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Žuvų gausėja, o pažeidimų nuolat mažėja
Penkeri metai – tiek laiko veikia Žuvininkystės
tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio
ministerijos. Atrodytų,
sukaktis kol kas kukli,
tačiau darbų žuvinin
kystės srityje per tuos
penkerius veiklos metus
atlikta tikrai nemažai.
Žuvininkystės tarnyba yra atsa
kinga už ES ir Lietuvos žuvinin
kystės politikos įgyvendinimą,
žuvų išteklių tyrimą, saugojimą
ir atkūrimą žuvininkystės telki
niuose, už vertingų rūšių genofon
do ir kultivuojamų žuvų rūšių veis
lių saugojimą, veislinės selekcinės
žuvininkystės koordinavimą,
mokslo ir mokymo politikos įgyven
dinimą žuvininkystės srityje.
Milžiniškos patirties Žuvinin
kystės tarnyba sukaupė rūpinda
masi žuvų išteklių atkūrimu ir
gausinimu valstybiniuose vande
nyse.
Vykdydama Žuvų ir vėžių įvei
simo į valstybinius vandens telki
nius, į kuriuos neišduoti leidimai
naudoti žvejybos plotą, planą, kiek
vienais metais Žuvininkystės tar
nyba į valstybinius vandens tel
kinius išleidžia po 26–28 mln.
vienetų vertingų žuvų rūšių – šla
kių, lašišų, margųjų upėtakių,
šamų, sterkų, lydekų, lynų, vėgė
lių, aštriašnipių eršketų ir europi
nių ungurių.
Tačiau tarnybos veikla neapsiri
boja krašto vidaus vandens telki
nių žuvų išteklių atkūrimu, palai
kymu: ypatingas dėmesys skiria
mas žvejybos kontrolei jūrų van
denyse ir žuvų išteklių apsaugai.
Žuvininkystės tarnyboje vei
kia Žvejybos stebėjimo centras,
kuriame dirbantys pareigūnai
šiuolaikinėmis technologijomis
nepertraukiamai stebi su Lietu
vos vėliava plaukiojančių žvejy
bos laivų veiklą.
Šiuo metu Lietuvos Respubli
kos žvejybos laivų rejestre iš viso
yra įrašyti 143 laivai. Didžioji jų
dalis – 102 – yra skirti žvejoti Bal
tijos jūros priekrantėje. Kita la
bai svarbi Lietuvos žvejybos floti
lės dalis yra 29 atviroje Baltijos
jūroje žvejojantys laivai.
Tolimuosiuose žvejybos rajonuo
se (Barenco, Grenlandijos, Norve
gijos, Irmingerio ir Šiaurės jūro
se, Europos vakarų vandenyse,
Mauritanijos Islamo Respublikos
išskirtinėje ekonominėje zonoje,
Pietų Ramiojo ir Šiaurės ir Šiau
rės Rytų Atlanto vandenynų ak
vatorijose) dabar žvejoja 12 žve
jybos laivų.
Nors pastarieji sudaro mažiau
sią žvejybos laivyno dalį, papras
tai sužvejoja iki dešimties ir dau
giau kartų didesnį įvairių žuvų
rūšių laimikį, palyginti su Balti
jos jūros (įskaitant ir priekrantę)
pasiekimais.
Antai per 2014 m. Baltijos jūro
je (įskaitant ir priekrantę) buvo
sugauta per 13 824 tonas įvairių
žuvų rūšių, iš jų daugiausia (per
70 proc.) sudarė šprotai. Per tą pa
tį laikotarpį tolimuosiuose žvejy
bos rajonuose sugauta 144 992
tonų įvairių žuvų rūšių, iš jų di
džiausią dalį sudarė pelaginės
žuvys, tokios kaip sardinėlės, af
rikinės skumbrės, stauridės.
– Lietuvos žvejai pastarai
siais metais pastebėjo, kad ša
lies vandenyse gausėja lašiši
nių žuvų. Kaip prie to prisidė
jo Žuvininkystės tarnyba? –

Tikrinant verslinės
žvejybos laivus ir žvejus mėgėjus Baltijos
jūroje ir jos priekrantėje naudojami du
greitaeigiai Žuvininkys
tės tarnybos laivai.
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Tarnybos veikla
neapsiriboja
krašto vidaus vandens
telkinių žuvų išteklių
atkūrimu, palaikymu:
ypatingas dėmesys
skiriamas žvejybos
kontrolei jūrų vandenyse ir žuvų išteklių
apsaugai.
I.Šidlauskienė

paklausėme naujosios jos direkto
rės, nuo šių metų balandžio parei
gas pradėjusios eiti Indrės Šidlaus
kienės.
– Galime tik džiaugtis, kad la
šišos pagaliau išbrauktos iš Lie
tuvos raudonosios knygos.
Tai lėmė daug priemonių, prie
kurių prisidėjo ir Žuvininkystės
tarnyba, dirbtinai veisianti ir iš
leidžianti šias žuvis į vidaus van
denis.
Per ketverius metus į Lietuvos
upes buvo įveista daugiau nei 1,5
mln. vnt. lašišų ir šlakių.
Ir ne tik jų. Ypač daug dėmesio
skiriame aštriašnipių eršketų iš
tekliams atkurti.
Tai karališka žuvis, galinti
užaugti iki kelių šimtų kilogra
mų, ypač vertinami jų ikrai. Ta
čiau eršketai Baltijos jūroje ir į
ją įtekančiose upėse išnyko prieš
gerą pusšimtį metų.
Žuvininkystės tarnyba pradė
jo ir toliau tęsia aštriašnipių erš
ketų populiacijos atkūrimo Lietu
voje programos darbus: per 2011–
2013 metus į Neries ir Šventosios
upes jau išleista per 20 tūkst. pa
augintų jauniklių. Dalis eršketu
kų buvo pažymėti išoriniais žy
mekliais, kad būtų galima stebė
ti šių žuvų migracijos kelius.
Naujausi šių žuvų migracijos
tyrimai parodė, kad anksčiau į
upes paleisti eršketukai jau paau
gę sėkmingai pasiekė Baltijos jū
rą. Tikimasi, kad po 15–20 me
tų šios retos žuvys subręs ir su
grįš į tas pačias upes neršti.
Bendradarbiaujant su Vokieti
ja, Lenkija, Latvija, Estija, Dani
ja siekiama atkurti aštriašnipių
eršketų išteklius Baltijos jūroje.
Jau parengtas projektas, tiki
masi, kad netrukus jis bus patvir
tintas ir Žuvininkystės tarnyba
galės intensyviau vykdyti šios ka
rališkos žuvies atkūrimo ir gausi
nimo darbus.
Taip pat tęsiame europinių un
gurių išteklių gausinimą.
Nuo 2011 metų į vandens telki
nius buvo įveista daugiau negu 2
mln. vnt. unguriukų, kurie buvo
paauginti iki tinkamo įveisti dy
džio Žuvivaisos skyriaus Laukys
tos poskyryje.
Žuvininkystės tarnyba yra vie
nintelė valstybės įstaiga, kuri rū
pinasi vietinių vėžių rūšių – pla
čiažnyplių ir siauražnyplių – iš
saugojimu valstybinės reikšmės
vandens telkiniuose. Tarnybos

Žuvininkystės tarnybos specialistai pradėjo karališkų žuvų – aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje darbus.

specialistai gaudo siauražnyplius
vėžius ir perkelia juos į kitus van
dens telkinius.
Vėžiams įveisti ir perkelti pa
renkami vandens telkiniai, ku
riuose šie vėžiai istoriškai gyve
no, kur nėra natūralių jų priešų
– ungurių ir invazinių vėžių.
Simboliška, kad šiuo metu Žu
vininkystės tarnyba mini ne tik
savo 5 metų jubiliejų. 2010 m. bu
vo pripažinta pirma lietuviška
karpio veislė – Šilavoto karpis.
Ji buvo išvesta Vidaus vandenų
ir akvakultūros skyriaus Šilavo
to poskyryje.
– Tikriausiai tenka rūpintis
ir tuo, kad į vandenis išleis
toms žuvims būtų sudarytos
tinkamos sąlygos?
– Žinoma. Pirmiausia būtina
sudaryti kuo palankesnes sąly
gas žuvims natūraliai migruoti
į nerštavietes ir maitinimosi vie
tas. Todėl dar viena svarbi Žuvi
ninkystės tarnybos funkcija – ša
linti žuvų migracijos kelyje pasi
taikančias kliūtis, įrengti ir pri
žiūrėti žuvų pralaidas.
Jos būtinos lašišoms, šlakiams,
aštriašnipiams eršketams, euro
piniams unguriams ir žiobriams,
migruojantiems į nerštavietes
upių aukštupiuose.
Tarnybos pastangomis jau įreng
tos pralaidos Sausdravo upės už
tvankoje Plungės rajone, Kražan
tės užtvankoje Kelmės mieste, re
konstruotas žuvų migracijos ta
kas Vilnios upėje prie Rokantiš
kių užtvankos. Numatyta, kad
pralaidos bus statomos ir 2014–
2020 m. laikotarpiu.
– Ar daug tenka investuoti
į tokiems darbams reikalingą
įrangą ir tyrimus?
– Naudojant Europos Sąjungos
paramą 2014 metais Žuvininkys
tės tarnybos Žuvivaisos skyriaus
Žeimenos (Ignalinos), Trakų Vo
kės ir Rusnės poskyriuose buvo
modernizuoti žuvų inkubaciniai
cechai, atnaujinta technologinė
įranga.
Atnaujinta pasenusi Žuvinin
kystės tarnybos skyriuose ir pos
kyriuose naudojama kompiuteri
nė technika bei programinė įran
ga, aptverti Vidaus vandenų ir

akvakultūros skyriaus Šilavoto
poskyrio žiemojimo tvenkiniai,
įrengtas jų apšvietimas, pakeis
ta gamybinių pastatų stogų dan
ga. Žuvų ligų ir vandens tyrimų
poskyryje buvo modernizuota la
boratorinė įranga, pakeistos trau
kos spintos, įsigyta naujų mata
vimo prietaisų.
Atnaujinta įranga padeda pro
fesionaliems ir kvalifikuotiems
Žuvininkystės tarnybos specialis
tams greičiau ir paprasčiau atlik
ti ichtiopatologinius, biochemi
nius, hidrobiologinius ir hidroche
minius tyrimus.
Moksliniai tyrimai itin svarbūs
prognozuojant vandens telkinių,
fizinių, cheminių parametrų ir
pašarinės bazės dinamiką, jų įta
ką tolesniam žuvų auginimui, žu
vų prekinei kokybei, poveikį gam
tinei aplinkai ir aplinkos taršai.
– O kaip dėl žvejybos prie
žiūros – ar pakanka išteklių
stebėti mūsų šalies laivyną,
jei laivai plaukioja net ties ki
tais žemynais?
– Reikia pripažinti, kad Žuvi
ninkystės tarnybos žvejybos kont
rolės pareigūnams netenka nuo
bodžiauti – didelėmis pastango
mis patikrinama 30 proc. Balti
jos jūroje sužvejoto žvejybos lai
mikio, kuris iškraunamas Lietu
vos teritorijoje.
Tikrindami verslinės žvejybos
laivus ir žvejus mėgėjus Baltijos
jūroje ir jos priekrantėje naudoja
me du greitaeigius Žuvininkystės
tarnybai priklausančius laivus.
Žvejybos kontrolės pareigūnai,
naudodami naujausias palydovi
nes žvejybos laivų stebėjimo ir
elektronines žuvininkystės duo
menų registravimo ir perdavimo
sistemas, nuolat seka žvejybos
laivų judėjimą jūroje ir jų žvejy
bos laimikio registravimą rea
liuoju laiku.
Duomenys apie sugautą ir iš
krautą žuvų kiekį, pirminį žuvi
ninkystės produktų pardavimą,
perėmimą ir kita susijusi informa
cija, reikalinga, kad būtų užtik
rinta Bendroji žuvininkystės po
litika, elektroninėmis priemonė
mis automatiškai patenka į inte
gruotos žuvininkystės duomenų
informacinės sistemos duomenų
bazę.

Žvejybos Baltijos jūroje kontro
lės skyriaus bei Žvejybos stebėse
nos ir kontrolės skyriaus specia
listai nuolat moko žvejybos laivų
kapitonus, kaip tinkamai pildyti
elektroninius žvejybos žurnalus,
konsultuoja kitais klausimais, sie
kiant išvengti pažeidimų.
Suprantama, pasitaiko ir pažei
dimų, iš jų dažniausi – administ
racinio pobūdžio, kai netinkamai
pateikiama informacija apie su
gautas ar iškraunamas žuvis.
Deja, vis dar pasitaiko ir šiurkš
čių žvejybos taisyklių ar net tarp
tautinių sutarčių pažeidimų.
Per 2014 metus jų iš viso užfik
suota 29. Baltijos jūroje žvejojan
tiems asmenims skirti 18 įspėji
mų, paskirta 11 baudų už papras
tus nusižengimus ir viena – už
šiurkštų žvejybos taisyklių pažei
dimą.
Per tą patį laikotarpį tolimuo
siuose žvejybos rajonuose žvejo
jantiems asmenims skirti 3 įspė
jimai, paskirta viena bauda už pa
prastus nusižengimus ir dvi bau
dos už šiurkštų žvejybos taisyklių
pažeidimą.
– Žuvininkystės tarnybai bu
vo priskirta stebėti ir preky
bą žuvų produktais. Ar čia ir
gi pasitaikė pažeidimų?
– Galime džiaugtis, kad jų tur
gavietėse ir prekybos centruose
mažėjo.
Matyt, tam įtakos turėjo ir tai,
kad Žuvininkystės tarnybos ins
pektoriai pastaraisiais metais žu
vų prekybos vietose tikrino, ar
parduodamos žuvys pardavėjų įsi
gytos su reikalingais dokumen
tais. Kitaip tariant, buvo tikrina
ma, ar žuvys įsigytos ir sužvejotos
teisėtai.
Per 2014 metus įvairiose Lietu
vos vietovėse iš viso buvo patik
rintos 36 žuvų prekyvietės – di
desnių pažeidimų nenustatyta.
Žuv ininkyst ės tarnybos spe
cialistai tokių patikrinimų me
tu nuolat ir geranoriškai infor
mavo prekybininkus apie galio
jančias žuvininkystės teisės ak
tų nuostatas.

