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ĮVADAS
Lietuvos vidaus vandens telkinių ichtiofauna iki šiol tyrinėta daugelio autorių. Nuo 1994 metų
didžiausiuose ežeruose vykdomas jų monitoringas. Tačiau visiškai nėra duomenų apie žuvų
išteklius, jų racionalaus panaudojimo galimybes daugelyje mažesnių vandens telkinių. 2023 m.,
baigiantis nuomos sutartims (leidimo naudoti žuvų išteklius terminui), nuomininkai įpareigoti atlikti
žuvų išteklių tyrimus. Todėl būtina ichtiologiniu požiūriu įvertinti vandens telkinius, svarbius
mėgėjų žvejybos organizavimui. Ši žvejyba daro nemenką poveikį ežerų ir tvenkinių žuvų
bendrijoms. Šios veiklos poveikio įvertinimas bei prognozė neįmanoma be specialių ichtiologinių
tyrimų. Per paskutinį dešimtmetį pasikeitus visuomenės požiūriui į žvejybą išliko tik mėgėjiška–
rekreacinė žvejyba. Todėl būtina pakeisti ir vandens telkinių įžuvinimo tvarką, vystyti naujas
žuvininkystės kryptis. Vienu iš šio darbo tikslų buvo pagrįsti vandens telkinių racionalaus tvarkymo
planus ir reikiamas priemones žuvų išteklių atstatymui ir naudojimui.
Panevėžio rajone yra 28 tvenkiniai ir šeši vandens telkiniai, susiformavę buvusiuose
karjeruose, taip pat 12 ežerų. Dauguma tvenkinių įrengti ant mažų, lėtos tėkmės šiltavandenių upių,
išskyrus „Ekrano“ tvenkinį Panevėžyje, įrengtą ant Nevėžio upės. Tokie tvenkiniai pasižymi
nedideliu pratakumu, mažu vandens lygio svyravimu visais metų laikais, išskyrus pavasario
potvynius. Visi didesnieji tvenkiniai negilūs, juose gruntas – sapropelis, kuris sedimentavo per 30–
40 m nuo užtvankų įrengimo. Kadangi visos upės teka per derlingas lygumas, dažnai dirbamus
laukus, tai su vandeniu į tvenkinius priteka labai didelis biogeninių medžiagų kiekis. Todėl visi
tvenkiniai aukšto trofiškumo laipsnio, dažnai hipertrofiniai. Dėl tokių abiotinių sąlygų Panevėžio
rajono tvenkiniuose susiformavo specifinės žuvų bendrijos, kuriose vyrauja limnofilinio (ežerinio)
komplekso žuvys – kuojos, karšiai, aukšlės, ešeriai, bei introdukuotos rūšys – sterkai, sidabriniai
karosai. Toks ichtiofaunos kompleksas (limnofilinis ir introdukuotos rūšys) geriausiai išnaudoja
mitybinę bazę, kuri daugelyje tvenkinių yra pakankamai gausi, ypač priekrantėje, ir užtikrina
pakankamai aukštą bendrijos produktyvumą, atitinkantį intensyvios žuvininkystės ūkių
produktyvumą. Taip pat toks žuvų rūšių kompleksas pakankamai atsparus nepalankioms
hidrocheminėms sąlygoms sunkesnėmis žiemomis, kai ledo danga neištirpsta 2–3 mėnesius.
Darbo tikslas buvo ištirti Panevėžio rajono svarbiausius žuvininkystės požiūriu vandens
telkinius – Juodžio ežerą bei Jotainių, Liberiškio ir Stepanonių tvenkinius, nustatyti šių telkinių žuvų
bendrijų rūšinę įvairovę, biomasę, gausumą, įvertinti žuvų išteklių būklę ir parengti žuvų išteklių
pagausinimo planą.

TYRIMŲ METODIKA

Ichtiologiniai tyrimai Panevėžio rajone esančių penkių vandens telkinių (Juodžio ežero, kodas
13040010, Jotainių tvenkinio, kodas 130500, Liberiškio tvenkinio, kodas 13050045, Stepanonių
tvenkinio, kodas 13050062) anksčiau atlikti nebuvo. 2021 m. žuvų išteklių tyrimai atlikti rugsėjo 8–
24 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“. 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.).
a=14 mm
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1 pav. Selektyvinio tinklaičio schema (a – sekcijos akytumas, h – tinklaičio aukštis).
Papildomai buvo naudotas vienas statomųjų tinklaičių komplektas (40, 50, 60 ir 70 ir 80 mm
akytumo tinklaičiai, komplekto ilgis – 300 m). Žuvų biomasė B (kg/ha) apskaičiuota pagal formulę:
B = q /p * 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 (0,2).
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).
Žuvų rūšies produkcija kilogramais iš 1 hektaro per metus apskaičiuojama pagal formulę:

čia: P – žuvų rūšies produkcija kilogramais

P B P/B
į hektarą per metus (kg ha-1 m-1),

B – rūšies biomasė tiriamame telkinyje (kg/ha), P/B – tos rūšies produkcijos ir biomasės santykis.
Žuvų amžiui nustatyti papildomai buvo išmatuotos trūkstamų amžiaus grupių žuvys, sugautos mėgėjų
žvejybos įrankiais, paiimti tų žuvų žvynai.
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:
Rodiklis

Optimali Išmatuotos/optimalios vertės
vertė
santykis

1

Plėšriųjų žuvų santykinis gausumas (N, %)

5

išmatuota/1

2

Vidutinis individo svoris žuvų bendrijoje (g)

60

išmatuota/58

2.1 Lydekų amžinių grupių skaičius (vnt.)

1

išmatuota/1

2.2 Ešerių amžinių grupių skaičius (vnt.)

4

išmatuota/15

2.3

Karšių amžinių grupių skaičius (vnt.)

2

išmatuota/2

3

Amžinės sudėties rodiklis3

4

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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CHARAKTERISTIKA
Juodis – ežeras vidurio Lietuvoje, Panevėžio rajone, apie 2,5 km į pietus nuo Vadoklių (2 pav.).
Ištįsęs vakarų – rytų kryptimi 2,3 km, plotis iki 0,4 km. Altitudė 75 m. Gylis siekia 5,1 m. Ežeras
telkšo rininės kilmės duburyje. Kranto linija vingiuota, jos ilgis 5,7 km. Yra dvi mažos salelės (7
a ir 4 a). Krantai žemi, pietryčiuose pelkėti. Iš pietų ir šiaurės prieina Užusienio miškas, į vakarus
ir rytus plyti dirbami laukai. Į Juodį įteka Lėnupis ir J-2 upelis iš Pilvino ežero, o šiaurėje išteka
Nevėžio intakas Juoda. Dėl ant šios upės įrengtos užtvankos ežero vandens lygis pakyla 0,75 – 1
m. Šalia Juodžio įsikūrę Datūniškio ir Paežerio kaimai. Kranto linijos ilgis 5,7 km,
Didžiausias gylis 5,1 m. Į ežerą įteka Lėnupis ir 4 maži upeliai, išteka upė Juoda (iš:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodis_(Panev%C4%97%C5%BEio_r.).

2 pav. Juodžio ežero hidrografinė schema (iš http://www.maps.lt/map/print.aspx?lang=lt)

Specialiosios žvejybos statymo vietų koordinatės tyrimų metu: selektyvių tinklų statymo vietos
pradžia 55° 28' 17.79", 24° 27' 38.76" (WGS), pabaiga 55° 28' 10.28", 24° 27' 34.31" . Įvairiaakių
tinklų statymo vietos pradžia 55° 28' 16.66", 24° 27' 42.82" (WGS), pabaiga 55° 28' 14.78", 24° 28'
4.34".

Jotainių tvenkinys – tvenkinys Panevėžio rajone, į pietryčius nuo Jotainių. Susidaręs patvenkus
Juodos-Lėnupio upę (Nevėžio intakas) 22,1 km nuo jos žiočių (3 pav.). Ilgis pietų šiaurės-šiaurės
rytų kryptimi 3,41 km, plotis iki 0,47 km. Kranto linijos ilgi 9,1 km, vidutinis gylis 1,5 m,
didžiausias 2,9 m. Yra 0,22 ha medžiais ir krūmais apaugusi sala. Altitudė 64,5 m. Krantai žemi,
daugiausiai apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Aplinkui plyti dirbami laukai. Šiaurinėje ir
pietinėje dalyse tvenkinį skersai kerta vietinės reikšmės keliai. Į tvenkinį įteka Juodos, Aptekos,
Virsnės upeliai bei 4 bevardžiai upeliai. Vienintelės ištekančios upės Juodos debitas 1,24 m³/s,
užtvankos skaičiuotinis: 39,1 m³/s. Užtvanka yra 270 m ilgio, 10 m pločio. Vandens pralaida –
slenkstinė. Įrengta 1987 m. Prie tvenkinio yra Jotainių ir Grigalių gyvenvietės (iš:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jotaini%C5%B3_tvenkinys).

3 pav. Jotainių tvenkinio hidrografinė schema (iš http://www.maps.lt/map/print.aspx?lang=lt)

Specialiosios žvejybos statymo vietų koordinatės tyrimų metu: selektyvių tinklų statymo vietos
pradžia 55° 32' 52.1", 24° 25' 13.68" (WGS), pabaiga 55° 32' 56.75", 24° 25' 4.22" . Įvairiaakių tinklų
statymo vietos pradžia 55° 32' 52.09", 24° 25' 15.64" (WGS), pabaiga 55° 32' 46.31", 24° 25' 5.01".

Liberiškio tvenkinys – tvenkinys Panevėžio rajone, 2,5 km į vakarus nuo Naujamiesčio.
Susidaręs patvenkus Šuojos-Kurio upę (Kiršino intakas, Nevėžio baseinas) 3,4 km nuo jos žiočių
(4 pav.). Ilgis iš šiaurės į pietus 3,85 km, plotis iki 0,31 km. Yra 0,79 ha medžiais ir krūmais
apaugusi sala. Altitudė 44,5 m. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augalija. Krantai žemi, vietomis
užpelkėję, apaugę medžiais ir krūmynais. Iš rytų prieina Pamargės ir Tankynės miškai. Aplink
tvenkinį daugiausia plyti dirbami laukai. Pratekančių upių debitas 1,3 m³/s, užtvankos
skaičiuotinis: 70,5 m³/s. Užtvanka 240 m ilgio, 8 m pločio. Vandens pralaida – šachtinė, įrengta
1975 m. (iš: t.wikipedia.org/wiki/Liberiškio_tvenkinys). Kranto linijos ilgis 9,7 km, vidutinis
gylis 1,0 m, didžiausias gylis 3,3 m. Į tvenkinį suteka Šuoja-Kurys, Katinupis, Laukupis, Eglaitis
ir 7

bevardžiai

upeliai,

išteka

Šuojos–Kurio

upelis

(iš:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Liberi%C5%A1kio_tvenkinys).

4 pav. Liberiškio tvenkinio schema (iš http://www.maps.lt/map/print.aspx?lang=lt).

Specialiosios žvejybos statymo vietų koordinatės tyrimų metu: selektyvių tinklų statymo vietos
pradžia 55° 42' 29.35", 24° 6' 44.17" (WGS), pabaiga 55° 42' 16.3", 24° 6' 44.51".
Įvairiaakių tinklų statymo vietos pradžia 55° 42' 34.05", 24° 6' 52.9" (WGS), pabaiga 55° 42' 19.5",
24° 6' 53.99"

Stepononių tvenkinys (kituose šaltiniuose nurodomas sinonimas,– Stepanionių tvenkinys arba
Dubulių tvenkinys) – tvenkinys Panevėžio rajone, į šiaurės vakarus nuo Ėriškių, ties Stepononių
kaimu (5 pav.). Susidaręs patvenkus Upytės upę (Nevėžio intakas) 10,3 km nuo jos žiočių. Ilgis pietųšiaurės-vakarų kryptimi 5,6 km, plotis iki 0,36 km. Pietinėje dalyje yra 2 medžiais ir krūmais
apaugusios salos (0,72 ha ir 0,21 ha). Altitudė 48,5 m. Krantai žemi, apaugę medžiais ir krūmais.
Aplinkui plyti dirbami laukai. Tvenkinio vidurinę dalį skersai kerta kelias Upytė - Ėriškiai Juodikoniai. Upės debitas 0,84 m³/s, užtvankos skaičiuotinis – 26,4 m³/s. Užtvanka 400 m ilgio, 8 m
pločio. Vandens pralaida – šachtinė. Įrengta 1981 m. Tvenkinio plotas 59,8 ha, kranto linijos ilgis
14,3 km, vidutinis gylis 2,8 m (2021 m. vandens lygis buvo pažemintas tvarkant užtvanką),
didžiausias gylis 6,5 m. Tvenkiniu prateka Upytės upelis, įteka Dubulė. (iš:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stepononi%C5%B3_tvenkinys).

5 pav. Stepanonių tvenkinio schema (iš http://www.maps.lt/map/print.aspx?lang=lt).
Selektyvių tinklų statymo specialiosios žvejybos metu vietų koordinatės: 55° 36' 26.4", 24° 12'
32.13" (WGS), pabaiga 55° 36' 28.49", 24° 12' 58.6."Įvairiaakių tinklų statymo vietų koordinatės;
pradžia 55° 36' 27.44", 24° 12' 48.77" (WGS), pabaiga 55° 36' 31.83", 24° 13' 46.61".

TIRTŲ VANDENS TELKINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

1. JUODŽIO EŽERAS
Iš viso Juodžio ežere sugauta 5 rūšių žuvų (6–7 pav.). Santykinis žuvų gausumas,
paskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį visais žvejybos įrankiais parodė, kad ežero priekrantėje ir
atviro vandens plotuose gyvena gausi kuojų populiacija (6 pav.). Iš viso jų sugauta 96 vnt., nors jų
bendra masė buvo 4,6 kg. Bendra kuojų santykinė gausa siekia net 53 proc. nuo bendro žuvų
gausumo, o santykinė biomasė sudaro ketvirtadalį nuo bendros santykinės žuvų biomasės – 25
proc. Kuojos ežere gana smulkios (vieno individo vidutinė masė 33,5 g), jos minta zooplanktonu,
o zoobentosą mityboje naudoja šiame ežere gausūs karšiai ir ešeriai (ešerių bendra gausa siekia 38
proc.). Kitų žuvų santykinė gausa maža ir neviršija 10 proc. Bendra santykinė masė didžiausia
ešerių ir sudaro 30 proc. nuo bendros žuvų santykinės masės. Gana didelė ir karšių, kuojų bei
sterkų santykinė masė (atitinkamai 18,3, 25 ir 17,6 proc. nuo visų žuvų santykinio gausumo). Ežere
lydekų gausa ir jų santykinė masė labai maži, nes jas, tiek esant ledo dangai ir naudodami masalui
gyvą žuvelę, tiek vasarą išgaudo žvejai mėgėjai, tad net ir kasmet lydekomis žuvinamame šiame
vandens telkinyje jų dar per mažai, kad galėtų būti sumažinamas karpinių žuvų – ypač kuojų ir
plakių kiekis ir sumažėtų jų daromas neigiamas poveikis trofiškumo didėjime. Vis tik vyraujančio
(dominuojančio) plėšrūno vaidmenį atlieka gana gausūs ešeriai ir sterkai, kurie jau 2022 metais
subrendę turėtų sėkmingai išneršti, todėl jų turėtų žymiai pagausėti.
Santykinis gausumas (N) ir biomasė (B)
%
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
N%
B%

Karšis
6,6
18,3

Kuoja
52,7
25,1

Lynas
1,1
9,1

Sterkas
1,6
17,6

Ešerys
37,9
30,0

6 pav. Santykinis žuvų gausumas Juodžio ežere 2021 m. (vnt., %) ir biomasė (g, %),
apskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį
Bendras Juodžio ežero žuvingumas pateiktas 7 paveiksle. Apskaičiuota bendra vyresnių nei
dveji metai žuvų gausa – 334 vnt./ha, o bendra biomasė tik vidutiniška, lyginant su kitais tokio
tipo vandens telkiniais (atitinka bendrą vidutinį mažai produktyvių eutrofinių ežerų žuvingumą) ir
siekia 33 kg/ha. Iš visų bendrijos rūšių dominantinė žuvis yra kuoja, jų gausa ploto vienete siekia
200 vnt./ha, nors jų masė – tik 6,1 kg/ha. Todėl ši rūšis Juodžio ežere yra bendrijos dominantinė.
Ešerių ežere gausu (108 vnt./ha), tačiau jie nėra stambūs (vyresnių nei dveji metai jų biomasė siekia
8 kg/ha), tačiau vidutinis jų individo svoris mažas, siekia tik 18 g. Nors ežere karšiai nėra itin
gausūs (19 vnt./ha), tačiau jų bendra masė gana didelė ir sudaro 3,7 kg/ha. To priežastis – gan
greitas jų augimas, tad pasiekę 400-600 g masę dėl maisto išteklių jie nebekonkuruoja su gausiomis
kuojomis, skiriasi ir gyvenamosios buveinės – vyresni nei 6 m. amžiaus laikosi 3–5 m gylyje ar
giliau.

kg/ha
8 ,0

ŽUVŲ GAUSUMAS IR BIOMASĖ PLOTO VIENETE
Biomasė (kg/ha)
Galima produkcija (kg/ha/m.)
Gausumas (ind./ha)

ind./ha
250

7 ,0

6 ,0
5 ,0

200
150

4 ,0
3 ,0
2 ,0

100
50

1 ,0
0 ,0

0

7 pav. Apskaičiuotas bendras Juodžio ežero žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha)

Didelę reikšmę tolimesnei Juodžio ežero žuvų bendrijos raidai ir kaitai neabejotinai 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 įvedant griežtesnius žvejybos ribojimus. Lydekoms

veistis (jų reprodukcijai) ežere yra tinkamos sąlygos, ypač vakarinėje ir šiaurinėje akvatorijos
dalyje. Priekrantėse, kur auga povandeninė augalija, turėtų būti gausesni ir lynai, tačiau jų
populiacijos būklė išlieka bloga. Karšiams neršti taip pat tinkamos ežero priekrantės seklumos,
tačiau jiems čia mažai maisto, todėl vyresni jie nebekonkuruodami su kuojomis, auga gana greitai.
Taip pat ežere gana didelis ešerio, kaip subdominantinio plėšrūno, vaidmuo. Ateityje Juodžio ežero
žuvingumą nulems tai, ar išliks palankios sąlygos giluminėje dalyje, pirmiausia bentofaginėms
žuvys (karšiams, lynams), ar lydekos pagausės kaip dominantinis plėšrūnas. Tikėtina, kad ateityje
gausės ir galimų čia įveisti kitų žuvų – šamų, ir margųjų plačiakakčių, todėl didės ir bendra ežero
žuvų biomasė, nes introdukuotos žuvys čia turėtų geras mitybos, o šamai – ir veisimosi sąlygas.

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

L. gera

Gera

Vidutinė

Bloga

L. bloga

LŽI vertė

>0,94

0,94-0,72 0

71-0,40

0,39-0,11

<0,11

Ekologinis
potencialas:

Maksimalus

Geras

Vidutinis

Blogas

L. blogas

> 0,70

0,70–0,40

0,39–0,20

0,19–0,10

<0,10

Juodžio ežeras priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) ežerų tipui (vidutinis gylis 2,2 m,
maksimalus gylis 8 m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti 1 lentelėje nurodomi žuvų išteklių
rodikliai ir pagal jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas Lietuvos ežere žuvų indeksas
(LŽI) – 0,433. Jis rodo, kad ežero žuvų bendrijos ekologinė būklė yra vidutiniška.

ŽUVŲ AUGIMAS JUODŽIO EŽERE

Išsamiausiai nustatytas kuojų ir ešerių augimas: ešeriai auga sparčiai ir tolygiai: nors dvivasariai
tesveria 22 g, tačiau aštuonmečių vidutinis jų svoris pasiekia 310 g, septintaisiais metais sveria
daugiau kaip 1 kg, dešimtaisiais – 540 g, o vienuoliktaisiais metais svoris pasiekia 750 g (8 pav.). Tai
rodo, kad ešeriams ežere tiek priekrantėse ir makrofitais apaugusiose seklumose, tiek gilesnėse ežero
vietose jiems pakanka maisto, jie dėl jo mažai konkuruoja su kitomis bentofaginėmis žuvimis. Karšių

augimas taip pat spartus, nes jiems pakanka maisto. Todėl jų augimas ženkliai pagreitėja nuo penktųjų
metų amžiaus ir devintaisiais metais (8+) jie pasiekia 1 kg svorį. Kuojos auga lėtai, per metus
tepriauga po 30-50 g. Kuojos dėl maisto konkuruoja su kitomis bentofagais karšiais. Šiame ežere
sugauti sterkai augo panašių tempu, kaip kad kituose sekliuose ežeruose, didžiausias sugautas 950 g
masės buvo, buvo ketverių metų (4+) metų amžiaus.

8 pav. Juodžio ežero žuvų augimas
2. JOTAINIŲ TVENKINYS
Jotainių tvenkinyje iš viso sugauta 10 rūšių žuvų (9–10 pav.). Santykinis žuvų gausumas,
paskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį visais žvejybos įrankiais parodė, kad tvenkinio
priekrantėje ir atviro vandens plotuose gyvena gausi kuojų populiacija (9 pav.) ir, kas labai reta
panašiuose sekliuose vandens telkiniuose – karšių populiacija. Iš viso kuojų sugauta 179 vnt.,
karšių – 232 vnt. Karšių bendra masė buvo tik 5,3 kg, tačiau jie tvenkinyje labai smulkūs. Visas
kuojų laimikis bendrai svėrė net 10 kg! Bendra kuojų santykinė gausa siekia kiek daugiau nei
trečdalį nuo bendro žuvų santykinio gausumo, tačiau santykinė jų masė nepaprastai didelė - net

42 proc. nuo bendro žuvų gausumo. Nors karšių santykinis gausumas siekia beveik pusę nuo visų
žuvų (47,3 proc.), tačiau dėl to, kad karšiai šiame tvenkinyje labai smulkūs (vidutinė individo
masė tėra 23 g), jų santykinė masė siekia tik penktadalį nuo bendros santykinės žuvų biomasės –
22,3 proc. Kuojos tvenkinyje gana stambios (vieno individo vidutinė masė – net 56 g), jos minta
ne tik zooplanktonu, bet ir zoobentosu, todėl jų konkurentėms žuvims – karšiams tenka
„badauti“. Kitų žuvų santykinė gausa maža ir neviršija 10 proc. Ežere lydekų gausa ir jų
santykinė masė labai maži, nes jas, tiek esant ledo dangai, tiek vasarą naudodami masalui gyvą
žuvelę išgaudo žvejai mėgėjai, todėl net ir kasmet lydekomis žuvinamame šiame vandens
telkinyje jų dar per mažai, kad galėtų būti sumažinamas karpinių žuvų – ypač kuojų ir labai
smulkių karšiukų kiekis ir sumažėtų jų daromas neigiamas poveikis trofiškumo didėjime. Vis tik
vyraujančio (dominuojančio) plėšrūno vaidmenį atlieka gana gausūs ešeriai ir sterkai, pastarieji
jau 2022 metais subrendę turėtų sėkmingai išneršti, todėl jų žymiai pagausės.
Santykinis gausumas (N) ir biomasė (B)
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9 pav. Santykinis žuvų gausumas Jotainių tvenkinys 2021 m. (vnt., %) ir biomasė (g, %),
apskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį
Bendras Jotainių tvenkinio žuvingumas pateiktas 10 paveiksle. Apskaičiuota bendra
vyresnių nei dveji metai žuvų gausa – 750 vnt./ha, o bendra biomasė vidutiniška, lyginant su kitais
tokio tipo vandens telkiniais (atitinka bendrą vidutinį mažai produktyvių eutrofinių vandens
telkinių žuvingumą) ir siekia 35 kg/ha. Iš visų bendrijos rūšių dominantinė žuvis yra kuoja, jų
gausa ploto vienete siekia 280 vnt./ha, didžiausia ir jų biomasė ploto vienete – 1 hektare (15,6
kg/ha). Todėl ši rūšis Jotainių tvenkinyje yra bendrijos dominantinė. Ešerių tvenkinyje gana mažai,
tik 34,4 vnt./ha, tačiau jie smulkūs (vyresnių nei dveji metai jų biomasė siekia tik 3,4 kg/ha). Panaši
ir sterkų biomasė (3,3 kg/ha), tačiau vidutinis jų individo svoris kol kas nėra didelis, žinant, kad
jie auga labai sparčiai, tai artimiausiais dvejais metais sterkų bendra masė padidės, išaugs ir jų kaip
plėšrūno vaidmuo bendrijos formavime. Nors karšiai tvenkinyje itin gausūs (363 vnt./ha), tačiau
jų bendra masė du kartus mažesnė nei kuojų ir sudaro 3,7 kg/ha. To priežastis – mitybinė
konkurencija su kuojomis, todėl karšiai, užaugę iki 400-600 g, pradeda augti lėčiau, nes abiejų šių
rūšių žuvys laikosi panašiose buveinėse. Antra priežastis – vis dar pasitaikantys nelegalios
žvejybos tinklais atvejai ir taip išgaudomi didesni karšių egzemplioriai.
Didelę reikšmę tolimesnei Jotainių tvenkinio, kaip ir Juodžio ežero, žuvų bendrijos raidai
ir kaitai turės mėgėjų žvejyba bei žuvinimas. Plėšriųjų žuvų (lydekų) išgaudymas turi būti
kompensuojamas papildomu žuvinimu, tačiau lydekas būtina išleisti kuo platesnėje priekrantės
juostoje, pasirinkti tinkamiausią žuvinimų lydekų amžių (geriausia žuvinti paaugintomis), atskiras
tvenkinio dalis žuvinti kas antri metai pasirinktinai, kad būtų sumažintas tarprūšinės konkurencijos
poveikis. Lydekoms veistis (jų reprodukcijai) tvenkinyje yra tinkamos sąlygos didžiojoje jo dalyje.
Priekrantėse, kur auga povandeninė augalija, turėtų būti gausesni ir lynai, tačiau jų populiacijos

būklė išlieka bloga. Karšiams neršti taip pat tinkamos priekrantės seklumos, tačiau jiems čia mažai
maisto. Tvenkinyje gana didelis ešerio, kaip subdominantinio plėšrūno, vaidmuo. Ateityje šio
tvenkinio žuvingumą nulems racionalus žuvinimas ir tausojantis išteklių naudojimas. Tikėtina, kad
ateityje čia bus įveista kitų rūšių žuvų – šamų, ir margųjų plačiakakčių, pastarieji sumažintų
vienaląsčių dumblių gausą vandenyje ir sumažintų neigiamą poveikį ekologinei šio vandens
telkinio būklei.

10 pav. Apskaičiuotas bendras Jotainių tvenkinys žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha)

APSKAIČIUOTI EŽERŲ ŽUVŲ INDEKSAI JOTAINIŲ TVENKINIO ŽUVŲ BENDRIJOJE
Ekologinė būklė:

L. gera

Gera

Vidutinė

Bloga

L. bloga

LŽI vertė

>0,94

0,94-0,72,0

71-0,40

0,39-0,11

<0,11

Ekologinis potencialas:

Maksimalus

Geras

Vidutinis

Blogas

L. blogas

Indekso vertė:

> 0,70

0,70–0,40

0,39–0,20

0,19–0,10

<0,10

Jotainių tvenkinys priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) vandens telkinių tipui (vidutinis
gylis 2,2 m, maksimalus gylis 8 m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti 1 lentelėje nurodomi
žuvų išteklių rodikliai ir pagal jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas Lietuvos žuvų
indeksas (LŽI) – 0,426) rodo, kad tvenkinio žuvų bendrijos ekologinė būklė yra vidutiniška.

ŽUVŲ AUGIMAS JOTAINIŲ TVENKINYJE

Išsamiausiai nustatytas kuojų, karšių ir ešerių augimas: ešeriai auga vidutiniu greičiu, bet
tolygiai: dvivasariai užauga iki 11-14 g masės, dvivasariai jau sveria po 30–32 g, aštuonmečių
vidutinis jų svoris pasiekia 350 g. septintaisiais metais sveria daugiau kaip 1 kg, dešimtaisiais
– 540 g, o vienuoliktaisiais metais svoris pasiekia 750 g (11 pav.). Tai rodo, kad ešeriams tiek
tvenkinio priekrantėse ir makrofitais apaugusiose seklumose, tiek gilesnėse vietose jiems
pakanka maisto, jie dėl jo mažai konkuruoja su kitomis bentofaginėmis žuvimis. Kuojos auga
lėtai, jaunos, 2–3 m. amžiaus jos per metus tepriauga po 10-30 g. Kuojos dėl maisto konkuruoja
su bentofagais karšiais. Vėliau jų augimas kiek paspartėja: septynerių metų sveria po 250 g,
aštuonerių – 350 g. Karšių augimas taip pat lėtas, nes jiems nepakanka maisto. Todėl jų augimas
nepagreitėja ir vyresniame amžiuje – devintaisiais metais (8+) jie pasiekia tik 700–750 g svorį.
Šiame tvenkinyje sugauti sterkai augo panašių tempu, kaip kad kituose sekliuose ežeruose,
didžiausias sugautas 1230 g masės buvo penkerių metų (5+) metų amžiaus.

11 pav. Žuvų augimas Jotainių tvenkinyje

3. LIBERIŠKIO TVENKINYS
Tyrimų metu Liberiškio tvenkinyje sugauta 8 žuvų rūšys: karšis, kuoja, aukšlė, raudė, paprastasis
karosas, sterkas, pūgžlys ir ešerys (12–13 pav.). Stambiaakių tinklų komplektu (tinklo ilgis 300
m) sugauta didžioji dalis žuvų, 5 rūšių žuvys: paprastasis karosas, kuoja, karšis, sterkas ir ešerys.
Vertinant procentais daugiausia sugauta kuojų – 69,3 proc. (95 vnt.) bei karšių ir lynų (po 11,5
proc.), mažiausia sugauta karšių, raudžių ir lydekų (po 2 vnt.) vnt.). Vertinti žuvingumą vien tik
pagal selektyvių tinklų laimikį selektyvių tinklų laimikį negalima (pagal šiuos duomenis vertinant,
Liberiškio tvenkinys būtų mažai žuvingas).
Visais žvejybos įrankiais (įskaitant ir selektyvinius tinklus) sugautų žuvų analizė parodė,
kad santykinai gausiausia žuvis ežere – kuoja, sudaranti 68 proc. nuo bendro žuvų gausumo,
beveik 7 kartus mažesnis lynų ir ešerių gausumas (po 11,5 proc.) (12 pav.). Kitų žuvų ežere
žymiai mažiau, jų santykinis gausumas neviršija 5 procentų nuo bendro gausumo. Santykinė
biomasė didžiausia kuojų ir sudaro 36 proc. nuo bendros žuvų masės. Daug mažesnė lydekų, lynų
ir ešerių bendra masė (atitinkamai 22,2, 20,5 ir 12,6 proc.). Karšių ir raudžių santykinė biomasė
neviršija 2 procentų.

12 pav. Santykinis žuvų gausumas Liberiškio tvenkinyje 2021 m. (vnt., %) ir biomasė (g, %),
apskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį
Apskaičiavus visų tinklų laimikiuose sugautų žuvų gausumą ir biomasę ploto vienete
nustatyta, kad gausiausia žuvis – kuoja, jų priskaičiuota 148 vnt. 1 ha bendro tvenkinio ploto (13

pav.). Žymiai mažiau ešerių (25 vnt./ha) ir lynų (19 vnt./ha). Likusių žuvų gausumas mažas, jos
tėra fakultatyvinės rūšys žuvų bendrijoje.

13 pav. Apskaičiuotas bendras Liberiškio tvenkinyje žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha)

Tvenkinyje didžiausia kuojų biomasė, siekianti 16,5 kg/ha. Daug mažesnė yra lydekų ir
lynų biomasė (po 7 kg/ha). Iš kitų žuvų rūšių kiek didesnė tik ešerių ir paprastųjų karosų bendra
masė ploto vienete (5,7 ir 2,7 kg/ha), kitų žuvų (karšių, raudžių) žymiai mažiau, 0,5–0,6 kg/ha.
Bendras žuvų gausumas yra 209 vnt./ha, bendra biomasė – 40 kg/ha.

Žuvų indeksai. Liberiškio tvenkinys priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) ežerų tipui
(vidutinis gylis 1,5 m, giliausioje dalyje gylis 3,3 m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti žuvų
išteklių rodikliai ir pagal jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas Lietuvos ežerų žuvų
indeksas (LŽI) – 0,364. Jis rodo, kad ežero žuvų bendrijos ekologinė būklė yra vidutiniška.
ŽUVŲ AUGIMAS LIBERIŠKIO TVENKINYJE

Tvenkinyje ešerių tolygus, tačiau lėtas (dvivasariai ešeriai sveria tik 21 g, penkerių – 177
g, aštuonmečių vidutinis jų svoris pasiekia 370 g, o vyresnių ešerių nesugauta) (14 pav.). Tai

rodo, kad ešeriams šiame vandens telkinyje itin nepalankios gyventi sąlygos dėl labai gausios
vandens makrofitų augalijos tiek priekrantėse ir makrofitais apaugusiose seklumose, tiek kiek
gilesnėse ežero vietose, kur jiems, atrodytų, turi pakakti maisto, jie dėl maisto nekonkuruoja su
kitomis bentofaginėmis žuvimis kuojoms, tuo labiau karšiais. Karšių augimas labai lėtas, nes
tvenkinyje gyventi jiems netinkamos sąlygos. Tačiau ateityje, jeigu čia būtų įleista baltųjų amūrų,
pagerėtų sąlygos karšiams gyventi ir jie pagausėtų. Kuojos auga lėtai, per metus tepriauga po
1050 g, nors jos dėl maisto ir nekonkuruoja su kitomis bentofaginėmis žuvimis, tačiau negali
susirasti pagrindinio tokių vandens telkinių maisto – uodų trūklių lervų. Šiame tvenkinyje
gyvenantys paprastieji karosai auga panašiu tempu, kaip kad kituose sekliuose ežeruose,
didžiausias sugautas 370 g masės buvo ketverių metų (4+) metų amžiaus. Liberiškio tvenkinyje,
kuriame taip gausiai sužėlusi povandeninė augalija, žvejai mėgėjai negali išgaudyti lydekų, kaip
kad atviro ploto vandens telkiniuose, tad nenuostabu, kad čia gyvena stambios lydekos:
didžiausia sugauta lydeka svėrė 4,6 kg ir buvo aštuonerių metų amžiaus, kita, svėrusi 1,8 kg, buvo
penkerių metų (5+) amžiaus.

14 pav. Žuvų augimas Liberiškio tvenkinyje

4. STEPANONIŲ TVENKINYS
Stepanonių tvenkinyje tyrimų metu sugauta 7 rūšių žuvys: lydeka, karšis, kuoja, paprastasis
karosas, raudė, sterkas ir ešerys (15–16 pav.). Įvairiaakių tinklų komplektu (bendras ilgis 300 m)
sugauta 5 rūšių žuvys: lydeka, kuoja, karšis, paprastasis karosas ir ešerys. Todėl sugavimus kaip
žuvingumo rodiklį vertinti vien tik pagal šių žvejybos įrankių žuvų sugavimus negalima.
Visais žvejybos įrankiais, tame tarpe ir selektyviais, kurių bendras ilgis buvo 160 m,
sugautų žuvų analizė parodė, kad santykinai gausiausia žuvis ežere – kuoja, sudaranti beveik 53
proc. nuo bendro žuvų gausumo, 2 kartus mažesnis ešerių gausumas (25,4 proc.), karšių ir raudžių
jis sudaro 8,8–8,0 proc. Kitų žuvų tvenkinyje žymiai mažiau. Kitaip pasiskirsto žuvų biomasė –
ji didžiausia karšių ir siekia 46,6 proc. nuo bendros žuvų masės bei kuojų masė (15,3 proc.). Todėl
bendra karpinių žuvų masė ploto vienete sudaro 76,5 proc. Plėšriųjų žuvų tvenkinyje santykinė
biomasė yra siekia 23,5 proc. ir yra pakankama, kad būtų reguliuojamas karpinių žuvų gausumas.
Dominuojantis plėšrūnas tvenkinyje yra ešerys, lydekų gausa turėtų būti didesnė.

15 pav. Santykinis žuvų gausumas Stepanonių tvenkinyje 2021 m. (vnt., %) ir biomasė (g, %),
apskaičiuotas pagal bendrą žuvų laimikį
Apskaičiavus žuvų gausumą ir biomasę ploto vienete nustatyta, kad gausiausia žuvis
tvenkinyje – kuoja, jų priskaičiuota 289 vnt. 1 hektare bendro tvenkinio ploto (16 pav.). Žymiai
mažiau ešerių (139 vnt./ha). Raudžių (44 vnt./ha) ir karšių (33,7 vnt./ha) gausa yra pakankama, o

jų gausą nulemia tiek mitybinė tarprūšinė konkurencija, tiek tinkamų buveinių plotas. Likusių
žuvų (lydekų, sterkų) gausumas mažas, jos tėra fakultatyvinės rūšys žuvų bendrijoje. Bendra žuvų
gausa siekia 531 vnt./ha, biomasė – 39 kg/ha. Tai atitinka vidutinį panašaus tipo eutrofinių
vandens telkinių žuvingumą.

16 pav. Apskaičiuotas bendras Stepanonių tvenkinyje žuvų gausumas (vnt./ha) ir biomasė (kg/ha)

Stepanonių tvenkinys – vienas žuvingiausių vandens telkinių Panevėžio rajone. Galima
teigti, kad tam yra kelios priežastys: seklus, pavasarį greitai įšylantis vanduo, tvenkinį
maitinančių upių sunešamos biogeninės medžiagos, besikaupiančios sapropelyje, sudaro puikią
terpę čia gyvenančių uodų trūklių lervų bendrijai ir didelei jų biomasei (1 m2 ploto vienete ji
siekia 12–18 g), pakankamas vandens pratakumas užtikrina pakankamą deguonies kiekį ir žiemą,
nebepasitaiko ir nelegalios žvejybos atvejų.

ŽUVŲ AUGIMAS STEPANONIŲ TVENKINYJE

Šiame tvenkinyje išsamiai nustatytas tik kuojų ir karšių augimas (ešerių sugauta tik jaunų
amžiaus grupių ir vyresnių nei 9 m (17 pav.). Tai 2019 m. žiemą buvusio deguonies stygio

tvenkinyje pasekmė). Karšių augimas labai spartus, nes jiems tvenkinyje labai palankios
mitybos sąlygos. Todėl jų augimas ženkliai paspartėja nuo septintųjų metų amžiaus (tokio
amžiaus jie sveria po 900 g) ir dešimtaisiais metais (10+) jie pasiekia net 1,6 kg svorį, o 12+
metų amžiaus sveria net 2,3 kg. Tai rodo, kad karšiams tvenkinyje tiek priekrantėse ir
makrofitais apaugusiose seklumose, tiek gilesnėse tvenkinio vietose pakanka maisto, jie dėl jo
praktiškai nekonkuruoja su smulkiomis su kitomis bentofaginėmis žuvimis (vyresnių nei 10 m
amžiaus kuojų nesugauta). Kuojos auga lėtai, per metus tepriauga po 20-40 g. Šiame tvenkinyje
sterkai, kurie išliko tvenkinio lygio pažeminimo, auga panašių tempu, kaip kad kituose
sekliuose ežeruose, didžiausias sugautas 860 g masės buvo, jo amžius – ketveri metų (4+) metai.

17 pav. Žuvų augimas Stepanonių tvenkinyje

Žuvų indeksai. Stepanonių tvenkinys priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) vandens
telkinių tipui (vidutinis gylis 1,5 m, giliausioje dalyje gylis 3,3 m). Pagal šią kategoriją buvo
suskaičiuoti žuvų išteklių rodikliai ir pagal jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas
Lietuvos ežerų žuvų indeksas (LŽI) – 0,522. Jis rodo, kad ežero žuvų bendrijos ekologinė būklė
yra vidutiniška.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ŽUVININKYSTEI
Juodžio ežeras.
1.1.

Juodžio ežeras – žuvingas eutrofinis, su nežymiais distrofijos bruožais

įlankose, čia organizuojama mėgėjų žvejyba. Tyrimų metu sugauta 5 rūšių žuvų. Ežere žuvų
bendrijos dominantinė rūšis kuoja. Ežere bendra žuvų gausa siekia 334 ind./ha, o biomasė – 22
kg/ha. Ežere žuvų mitybai ir nerštui tinkamos sąlygos visoje priekrantėje. Juodžio ežeras
priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) ežerų tipui (vidutinis gylis 2,2 m, maksimalus gylis 8
m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti 1 lentelėje nurodomi žuvų išteklių rodikliai ir pagal
jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas Lietuvos ežere žuvų indeksas (LŽI) – 0,433.
Jis rodo, kad ežero žuvų bendrijos ekologinė būklė yra vidutiniška.
1.2.

Juodžio ežero žuvinimui rekomenduojame numatomą įleidžiamų lydekų kiekį

nustatyti ne didesnį kaip pusė dabar galiojančios žuvinimo norma mėgėjiškai žvejybai skirtiems
vandens telkiniams – 2,5 vnt. šiųmečių vienam hektarui (didesniais kiekiais žuvinti netikslinga,
nes giluminėje dalyje dominantinis plėšrūnas yra sterkas. Bendras įžuvinamų lydekų kiekis būtų
1,3 tūkst. paaugintų, arba 135 vnt. šiųmečių lydekų. Jas būtina išleisti visu perimetru. Kitomis
plėšriosiomis (šamais, sterkais) Juodžio ežerą žuvinti netikslinga. Kas treji metai ežerą galima
įžuvinti margaisiais plačiakakčiais ir baltaisiais amūrais, jų įleidžiant po 50 vnt. dvivasarių.
Lynų gausa ežere atsistatė, todėl lynais ateityje ežerą žuvinti netikslinga.
1.3.

Juodžio ežere galima būtų organizuoti limituotą žvejybą, nustatant, kad

limituojamos žuvys būtų lynai ir jų būtų leidžiama per vieną žvejybą sugauti po du, bei lydekos,
nustatant, kad jų per vieną žvejybą būtų leidžiama pagauti po vieną. Išduodamų licencijų kiekio
(limito) siūlome nenustatyti.

2. Jotainių tvenkinys.
2.1.

Jotainių tvenkinyje iš viso sugauta 10 rūšių žuvų. Bendra kuojų santykinė

gausa siekia 1/3 nuo bendro žuvų santykinio gausumo, tačiau santykinė jų masė nepaprastai
didelė – net 42 proc. Karšių santykinis gausumas siekia 47,3 proc., tačiau karšiai šiame
tvenkinyje labai smulkūs ir jų santykinė masė siekia tik penktadalį nuo bendros santykinės
žuvų biomasės. proc. Bendra vyresnių nei dveji metai žuvų gausa – 750 vnt./ha, o bendra
biomasė – 35 kg/ha.

Dominantinė žuvų rūšis yra kuoja (gausa 280 vnt./ha, biomasė – 15,6 kg/ha).
2.2.

Jotainių tvenkinys priklauso dalinai stratifikuotų vandens telkinių tipui. Pagal

šią kategoriją ir žuvų išteklių rodiklius nustatytas Lietuvos ežerų žuvų indeksas (LŽI) – 0,426.
Jis rodo, kad šio vandens telkinio žuvų bendrijos ekologinė būklė yra vidutiniška.

3. Liberiškio tvenkinys.
3.1.

Tvenkinyje didžiausia kuojų biomasė, siekianti 16,5 kg/ha. Daug mažesnė yra

lydekų ir lynų biomasė (po 7 kg/ha). Iš kitų žuvų rūšių kiek didesnė tik ešerių ir paprastųjų
karosų bendra masė ploto vienete (5,7 ir 2,7 kg/ha), kitų žuvų (karšių, raudžių) žymiai mažiau,
0,5–0,6 kg/ha. Bendras žuvų gausumas yra 209 vnt./ha, bendra biomasė – 40 kg/ha.
3.2.

Liberiškio tvenkinys priklauso dalinai stratifikuotų (STRAT) ežerų tipui

(vidutinis gylis 1,5 m, giliausioje dalyje gylis 3,3 m). Pagal šią kategoriją buvo suskaičiuoti
žuvų išteklių rodikliai ir pagal jų ekologinės kokybės santykių vidurkį nustatytas Lietuvos ežerų
žuvų indeksas (LŽI) – 0,364 Jis rodo, kad Liberiškio tvenkinio žuvų bendrijos ekologinė būklė
yra blogesnė nei vidutiniška.
3.3.

Liberiškio tvenkinio ekologinė būklė bloga, šis vandens telkinys priskirtinas

problematinių vandens telkinių kategorijai. Ekologinės būklės pagerinimui rekomenduojame
tvenkinį įžuvinti baltaisiais amūrais, kas antri metai 4-5 skirtingose vietose įleidžiant po 250
vnt. dvivasarių.
Stepanonių tvenkinys.
3.4.

Stepanonių tvenkinyje sugautos 7 žuvų rūšys, gausiausia žuvis – kuoja (290

vnt./ha). Žymiai mažiau ešerių (140 vnt./ha). Didžiausia biomasė karšių ir ešerių, kurie yra
pagrindinė plėšrioji žuvų rūšis. Bendra žuvų gausa Stepanonių tvenkinyje siekia 531 vnt./ha,
biomasė – 39 kg/ha. Tai atitinka vidutinį panašaus tipo eutrofinių vandens telkinių žuvingumą
Apskaičiavus Lietuvos žuvų indeksą (LŽI=0,522) šio ežero žuvų išteklių būklė yra vidutinė.
3.5.

Stepanonių tvenkinyje rekomenduojame lydekas žuvinti tik kas antri metai,

geriausia – paaugintomis, išleidžiant jas visu tvenkinio priekrantės perimetru, bendras
paaugintų lydekų kiekis būtų 3000 vnt. arba 300 vnt. šiųmečių.
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