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TYRIMŲ METODIKA
Ichtiologiniai žuvų išteklių tyrimai Kernavės ežere, Barkuškio bei Širvintų
tvenkiniuose (Širvintų rajonas) 2021 metais atlikti rugpjūčio 12–20 dienomis pagal Žuvų
išteklių tyrimų metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio
24 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25
d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“. Tam buvo išduotas specialiosios žvejybos leidimas Nr. 023.
Tyrimams naudoti keturi statomieji selektyvinių tinklaičių komplektai, pagaminti pagal
HELCOM’o standartus, naudojamus žuvų išteklių tyrimams (1 pav.) Selektyviniai tinklaičiai
– tai vienasieniai, sudaryti iš įvairaus akytumo sekcijų kompleksiniai tinklai, vienos sekcijos
ilgis 5 m, tinklaityje yra 7 sekcijos, bendras ilgis 40 m, aukštis 3 m, sekcijų akių dydžiai 14–
18–25–30–40–50–60 mm. (1 pav.). Iš viso naudotas vienas komplektas selektyvių tinklų.

mm

a=14 mm
a=60 mm

a=18 mm
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a=40 mm
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3m
1 pav. Selektyvinio tinklaičio schema (a – sekcijos akytumas, h – tinklaičio aukštis).
Papildomai buvo naudotas vienas statomųjų tinklaičių komplektas (40, 50, 60, 70, 80 ir
90 mm akytumo tinklaičiai, komplekto ilgis – 300 m). Žuvų biomasė B (kg/ha) apskaičiuota
pagal formulę:
B = q /p * k
biomasė (kg/ha); q – tam tikros rūšies sužvejotų žuvų

čia: B – tam tikros rūšies žuvų

biomasė (g); p – apžvejotas vandens telkinio
plotas (ha); k – žvejojimo efektyvumo
koeficientas (0,2).
Žuvų gausumas N (vnt./ha) buvo apskaičiuojamas pagal formulę:
N = n /p * k;

čia: N – tam tikros rūšies žuvų gausumas hektare; n

– tam tikros rūšies sužvejotų žuvų kiekis vienetais; p – apžvejotas vandens telkinio
plotas (ha); k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,2).
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Žuvų rūšies produkcija kilogramais iš 1 hektaro per metus apskaičiuojama pagal formulę:
P B P/B
čia: P – žuvų rūšies
-1
-1
produkcija kilogramais į hektarą per metus (kg ha m ),
B – rūšies biomasė tiriamame telkinyje (kg/ha), P/B – tos rūšies produkcijos ir biomasės
santykis.
Taip pat buvo apskaičiuoti žuvų bendrijų indeksai (ŽBI), skirti žuvų išteklių eksploatavimo
poveikiui žuvų bendrijoms įvertinti (Virbickas, 2007). Šis indeksas buvo patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. D1-390 dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių tyrimų
vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pagal šią žuvų išteklių būklės indekso
apskaičiavimo metodiką įvertinta:

Optimali vertė

Išmatuotos/optimalios vertės
santykis
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Rodiklis
Plėšriųjų
santykinis gausumas (N, %)

žuvų

Vidutinis individo svoris žuvų
bendrijoje (g)

5

išmatuota/1

60

išmatuota/58

1

išmatuota/1

4

išmatuota/15

2

išmatuota/2

Lydekų amžinių grupių skaičius
vnt.)
Ešerių amžinių grupių skaičius
vnt.)
Karšių amžinių grupių skaičius
vnt.)
Amžinės sudėties rodiklis3

Vertingų, leidžiamo sužvejoti
dydžio žuvų santykinė biomasė (B, %)
Išteklių būklės indeksas

2.1-2.3 rodiklių
išmatuotos/optimalios verčių
santykių vidurkis

14

išmatuota/14

1-4 rodiklių
išmatuotos/optimalios verčių
santykių vidurkis
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TIRTŲ VANDENS TELKINIŲ HIDROBIOLOGINĖ CHARAKTERISTIKA IR
ANKSTESNIŲ TYRIMŲ DUOMENYS
Širvintų tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Širvintų rajone, Širvintų mieste ir rytiniame
miesto pakraštyje (2 pav.). Tvenkinio kodas – 12250341, jo plotas 51,8 ha. Tvenkinys susidarė
užtvenkus Širvintos upę (Šventosios intakas) 86,5 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš
pietryčių į šiaurės vakarus – 4,68 km, plotis – iki 0,27 km. Altitudė 109,5 m, krantai vietomis
aukštoki. Tvenkinio kranto linijos ilgis 12,9 km, vidutinis gylis 1,7 m (kitais duomenimis – 2,5
m), didžiausias gylis 5,5 m (kitais duomenimis – 8 m) pietrytinio galo kranto linija labai
vingiuota, krantai užpelkėję. Pietinėje pakrantėje įsikūrusi buvusio Paširvinčio dvaro sodyba.
Šalia įsikūrę Kabaldos, Motiejūnų, Kriaunaitiškių kaimai. Šiaurinėje tvenkinio pakrantėje
įsikūrusi kolektyvinių sodų bendrija, Kazliškių kaimas. Tvenkinio galą skersai kerta kelias
Paširvintys–Giedraičiai. Tvenkinys įrengtas 1972 m. 2002 m. pastatyta 180 kW galios mažoji
hidroelektrinė. 2014 m. tvenkinys buvo nuleistas ir miesto teritorijoje esančio tvenkinio dalyje
atlikti dugno valymo ir pakrančių tvarkymo darbai. Šiaurvakarinėje pakrantėje įrengta poilsio
zona,

šiaurinėje

pakrantėje

yra

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irvint%C5%B3_tvenkinys).

paplūdimys.

(iš:
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2 pav. Širvintų tvenkinio schema (rodyklėmis pažymėtos tyrimų vietos)
Bartkuškio tvenkinys įrengtas ant Musės upės, 31 km nuo upės žiočių (3 pav.). Tvenkinio
kodas 12050300, plotas 52,6 ha, giliausia vieta siekia 17,5 m. Pagal Aplinkos ministerijos
duomenis tvenkinio paviršinis vandens skaidrumas siekia tik 1,15 m, skendinčiųjų dalelių
kiekis yra 6,5 mg/l, vandens pH – 8,25. Prisotinimas deguonimi vasarą siekia 108 procentus,
NH4 kiekis vandenyje 0,05 mg/l, NO2 – 0,006 mg/l, mineralinio azoto – 0,45 mg/l, bendro
azoto - 1,3 mg/l, PO4 – 0,004. Bendro fosforo – 0,06 mg/l, kalcio – 26 mg/l, silicio – 0,5 mg/l,
geležies – 0,7 mg/l. Vandenyje gausu melsvabakterių ir vienalasčių dumblių, todėl chlorofilo
a koncentracija siekia 35 mikrogramus litre vandens. Tvenkinio priedugnyje vasarą
prisotinimas tesiekia 38 procentus, todėl čia žuvims gyventi nėra tinkamų sąlygų (pagal
„Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse
ir ežeruose.“ 2016 m. ataskaita. Vadovas T. Virbickas). Pagal šiuos Lietuvos upių ir ežerų
monitoringo duomenis Bartkuškio tvenkinio didžiausias gylis yra 8 metrai, vidutinis gylis –
2,5 m., telkinio tipas – polisaprobinis, užžėlimas – fragmentinis nendrynais, vanduo skaidrus.

3 pav. Bartkuškio tvenkinio schema (rodyklėmis pažymėtos tyrimų vietos)

Ichtiologiniai tyrimai Bartkuškio tvenkinyje atlikti dviejose skirtingose stotyse (1 pav.). Tyrimų
vietų koordinatės – I stotis (įvairiaakių tinklų komplektas): pradžia – 5 54° 55' 54.96", 24° 56' 21.93"
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(WGS), pabaiga – 54° 55' 54.2", 24° 56' 43.01" . II stotis (selektyvūs tinklai): pradžia – 54° 55' 45.17",
24° 56' 27.05" , pabaiga (toliausiai nutolęs taškas) – 54° 55' 53.38", 24° 56' 50.13".
Kernavės ežeras arba Pragarinės ežeras yra Širvintų rajone, Kernavės miestelio
rytiniame pakraštyje (4 pav.). Ežero kodas 12040440, jo plotas 19,9 ha. Ežero ilgis iš šiaurės
vakarų į pietryčius – 1,04 km, plotis – iki 0,35 km, kranto linijos ilgis 3,8 km. Altitudė 93,5 m.
Yra 2 pelkėtos salos (0,74 ha ir 0,37 ha). Rytinis krantas aukštas, prieina Draučių miškas,
vakarinis – žemas, vietomis pelkėtas (Pragarinės raistas). Ežerą pietinėje dalyje prateka
Kernavės upelis (Neries intakas). Ežeras patvenktas. Pietinėje pakrantėje veikia kaimo turizmo
sodyba,

vakarine

pakrante

eina

kelias

Širvintos–Dūkštos

(iš:

https://lietuvai.lt/wiki/Kernav%C4%97s_e%C5%BEeras).

4 pav. Kernavės ežero schema ir tyrimų vietos
Ichtiologiniai tyrimai Kernavės ežere atlikti dviejose skirtingose stotyse (1 pav.). Tyrimų
vietų koordinatės – I stotis (įvairiaakių tinklų komplektas): pradžia – 54° 53' 13.92", 24° 52'
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25.69" (WGS), pabaiga – 54° 53' 18.27", 24° 52' 16.57". II stotis (selektyvūs tinklai): pradžia
– 54° 53' 16.45", 24° 52' 7.92", pabaiga (toliausiai nutolęs taškas) – 54° 53' 14.16", 24° 52'
16.49"
ANKSTESNIŲ TYRIMŲ DUOMENYS

Ankstesniais metais žuvų išteklių tyrimai Bartkuškio tvenkinyje buvo atlikti 2006 ir
2013 metais. 2006 metais šiame tvenkinyje sugauta 9 rūšių žuvų (kuojų, raudžių, paprastųjų
aukšlių, plakių, karšių, karpių, pūgžlių ir sterkų), 2013 m. – 11 rūšių (nesugauta karpių, tačiau
sugauta lydekų, paprastųjų ir sidabrinių karosų). Įdomu, kad šių, anksčiau atliktų tyrimų metu
nesugauta nei vieno lyno. Per penkerius metus po 2006 m. vykdytų tyrimų ženkliai sumažėjo
plakių ir pagausėjo kuojų. Likusių žuvų tiek gausumas, tiek biomasė pakito nežymiai.
Tvenkinyje atsikuria vietinės žuvys– paprastieji karosai, o čia anksčiau įleisti sterkai veisiasi ir
sugaunami tiek žvejų mėgėjų, tiek šiais metais atliktų tyrimų metu. 2013 m. tyrimų duomenimis
žuvų sugavimas vienai žvejybos pastangai siekė 318 vnt. žuvų, o masė sudarė 22,7m kg. Ešerių
amžius buvo nuo dviejų metų iki dešimties metų, karšių – nuo 2 iki 7 metų. Kaip ir 2006 m.,
tvenkinyje nesugauta lynų, tačiau sugautos dvi lydekos (dviejų ir šešerių metų amžiaus). Taip
pat sugauti jauni, dvivasariai sterkai. Vertinat pagal žuvų indeksą (LŽIE, kuris siekė 0,56,
tvenkinio būklė buvo vidutinė, tačiau šis tvenkinys priskirtas rizikos telkinių grupei.
Kernavės ežere ir Širvintų tvenkinyje žuvų išteklių tyrimai nebuvo atlikti.
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TYRIMŲ REZULTATAI

KERNAVĖS EŽERAS
Iš viso Kernavės ežere sugauta 7 rūšių žuvų – kuojos, karšiai, lynai, sidabriniai karosai,
paprastieji karosai, raudės ir ešeriai. Tyrimų rezultatai parodė, kad santykinis žuvų gausumas
labai skirtingas. Gausiausios žuvys yra ešeriai ir kuojos, atitinkamai 59,2 ir 21,3 proc. nuo
bendro žuvų gausumo. Didžiausią biomasės dalį pagal bendrus, selektyvių ir įvairiaakių tinklų,
laimikio rezultatus (5 pav.) sudaro lynai (daugiau kaip 35 proc. nuo visų žuvų gausumo). Virš
20 proc. sudarė sidabrinių karosų biomasė, paprastųjų karosų ji siekė 18,1 proc. nuo bendros
visų sugautų žuvų biomasės. Daug mažesnė buvo santykinė kuojų, raudžių santykinė biomasė,
o lydekų ji sudarė tik 1,2 proc. Kernavės ežeras pagal kilmę yra patvenktinis, postglacialinės
galinės morenos vandens telkinys, o priekrantė labai plati ir palaipsniui pereina į seklią
giluminę dalį (profundalę). Dėl seklios šios ežero dalies, matomai, nėra tinkamų sąlygų čia
gyventi karšiams.

5 pav. Santykinis žuvų santykinis gausumas (vnt., %) ir biomasė (kg, %) Kernavės ežere
Kiek didesnių skirtumų tarp dominuojančių žuvų rūšių priekrantėje ir giluminėje dalyje (lynų,
kuojų, sidabrinių ir paprastųjų karosų bei ešerių) pagal apskaičiuotus žuvų gausumo ir biomasės
rodiklius ploto vienetui (1 hektarui bendro ploto) nenustatyta (6 pav.). Didžiausias gausumas buvo
kuojų ir siekė beveik 300 vnt./ha, nors bendra jų biomasė sudarė tik 5 kg/ha.
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Taip yra todėl, kad kuojos šiame ežere smulkios, jos auga gana lėtai, nors sugauta stambiausia
kuoja svėrė 636 g.

6 pav. Apskaičiuotas bendras Kernavės ežero žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha)

Apskaičiavus bendrą Kernavės ežero žuvingumą (biomasę) pagal bendrą selektyvių ir
įvairiaakių tinklų laimikį nustatyta, kad jis 2021 m. rugpjūčio mėnesį atliktų tyrimų metu siekė
38 kg iš vieno ha bendro ežero ploto, žuvų gausa – 431 ind./ha, neskaitant pirmamečių ir
antramečių žuvų jauniklių (6 pav.). Pagal šiuos rodiklius galima teigti, kad Kernavės ežeras yra
vidutinio žuvingumo vandens telkinys, kuriame gausiausios žuvys – kuojos (296 vnt./ha), ir
ešeriai (71 vnt./ha). Palyginus su panašaus tipo kitų Širvintų rajono ežerų (pvz., Kiauklių)
žuvingumą tai yra beveik du kartus didesnė biomasė bei žuvų gausa. Nesugauta ir kitų anksčiau
čia galimai įleistų žuvų, kaip kad karpiai ar baltieji amūrai. Tyrimų metu sugauta tik viena lydeka,
todėl tai rodo, kad ežere šios žuvys pergaudomos, o pagrindinio plėšrūno vaidmenį atlieka gana
gausūs ešeriai. Anksčiau jokių Kernavės ežero žuvų išteklių tyrimų nebuvo daryta, todėl
negalime vertinti žuvų populiacijų kaitos pokyčių.
Didelę reikšmę tolimesnei Kernavės ežero žuvų bendrijos raidai ir kaitai neabejotinai
turi ir turės du lemiami veiksniai – išteklių naudojimas (mėgėjų žvejyba) bei išteklių atkūrimas
ir jų gausinimas (žuvinimas). Plėšriųjų žuvų (lydekų) išgaudymas turi būti kompensuojamas
papildomu žuvinimu, taip pat būtina mažinti jų žvejojimą intensyviau kontroliuojant žvejybą
pagal įsigaliojusius griežtesnius žvejybos ribojimus. Lydekoms veistis (jų reprodukcijai) ežere
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yra tinkamos sąlygos, ypač vakarinėje ir pietinėje akvatorijoje. Priekrantėse, kur auga
povandeninė augalija, turėtų būti gausesni ir lynai, nors jų populiacijos būklė yra gera. Taip pat
ežere gana didelis ešerio, kaip subdominantinio plėšrūno, vaidmuo. Ateityje Kernavės ežero
žuvingumą nulems tai, ar pagerės sąlygos giluminėje dalyje, pirmiausia bentofaginėms žuvys
(lynams ir abiejų rūšių karosams), ar lydekos pagausės kaip dominantinis plėšrūnas. Tikėtina,
kad čia ateityje gausės ir numatomų įveisti kitų žuvų – margųjų plačiakakčių bei baltųjų amūrų,
todėl didės ir bendra ežero žuvų biomasė, nes introdukuotos žuvys čia turėtų geras mitybos
sąlygas.

APSKAIČIUOTI EŽERŲ ŽUVŲ INDEKSAI KIAUKLIŲ EŽERO ŽUVŲ BENDRIJOJE
Lietuvos žuvų indeksai (LŽI)
Ekologinė
būklė:

L. gera

Gera

Vidutinė

LŽI vertė

>0,94

0,94-0,72 0 71-0,40

Bloga

L. bloga

0,39-0,11

<0,11

Ekologinis
Maksimalus Geras
potencialas:

Vidutinis

Blogas

L. blogas

> 0,70

0,39–0,20

0,19–0,10

<0,10

0,70–0,40

Kernavės ežeras priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) ežerų tipui (vidutinis gylis 3 m, maksimalus
gylis 8 m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti 1 lentelėje nurodomi žuvų išteklių rodikliai ir pagal jų
ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas ežero žuvų indeksas.
Ežero
tipas

Rodiklis

Nustatyta
vertė

Ekologinis
kokybės santykis

Etaloninė
vertė

Būklės klasė

STRAT

Kuoja Qvid.

16,9

0,53

60

Vidutinė

Raudė Q%

3,1

4,5

10

Vidutinė

Benthivor_Sp Q%

–

–

–

Ešerys_Steno Q%

4,8

0,14

35

Vidutinė

Obligatinės rūšys

20,6

0,2

6

Vidutinė

12

EŽI

0,45

Vidutinė

Paaiškinimai: Kuoja Qvid. – vidutinis kuojos individo svoris; Plakis Q% - plakių santykinė
biomasė; Benthivor_Sp Q% - plakių, karšių ir pūgžlių santykinė biomasė; Ešerys_Steno Q%
- ešerių ir stenoterminių rūšių (seliava, stinta, sykas, vėgėlė) santykinė biomasė; Obligatinės
rūšys: STRAT ežeruose - seliava, aukšlė, raudė, lydeka, ešerys, kuoja; Starkis_Sid karosas
Q% - bendra starkio ir sidabrinio karoso individų santykinė biomasė (%) bendrijoje. Kaip yra
matoma 1 lentelėje, ežero žuvų indekso reikšmė – 0,45, tai nurodo vidutinę ežero būklę.

KERNAVĖS EŽERO ŽUVŲ AUGIMAS
Lydekos, sprendžiant pagal čia sugautą 1 egzempliorių, čia auga pakankamai greitai (lydeka
svėrusi 366 g buvo antrametė) (7 pav.). Kuojos auga gana lėtai: trejų metų amžiaus sveria 23 g,
penkerių – 64 g, dešimties – 370 g. Ešerių augimas pradžioje gana lėtas, nes tokio dydžio jie
mityboje konkuruoja su pūgžliais (dvimečiai sveria po 12 g), būdami trejų metų amžiaus
vidutiniškai jų svoris pasiekia tik 24 g, ketverių – 34 g, vėliau jų augimas dar sulėtėja: 5 metų
amžiaus svėrė 49 g, šešerių – 68 g, 8 m. – 125 g. Taip yra dėl to, kad paaugusiems jiems mažiau
tinkamo maisto – smulkių kuojų. Kuojos mityboje konkuruoja su sidabriniais ir paprastaisiais
karosais bei raudėmis. Karosai auga gana greitai: iki 100 g užauga per 2 m., iki 370 g užauga per
ketverius metus, iki 700 g per šešerius m., o vyresnių nei 10 metų amžiaus karosų masė pasiekia
1,6–1,8 kg. Lynų augimas spartus, gyvendami gausiai augalijos prižėlusiose seklumose jie
mityboje menkai konkuruoja su kitomis bentofaginėmis žuvimis. Vyriausias sugautas 11 metų
amžiaus lynas svėrė 1980 gramų.
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7

pav. Pagrindinių žuvų augimas Kernavės ežere

BARTKUŠKIO TVENKINYS
Bartkuškio tvenkinyje 2021 m. tyrimų metu iš viso sugauta 11 rūšių žuvų (8–9 pav.)
(palyginimui – 2006 m. buvo sugautos 9 rūšių žuvys, 2013 m. – 11 rūšių). Selektyvių žvejybos
įrankių laimikiai, sugauti abiejų žvejojimų metu, parodė, kad priekrantėje absoliuti
dominantinė rūšis yra kuoja. Jų santykinis gausumas siekia 38,3 proc. nuo bendro žuvų
gausumo, masė – daugiau nei ketvirtadalį (26,7 proc.). Iš likusių rūšių žuvų kiek gausesni buvo
tik ešeriai ir pūgžliai.
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8 pav. Santykinis žuvų santykinis gausumas (vnt., %) ir biomasė (kg, %) Bartkuškio
tvenkinyje

Apskaičiavus Bartkuškio tvenkinio žuvų gausumą (vnt./ha) ir biomasę (kg/ha) pagal bendrą
žuvų laimikį tyrimų, atliktų 2021 m. rugpjūčio mėnesį, metu nustatyta, kad, lyginant su 2006
metais, sumažėjo bendra žuvų masė ploto vienete (buvo 45 kg/ha, dabar – 17 kg ha), iš jų 2006
5,5 kg/ha sudarė karpiai). Bendras žuvų gausumas išliko beveik toks pat ir dabar siekia 427 ind./ha
2013 m. buvo 318 vnt./ha). Tačiau tvenkinyje pagausėjo smulkių kuojų, nors jų bendra masė ploto
vienete išlieka maža. Todėl galima teigti, kad Bartkuškio tvenkinio žuvų bendrija išliko
subalansuota, nepakito ežere gyvenančių žuvų rūšių kiekis. Apskaičiuotas žuvų indeksas (LŽIE)
sudarė 0,521 ir jis atitiko vidutinės vandens telkinio būklės kategoriją.
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9 pav. Apskaičiuotas bendras žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha) Bartkuškio
tvenkinyje

Žuvų augimo duomenys rodo, kad tvenkinyje karšiai auga sparčiai, tačiau jie smulkūs,
didžiausias sugautas svėrė 880 g, jo amžius buvo 7 metai. Kuojos šiame telkinyje ilgaamžės, nes
čia mažai plėšrūnų, ypač trūksta lydekų. Sterkai, kurie buvo gana gausūs 2006 metais, dabar reti,
nesugauta ir jų jauniklių. Todėl manome, kad sterkams čia nėra tinkamų sąlygų nerštui, o ant
dumblo išneršti ikreliai žūva.
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10 pav. Žuvų augimas Bartkuškio tvenkinyje
ŠIRVINTŲ TVENKINYS

Širvintų tvenkinyje tyrimų metu sugaus septynių rūšių žuvys – kuoja, raudė, baltasis
amūras, paprastasis karosas, ešerys ir sterkas (11 pav.). Gausiausios žuvys tvenkinyje yra
kuojos, jos sudaro virš 55 proc. nuo bendro žuvų gausumo. Ešerių santykinis gausumas siekia
25 proc. Likusių žuvų yra žymiai mažiau. Santykinė biomasė didžiausia baltųjų amūrų. Jiems
augant didės ir šis rodiklis.

11 pav. Santykinis žuvų santykinis gausumas (vnt., %) ir biomasė (kg, %) Širvintų tvenkinyje

Apskaičiavus Širvintų tvenkinio žuvų gausumą (vnt./ha) ir biomasę (kg/ha) pagal bendrą žuvų
laimikį tyrimų, atliktų 2021 m. rugpjūčio mėnesį, metu nustatyta, kad didžiausia gausa buvo kuojų
(233 vnt./ha) ir ešerių (80 vnt./ha), kitų žuvų gausa daug mažesnė (12 pav.). Bendras žuvų
gausumas tvenkinyje siekia 376 ind./ha, o bendra jų biomasė sudaro 30 kg viename hektare bendro
tvenkinio ploto. Tvenkinyje gausu smulkių kuojų, nors jų bendra masė ploto vienete sudaro tik
ketvirtadalį bendros žuvų biomasės. Todėl galima teigti, kad Širvintų tvenkinio žuvų bendrija
nesubalansuota, mažai čia plėšriųjų žuvų. Apskaičiuotas žuvų indeksas (LŽIE) sudarė 0,324 ir jis
atitiko žemesnę nei vidutinės vandens telkinio būklės kategoriją.
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12 pav. Apskaičiuotas bendras žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha) Širvintų tvenkinyje

Širvintų tvenkinyje karšiai auga kiek greičiau nei kituose panašaus trofiškumo vandens
telkiniuose, o kuojos – lėčiau. Tačiau karšių stambių nesugauta (didžiausias svėrė beveik 900
g). Ešeriams tvenkinyje gausu maisto, todėl jie auga sparčiai ir tolygiai. Lydekų augimo greitis
vidutinis, tačiau lydekoms būdingas labai skirtingas individualaus augimo greitis.
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13 pav. Žuvų augimas Širvintų tvenkinyje
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

Širvintų tvenkinyje sugautos septynių rūšių žuvys. Santykinis gausumas

didžiausias kuojų ir sudaro 55,2 proc. nuo bendro žuvų gausumo. Santykinė atskirų rūšių
žuvų masė didžiausia baltųjų amūrų. Apskaičiuota žuvų gausa ploto vienete taip pat
didžiausia kuojų (233 vnt./ha) bei ešerių (80 ind./ha. Bendras žuvų gausumas siekia 376
ind./ha, o bendra apskaičiuota žuvų masė sudaro 30 kg/ha. Tvenkinio žuvų bendrija
nesubalansuota, čia mažai plėšriųjų žuvų. Apskaičiuotas žuvų indeksas (LŽIE) rodo, kad šio
vandens telkinio yra žemesnė nei vidutinės ekologinės būklės kategorija.
2.

Į Širvintų tvenkinį, be žuvinimo planuose numatytų įžuvinti lydekų, siūlytume

kas antri metai įleisti po 1,5 tūkst. dvivasarių lynų, kas treji metai – po 500 vnt. dvivasarių
margųjų plačiakakčių. Plačiakakčiai kaip vandens filtratoriai pagerintų tvenkinio ekologinę
būklę sumažindami vienaląsčių dublių ir melsvabakterių gausą vandenyje. Esant galimybei
kas dvejus–trejus metus būtų galima įleisti ir kitų žuvų, pvz., eršketų.
3.

Bartkuškio tvenkinyje sugauta 11 rūšių žuvų, iš jų santykinis gausumas

didžiausias buvo kuojų (38,3 proc.) ir ešerių (27,2 proc.). Gana retos žuvys šiame tvenkinyje
yra raudės, abiejų rūšių karosai ir sterkai. Sterkams veistis tvenkinyje nepalankios sąlygos,
todėl jais reikia papildomai žuvinti kas treji metai, vietoje tais pačiais metais numatytų įleisti
lydekų. Šiame tvenkinyje žuvų gausumas, sprendžiant pagal anksčiau čia atliktų tyrimų
duomenis, pakito nežymiai, tačiau susmulkėjo kuojos.
4.

Į Bartkuškio tvenkinį kas treji metai reikėtų įleisti po 500 vnt. dvivasarių baltųjų

amūrų, kurie sumažintų besiplečiančius povandeninių vandens augalų plotus. Kas treji metai
į tvenkinį reikėtų įleisti po pusę normos, t. y. po 500 vnt. šiųmečių sterkų. Šiųmetėmis
lydekomis žuvinti reikėtų kas dveji metai, taip padidinant naujai suleidžiamų lydekų
jauniklių išgyvenamumą.
5.

Kernavės ežere taikomas žuvininkystės vystymo tipas – neintensyvi mėgėjų

žvejyba, čia nebepasitaiko nelegalios žvejybos atvejų. Didžiausias gausumas ežere yra
kuojų, siekiantis 59 proc. nuo bendro santykinio gausumo viename hektare bendro ploto.
Didžiausia biomasė yra lynų, siekianti 12 kg/ha, taip pat abiejų rūšių karosų, bendrai
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sudaranti 13 kg/ha. Ežero bendras žuvingumas siekia 38 kg iš 1 hektaro, žuvų gausa buvo
431 vnt./ha. Ežere žuvų mitybai tinkamiausios sąlygos tiek priekrantėje ir paviršiniuose
sluoksniuose, tiek priedugnyje visoje ežero akvatorijoje, išskyrus giluminės dalies
priedugnį, kur net vasarą yra sumažėjęs deguonies kiekis.
6.

Kernavės ežeras – mažai produktyvus eutrofinis, su žymiais hipertorfijos

bruožais, to priežastis – liekaninis maistmedžiagių, susikaupusių paviršiniame sapropelio
sluoksnyje per daugiau kaip 40 metų laikotarpį nuo dirbtinės patvankos įrengimo, nuolatinis
atsipalaidavimas. Labai didelį neigiamą poveikį Kernavės ežero ekologinės būklės
pokyčiams daro priekrantės augmenija, ypač juodalksniai, kurių nukritę lapai didina
vandens rūgštingumą. Todėl mažėja vandens bestuburių bioįvairovė, mažėja žuvų maisto
ištekliai.
7.

Ateityje Kernavės ežerą kas treji metai galima įžuvinti nedideliu kiekiu margųjų

plačiakakčių (200 vnt.), pirmuosius trejus metus po įleidimo rekomenduojama jų nežvejoti.
Kitomis žuvimis, išskyrus lydekas, žuvinti nerekomenduojame.
8.

Apie Širvintų ir Bartkuškio tvenkinių bei Kernavės ežero žuvų išteklių naudojimą

ir žuvinimą siūlome informuoti vietinius rajono gyventojus rajoninėje spaudoje, propaguoti
tausojančiąją žvejybą.

Lietuvos Hidrobiologų draugijos narys,
biomedicinos mokslų daktaras

doc. Egidijus B.

