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Pažvelkime į

žuvų pasaulį
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Retos ir nykstančios žuvys, 
gyvenančios Lietuvos 

vandenyse

Lietuvos vandenyse gyvena 24 rūšių žuvys, kurios yra 

saugomos. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 8 žuvų 

rūšys : jūrinė nėgė, upinė nėgė, mažoji nėgė, sturys, 

perpelė, sykas, seliava, lašiša, kiršlys, salatis, 

saulažuvė, skersnukis, srovinė aukšlė, sparis, žiobris, 

ožka, kartuolė, auksaspalvis kirtiklis, vijūnas, šamas, 

paprastasis kūjagalvis, smėlinis grundalas, paplūdimių 

grundalas – tai visos 24 saugomos žuvų rūšys.



Šamas Lašiša Sykas

Paprastasis kūjagalvis Sturys Vijūnas



Saulažuvė Kiršlys Smėlinis grundalas

Žiobris Auksaspalvis kirtiklisKartuolė



z Kodėl reikia saugoti žuvis?

▪ Žuvininkystės tarnyba siekia atkurti ties 

išnykimo riba atsidūrusių žuvų rūšių 

populiacijas. Lietuvoje klesti mėgėjiška 

žvejyba, tačiau tiek mokslininkai, tiek žvejai 

pastebi, kad kai kurių žuvų drastiškai 

mažėja. Todėl jas ir reikia labai saugoti, kad 

neišnyktų.
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Mano senelis žvejys

▪ Mano senelis užkietėjęs žvejys. Jis sako, kad pagrindinė 

žvejo savybė yra kantrybė. Senelis yra pasakojęs 

daugybę linksmų nutikimų iš žvejų gyvenimo – tai į 

vandenį kas nors netyčia įkrenta, tai žuvis, didumo lyg 

krokodilas, ką nors įtraukia vandenin. O greičiausiai, tai 

būna kaltas tik slidus krantas, mat geriausiai kimba lietui 

lyjant. Niekam ne paslaptis ir tai, kad žvejams pagautos 

žuvies didumas rodant rankomis pasidvigubina ar net 

pasitrigubina .
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Išvada

▪ Kad išsaugotume nykstančias žuvų rūšis ir jomis galėtų 

džiaugtis ateities kartos, turime padėti visi, net ir tie, kurie 

žuvų negaudo, o tik vartoja maistui. Reikia įsivaizduoti, 

kokio dydžio yra suaugusi konkrečios rūšies žuvis, ir savo 

stalui rinktis būtent jas. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad 

žuvis nebuvo sugauta per anksti ir spėjo išneršti. Taip pat 

reikėtų vengti silpnai išsivysčiusių šalių produkcijos – ten 

išteklių būklė prasta. Rinkimės vietines, gausiausias žuvų 

rūšis - karpius, strimeles. Nepirkime giliavandenių bei itin 

retų žuvų. Vadovaukimės principu: geriau žuvis vandenyje, 

nei keptuvėje.
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Ačiū už dėmesį!

▪Saugokime nykstančias žuvų rūšis!


