmenų. Tarp oficialiai duomenis privalančių teikti 
juridinių asmenų 2019 m. buvo 32 juridiniai asmenys, užsiimantys tvenkinių 
akvakultūra, 30 juridinių asmenų, plėtojančių akvakultūrą uždarosiose akvakultūros 
sistemose. Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje šiose sistemose išaugintos žuvies kiekis 
išaugo net 57 kartus, o išaugintos žuvies vertė – daugiau nei 20 kartų – nuo 0,1 iki 2,2 
mln. Eur. 

▪ Lietuvos akvakultūros sektorius išaugina beveik 5 kartus daugiau žuvies, negu 
sugaunama verslinės žvejybas įrankiais vidaus vandens telkiniuose. Taigi ekonominis 
akvakultūros sektoriaus pranašumas prieš vidaus vandenų verslinę žvejybą yra 
akivaizdus. Tiesa, reikia turėti omenyje, jog vidaus vandenų verslinės žvejybos 
produkcija sudaro ne daugiau kaip 2 proc. visos Lietuvos laivų sugaunamos žuvies 
vandenynuose, jūrose, mariose ir ežeruose.  

▪ Kadangi Lietuvos vidaus vandens telkiniuose žuvies sugaunama vis mažiau ir nedaug 
galimybių, jog tokie laimikiai augs, pagrindinis krūvis tenkinant gėlavandenės šviežios 
žuvies poreikius tenka akvakultūros įmonėms. Akvakultūra gali gerokai pakeisti verslinę 
žvejybą vidaus vandenyse, taip išsaugant natūralius žuvų ir vėžių išteklius ir išlaikant 
darbo vietas. Būtų galima išauginti didelius produkcijos kiekius ir kompensuoti verslinės 
žvejybos apimties sumažėjimą. Žvejai verslininkai galėtų persikvalifikuoti į žuvų 
augintojus. 

 
320 https://www.eurofish.dk/lithuania?fbclid=IwAR17PTHoZTZN5DWgbCCjFsSJvMEcheTIT4RWx8sH1MAiqDqxv83KQalfhds. 
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▪ Pagal pasaulines prognozes, jūrų žuvies ištekliai artėja prie savo maksimalios 
išnaudojimo ribos arba jau ją pasiekė, ir jų augimo galimybės yra išsekusios, todėl 
produkcijos gamyba akvakultūroje turėtų išaugti apie 5 kartus, kad būtų patenkintas 
globalinis jūros produktų ir gėlųjų vandenų žuvininkystės poreikis 2025 m. Atsižvelgiant 
į šias prognozes, tikslinga ir toliau plėtoti Lietuvos akvakultūros sektorių. 
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5. LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIŲ SOCIALINIS-EKONOMINIS 
PALYGINIMAS  

 

Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations; FAO) Atsakingosios žuvininkystės kodeksą, 
kurio 6.18 punkte nurodyta: „Pripažindamos neprofesionalios ir nedidelio masto žvejybos svarbų 
indėlį gyventojų užimtumui, pajamoms bei maisto saugumui valstybės atitinkamai gina žvejų ir 
žuvininkystės darbuotojų, ypač tų, kurie užsiima žvejyba savo maisto poreikiui tenkinti, nedidelio 
masto ir neprofesionalia žvejyba, teises į saugų, sąžiningą pragyvenimo šaltinį. Taip pat, kur tik 
įmanoma, suteikia jiems pirmenybę prieiti prie tradicinių žvejybos plotų ir išteklių jų 
nacionalinėje jurisdikcijoje esančiuose vandenyse.“321 Remiantis šia nuostata, tiek verslinė 
žvejyba vidaus vandenyse, tiek mėgėjiška žvejyba sudaro prielaidas gyventojų užimtumui, 
pajamoms, taip pat prisidedama prie šalies BVP. 

Šiame Studijos skyriuje pateikiami esminiai žuvininkystės sektorių – verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse, akvakultūros ir mėgėjų žvejybos – parametrai, atspindintys šių sektorių 
specifiką socialiniais-ekonominiais aspektais. 

 

Žuvininkystės sektoriuje veikiančios įmonės ir darbuotojų skaičius 

 

Lietuvoje veikia 9 žvejybos įrangos ir priemonių gamybos įmonės, kuriose dirba 68 
žmonės. Jose per metus pagaminama produkcijos maždaug už 1 mln. Eur. Tačiau didžiausios 
pajamos yra iš žvejybos įrangos ir įvairių priemonių pardavimo. Žvejybos įrangos didmeninę 
prekybą Lietuvoje vykdo 36 įmonės. Jose dirba apie 180 darbuotojų. Didmeninės prekybos 
pardavimai per metus siekia apie 15 mln. Eur. Dar didesnės – net iki 38 mln. Eur pajamos yra iš 
mažmeninės prekybos pardavimų. Lietuvoje yra apie 200 specializuotų žvejybos įrangos 
parduotuvių, neskaitant to, kad šia įranga prekiaujama ir didžiųjų prekybos centrų 
specializuotuose skyriuose. Žvejybos įrangos pardavimo sektoriuje iš viso dirba apie 500 
žmonių322. 

2015–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių skaičius 
Lietuvoje sumažėjo nuo 143 iki 111 (22,4 proc.). Įmonių skaičius akvakultūros srityje 
(tvenkiniai ir UAS) minėtuoju laikotarpiu išaugo nuo 49 iki 62 (21 proc.). 

5.1 lentelė. Žuvininkystės sektoriuje veikiančių įmonių skaičius (vnt.) 
 2015 2019 
Verslinės žuvininkystės vidaus 
vandenyse įmonės 

143 111 

Akvakultūros įmonės 49 62 
Mėgėjų žvejyba N.d. 209* 
* rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejybos įrangos ir priemonių gamybos įmonių ir žvejybos įrangos pardavimo sektoriuje 

veikiančių įmonių skaičių. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos akvakultūros 
įmonėse ir ūkiuose darbuotojų skaičius 2016–2018 m. laikotarpiu sumažėjo 20 proc., o 
verslinės žvejybos vidaus vandenyse dirbančių asmenų skaičius minėtuoju laikotarpiu 
sumažėjo trečdaliu (35 proc.). 

 
321 1995 m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) atsakingosios žuvininkystės kodeksas.  
322 https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/megejiska-zukle-lenkia-profesionaliaja-804333. 
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5.2 lentelė. Darbuotojų skaičius žuvininkystės sektoriuje 

 2016 2018 
Verslinės žuvininkystės vidaus 
vandenyse įmonės 

480 312 

Akvakultūros įmonės 517 414 
Mėgėjų žvejyba N.d. 568* 
* rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejybos įrangos ir priemonių gamybos įmonėse ir žvejybos įrangos pardavimo sektoriuje 

dirbančių asmenų skaičių, 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Remiantis Europos Parlamento 2018-05-25 pranešimu dėl mėgėjų žvejybos ES padėties 
(2017/2120(INI))323, mėgėjų žvejyba sukuria 84 tūkst. darbo vietų ES šalyse, 8,4 mlrd. Eur 
apyvartą, neskaitant turizmo.  

 

Žuvininkystės sektoriaus finansiniai rodikliai 

 

Atsižvelgiant į buvusias žuvininkystės sektoriaus (įskaitant akvakultūrą, jūrinę žvejybą) 
pajamas, kurios, pavyzdžiui, 2016 m. siekė 498 mln. Eur (žr. 2.4.2 pav.), verslinės žvejybos 
vidaus vandenyse pajamos tais pačiais metais sudarė vos 0,2 proc. visų žuvininkystės 
sektoriaus pajamų.  

Remiantis Lietuvos žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ duomenimis324, 
asociacijai priklausančių įmonių gamybos ir prekybos pajamos 2016 m. sudarė 1 059 518 Eur. 
2018 m. 45-ios tik Kuršių mariose žvejojančios įmonės pagavo apie 769 t žuvies325, o šių 
įmonių apyvarta siekė apie 870 tūkst. Eur326. Akvakultūros įmonių pajamos 2016–2019 m. 
laikotarpiu sudarė vidutiniškai 10,5 mln. Eur. 

Klaipėdos universiteto 2017 m. ataskaitoje „Verslinės ir mėgėjų žvejybos Lietuvos 
Baltijos jūros priekrantėje ir ekonominėje zonoje bendras įvertinimas, reguliavimo, konfliktų 
sprendimo bei tausios žvejybos vystymo priemonės“ teigiama, jog mėgėjų žvejybos visuose 
Lietuvos vandenyse reikšmė Lietuvos ekonomikai vertinama 34,5–37 mln. Eur327.  

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, 2015–
2019 m. laikotarpiu per metus išduota vidutiniškai apie 370–400 tūkst. mėgėjų žvejybos 
leidimų. Daugiausia leidimų sudaro žvejybos bilietai; pažymėtina, jog ypač populiarūs dviejų 
dienų bilietai, kurie sudaro apie 40 proc. visų išduodamų leidimų. Galima teigti, kad mėgėjiška 
žvejyba tampa vis populiaresnė tarp Lietuvos gyventojų, kadangi 2015–2019 m. laikotarpiu 
išduotų žvejybos leidimų skaičius išaugo daugiau dvigubai (žr. 3 skyriaus 3.3.26 pav.) 

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, lėšos už 
išduotus mėgėjų žvejybos leidimus (Eur) 2015–2019 m. laikotarpiu sumažėjo nežymiai: nuo 
1,72 iki 1,66 mln. Eur, t y. 3,3 proc. Daugiausia lėšų už parduotus žvejybos leidimus buvo gauta 
2018 m. (tais pačiais metais parduotas ir didžiausias žvejybos leidimų skaičius) (žr. 3 skyriaus 
3.3.27 pav.). 2018 m., sudėjus per visas leidimų platinimo sistemas ir už visų rūšių žvejybą 
nupirktus leidimus, žvejai mėgėjai įnešė 1 765 969 Eur. Didžiausia suma 2018 m. buvo surinkta 
už dviejų parų žvejybos neišnuomotose vandens telkiniuose bilietus (222 095 Eur), perpus 

 
323 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0191_LT.html. 
324 http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/gpp%20gpp%20planas%201%20_341030113024_0001.pdf. 
325 Aplinkos ministerijos 2020 m. pateikti duomenys. 
326 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/visuomenininkai-griezti-ragina-kursiu-mariose-riboti-versline-zvejyba-947577. 
327 Pastaba: ataskaita viešai neskelbiama. Informacija pateikta remiantis projekto vadovo Antano Kontauto komentaru viešojoje spaudoje (šaltinis: 
https://www.bundantiklaipeda.lt/zvejai-susikibo-nejuokais/). 
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mažesnė suma – 110 405 Eur – gauta už mėnesinius bilietus, panašus lėšų kiekis pritrauktas ir 
įsigyjant metinius žvejybos bilietus. 

Vien tik už mėgėjų žvejybos leidimus žvejai mėgėjai žuvų ištekliams atkurti ir saugoti 
2013 m. sumokėjo 1,656 mln. Eur, 2014 m. – 1,852 mln. Eur, 2015 m. – 1,742 mln. Eur, t. y. 
daugiau nei viso verslinės žvejybos vidaus vandenyse sektoriaus apyvarta (kuri, kaip nurodyta 
aukščiau, siekia apie 1,19 mln. Eur). Visų išduotų leidimų į šalies vandens telkinius vertė 2016 
m. buvo 1 732 738 Eur, 2017 m. – 1 692 081 Eur, 2018 m. – 1 765 969 Eur, 2019 m. – 1 664 382 
Eur. 

Remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 2019 m. išlaidos 
žvejybai Lietuvoje galėjo siekti 165 mln. Eur, vertinant išvestinį žvejų mėgėjų skaičių šalies 
populiacijoje ir vidutines vienam asmeniui per metus tenkančias išlaidas žvejybai (apie 272,5 
Eur). Taigi, vertinant žvejų mėgėjų išlaidas, kurios tampa žuvininkystės sektoriaus pajamomis, 
jų suma 2019 m. galėjo siekti apie 166,6 mln. Eur ir sudaryti apie 30,9 proc. visų žuvininkystės 
sektorius pajamų. 

5.3 lentelė. Žuvininkystės sektoriaus pajamos (mln. Eur) 
 2016 2018–2019  
Verslinės žuvininkystės sektoriuje 
(įskaitant jūrinę žvejybą),  
iš jų: 

498,06 539,93 

verslinė žuvininkystė vidaus vandenyse 1,06 0,87 
akvakultūra  10,63 10,95* 
Mėgėjų žvejyba 1,73** 166,6* 

* naujausi, t. y. 2019 m., duomenys (rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejų mėgėjų išlaidas žvejybos priemonėms ir žvejybos 
leidimams). 
** rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejų mėgėjų išlaidas už žvejybos leidimus (remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. 
duomenimis) 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Pažymėtina, jog 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos rezultatai rodo, kad 
nemokamos žvejybos teisę328 turėjo 15,9 proc. žvejų mėgėjų. Aplinkos ministerijos 
duomenimis, visų išduotų leidimų į šalies vandens telkinius vertė 2019 m. sudarė 1 664 382 
Eur. Galima teigti, kad dėl nemokamos žvejybos teisės valstybė kasmet praranda apie 265 
tūkst. Eur, kurie galėtų būti sumokami už mėgėjų žvejybos leidimus.  

Kuršių mariose žvejojančių verslininkų valstybei sumokėta suma per metus – 221 tūkst., 
įskaičiuojant visus mokesčius. O žvejai mėgėjai kiekvienais metais, pirkdami žvejo bilietus, 
valstybei sumoka apie 1,7 mln. Eur329. 2018 m. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose žvejojusios 
įmonės į valstybės biudžetą per PVM, GPM mokesčius ir VSD įmokas iš viso sumokėjo 
270 381 Eur. Atėmus dvi daugiausia Baltijos jūroje žvejojančias įmones, sumokėtų mokesčių 
lieka 159 633 Eur330.  

Remiantis Aplinkos ministerijos pateiktais duomenims, 2018 m., sudėjus per visas 
leidimų platinimo sistemas ir už visų minėtų rūšių žvejybą nupirktus leidimus, žvejai mėgėjai į 
valstybės biudžetą įnešė 1,8 mln. Eur. 

Nepaisant mažėjančio gyventojų skaičiaus, mėgėjų žvejybos leidimų skaičius augo. 
Pensinio amžiaus asmenys, neįgalieji ir vaikai iki 16 metų turi teisę žvejoti be leidimų, todėl, 

 
328 Remiantis Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtitnu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 
D1-12, nemokamos žvejybos teisę turi asmenys iki 16 m., neįgalieji ir valstybinio socialinio draudimo pensininkai. 
329 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/i-zveju-mitinga-klaipedoje-visos-lietuvos-979202. 
330https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/tiesa/tiesa-ar-melas-zvejai-megejai-i-valstybes-biudzeta-inese-desimt-kartu-didesne-suma-nei-zvejai-
verslininkai.d?id=83365795. 
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remiantis vien išduotų žvejybos leidimų duomenimis, sudėtinga įvertinti tikslesnį žvejų mėgėjų 
skaičių. Dėl šios priežasties, siekiant įvertinti žvejų mėgėjų mastą Lietuvoje, Aplinkos 
ministerijos užsakymu buvo atlikta reprezentatyvi331 visuomenės apklausa (tyrimas vykdytas 
2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d.), kuria siekta išsiaiškinti žvejų mėgėjų žvejybos intensyvumą 
ir visuomenės nuomonę dėl verslinės ir mėgėjų žvejybos plėtros ar draudimo Lietuvos vidaus 
vandenyse.  

Remiantis naujausios žvejų mėgėjų apklausos duomenimis (detaliau žr. Studijos 3 sk.), 
per pastaruosius 12 mėn. yra tekę žvejoti trečdaliui (29,5 proc.) respondentų (bendra tyrimo 
imtis – 1 233 respondentai). Atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei trečdalis (39,6 proc.) žvejų 
mėgėjų per pastaruosius 12 mėn. žvejojo daugiau nei 20 kartų, kas 3-ias (30,5 proc.) nurodo 
žvejojęs 5–20 kartų. 19,2 proc. respondentų per pastaruosius 12 mėn. žvejojo 2–4 kartus, o 
10,7 proc. – vos kartą. Kadangi nėra visuotinai (taip pat ir neoficialiai) priimtos praktikos, kai 
asmuo jau yra laikomas žveju mėgėju, daroma prielaida, jog žveju mėgėju galima laikyti ne 
atsitiktinai žvejojusį asmenį, kuris per pastaruosius 12 mėn. žvejojo bent 2 kartus. Remiantis 
minėto tyrimo duomenimis, tokie žvejai sudarė 89,3 proc. visų per pastaruosius 12 mėn. 
žvejojusių respondentų skaičiaus. Kadangi bent kartą žvejojusių respondentų imtis bendroje 
tyrimo imtyje sudarė 29,5 proc., arba 364 asmenis, iš jų 89,3 proc., arba 325 asmenys, yra žvejai 
mėgėjai (t. y. per pastaruosius 12 mėn. žvejoję ne mažiau kaip 2 kartus). Vadinasi, žvejų mėgėjų 
skaičius bendroje tyrimo imtyje sudarė 26,4 proc. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2020 m. pradžioje 18 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičius Lietuvoje siekė 
2 295 269 asmenis, todėl 26,4 proc., arba 605 951 asmuo, per pastaruosius 12 mėn. žvejojo 
bent 2 kartus. Pabrėžtina, jog toks žvejų mėgėjų skaičius įvertintas atlikus reprezentatyvią 
apklausą (95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe), todėl šie išvestiniai 
duomenys atitinka imties reprezentatyvumo kriterijus ir atspindi bendrą žvejų mėgėjų skaičių 
bendroje Lietuvos populiacijoje.   

Su mėgėjų žvejyba susijusi bendra apyvarta Lietuvoje 2006 m. buvo 119–128 mln. Lt 
(34,5–37,1 mln. Eur)332. Tik vienos įmonės (UAB „Normark“), prekiaujančios žvejybos 
prekėmis, apyvarta Lietuvoje 2011 m. siekė 8,1 mln. Lt (2,35 mln. Eur), 2012 m. šios įmonės 
apyvarta padidėjo iki 9,5 mln. Lt. (2,75 mln. Eur). Remiantis portalo www.rekvizitai.lt333 
pateikiama informacija, šios įmonės metinė apyvarta 2016–2019 m. laikotarpiu sudarė 3–5 
mln. Eur pelno. 

Lietuvoje veikia 9 žvejybos įrangos ir priemonių gamybos įmonės, kuriose dirba 68 
žmonės. Jose per metus pagaminama produkcijos maždaug už 1 mln. Eur. Tačiau didžiausios 
pajamos yra iš parduodamos žvejybos įrangos ir įvairių priemonių. Žvejybos įrangos didmeninę 
prekybą Lietuvoje vykdo 36 įmonės. Jose dirba apie 180 darbuotojų. Didmeninės prekybos 
pardavimai per metus siekia apie 15 mln. Eur. Dar didesnės – net iki 38 mln. Eur pajamos yra iš 
mažmeninės prekybos pardavimų. Lietuvoje yra apie 200 specializuotų žvejybos įrangos 
parduotuvių, neskaitant to, kad šia įranga prekiaujama ir didžiųjų prekybos centrų 
specializuotuose skyriuose. Žvejybos įrangos pardavimo sektoriuje iš viso dirba apie 500 
žmonių334. 

Be prekybos žvejybos įranga, itin svarbi su mėgėjiška žvejyba susieta sritis yra 
specializuotų žvejybos žurnalų (jų Lietuvoje yra 4) leidyba ir televizijos laidų (iš viso yra 3) 

 
331 95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe. 
332 Verslinės ir mėgėjų žvejybos Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje ir ekonominėje zonoje bendras įvertinimas, reguliavimo, konfliktų sprendimo bei 

tausios žvejybos vystymo priemonės. Ataskaita. Klaipėdos universitetas. 2017. 
333 https://rekvizitai.vz.lt/imone/normark/apyvarta/. 
334 https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/megejiska-zukle-lenkia-profesionaliaja-804333. 
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kūrimas. Žiniasklaidos priemonės iš specializuotos mėgėjiškai žvejybai skirtos reklamos per 
metus gauna apie 300 tūkst. Eur pajamų335. 

Be ekonominės mėgėjiškos žvejybos vertės, reikšminga paminėti ir socialinę šios veiklos 
naudą. Remiantis moksliniais tyrimais (Lynch et al., 2016336; Lieschke, Currie, 2007337; Poe et 
al., 2013338; FOA, 2014339 ir kt.), žvejyba: 

▪ gerina daugelio žmonių sveikatą (taip pat sutaupo daug biudžeto lėšų, kurias reikėtų 
papildomai skirti sveikatos apsaugai); 

▪ mažina vaikų ir jaunimo polinkį tinginiauti, praleidinėti pamokas, skatina formuotis 
teisingai elgsenai ir neleidžia plisti asocialiam elgesiui, atlieka nusikaltimų 
prevenciją (Anglijoje ir Velse manoma, kad vieno jaunuolio saugumo užtikrinimo 
priemonės valstybei kainuoja apie 150 tūkst. Eur/m., o specialus žvejybos projektas 
150 vaikų – tik 75 tūkst. Eur/m.); 

▪ sukuria vandenų ir žuvų apsaugai „akis ir ausis“ (žvejai mėgėjai daug kartų 
informuoja aplinkosaugos tarnybas apie pastebėtus nusikaltimus gamtai); 

▪ gali sukurti daug darbo vietų; 
▪ padeda aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį su šeimomis ir draugais, skatina 

bendradarbiavimą, gerus tarpusavio santykius; 
▪ kai kurioms šeimoms mėgėjų žvejyba yra viena iš prasimaitinimo šaltinių. 
 

Vien tik už mėgėjų žvejybos leidimus žvejai mėgėjai žuvų ištekliams atkurti ir saugoti 
2013 m. sumokėjo 1,656 mln. Eur, 2014 m. – 1,852 mln. Eur, 2015 m. – 1,742 mln. Eur, t. y. 
daugiau nei viso verslinės žvejybos vidaus vandenyse sektoriaus apyvarta (kuri, kaip nurodyta 
pirmiau, siekia apie 1,19 mln. Eur). Visų išduotų leidimų į šalies vandens telkinius vertė 2016 
m. buvo 1 732 738 Eur, 2017 m. – 1 692 081 Eur, 2018 m. – 1 765 969 Eur, 2019 m. – 1 664 382 
Eur. 

Remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 2019 m. žvejybos išlaidos 
Lietuvoje galėjo siekti 165 mln. Eur, vertinant išvestinį žvejų mėgėjų skaičių šalies populiacijoje 
ir vidutines vienam asmeniui per metus tenkančias žvejybos išlaidas (apie 272,5 Eur). 
Remiantis Aplinkos ministerijos duomenimis, 2019 m. žvejų mėgėjų išlaidos už žvejybos 
leidimus sudarė 1,66 mln. Žvejų mėgėjų išlaidos žvejybai 2019 m. galėjo sudaryti apie 32,1 
proc. visų žuvininkystės sektorius išlaidų. 

5.4 lentelė. Žuvininkystės sektoriaus išlaidos (mln. Eur) 
 2016 2018–2019  
Verslinės žuvininkystės sektoriuje 
(įskaitant jūrinę žvejybą),  
iš jų: 

515,52 519,65* 

verslinė žuvininkystė vidaus vandenyse N.d. 0,270 
akvakultūra  N.d. N.d. 
Mėgėjų žvejyba 1,73** 166,6*   *** 
* naujausi, t. y. 2019 m., duomenys (rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejų mėgėjų išlaidas žvejybos priemonėms ir žvejybos 
leidimams). 
** rodiklis apskaičiuotas įvertinant žvejų mėgėjų išlaidas už žvejybos leidimus (remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. 
duomenimis). 
***remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

335 https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/megejiska-zukle-lenkia-profesionaliaja-804333. 
336 Lynch A. J. et al. (2016). The social, economic, and environmental importance of inland fish and fisheries. Environmental reviews 24 (2) 

(https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/er-2015-0064). 
337 Lieschke, G. J., Currie, P. D. (2007). Animal models of human disease: zebrafish swim into view. Nat. Rev. Genet. 8 (5): 353–367. 
338 Poe G. L., Lauber T. B., Connelly N. A., Creamer S., Ready R. C., and Stedman R. C. (2013). Net benefits of recreational fishing in the Great Lakes 

Basin: A review of the literature. HDRU Series No. 13–10. Ithaca, NY. 
339 FAO (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture – 2014 (SOFIA). Rome, Italy. 
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Sugautų žuvų kiekis ir panaudojimas 

 

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2008 m. verslinės žvejybos įrankiais Lietuvos ūkio 
subjektai Lietuvos vidaus vandenyse, tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir Baltijos jūros 
priekrantėje iš viso sugavo 187 060 t žuvies. 2014 m. tolimuosiuose žvejybos rajonuose 
Lietuvos žvejai sugavo 136 990 t, Baltijos jūroje – 13 401 t, Baltijos jūros priekrantėje 424 t, 
vidaus vandenyse – 1 285 t. Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, žuvies 
kiekis akvakultūros įmonėse sumažėjo 14,1 proc. Visgi akvakultūros įmonėse žuvų išauginama 
3 kartus daugiau negu jų sugauna žvejai verslininkai. Remiantis Aplinkos ministerijos 2020 m. 
duomenimis, 2016–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių sugautų 
žuvų kiekis išaugo 4,4 proc. 

2020 m. tyrimo duomenimis, žvejai mėgėjai per pastaruosius 12 mėn. pagavo 19 980,40 
kg žuvų (žr. 3.2.1. lentelę) (pastaba: į šį kiekį neįskaičiuotas sugautų vėžių kiekis, Baltijos jūroje 
sugautų žuvų kiekis ir menkių kiekis). Galima teigti,  jog vienas žvejys mėgėjas vidutiniškai per 
metus sugavo apie 54,9 kg žuvų.  Vadinasi, visi žvejai mėgėjai (605 951 asmuo) per metus 
sugavo net 33 267 t žuvų. Visgi svarbu atkreipti dėmesį, jog remiantis naujausio tyrimo 
duomenimis, net kas 3-čias (38,0 proc.) sugautą žuvį paleidžia. Vadinasi, žvejai mėgėjų Lietuvos 
vandens telkiniuose sugaunamų žuvų kiekis gali sudaryti apie 20 625 tonas.  

5.5 lentelė. Žuvininkystės sektoriaus sugautos žuvies kiekis (tonos) 

 2016 2019 
 

Verslinės žuvininkystės vidaus 
vandenyse įmonės 

1261 1316 

Akvakultūros įmonės 3961 3608 
Mėgėjų žvejyba N.d. 20 625*    
*remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Akvakultūros sektoriuje labiausiai paplitusios žuvų rūšys yra karpis, eršketas, margasis 

plačiakaktis, upėtakis ir karosas. Šios žuvys sudaro net 86 proc. viso akvakultūros įmonėse 

užauginamo žuvų kiekio. 

Verslinę žvejybą Kuršių mariose vykdančios įmonės daugiausia sugauna karšių, kuojų, 

žiobrių, sterkų ir kitų žuvų. Karšiai sudaro apie 50 proc. visos verslinę žvejybą vidaus 

vandenyse vykdančių įmonių sugaunamos žuvies.  

Verslinę žvejybą Lietuvos ežeruose ir upėse (išskyrus Nemuno žemupio upes: Atmatos, 

Nemuno, Pakalnės ir Skirvytės upes) vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys daugiausiai 

sugauna seliavų, stintelių ir ungurių. Seliavos 2019 m. sudarė net 99,3 proc. visų ežeruose ir 

upėse sugautų žuvų kiekio. Nemuno žemupio upėse daugiausiai sugaunama stintų (2019 m. – 
apie 55,6 t). 

Žvejai mėgėjai Lietuvos vandens telkiniuose daugiausiai sugauna lydekų, ešerių, karšių, 

karpių ir kuojų. Šių rūšių sugavimai tarp Lietuvos žvejų mėgėjų 2019 m. siekė 14 836 t, arba 

apie 67 proc. viso sugaunamų žuvų kiekio.  

Detaliau sugautų žuvų kiekiai pagal populiariausias rūšis ir žuvininkystė subsektorius 
pateikiami 5.6–5.9 lentelėse.  
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5.6 lentelė. Dažniausiai sugautų žuvų kiekis pagal rūšis 2019 m. (akvakultūra) 

Žuvų ryšis Kiekis (tonos) 
Karpis 3085,9 
Eršketas 165,6 
Margasis plačiakaktis 145,6 
Upėtakis 55,8 
Karosas 43,3 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

5.7 lentelė. Dažniausiai sugautų žuvų kiekis pagal rūšis 2019 m. (verslinė žvejyba vidaus vandenyse: 
Kuršių mariose) 

Žuvų ryšis Kiekis (tonos) 
Karšis 617,0 
Kuoja 222,6 
Kitos žuvys 153,2 
Žiobris 85,5 
Sterkas 82,5 

Šaltinis: Aplinkos ministerijos 2020 m. duomenys 

 

5.8 lentelė. Dažniausiai sugautų žuvų kiekis pagal rūšis 2019 m. (verslinė žvejyba vidaus vandenyse: 
ežeruose ir upėse) 

Žuvų ryšis Kiekis (tonos) 
Stinta (Nemuno žemupio upėse) 55,6 
Seliava 31,1 
Stintelė 9,4 
Ungurys 2,8 

Šaltinis: Aplinkos ministerijos 2020 m. duomenys 

 

5.9. lentelė. Dažniausiai sugautų žuvų kiekis pagal rūšis 2019 m. (mėgėjų žvejyba) 

Žuvų ryšis 1 asm. tenkantis 
sugautos žuvies kiekis* 

Sugautas kiekis 
bendroje žvejų mėgėjų 
populiacijoje (tonos)** 

Sugautas kiekis 
bendroje žvejų 

mėgėjų populiacijoje, 
atskaičius paleistą 

žuvų kiekį (tonos)*** 
Lydeka 10,59 6417,0 3978,5 
Ešerys 9,92 6011,0 3726,8 
Karšis 8,66 5247,5 3253,5 
Karpis 5,99 3629,6 2250,4 
Kuoja 4,33 2623,8 1626,8 

* remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, Lietuvoje per pastaruosius 12 mėn. bent kartą žvejojo 29,5 
proc. visų tyrime dalyvavusių asmenų (364 asm.). 
** 605 951 asmuo per pastaruosius 12 mėnesių žvejojo bent 2 kartus, t. y., remiantis reprezentatyvios apklausos duomenimis, tiek 
Lietuvoje yra žvejų mėgėjų  
*** remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 38,0 proc. žvejų mėgėjų sugautą žuvį paleidžia. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, pagal pagamintos ir perdirbtos 
žuvininkystės produkcijos rūšis daugiausia pagaminama paruoštų arba konservuotų gaminių iš 
žuvų, ikrų ir ikrų pakaitalų, pagamintų iš žuvų ikrelių, taip pat rūkytų žuvų (įskaitant filė), 
sušaldytų žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, maltos arba nemaltos. 2015–2019 m. laikotarpiu šios 
minėtosios produkcijos kiekiai padidėjo: konservuotų gaminių iš žuvų, ikrų ir ikrų pakaitalų, 
pagamintų iš žuvų ikrelių, produkcija padidėjo 23,5 proc., rūkytų žuvų (įskaitant filė) – 14,4 
proc., sušaldytų žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, maltos arba nemaltos – net 68,7 proc. 
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5.1 pav. Pagaminta ir perdirbta žuvininkystės produkcija pagal produktų grupes (tonos) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Remiantis asociacijos „Lampetra“ 2020-11-09 pateiktais duomenimis, iki 15 proc. 
Kuršių mariose sužvejojamų žuvų eksportuojama, apie 85–90 proc. šiame vandens telkinyje 
sugautos žuvies lieka Lietuvos rinkoje. Dažniausiai Kuršių mariose sugauta žuvis tiekiama 
šviežia arba atšaldyta, užšaldyta, žuvies perdirbimo įmonėms parduodama žuvies filė ir kita 
žuvų mėsa (šviežia, atšaldyta arba užšaldyta), vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu žuvis, taip 
pat rūkyta žuvis. Ekonominiu požiūriu daugiausia pelno verslinės žvejybos įmonės gauna iš 
šviežios ir atšaldytos žuvies pardavimų. Pavyzdžiui, 2017 m. pajamos iš tokios žuvies sudarė 
100 proc. visų pajamų, 2019 m. – 77,2 proc.  

Dažniausiai žvejai mėgėjai sugautą žuvį suvartoja maistui (kas 2-as), taip pat sugautą 
žuvį paleidžia atgal į vandens telkinius. Rečiausiai propaguojamas sugautų žuvų pardavimas ir 
dovanojimas.   

 

5.2 pav. Sugautų žuvų panaudojimas (išvestiniai klausimo „Prašome užpildyti toliau esančią lentelę apie 
per pastaruosius 12 mėn. sugautų žuvų panaudojimą“ duomenys) (N = 364) 
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3 Studijos skyriuje aprašytų atliktų žvejų mėgėjų tyrimų duomenų suvestinė ir detali 
analizė, aptariant svarbiausius mėgėjų žvejybos aspektus, pateikiama 5.9 ir 5.10 lentelėse. 
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5.9 lentelė. Mėgėjų žvejybos socialinės-ekonominės charakteristikos (de facto ir išvestiniai atliktų tyrimų duomenys) 
Kintamasis 2002 m.340  2003 m.341  2006 m.342 2019 m. 343 2020 m.344 Esminės įžvalgos 

Lytis Žvejų mėgėjų vyrų yra 
4 kartus daugiau negu 
žvejų mėgėjų moterų.  

Žvejų mėgėjų vyrų yra 6 
kartus daugiau negu 
žvejų mėgėjų moterų. 

Žvejų mėgėjų vyrų yra 6 
kartus daugiau negu žvejų 
mėgėjų moterų. 

Žvejų mėgėjų vyrų yra 6 
kartus daugiau negu 
žvejų mėgėjų moterų. 

Žvejų mėgėjų vyrų yra apie 89 
proc., apie 11 proc. žvejų mėgėjų 
sudaro moterys, t. y. žvejų 
mėgėjų vyrų yra 8 kartus 
daugiau negu žvejų mėgėjų 
moterų. 

2002–2020 m. laikotarpiu žvejų 
mėgėjų vyrų dalis visose žvejų 
mėgėjų populiacijoje auga, t. y. 
mėgėjiška žvejyba tampa ne 
tokia populiari tarp moterų.  

Amžius Žvejų mėgėjų 
daugiausia tarp 18–29 
m. amžiaus 
respondentų (3/4), 
mažiausiai – tarp 60 
m. ir vyresnių (žvejoja 
kas 3-ias). 

Dažniausiai žvejoja ir 
lėšas žvejybai leidžia 
jaunimas (tarp 15–29 
metų amžiaus vaikinų ir 
merginų šis rodiklis 
siekia 29 proc.), 
mažiausiai – 75 m. ir 
vyresni asmenys. 

Dažniausiai žvejoja ir 
lėšas žvejybai leidžia 
jaunimas (tarp 15–29 
metų amžiaus vaikinų ir 
merginų šis rodiklis siekia 
29 proc.), mažiausiai – 70 
m. ir vyresni asmenys 

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp 18–35 m. amžiaus 
respondentų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia tarp 
25–44 m. amžiaus respondentų, 
mažiausiai – tarp 18–24 m. 
amžiaus asmenų. 

Skirtingų apklausų metu taikyti 
skirtingi amžiaus intervalai, 
tačiau, remiantis tyrimais, 
mėgėjiška žvejyba 
populiariausia tarp jaunų, 
darbingo amžiaus asmenų. 
Didėjant amžiui, žvejų mėgėjų 
skaičius mažėja. 

Išsilavinimas Mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp 
aukštąjį ir profesinį 
išsilavinimą įgijusių 
asmenų.  

Mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp 
aukštąjį išsilavinimą 
įgijusių asmenų. 

Mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp 
profesinį ir vidurinį 
išsilavinimą įgijusių 
asmenų  

Mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp 
profesinį, vidurinį ar 
žemesnį išsilavinimą 
asmenų. 

Mėgėjiška žvejyba populiaresnė 
tarp aukštąjį išsilavinimą įgijusių 
asmenų. 

Išskyrus 2019 m. tyrimo 
duomenis, mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp aukštąjį 
išsilavinimą įgijusių asmenų, 
t. y. kuo aukštesnis išsilavinimo 
lygis, tuo populiaresnė mėgėjų 
žvejyba. 

Pajamos 1 
šeimos 
nariui/mėn. 

Mėgėjiška žvejyba 
populiariausia tarp 
asmenų, kurių 
pajamos vienam 
šeimos nariui per mėn. 
sudaro 145 Eur ir 
daugiau, arba tarp 
asmenų, gaunančių 
žemiausias pajamas 
(iki 58 Eur vienam 

Mėgėjiška žvejyba 
populiariausia tarp 
asmenų, kurių pajamos 
vienam šeimos nariui 
per mėn. sudaro 203 
Eur, ir daugiau, arba tarp 
asmenų, gaunančių 
žemiausias pajamas (iki 
87 Eur vienam šeimos 
nariui per mėn.) 

Didžiausias žvejojančiųjų 
procentas buvo tarp 
asmenų, gaunančių iki 87 
Eur vienam šeimos nariui 
mėnesinių pajamų ir tarp 
asmenų, gaunančių 
daugiau kaip 203 Eur per 
mėn. pajamų. 

Mėgėjiška žvejyba 
populiaresnė tarp 
asmenų, kurių pajamos 
vienam šeimos nariui 
per mėn. sudaro 301 Eur 
ir daugiau. 

Mėgėjiška žvejyba populiariausia 
tarp asmenų, kurių pajamos 
vienam šeimos nariui per mėn. 
sudaro 501 Eur ir daugiau, arba 
tarp asmenų, gaunančių 
žemiausias pajamas (iki 200 Eur 
vienam šeimos nariui per mėn.) 

Mėgėjų žvejyba populiariausia 
tarp asmenų, kurių vienam 
šeimos nariui per mėn. 
tenkančios pajamos yra itin 
mažos – iki 200 Eur 
(priklausomai nuo skirtingų 
metų pragyvenimo lygio šalyje 
ir skirtingų tyrimų kategorijų, 
apibrėžiant pajamų intervalus), 
arba kurių mėnesinė pajamos 

 
340 Asociacijos sąjungos „Žuvininkų  rūmai“ 2002 m. gruodžio mėn. užsakyto specialaus tyrimo, kurį atliko agentūra „Vilmorus“, duomenys. Šaltinis: Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose 
galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė 

plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
341 2003 m. gruodžio 4–7 d. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko naują reprezentatyvią gyventojų apklausą „Žvejyba ir išlaidos jai“. Šaltinis: Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio 
vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis projektą“ „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo 

sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
342 Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė 
plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2007 (http://elibrary.lt/resursai/DB/Zuvininkyste/leidiniai/metodikos_liet/Megejiska_ir_rekreacine_Zvejyba.pdf). 
343 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
344 Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa (tyrimas vykdytas 2020 m. vasario 19 d.–17 d.). Detaliau žr. Studijos 2 priedą. 
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šeimos nariui per 
mėn.) 

vienam šeimos nariui viršija 
500 Eur (priklausomai nuo 
skirtingų metų pragyvenimo 
lygio šalyje ir skirtingų tyrimų 
kategorijų, apibrėžiant pajamų 
intervalus). 

Užimtumas Žvejų mėgėjų 
daugiausia tarp 
studentų, dirbančių 
asmenų ir bedarbių. 
Tarp pensininkų žvejai 
mėgėjai sudaro vos 
1/3. 

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp studentų, dirbančių 
asmenų ir bedarbių, 
mažiausiai – tarp 
pensininkų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp studentų, dirbančių 
asmenų ir bedarbių, 
mažiausiai – tarp 
pensininkų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp dirbančių asmenų ir 
studentų, mažiausiai – 
tarp bedarbių ir 
pensininkų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia tarp 
dirbančių asmenų ir bedarbių, 
mažiausiai – tarp pensininkų ir 
studentų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
dirbančių asmenų, mažiausiai – 
tarp pensininkų. Mažėja 
susidomėjimas mėgėjiška 
žvejyba tarp studentų.  

Gyvenamoji 
vieta 

Žvejų mėgėjų 
daugiausia tarp šalies 
didmiesčiuose ir 
miestuose gyvenančių 
asmenų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp šalies 
didmiesčiuose ir 
miestuose gyvenančių 
asmenų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp šalies didmiesčiuose 
ir miestuose gyvenančių 
asmenų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
tarp šalies kaimo 
vietovėse ir miestuose 
(išskyrus didmiesčius) 
gyvenančių asmenų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia tarp 
šalies didmiesčiuose gyvenančių 
asmenų.  

Žvejų mėgėjų daugiausia 
fiksuojama šalies didmiesčiuose 
(išimtis – 2019 m. apklausos 
duomenys). 

Vidutinės 
išlaidos 
žvejybai (1 
asm./metus) 

N.d.* 
 
* rodiklis netirtas. 

40,5 Eur 81,0 Eur Apie 100 Eur* 
 
* 41 proc. žvejų mėgėjų 
žvejybai per metus 
išleidžia ne daugiau nei 
50 Eur. 23 proc. žvejų 
žvejybai per metus 
išleidžia 50–100 Eur. 36 
proc. žvejų žvejybai per 
metus išleidžia daugiau 
nei 100 Eur.  

272,5 Eur* 
 
* žvejų mėgėjų išlaidos žvejybai 
per metus svyruoja 0–25 tūkst. 
Eur.  

Kiekvienais metais žvejų 
mėgėjų išlaidos auga. 2019 m. 
vidutines išlaidas žvejybai 
vienam asmeniui per metus 
įvertinti sudėtinga, kadangi 
ataskaitoje tokie išvestiniai 
duomenys nėra pateikiami, o 
suvestinių duomenų nėra. 
Galima daryti prielaidą, kad 
išlaidos sudarė apie 100 Eur. 
Galima daryti išvadą, jog 2003–
2019 m. laikotarpiu vidutinės 
išlaidos žvejybai vienam 
asmeniui per metus išaugo net 
6,7 karto. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atliktų tyrimų duomenimis 
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5.10 lentelė. Mėgėjų žvejybos socialiniai-ekonominiai rodikliai (išvestiniai atliktų tyrimų duomenys) 
Kintamasis 2002 m.345  2003 m.346  2006 m.347 2019 m. 348 2020 m.349 Esminės įžvalgos 

Žvejų mėgėjų 
skaičius  

1,9 mln.* 
 
* išvestiniai duomenys 
kontroversiški, 
kadangi nėra 
apibrėžtas žvejybos 
laikotarpis (pvz., 
žvejojimas per 
pastaruosius 12 mėn.), 
todėl tikėtina, kad 
nemažai daliai 
respondentų yra tekę 
žvejoti tik epizodiškai 
(pvz., per dvejus 
metus kartą), todėl 
nebūtų teisinga tokių 
respondentų priskirti 
žvejų mėgėjų 
kategorijai. 

516 tūkst. 478 tūkst. 530,9 tūkst. 605,9 tūkst. 2002 m. apklausos duomenimis, žvejoti yra tekę 55 proc. respondentų. 
2003 ir 2006 m. apklausų rezultatai nežymiai skiriasi, nes 2003 m. respondentai 
– tai 15 metų ir vyresni asmenys, o 2006 m. – tik 18 metų ir vyresni. 15–17 metų 
asmenų Lietuvoje buvo apie 130 tūkst., iš jų – 2003 m. žvejojančių 29 proc., arba 
apie 38 tūkst. Bendras 2006 m. žvejojusių asmenų skaičius (478 tūkst.) su 15–17 
metų asmenų skaičiumi (38 tūkst.) yra 516 tūkst., t. y. žvejojančių asmenų 
skaičiai 2003 ir 2006 m. beveik sutampa.  
2019 m. per pastaruosius 12 mėn. tekę žvejoti 19 proc. apklausoje dalyvavusių 
respondentų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Lietuvoje 
gyveno 2 mln. 794,2 tūkst. asmenų.  
2020 m. bent kartą žvejojusių respondentų imtis bendroje tyrimo imtyje sudarė 
29,5 proc., arba 364 asmenis, iš jų 89,3 proc., arba 325 asmenys, yra žvejai 
mėgėjai (t. y. per pastaruosius 12 mėn. žvejoję ne mažiau kaip 2 kartus). 
Vadinasi, žvejų mėgėjų skaičius bendroje tyrimo imtyje sudarė 26,4 proc.  
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje 18 
metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičius Lietuvoje siekė 2 295 269 asmenis, 
todėl 26,4 proc, arba 605 951 asmuo, per pastaruosius 12 mėn. žvejojo bent 2 
kartus. Pabrėžtina, jog toks žvejų mėgėjų skaičius įvertintas atlikus 
reprezentatyvią apklausą (95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. 
paklaidos tikimybe), todėl šie išvestiniai duomenys atitinka imties 
reprezentatyvumo kriterijus ir atspindi bendrą žvejų mėgėjų skaičių bendroje 
Lietuvos populiacijoje.  
Šie skaičiai yra dvigubai didesni negu Aplinkos minsterijos pateikti duomenys 
apie galimą žvejų mėgėjų skaičių, kurie, šios ministerijos duomenimis, gali 
sudaryti 300 tūkst. asmenų. Šiuo požiūriu svarbu įvertinti, jog nemokamą 
žvejybos teisę turi asmenys iki 16 metų, neįgalieji ir valstybinio socialinio 
draudimo pensininkai. Taip pat reikšminga įvertinti nelegaliai žvejojančius 
asmenis, kurių skaičių sunku prognozuoti. 
Remiantis išvestiniais duomenimis apie galimą žvejų mėgėjų skaičių bendroje 
Lietuvos populiacijoje, galima teigti, jog 2003–2020 m. laikotarpiu žvejų mėgėjų 
skaičius šalyje išaugo apie 15 proc. (nepaisant bendro populiacijos skaičiaus 

 
345 Asociacijos sąjungos „Žuvininkų  rūmai“ 2002 m. gruodžio mėn. užsakyto specialaus tyrimo, kurį atliko agentūra „Vilmorus“, duomenys. Šaltinis: Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos pasienio vandens telkiniuose 
galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė 

plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
346 2003 m. gruodžio mėn. 4–7 d. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko naują reprezentatyvią gyventojų apklausą „Žvejyba ir išlaidos jai“. Šaltinis: Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos–Rusijos 
pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių 

atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2008. 
347 Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse. Parengta įgyvendinant „Interreg / Tacis“ projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė 
plėtra“ Nr. 2006/289. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. 2007 (http://elibrary.lt/resursai/DB/Zuvininkyste/leidiniai/metodikos_liet/Megejiska_ir_rekreacine_Zvejyba.pdf). 
348 Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų ataskaita mėgėjų žvejybos klausimais (2019). Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (http://zuv.lt/index.php?612561184). 
349 Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa (tyrimas vykdytas 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d.). Detaliau žr. Studijos 2 priedą. 
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mažėjimo). Mėgėjų žvejyba tarp Lietuvos gyventojų tampa vis populiaresnė.  
Žvejybos 
išlaidos 
(vertė šalies 
ekonomikai) 

N.d.* 
 
* rodiklis netirtas. 

21 mln. 37 mln. 53 mln. 165 mln. Iš viso Lietuvoje 2006 m. mėgėjiškai žvejybai išleista apie 128 mln. Lt (37 mln. 
Eur) (2003 m. – 72 mln. Lt (21 mln. Eur)). Taigi per trejus metus su žvejyba 
susijusios išlaidos išaugo 56 mln. Lt (16 mln. Eur), t. y. po 18,7 mln. Lt (5,3 mln. 
Eur) per metus. 
2019 m., įvertinant, kad žvejų mėgėjų skaičius bendroje gyventojų populiacijoje 
galėjo siekti apie 530,9 tūkst., o vienas žvejas mėgėjas per metus išleisdavo apie 
100 Eur, žvejybos išlaidos per metus galėjo siekti iki 53 mln. Eur. 
2020 m. žvejybos išlaidos Lietuvoje galėjo siekti 165 mln. Eur, vertinant išvestinį 
žvejų mėgėjų skaičių šalies populiacijoje ir vidutines vienam asmeniui per metus 
tenkančias žvejybos išlaidas. Tokie išvestiniai skaičiavimai rodo, kad, palyginti su 
2019 m. atlikta apkausa, 2020 m. apklausos duomenys atspindi žvejybos išlaidų 
padidėjimą net 3 kartais.  

Sugautų žuvų 
kiekis 

N.d.* 
 
* rodiklis netirtas. 

N.d.* 
 

* rodiklis 
netirtas. 

N.d.* 
 

* rodiklis 
netirtas. 

N.d.* 
 
* rodiklis netirtas. 

Vidutiniškai 
20 625 t 
žuvų per 

metus 

2019 m. atlikto tyrimo duomenimis, labiausiai paplitusios žuvys Lietuvoje – 
ešeriai (juos per pastaruosius metus sugavo 71 proc. žvejų), lydekos (63 proc.), 
karšiai (54 proc.) ir kuojos (45 proc.). Visos kitos žuvys sužvejojamos kur kas 
rečiau. Mažiausiai (2 proc.) žvejų pasisekė sužvejoti eršketą. Sugautų žuvų kiekis 
nebuvo tirtas. 
2020 m. tyrimo duomenimis, žvejai mėgėjai per pastaruosius 12 mėn. pagavo 19 
980,40 kg žuvų (žr. 3.2.1. lentelę) (pastaba: į šį kiekį neįskaičiuotas sugautų vėžių 
kiekis, Baltijos jūroje sugautų žuvų kiekis ir menkių kiekis). Galima teigti,  jog 
vienas žvejys mėgėjas vidutiniškai per metus sugavo apie 54,9 kg žuvų.  Vadinasi, 
visi žvejai mėgėjai (605 951 asmuo) per metus sugavo net 33 267 t žuvų. Visgi 
svarbu atkreipti dėmesį, jog remiantis naujausio tyrimo duomenimis, net kas 3-
čias (38,0 proc.) sugautą žuvį paleidžia. Vadinasi, žvejai mėgėjų Lietuvos vandens 
telkiniuose sugaunamų žuvų kiekis gali sudaryti apie 20 625 t. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atliktų tyrimų duomenimis 
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APIBENDRINIMAS 

Penktajame Studijos skyriuje Lietuvos žuvininkystės sektoriai palyginti socialiniu-ekonominiu 
aspektu. Toliau pateikti svarbiausi aspektai: 

▪ 2015–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių skaičius 
sumažėjo 22,4 proc. (minėtu laikotarpiu Kuršių mariose verslinę žvejybą vykdančių 
įmonių skaičius išliko stabilus). Įmonių skaičius akvakultūros srityje (tvenkiniai ir UAS) 
minėtuoju laikotarpiu išaugo nuo 49 iki 62. 

▪ 2016–2018 m. laikotarpiu dirbančių asmenų skaičius akvakultūros įmonėse sumažėjo 
20 proc., verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonėse – 35 proc. 

▪ 2016–2018 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių pajamos 
sumažėjo nuo 1,06 mln. iki 0,87 mln. Eur. Akvakultūros įmonių pajamos 2016–2019 m. 
laikotarpiu sudarė vidutiniškai 10,5 mln. Eur. 

▪ Mėgėjų žvejybos plėtra pastaraisiais metais buvo gana sparti. Visų išduotų leidimų į 
šalies vandens telkinius vidutinė metinė vertė 2016–2019 m. buvo apie 1,7 mln. Eur, t. y. 
už mėgėjų žvejybos leidimus žvejai mėgėjai žuvų ištekliams atkurti ir saugoti 2016 m. 
sumokėjo 1,73 mln. Eur, 2019 m. – 1,66 mln. Eur. 

▪ Remiantis 2020 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 2019 m. mėgėjų 
žvejybos išlaidos Lietuvoje galėjo siekti 165 mln. Eur, vertinant išvestinį žvejų mėgėjų 
skaičių šalies populiacijoje ir vidutines vienam asmeniui per metus tenkančias išlaidas 
žvejybai, taip pat papildomai už žvejybos leidimus buvo sumokėta 1,66 mln. Eur 
(remiantis Aplinkos ministerijos duomenimis). Bendros Lietuvos žuvininkystės 
sektoriaus (įskaitant ir jūrinę žvejybą) išlaidos 2019 m. siekė 519,65 mln. Eur, t. y. 
mėgėjų žvejybos išlaidos sudaro trečdalį visų žuvininkystės sektoriuje patiriamų 
išlaidų.  

▪ Žvejų mėgėjų skaičius Lietuvoje, remiantis rengiant Studiją atlikta apklausa, gali siekti 
iki 605,9 tūkst. asmenų.  

▪ Žvejų mėgėjų Lietuvos vandens telkiniuose sugaunamų žuvų kiekis gali sudaryti apie     
20 625 t. 2019 m. verslinės žvejybas laimikis Lietuvos vidaus vandenyse siekė 1316 t, o 
akvakultūros įmonėse išaugintų žuvų kiekis 2019 m. buvo 2,7 karto didesnis negu žvejų 
verslininkų sugautų žuvų kiekis.  

▪ Mėgėjų žvejyba teikia ne tik ekonominę, bet ir socialinę naudą, prisideda prie 
visuomenės sveikatos, skatina bendrauti ir padeda šviesti žmones aplinkos ir jos 
tvarumo klausimais. 

▪ Mėgėjų žvejyba gerina sveikatą, padeda spręsti žmonių laisvalaikio užimtumą, sukuria 
vandenų ir žuvų apsaugai „akis ir ausis“ (žvejai mėgėjai daug kartų informuoja 
aplinkosaugos tarnybas apie pastebėtus nusikaltimus gamtai), gali sukurti daug darbo 
vietų ir kt. 
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6. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  
 

Atlikta skirtingų vandens telkinių žuvų išteklių analizė atskleidė skirtingus vandens 
telkinių žuvų išteklių būklės indeksus ir jų kitimo tendencijas:  

▪ Nustatytas seliavinių ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,57 (kintanti 
būklė iš vidutinės į gerą). 

▪ Nustatytas karšinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,544 
(kintanti būklė iš vidutinės į gerą).  

▪ Nustatytas lydekinio tipo ežerų žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,46 
(vidutinė būklė).  

▪ Nustatytas karšinių tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,49 (vidutinė 
būklė). 

▪ Nustatytas lydekinio tipo tvenkinių žuvų išteklių būklės indekso vidurkis – 0,46 
(vidutinė būklė). 

▪ Nė viena upė per pastaruosius 5 metus nebuvo tirta bent du kartus, todėl jose 
negalima nustatyti žuvų išteklių trumpalaikio kitimo tendencijų. 

▪ Kauno mariose per pastaruosius 5 metus pastebima žuvų biomasės augimo 
tendencija: 2015–2019 m. laikotarpiu žuvų biomasė išaugo 1,7 karto. Kauno mariose 
labiausiai išaugo sterkų ir ešerių biomasė, tačiau šiame vandens telkinyje sumažėjo 
lydekų, karšių ir karosų ištekliai. 

▪ Kuršių mariose 2015–2017 metais žuvų santykinė biomasė buvo mažiausia per visą 
stebėjimo laikotarpį nuo 1993 metų, tačiau 2018 m. tiek biomasė, tiek gausumas 
didėjo. 2019 m. stebėtas dar žymesnis šių rodiklių didėjimas, kai jie viršijo 
daugiametį vidurkį. Minėtu laikotarpiu Kuršių mariose ženkliausiai sumažėjo sterkų 
ir  žiobrių biomasė. 

Per pastaruosius 5 metus tirtuose Lietuvos vandens telkiniuose žuvų išteklių būklė yra 
patenkinama arba kintanti iš patenkinamos į gerą. Pagrindiniai veiksniai, darantys neigiamą 
poveikį žuvų ištekliams, yra vandens tarša, klimatiniai ekstremumai, intensyvėjanti mėgėjų 
žvejyba. Didelę įtaką marių žuvų ištekliams turi kormoranai, kurių skaičius 2005–2016 m. 
laikotarpiu išaugo ketvirtadaliu (26 proc.). Perinčių kormoranų bendra suvartota žuvų masė 
per metus vidutiniškai siekia 729,2 t, iš kurių apie 27 proc. sudaro verslinio dydžio žuvys.  

Rekomendacija. Dalyje vandens telkinių, ypač tų, kuriuose yra vykdoma verslinė žvejyba, 
moksliniai tyrimai ir monitoringas yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių vidaus 
vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta „Žuvų išteklių tyrimų metodika“ 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-698 
redakcija), o vandens telkiniuose periodiškai atliekami tyrimai vykdomi vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 str. nuostatomis350. Tačiau šie darbai ne 
visada yra sukoordinuoti skirtingų institucijų (Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio 
ministerijos, Veterinarijos tarnybos), skelbiami skirtinguose šaltiniuose, todėl ne visada 
galima greitai gauti visapusišką informaciją apie konkretų telkinį arba telkinių grupę ir 
duomenų kitimą per tam tikrą laikotarpį. Daugumos mažųjų vandens telkinių žuvų 
ištekliai yra netirti arba tiriami tik epizodiškai, tad jų kitimo tendencijų daugiausia 
negalima nustatyti.  

 
350 „Žuvų išteklių tyrimai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose atliekami kiekvienais metais, kituose, didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose, 

kuriuose yra leidžiama užsiimti versline žvejyba, – ne rečiau kaip kas 5 metai. Likusiuose vidaus vandenų telkiniuose, kuriuose leidžiama užsiimti 
specializuotąja versline žvejyba, žuvų išteklių tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas 10 metų“ (Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, 2000 m. 

birželio 27 d. Nr. VIII-1756 (Žin. 2000, Nr. 56-1648), 6 str.). 
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Rekomendacija. Inicijuoti priimti teisės aktą, kurio būtų siekiama apsaugoti žuvų 
išteklius ir užkirsti kelią didelei kormoranų daromai žalai, įskaitant būtinybę medžioti 
šiuos paukščius ar kitomis priemonėmis mažinti jų populiacijas. 

Nors bendras žuvų gausumas ir biomasė Kuršių mariose per pastaruosius du 
dešimtmečius mažėja, pastarųjų 5 metų žuvų išteklių būklės kaitos tendencijos Kuršių 
mariose yra teigiamos. Atsižvelgiant į tai, kad žuvų išteklių būklę lemia ne tik Lietuvoje 
vykdoma verslinė žvejyba, bet ir kiti šioje studijoje paminėti faktoriai, siekiant gerinti 
žuvų išteklių būklę, turėtų būti taikomos specialios priemonės, orientuotos į konkrečių 
žuvų rūšių apsaugą, o visiškas verslinės žvejybos uždraudimas Kuršių mariose nebūtų 
racionalus. Atsižvelgiant į atskirų žuvų rūšių išteklių būklės tendencijas, verslinė žvejybą 
didžiausią poveikį turi praeivėms žuvims, kurios iš Kuršių marių migruoja į upes neršti ir 
atskiroms sėslių žuvų rūšims. Atskirų žuvų rūšių apsaugai reikalinga skirti didesnį 
dėmesį, užtikrinti saugesnį jų nerštą, nevaržomą migraciją, stiprinti verslinės žvejybos 
kontrolę. Tai  ypač aktualu siekiant apsaugoti sykų, sterkų, perpelių, lašišų, šlakių, žiobrių 
ir vėgėlių išteklius. Gavus naujus mokslinių tyrimų duomenis ir juos įvertinus, tikslinga 
spręsti apie papildomų apsaugos priemonių įvedimą minėtų žuvų išteklių apsaugai. 

Žuvų ištekliai Kauno mariose 2015-2019 m. ženkliai išaugo; tokia situacija rodo, jog 
esama  žvejybos tvarka ir verslinės žvejybos draudimas yra veiksmingos priemonės. 

Žvejybos verslas ežeruose nėra intensyvus, žvejybos sugavimai nedideli. Būtina 
reguliariai vykdyti mokslinius tyrimus, kad nebūtų pereikvoti seliavų ištekliai 
konkrečiuose ežeruose. Limitai nustatomi 5 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, žvejybos verslas galėtų būti tęsiamas tik atsižvelgus į mokslinių tyrimų 
duomenis.  

 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse laimikis Lietuvoje 2018 m. buvo 0,97 tūkst. t (15,7 
proc. mažiau nei 2017 m.). Verslinės žvejybos laimikis taip pat mažėjo Suomijoje – 2018 m. 
laimikis buvo 20 proc. mažesnis nei 2017 m. Kitose analizuojamosiose ES šalyse verslinės 
žvejybos laimikis 2018 m. buvo didesnis nei 2017 m. (kaip Estijoje (2017 m. – 2,95 tūkst. t, 
2018 m. – 3,15 tūkst. t) ir Lenkijoje (2017 m. – 18,1 tūkst. t, 2018 m. – 18,2 tūkst. t) arba išliko 
toks pat (kaip Latvijoje ir Vokietijoje; atitinkamai 0,2 ir 2,6 tūkst. t).  

Lietuvoje 2018 m. vienam gyventojui teko 2,90 kg sugauto verslinės žvejybos laimikio. 
Tai yra didžiausias vienam gyventojui tenkantis kiekis, sugautas verslinės žvejybos vidaus 
vandenyse metu, palyginti su kitomis ES šalimis (konkrečiai: Estija (0,42 kg/1 gyv.), Latvija 
(0,97 kg/1 gyv.), Lenkija (2,09 kg/1 gyv.), Vokietija (0,032 kg/1 gyv.), Suomija (1,06 kg/1 gyv.).  

Iš sužvejojamų Kuršių mariose žuvų kiekio į kitas šalis, kuriose išplėtota žuvies 
konservų gamyba (eksporto šalys – Latvija ir Estija), eksportuojama nuo 10 iki 15 proc. Visa 
kita žuvis, t. y. apie 85–90 proc., lieka Lietuvos rinkoje.  

2015–2019 m. laikotarpiu pagamintos ir perdirbtos žuvininkystės produkcijos kiekiai 
padidėjo: konservuotų gaminių iš žuvų, ikrų ir ikrų pakaitalų, pagamintų iš žuvų ikrelių 
produkcija padidėjo 23,5 proc., rūkytų žuvų (įskaitant filė) – 14,4 proc., sušaldytų žuvų filė ir 
kitos žuvų mėsos, maltos arba nemaltos – net 68,7 proc. 

Lietuvos žvejai mėgėjai dažniausiai sugautą žuvį suvartoja maistui (kas 2-as) arba 
paleidžia atgal į vandens telkinius. Rečiausiai propaguojamas sugautų žuvų pardavimas ir 
dovanojimas.   

Remiantis 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ užsakymu 
atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, didžioji dalis respondentų (51,7–
57,8 proc.) visiškai pritaria arba pritaria verslinės žvejybos uždraudimui Kauno ir Kuršių 



158 

 

mariose bei ežeruose / tvenkiniuose. Svarbu pažymėti, jog apie 75 proc. Kuršių marių 
priklauso Rusijos Federacijai. Galima daryti prielaidą, jog verslinės žvejybos uždraudimas ar 
griežtas apribojimas Lietuvos Respublikai priklausančių Kuršių marių dalyje, atsižvelgiant į 
Lietuvai priklausančią šio vandens telkinio dalį (vos ketvirtdalį), nebūtų pakankamai efektyvi 
žuvų išteklių išsaugojimų priemonė, kai ši veikla liktų neuždrausta ar bent griežčiau 
neapribota Kaliningrado srities pusėje. 

Rekomendacija. Prasminga siekti susitarimo su Rusijos Federacija, užtikrinančio 
tausojantį žuvų išteklių naudojimą Kuršių mariose. Taip pat prasminga priimti Lietuvos 
Respublikos verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pataisas, kuriomis remiantis 
būtų apribojama verslinė žvejyba Kuršių mariose bei tam tikruose ežeruose / 
tvenkiniuose (atsižvelgiant į žuvų biomasės mažėjimo tendencijas).  

2015–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių skaičius 
sumažėjo 22,4 proc. (išskyrus Kuršių mariose žvejojančias įmones). Įmonių skaičius 
akvakultūros srityje (tvenkiniai ir UAS) minėtuoju laikotarpiu išaugo nuo 49 iki 62. 2016–2018 
m. laikotarpiu dirbančių asmenų skaičius akvakultūros įmonėse sumažėjo 20 proc., verslinės 
žvejybos vidaus vandenyse įmonėse – 35 proc.  

 
Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje uždarose akvakultūros sistemose išaugintos žuvies 

kiekis išaugo net 57 kartus, ir akvakultūros įmonėse žuvų išauginama 3 kartus daugiau, negu 
jų sugauna žvejai verslininkai. 2016–2019 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse 
įmonių sugautų žuvų kiekis išaugo 4,4 proc. (nuo 1261 t iki 1316 t), remiantis 
reprezentatyvios apklausos duomenimis, 2019 m. žvejai mėgėjų Lietuvos vandens telkiniuose 
sugaunamų žuvų kiekis sudarė apie 20 625 t. 

Akvakultūros įmonėse 2019 m. dažniausiai sugaunamas karpis (3 086 t), Kuršių 
mariose – karšis (617 t), šalies ežeruose ir upėse – seliava (31 t). Žvejai mėgėjai 2019 m. 
daugiausia sugavo lydekų (3 978 t), ešerių (3 727 t) ir karšių (3 253 t). 

Pagal pasaulines prognozes, jūrų žuvies ištekliai artėja prie savo maksimalios 
išnaudojimo ribos arba jau ją pasiekė, jų augimo galimybės yra išsekusios, todėl produkcijos 
gamyba akvakultūroje turėtų išaugti apie 5 kartus, kad būtų patenkintas globalinis jūros 
produktų ir gėlųjų vandenų žuvininkystės poreikis 2025 m. Atsižvelgiant į šias prognozes, 
tikslinga ir toliau plėtoti Lietuvos akvakultūros sektorių. 

2016–2018 m. laikotarpiu verslinės žvejybos vidaus vandenyse įmonių pajamos 
sumažėjo nuo 1,06 mln. iki 0,87 mln. Eur. Akvakultūros įmonių pajamos 2016–2019 m. 
laikotarpiu sudarė vidutiniškai 10,5 mln. Žuvininkystės sektoriaus pajamomis tampa žvejų 
mėgėjų išlaidos žvejybos leidimams (visų išduotų leidimų į šalies vandens telkinius metinė 
vidutinė vertė 2016–2019 m. buvo 1,7 mln. Eur) ir žvejybos priemonėms, kurios 2019 m. 
galėjo siekti net 166,6 mln. Eur ir sudarė apie 92,7 proc. visų vidaus vandenų žuvininkystės 
sektorius pajamų. 

Remiantis atlikti reprezentatyvaus tyrimo duomenimis351, 2020 m. bent kartą 
žvejojusių respondentų imtis bendroje tyrimo imtyje sudarė 29,5 proc., arba 364 asmenis, iš jų 
89,3 proc., arba 325 asmenys, yra žvejai mėgėjai (t. y. per pastaruosius 12 mėn. žvejoję ne 
mažiau kaip 2 kartus). Vadinasi, žvejų mėgėjų skaičius bendroje tyrimo imtyje sudarė 26,4 
proc. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje 18 metų 
amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičius Lietuvoje siekė 2 295 269 asmenis, todėl 26,4 proc., 
arba 605 951 asmuo, per pastaruosius 12 mėnesių žvejojo bent 2 kartus. Pabrėžtina, jog toks 

 
351 Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa (tyrimas vykdytas nuo 2020 m. vasario 19 d.–kovo 17 d.). Detaliau žr. 

šios Studijos 2 priedą. 
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žvejų mėgėjų skaičius įvertintas atlikus reprezentatyvią apklausą (95 proc. pasikliautiname 
intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe), todėl šie išvestiniai duomenys atitinka imties 
reprezentatyvumo kriterijus ir atspindi bendrą žvejų mėgėjų skaičių bendroje Lietuvos 
populiacijoje.   

Remiantis išvestiniais duomenimis apie galimą žvejų mėgėjų skaičių bendroje Lietuvos 
populiacijoje, galima teigti, jog 2003–2020 m. laikotarpiu žvejų mėgėjų skaičius šalyje išaugo 
apie 15 proc. (nepaisant bendro populiacijos skaičiaus mažėjimo). Mėgėjų žvejyba tampa vis 
populiaresnė tarp Lietuvos gyventojų.  

2020 m. tyrimo duomenimis, apklausose dalyvavę žvejai mėgėjai per pastaruosius 12 
mėn. pagavo 19 980,40 kg žuvų. Vienas žvejys mėgėjas vidutiniškai per metus sugavo apie 54,9 
kg žuvų.  Vadinasi, visi žvejai mėgėjai (605 951 asmuo) per metus sugavo net 33 267 t žuvų. 
Visgi svarbu atkreipti dėmesį, jog remiantis naujausio tyrimo duomenimis, net kas 3-čias (38,0 
proc.) sugautą žuvį paleidžia. Vadinasi, žvejai mėgėjų Lietuvos vandens telkiniuose sugaunamų 
žuvų kiekis gali sudaryti apie 20 625 tonas. Galima teigti, kad mėgėjų žvejyba turi reikšminga 
įtaką žuvų biomasės mažėjimui Lietuvos vandens telkiniuose.  

Mėgėjų žvejybos visuose Lietuvos vandenyse reikšmė Lietuvos ekonomikai vertinama 
nuo 21 mln. (2003 m. apklausos duomenys) iki 165 mln. (2020 m. apklausos duomenys352).  

Rekomendacija. Pripažįstant, kad mėgėjų žvejyba yra žuvininkystės sektoriaus dalis, 
turinti reikšmingą indėlį šalies ekonomikai (atsižvelgiant į išlaidas už žvejo bilietus, 
išlaidas žvejybos reikmėms ir kt.), prasminga fiksuoti oficialius žvejų mėgėjų statistinius 
rodiklius visos šalies mastu įvairiais pjūviais (žvejybos išlaidos, sugautų žuvų kiekis, 
sugautų žuvų rūšys, sugautų žuvų panaudojimas ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
352 Tyrimas atitinka reprezentatyviam tyrimui keliamus reikalavimus: 95 proc. pasikliautiname intervale su 5 proc. paklaidos tikimybe. 
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7. SANTRAUKA ANGLŲ KALBA  
 

THE STATUS OF FISH RESOURCES IN LITHUANIAN INLAND WATERS AND ITS CHANGING 

TRENDS 

In the 1st chapter of this study is collected and analyzed information about fish biomass, the 

state of fish resources and its changes in different lithuanian water bodies (lakes, rivers, ponds, 
Kaunas Lagoon, Curonian Lagoon). The most important aspects were observed: 

▪ The analysis of the fish stocks in different water bodies revealed different indices of the 
status of the fish stocks in water bodies and its trends: 
▪ The average index of the vendace stocks in lakes was determined to be 0.57 (the 

changing condition from moderate to good). 
▪ The average index of the bream stocks in lakes was determined to be 0.544 (the 

changing condition from moderate to good).  
▪ The average index of the pike stocks in lakes was determined to be 0.46 (the 

average condition).  
▪ The average index of the beam stocks in ponds was determined to be 0.49 (the 

average condition).  
▪ The average index of the pike stocks in ponds was determined to be 0.46 (the 

average condition). 
▪ Neither of the rivers were studied at least twice in the last 5 years, therefore, it is 

impossible to identify short-term trends in fish stocks. 
▪ In the last 5 years, a tendency of fish biomass and abundance growth has been 

observed in Kaunas Lagoon: the fish biomass increased 1.7 times, abundance increased 
6 times over the period 2015-2019. The biomass of zander and perch increased in 
Kaunas Lagoon, but the resources of pike, bream and crucian carp in this water body 
decreased. 

▪ In the Curonian Lagoon in 2015–2017, the relative biomass of fish was the lowest 
during the whole observation period since 1993, but in 2018 both biomass and 
abundance increased. 2019 an even more significant increase in these indicators was 
observed when they exceeded the multi-annual average. During the mentioned period, 
the biomass of zander and vimba decreased significantly in Curonian Lagoon. 

 

ANALYSIS OF THE COMMERCIAL FISHING SECTOR IN LITHUANIA AND EU COUNTRIES 

In the 2nd chapter of this study is collected and analyzed the information about the sector of 

the commercial fishing in lithuanian inland waters, the situation of the commercial fishing in 

the inland waters of the EU countries, and socio-economic indicators of the commercial 

fishing. The most important aspects were observed: 

▪ The fish capture in Lithuania commercial fishing sub-sector over the period of 2015-
2019 decreased from 1481.9 tonnes to 1316.9 tonnes (11.1 percent), however, 
Lithuanian commercial fisheries production grew during the mentioned period. The 
fisheries production was produced by 25.8 percent more in 2019 than in 2015  (from 
121 995 tonnes in 2015 to 153 473 tonnes in 2019). 

▪ The commercial fisheries sector in EU is shrinking. Mainly due to the competition with 
recreational fishing, aquaculture, declining profitability, the prohibition of commercial 
fishing in some waters because of the environmental or social reasons. 

▪ The total commercial catches in Estonia inland waters are increasing every year. 
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▪ The fishing in Latvia inland water has been declining rapidly in recent years. This is 
due to the prohibition of the traps and nets in many lakes and rivers in order to 
develop recreational fishing. 

▪ The catches in Poland inland waters decreased by 20.9 percent during the period of 
2015-2019. 

▪ The conditions of the commercial fishing in Germany have been becoming increasingly 
complicated for a while. The catches of fishermen this year have been the lowest since 
1910. (the essential causes: cormorants, and very complex and strict rules of the 
nature protection). 

▪ The catches in Sweden inland waters in 2017 amounted to approximately 10.8 
thousand tonnes. These were the catches of the professional fishermen, reported by 
179 inland fishing entities, and the catches of the recreational fisheries who are very 
important in Sweden. About 1.6 million people are engaged in recreational fishing and 
are allocating a total of 13.3 million fishing days. 

▪ The catches of the commercial fishing in Lithuanian inland waters was 0.97 thousand 
tonnes in 2018 (15.7% less than in 2017). The catches of the commercial fishing in 
Finland were also declined of up to 20 perent in 2018 in comparison with 2017. The 
catch of the commercial fishing in the other analyzed EU countries in 2018 was higher 
than in 2017 (as in Estonia and Poland) or remained the same (as in Latvia and 
Germany). For per capita commercially catched fish consumption in Lithuania stand at 
2.9 kg in 2018. This is the highest per capita catch in commercial fishing in inland 
waters compared to other EU countries (concretely: Estonia, Latvia, Poland, Germany, 
Sweden and Finland). 

▪ The income and expenses in the Lithuanian commercial fisheries industry also 
increased for the period of 2016-2018. The revenue increased by 8.4 percent and the 
expenditure increaded by only 1.6 percent for the period of 2016-2018. 

▪ According to the data of the public-opinion poll taken by JSC “Eurointegracijos 
projektai“ that was carried out from February 19, 2020, to March 17, 2020, the 
majority of the respondents (from 51.7% to 57.8%) fully support or support in the 
prohibition of the commercial fishing in Kaunas and the Curonian Lagoons, and lakes / 
ponds. 

 

THE ANALYSIS OF THE INLAND FISHERIES SECTOR 

In the 3rd chapter of this study were analyzed and summarized the information about the 

inland fishing sector based on the data of the public-opinion poll taken by JSC “Eurointegracijos 

projektai“ that was carried out from February 19, 2020 to March 17, 2020. The data revealed 

the intensity of the recreational fisherman fishing, the amount of fish caught (including by 

species), fishing gear, control, etc. The most important aspects were observed: 

▪ More than half (57.7 percent) of the respondents have fished at least once in their 
lifetime. The majority of fishing participants are male, also those who have free fishing 
rights. The fishing is less popular of 18-24 year olds students, as well as those with 
primary/ incomplete secondary education. People who are living in a marriage/ 
partnership tend to fish more often than people from the other marital status. 

▪ Fishing is more popular in cities with a population of more than 20 thousand citizens 
(Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, etc.), in Klaipėda and Šiauliai counties, as well as 
among people whose families income per family member is up to EUR 200 per month. 

▪ One third of the respondents indicated in the last 12 months fished for their own 
pleasure or for their own use at least once; a third of them fished more than 20 times. 
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AQUACULTURE IN LITHUANIA 

In the 4th chapter of this study were analyzes and summarizes the information about the 

Lithuanian aquaculture sector. The following aspects are the most important: 

▪ The Lithuanian aquaculture sector has grown significantly over the last 10 years. The 
list of Lithuanian enterprises providing statistics on the aquaculture sector increased 
from 22 to 62 legal entities in the period of 210-2019. Among the legal entities required 
to provide the official data were 32 legal entities engaged in pond aquaculture, 30 legal 
entities developing aquaculture in closed aquaculture systems in 2019. The amount of 
the farmed fish in closed aquaculture systems in Lithuania has increased about 57 times 
over the last 10 years, and the value of the farmed fish increased more than 20 times – 
from 0.1 to 2.2 million Eur. 

▪ The Lithuanian aquaculture sector has grown almost 5 times more fish than it is caught 

▪ 3 out of 4 recreational fishermen reported that they were fishing in ponds and lakes in 
the last 12 months, every 3rd fishermen were fishing in Nemunas and other rivers. It was 
rarely fishing in Neris river. 

▪ Every fourth of the recreational fishermen were fishing more than 20 times in ponds and 
lakes in the last 12 months. 

▪ The most commonly used fishing/ crayfish catching tools are the various types of fishing 
rod, dominated by spinning. The underwater fishing rifles, fly fishing rods, fish 
traps/scoop for the catching of crayfish are not popular tools among recreational 
fishermen. 

▪ The ecreational fishermen caught the largest amount of pikes and breams compared to 
other fish species in the last 12 months.. These fishes are mostly found in ponds and 
lakes, as well as in Nemunas. The recreational fishermen least caught sturgeon in the 
last 12 months. 

▪ Every second recreational fisherman consumes the catched fish for the food, every third 
fisherman releases the catched fish. 

▪ Every third recreational fisherman consumes 1-5 kg, every fifth - 5-10 kg for the food of 
the caught fish. More than a half of the recreational fishermen released up to 10 kg of 
the catched fish in the last 12 months. Every third recreational fisherman donates 1-5 kg 
and 5-10 kg of his catches, as well as every third sells 1-5 kg of catched fish, and every 
fifth sells as much as 40-50 kg of his catches. 

▪ The recreational fishermen spend most of their money on the fishing equipment and 
tools. Every third recreational fisherman allocates up to 49 Eur for the fishing 
equipment and tools in the last 12 months, every fourth allocates 50-100 Eur. Every 
tenth recreational fisherman spends more than 1000 Eur for the fishing. Every second 
fisherman allocates up to 20 Eur for the recreational fishing permits. Every third 
recreational fisherman allocates 10 Eur on the baits per year. Every fifth recreational 
fisherman spends more than 201 Eur on the baits. Transport, accommodation and other 
expenses directly related to the fishing in Lithuania for one third of recreational 
fishermen amounted to 11-100 Eur; every fourth recreational fisherman indicates that 
these costs exceeded 201 Eur per year. 

▪ During the last 5 years, 40.1 percent of the recreational fishermen were not inspected by 
the environment inspection; every fourth has been inspected 2-3 times. 

▪ Every third of the recreational fisherman evaluates the control of fishing in Lithuania as 
good, and only every sixth as excellent. However, every third of the respondens of the 
recreational fishermen rated the controls as poor or very poor. 
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by the recreational fishing tools in the inland waters. Thus, the economic advantage of 
the aquaculture sector over commercial inland fishing is obvious. It should be kept in 
mind that the production of the commercial fishing in inland waters concludes for no 
more than 2 percent of all the catched fish by Lithuanian ships in oceans, seas, lagoons 
and lakes. 

▪ Whereas, less and less fish are caught in lithuanian inland water bodies and the 
possibilities that those cathes will grow, the main load in meeting the needs of the 
freshwater fish falls on aquaculture companies. 

▪ Aquaculture can make a significant contribution to the commercial fishing in inland 
waters, thereby conserving the natural fish and crayfish resources and maintain jobs. It 
would be possible to grow large quantities of the production and compensate for the 
decline in commercial fishing. Commercial fishermen could retrain as fish farmers. 

According to the global forecasts, marine fish stocks are approaching or have already reached 

their maximum exploitation limit and their growth potential is exhausted, so aquaculture 

production should increase about 5 times to meet the global demand for the seafood and the 

freshwater fisheries in 2025. Taking into account these forecasts, it is expedient to the further 

develop the lithuanian aquaculture sector. 

 

SOCIO-ECONOMIC COMPARISON OF LITHUANIAN FISHERIES SECTORS 

The 5th chapter presents a socio-economic comparison of lithuanian fisheries sectors. Below are 
the most important aspects. 

▪ The number of the commercial fishing companies in inland waters decreased by 22.4 percent 
in the period of 2015-2019 (during the mentioned period, the number of companies engaged 
in commercial fishing in the Curonian Lagoon remained stable). The number of the 
companies in the aquaculture sector (ponds and closed aquaculture systems) increased from 
49 to 62 during the mentioned period. 

▪ The number of people employed in aquaculture enterprises decreased by 20 percent, in the 
commercial fishing inland fishing enterprises - by 35 percent in the period of 2016-2018. 

▪ The revenues of the commercial inland fishing companies decreased from 1.06 million Eur 
up to 0.87 million Eur in the period of 2016-2018. The income of the aquaculture enterprises 
concluded in average of 10.5 million Eur in 2016-2019. 

▪ The development of the recreational fishing has been quite rapid in the recent years. The 
average annual value of all issued permits to water bodies of the country was about 1.7 
million Eur in 2016-2019, for the recreational fishing permits for the fish stocks retoration 
and preservation paid 1.73 million Eur, whereas in 2019 – 1.66 million Eur. 

▪ According to the data of a representative survey conducted in 2020, the expenditure on the 
recreational fishing in Lithuania could reach 165 million Eur in 2019, estimating the derived 
number of the recreational fishermen in the country's population and the average cost per 
person per year, also, an additional 1.66 million Eur was paid for the fishing permits (based 
on the data of the Ministry of Environment). The total expenditure of the Lithuanian 
fisheries sector (including sea fishing) in 2019 reached to 519.65 million Eur, that‘s mean 
that the expenditure of the recreational fishing concludes one third of all expenditure in the 
fisheries sector. 

▪ The number of the recreational fishermen in Lithuania, based on the survey of this study 
may reach up to 605.9 thousand persons.  

▪ The amount of the caught fish by the fishermen in lithuanian water bodies may conclude 
about 20 625 tonnes. The catch of the commercial fishing in lithuanian inland waters 
contributed to 1316 tonnes, and the amount of the farmed fish in aquaculture enterprises 
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was 2.7 times higher than commercially catched in 2019. 
▪ The recreational fishing brings not only economic but also social benefits, contributes to 

public health, encourages communication and helps educate people about the environment 
and its sustainability. 

▪ The recreational fishing improves health, helps to solve people's leisure activities, creates 
"eyes and ears" for the protection of waters and fish (recreational fishermen often inform 
environmental services about the observed crimes against nature), can create many jobs, 
etc. 

 

 


