
PROJEKTAS 
„PAŢVELKIME Į ŢUVŲ 

PASAULĮ“ 

ŠARŪNAS NAVICKAS 7C 



LIETUVOS VANDENYSE GYVENANČIOS, RETOS, 
NYKSTANČIOS ŢUVYS 

• Lietuvos vandenyse gyvena 24 rūšių apskritažiomeniai ir 
žuvys, kurias mūsų šalis įsipareigojo saugoti 

prisijungdama prie Berno konvencijos bei įstodama į ES. 

Tarp jų gėluosiuose vandenyse gyvena ar neršia 3 rūšių 

nėgės ir 17 rūšių žuvys, Baltijos jūroje Lietuvos 

priekrantėje – 2 rūšių žuvys, o likusių 2 rūšių žuvys 

mūsų šalyje laikytinos išnykusiomis. Tarp minėtų rūšių 

yra ir visos 8 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos žuvų 

rūšys. 



NYKSTANČIOS IR RETOS ŢUVYS 

• Prastasis skersasnukis  – kaulinių žuvų antklasio, 
karpžuvių būrio, karpinių šeimos gėlavandenė žuvis. 

Irašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Jis Lietuvoje yra 

ties išnykimo riba. Anksčiau buvo aptinkamas didesnėse 

upėse: Nemune, Neryje, Šventojoje, Merkyje, Minijoje, 

Jūroje. Skersnukio rūšies žuvų mažėjimas yra visiškai 

natūralus procesas ir nėra galimybių jam pasipriešinti. 



• Ežerinė rainė – kaulinių žuvų antklasio, karpžuvių būrio, 

karpinių šeimos gėlavandenė žuvis. Įrašyta į Lietuvos 

raudonąją knygą. Yra tik dvi vietos, kur galima šią retą ir 

aplinkos sąlygoms labai jautrią rūšį pamatyti: Dzūkijoje, 

važiuojant nuo Alytaus iki Merkinės esančiame telkinyje ir 

prie Metelių, Metelių regioniniame parke. Jos gyvena labai 

siauros specifikos vandens telkiniuose. Negali gyventi 

tokiuose telkiniuose, kur yra plėšriųjų žuvų. 

 



• Šiaurinis auksaspalvis kirtiklis – kaulinių žuvų antklasio, 

karpžuvių būrio, vijūninių šeimos gėlavandenė žuvis. Tai 

nauja Lietuvos vandenų žuvis. Lietuvoje reta rūšis. Įrašytas 

į buveinių direktyvos saugomų rūšių sąrašą (Lietuvos 

raudonąją knygą). Auksaspalviai kirtikliai svarbi rūšis žuvų 

mitybos grandinėje, todėl jų populiacijos mažėjimas turi 

didelės įtakos Lietuvos vandenų ekosistemoms. 

 



• Paprastasis vijūnas – kaulinių žuvų antklasio, karpžuvių 

būrio, vijūninių šeimos gėlavandenė žuvis. Įrašytas 

į Lietuvos raudonąją knygą. Praeitame šimtmetyje, kai 

Lietuvoje buvo vykdoma melioracija, naudojama daug trąšų, 

daug vandens telkinių, svarbių vijūnų buveinių, dėl 

melioracijos buvo nusausinta. Dėl to jų labai sumažėjo. 

Vijūnų populiacija buvo pasiekusi kritinę ribą. 

 



• Ežerinis sykas – kaulinių ţuvų antklasio, lašišaţuvių būrio, lašišinių šeimos 

gėlavandenė ţuvis. Tai vienas iš keturių (dviejų savaiminių ir 

dviejų introdukuotų) syko porūšių gyvenančių Lietuvoje. Eţerinis sykas įrašytas 

į Lietuvos raudonąją knygą. 



• Atlantinė lašiša – lašišažuvių šeima. Rūšis įrašyta 
į Lietuvos raudonąją knygą. Gėlavandenė ir jūrų žuvis. 

 



• Jūrinė nėgė – bežandžių antklasio, nėgių būrio, Nėginių 
šeimos gėlavandenė ir jūrinė žuvis. Rūšis įrašyta 

į Lietuvos raudonąją knygą. Oficialiais šaltiniais per 

pastarąjį dešimtmetį jūrinių nėgių sužvejota Kuršių 

mariose ties Juodkrante. Ji minta žuvų krauju. Viena iš 

priežasčių, kodėl ji tokia reta, gali būti maisto 

trūkumas. 

 



LIETUVOS VIETINĖS ŽUVYS IŠNYKUSIOS ISTORINIAIS LAIKAIS 
 

• Paprastasis sparis – kaulinių žuvų antklasio, karpžuvių 
būrio, karpinių šeimos gėlavandenė žuvis. Lietuvoje buvo 

aptinkamas Kuršių mariose. Įrašytas į Lietuvos raudonąją 

knygą - išnykusi. Kodėl jis išnyko, iki galo aišku nėra. 

Žinoma tik tiek, kad sparis panašus į visiems gerai 

žinomą karšį, tik užauga šiek tiek mažesnis ir ilgesnis. 

 

 

 



• Sturys – eršketų šeima. Jūrinė žuvis, bet nerštui 
plaukia į gėluosius vandenis. Rūšis įrašyta į Lietuvos 

raudonąją knygą - išnykusi.Priežastys, kodėl išnyko 

eršketai, tai jų pergaudymas ir   užtvankų statyba 

upėse. Žuvys nebegalėjo pasiekti savo nerštaviečių. 



KITOS NYKSTANČIOS IR RETOS ŢUVYS LIETUVOJE 

Upinė nėgė Mažoji nėgė Perpelė 

Seliava Salatis Kiršlys 



Saulažuvė Srovinė aukšlė Žiobris 

Ožka Kartuolė 

Paprastasis kirtiklis 

Paprastasis kūjagalvis 



Smėlinis grundulas 

Paplūdimių grundalas 

Šamas 



Todėl jei teks garbė jas sutikti, 

pasigrožėkime iš tolo, nes tai 

gali būti paskutinį kartą matyta 

tos rūšies žuvis 

 



SAKOMA: „SURIŠK ŢVEJUI RANKAS, O JIS VIS TIEK 
PARODYS, KOKIA ŢUVIS BUVO“ 

V. Navaitis pasakoja, kad įdomi 

istorija yra apie didžiausią 

Lietuvos lydeką, kuri svėrė 76 

kg. „Didžiausia lydeka 

Lietuvoje buvo ne pagauta, o 

nudobta 1904-aisiais, per ančių 

medžioklę. Pavasarį ežerai būna 

patvinę, o lydeka buvo 

užplaukusi ant seklumos – taip 

ir buvo ant jos užminta Drūkšių 

ežere, Ignalinos rajone“. 



• Ešerys. 2 kg 106 g ir 51 cm ilgio, pagautas Darijaus Mikutos 

2014-aisiais Akmenos ežere, Trakų rajone.  

• Karosas. 4,68 kg ir 58 cm ilgio, pagautas Manto Normanto 

2012-aisiais. „Šis žvejys nenurodo, kur pagauta žuvis. Matyt, 

kad neatvažiuotų daugiau žvejų“, – svarsto „Factum“ vadovas 

V. Navaitis.  

• Karšis. 6 kg, pagautas Tado Sukarevičiaus Obelijos ežere.  

• Kuoja. 1 kg 420 g, ištraukta Gedimino Palšio 1988-aisiais 

Paežerių ežere, Vilkaviškio rajone.  

• Karpis. 22 kg 452 g, 2013-aisias pagautas Ervino 

Maciulevičiaus. 

 

 

DIDŢIAUSIŲ LIETUVOJE PAGAUTŲ ŢUVŲ SĄRAŠAS: 



• Lašiša. 26,7 kg, pagauta R. Repečkos 1991-aisiais. Raudė. 920 

g, pagauta Kurmaičių tvenkinyje, Kretingos rajone, 1984-

aisiais ją pagavo Kęstutis Buja.  

• Šamas. 95 kg, ištrauktas Nemune ties Rusne. Pagautas tinklu, 

žvejai – nenurodomi. Šapalas. 5 kg, pagavo Jurijus 

Kasabukinas 1990-aisiais Nevėžyje. Žiobris. 1 kg150 g, 

pagautas 1978-aisiais Baltijos jūroje R. Repečkos.  

• Salatis. 6 kg 200 g, pagavo Remigijus Ulickas 1997-aisiais 

Neryje.  

• Menkė. 19 kg, pagauta Baltijos jūroje 1996-aisiais. Žvejai – 

nenurodomi.  

• Ungurys. 4 kg, pagautas A. Zubavičiaus 1965-aisias Navio 

ežere, Trakų rajone.  

 



LIETUVIŲ LIAUDIES IŠMINTIS SAKO: 

• Žuvis – visų turtas. 

• Žuvis genda nuo galvos. 

• Brangi žuvis nenardo visų akivaizdoje. 

• Žuvis trokšta be vandens. 

• Vanduo jūsų, bet žuvis mūsų. 

• Tyli, kaip žuvis vandenyje. 

• Jaučiasi, kaip žuvis vandenyje. 

• Žuvis ieško, kur giliau ,o žmogus, kur geriau.  

 



IŠVADA 

•Lietuvos vandenyse gyvena daug retų, nykstančių ir  

šiaip nuostabaus grožio žuvų. Todėl gėrėkimės ir 

saugokime, nes nežinome kada, gali jos išnykti ir 

galėsime pamatyti tik nuotraukose. 



AČIŪ UŢ 
DĖMESĮ 


