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1.1.

Sąvokos ir santrumpos
Fitoplanktonas – autotrofiniai organizmai planktono bendrijoje. Šie
organizmai atlieka fotosintezę ir praturtina atmosferą deguonimi. Jie
yra maisto šaltinis žuvims.
Taksonominė sudėtis – taksonomiškai skirstomų rūšių arba grupių
kompozicija.
Zoobentosas – vandens dugno gyvūnija.
Ichtiofauna – vandens baseino žuvų rūšių visuma.
Ekologija – mokslas apie organizmų santykius su gyvenamąja
aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką.
Ekosistema – ekologinė sistema – abipusiais ryšiais susijęs,
funkciškai stabilus gyvosios ir negyvosios gamtos komponentų, tarp
kurių vysksta medžiagų ir energijos apykaita, kompleksas.
Buveinė – gyvųjų organizmų arba atskirų individų natūralūs namai.
Pavyzdžiui: ežeras, pelkė, medžio drėvė.
Nerštavietė – žuvų neršimo vieta.
Rituoliai – ketvirtoji lašišos augimo stadija (1. Embrionas, 2. Lerva,
3. Mailius, 4. Rituolis) per kurią žuvys plaukia iš upių į jūras.

Upių baseinų rajonų valdymo planai – UBR planai
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UPIŲ EKOSISTEMOS SVARBA
Upės yra kompleksinės sistemos, reguliuojančios natūralius gamtos procesus.
Gyvajai gamtai upės yra atskiras pasaulis, ši buveinė yra ypatingai svarbi dideliai
daliai gyvūnų, augalų ir mikroorganizmų. Šios sistemos nuo žmogaus istorijos
pradžios traukė žmones dėl savo teikiamų paslaugų - ankščiau jos turėjo ypatingą
reikšmę mūsų išlikimui dėl vandens išteklių, vėliau buvo reikalingos maisto
auginimui, dabar yra labiausiai vertinamos už teikiamą estetiką ir raminančias
savybes (1). Upės, būdamos sudėtingos sistemos dalis, sureguliuoja potvynių riziką,
praturtina agrokultūrą maistinėmis medžiagomis, gerina miško išteklius, vykdo
anglies fiksavimo funkciją, bei daug kitų (1). Jos taip pat praturtina mūsų laisvalaikį
žvejybos ir rekreacinėmis veiklomis bei vandens sportu. Taigi ekologinė ir socioekonominė upių svarba pasaulyje yra nenuginčijama.

MIGRUOJANČIOS ŽUVYS IR KLIŪTYS JŲ KELYJE
Žuvų nauda žmogui taip pat akivaizdi - tai yra vienas didžiausių baltymų ir omega
rūgščių šaltinių. Neįsivaizduojame Kalėdų stalo be silkės, o vasaros atostogų prie
jūros be rūkyto karšio. Tačiau jau 1995-aisiais buvo skaičiuojama, kad žuvininkystė
išsekino 70% jūros žuvų išteklių pasaulyje. Šios sistemos be tvaraus valdymo
atsistatyti negali. Tvarus vandens išteklių valdymas taip pat reiškia tvarius žuvų
išteklius, taigi tai tampa daugelio šalių prioritetu Europoje (2).
Šio projekto rėmuose norime atkreipti dėmesį į migruojančias žuvis, kurių
populiacijos susiduria su dar viena kliūtimi savo keliuose – užtvankomis.
Dažniausiai išskiriamos šios migruojančių žuvų rūšys, jos randamos ir Lietuvoje:
Praeivės žuvys - lašiša (Salmo salar), šlakis (Salmo trutta trutta), bei žiobris (Vimba
vimba) ir jūrinė nėgė (Petromyzon marinus) ir ungurys (Anguilla anguilla).
Pusiau praeivės žuvys – ūsorius (Barbus barbus), kiršlys (Thymallus thymallus),
upėtakis (Salmo trutta fario), šapalas (Leuciscus cephalus), vėgėlė (Lota lota), karšis
(Abramis brama) ir upėtakis (Salmo trutta).
Dažna aplinkosauginės komunikacijos praktika yra kalbant apie tam tikrų rūšių
apsaugą pasirinkti vieną reprezentatyvią rūšį - angliškai šis konceptas yra
vadinamas “vėliavneše” rūšimi (ang. flagship species). Šiam projektui tokia
vėliavneše žuvimi pasirinkome plačiajai visuomenei turbūt geriausiai pažįstamą
migruojančią žuvį - Atlantinę lašišą, kurią įvairios aplinkosauginės iniciatyvos dažnai
naudoja kaip talismaną iliustruoti aplinkos saugojimo svarbą. Šiai rūšiai skirtos
aplinkosauginės pastangos atneša naudą ir kitoms rūšims bei buveinėms. Esamos
situacijos analizėje dažniausiai vadovausimės lašišų populiacijos kiekybiniais ir
kokybiniais rodikliais.
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Didžiausias trukdis lašišoms, šlakiams ir
kitoms praeivėms žuvims yra užtvankos. Šios
žmogaus įrengtos kliūtys neleidžia lašišoms
ir šlakiams pasiekti gimtųjų nerštaviečių.

Lašišos ir šlakiai yra biologiniu požiūriu unikalios dėl jų prisitaikymo gyventi
kardinaliai skirtingose sąlygose – gėlavandenėse ir jūrinėse (3). Tačiau jie taip pat
pasižymi unikaliu instinktu - vadinamuoju “houmingu“ (ang. „Home“ – namai), dėl
kurio jos grįžta į tas pačias nerštavietes, iš kurių pačios ir išsirito (3). Jeigu užtvanka,
slenkstis, šliuzas ar bet kokia kita kliūtis joms užkerta kelią grįžti, jos dažniausiai ir
neneršia.
Didelę natūralią ir kultūrinę svarbą turinčių upių atkūrimu Europoje išlaisvinant jas
iš nebenaudojamų užtvankų besirūpinanti organizacija “Dam Removal Europe”
užtvankas apibrėžia kaip bet kokias upės tėkmę stabdančias kliūtis, kurios pakeičia
upės hidromorfologiją ir dažnai jos hidrologiją (4).

Jie pažymi, jog užtvankos gali būti pačių
įvairiausių tipų – nuo didelių, kelių šimtų
metrų aukščio struktūrų iki žymiai
mažesnių, siekiančių vos vieną metrą –
visgi jos visos yra kliūtys žuvų migracijai.

Užtvankos neigiamai veikia ne tik žuvis, bet ir visą ekosistemą (5). Šios kliūtys
aukštupyje keičia upės ekosistemą, padarydamos ją labiau panašią į tvenkinio, nei į
upės. Užtvenkus upę pasikeičia upės gylis, temperatūra, greitis, sedimentų
judėjimas, gyvūnų judėjimas, populiacijų vientisumas (5, 6) bei kiti svarbūs
natūralios upės aspektai. Dėl pasikeitusios ekosistemos padidėja ligų ir parazitų
grėsmė, kadangi žuvys pradeda būriuotis išplatėjusioje upės dalyje virš užtvankos
(7). Taip užtvankos stipriai įtakoja nusistovėjusius kompleksinės sistemos procesus.
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SPRENDIMAS - ŽUVITAKIAI AR UŽTVANKŲ DEMONTAVIMAS
Pats svarbiausias lašišų bei kitų praeivių žuvų populiacijų stiprinimo metodas yra
buveinių atkūrimas ir apsauga (8). Atkuriant ir apsaugant buveines stiprinamas
tvariausias aplinkosaugos aspektas, duodantis visokeriopos naudos tiek aplinkai,
tiek žmonėms.
Visgi bandant spręsti praeivių žuvų migracijos problemas naudojama visame
pasaulyje paplitusi priemonė - žuvitakių statymas. Žuvitakis yra specialus įrengimas
leidžiantis žuvims įveikti kliūtis migracijos kelyje. Žuvitakį sudaro neaukšti laiptai,
kuriuose teka nesmarki srovė, kad žuvys šokinėdamos galėtų persikelti į užtvankos
aukštupį ir nusileisti į užtvankos žemupį. Kadangi tai yra vienintelis egzistuojantis
kompromisas hidroelektrinėms, žuvitakių efektyvumas mokslininkų nagrinėjamas
įvairiose šalyse. Visų pirma, verta paminėti, jog didžioji dalis žuvitakių yra labiausiai
pritaikyti lašišinėms žuvims, tad nauda kitoms rūšims yra nežymi (9).

Mokslininkai pripažįsta, jog sėkmingai
persikelti žuvitakiu visoms
migruojančioms žuvims yra neįmanoma
(10).
Analizuojant visus iki 2011 m. išspausdintus mokslinius tyrimus Noonan ir kiti
mokslininkai (2012) išsiaiškino, jog vidutiniškai 41,7% lašišinių žuvų geba užlipti
žuvitakiu aukštyn ir 68,5% nulipti žemyn. Lietuvoje darytame tyrime, Valtūnų
hidroelektrinės žuvitakio efektyvumas įvertintas 66% (11). Tačiau verta paminėti, jog
žuvims tokia kelionė kainuoja daug energijos, tad kelyje pasitaikius dar vienam
žuvitakiui, procentai jį įveikiančių atitinkamai mažėtų. Nors tai šiuo metu išlieka
vienintelė priemonė, leidžianti migruojančioms žuvims persikelti per hidroelektrinę,
tai nėra geriausias būdas spręsti problemą kitose situacijose.
Užtvankų poveikis upės morfologijai ir ekologijai yra gerai ištyrinėtas mokslininkų.
Užtvankų šalinimo ekologinė nauda taip pat nuosekliai stebima mokslininkų
visame pasaulyje, nors poveikis kiekvienam individualiam atvejui ir gali skirtis.
Mokslininkai pažymi, jog demontavus užtvanką akimirksniu yra pakeičiamas upės
vandens judėjimas ir susitelkę sedimentai gali judėti žemyn transportuodami
maistines medžiagas (12). Praeivėms žuvims iš karto yra atveriami nauji plotai (13),
šios netrunka pasklisti po potencialias nerštavietes. Tačiau kitiems žymiems
pokyčiams nusistovėti gali prireikti laiko, kartais net ir kelių metų. Vandenyje
gyvenančių vabzdžių bendruomenėms grįžti į natūralios upės ekosistemos lygį
prireikia 3-7 metų (14).
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Nicole L. Hill ir kiti (2019) atliko lašišų nerštaviečių tyrimą Niujorko valstijoje (JAV).
2015 m. iš Boquet upės buvo pašalinta Willsboro užtvanka, o tyrimai buvo atlikti
2014 m., 2016 m. ir 2017 m.. Sekančiais metais po užtvankos pašalinimo aukštupys
ir žemupys atrodė pakankamai vienodai - vidutinis vandens gylis, greitis ir
nerštaviečių substrato dydis nesiskyrė. Nors mokslininkams neatrodė, jog buveinė
žemiau ir aukščiau užtvankos skiriasi, tačiau lašišos mieliau rinkosi nerštavietes
naujai atvertuose plotuose. Tyrimo gale buvo fiksuojama 31 lašišų nerštavietė
užtvankos aukštupyje (15). Mokslininkai konstatuoja, kad gali būti sunku modeliuoti,
kaip pasikeis upės morfologija ir tinkamumas žuvims nugriovus užtvanką, tad šiuos
pokyčius būtina fiksuoti kiekvieno nugriovimo metu.
Kim Birnie-Gauvin ir komanda (2017) Danijoje vykdė 30 metų trukusį mokslinį
tyrimą apie upėje Gudenaa (Jutland saloje) buvusios hidroelektrinės Vilholt
demontavimą. Užtvanka buvo pilnai demontuota 2008 m., tačiau tyrimai buvo
pradėti daryti 1997 m. ir baigti 2016 m. - taip buvo renkama medžiaga apie šlakių
populiaciją prieš ir po užtvankos demontavimo. Tyrimai parodė, jog šlakių rituolių
skaičius padidėjo 6 kartais (tankis nuo 0,03 iki 6,21 individų per m) užtvankos
aukštupyje, o suaugusių šlakių skaičius padvigubėjo (tankis nuo 0,16 iki 0,3 individų
per m). Po kelių metų žuvų padaugėjo net ir žemupyje, šiųmetukų skaičius padidėjo
5 kartus, o suaugusių šlakių beveik 1,5 karto. Išaugus populiacijai ši upė buvo
pripažinta „labai geros“ vandens kokybės pagal ES Vandenų pagrindų direktyvą.
Tyrimą atlikę mokslininkai pažymi, jog rituoliai yra svarbi tvarios populiacijos dalis daugiau rituolių lemia daugiau sugrįžtančių nerštui žuvų ir tai daro populiaciją
atsparesnę (16).

SOCIO-EKONOMINĖ UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO NAUDA
Žuvų migracijos kelių atvėrimas demontuojant upes stabdančias užtvankas atneša
ne tik ekologinę naudą upių ekosistemoms. Viena iš pagrindinių priežasčių šalinant
užtvankas užsienio šalyse yra žuvų išteklių padidinimas.
Danijoje 1990 m. Fyn saloje pradėto užtvankos demontavimo projekto tikslas buvo
upės sugrąžinimas į natūralią būseną, žuvų išteklių padidinimas ir padidėjusios
pajamos iš turizmo. 10 savivaldybių finansavo projektą 4.2 mil DK kronų – (562,266
Eur). Šie pinigai buvo pagrinde panaudoti upės tėkmės atkūrimui ir žuvų veisimui,
tačiau dalis taip pat buvo investuota į rinkodarą, norint pritraukti žvejus iš Danijos ir
iš užsienio. 2013 m. skaičiuotas pelnas buvo apie 50-58 mil. DK kronų (apie 7-8
mln. Eur) – pagrindinis pelnas buvo sugeneruotas iš žvejybinio turizmo (žr. 1 pav.)
(17).
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Kitas pavyzdys yra Estija – Pernu upės baseino, kuris sudaro apie 20% Estijos ploto,
atvėrimas net 34-ioms žuvų rūšims. Ypatingą reikšmę užtvankos griovimas turi
lašišoms, kuri yra šio projekto centre, kadangi Pernu yra istorinė lašišinė upė.
Pirmoji Sindi užtvanka jau pašalinta, o projekto rėmuose numatyta pašalinti dar
apie 9 užtvankas (18). Estijos Aplinkos apsaugos agentūra taip pat įvertino, kad
atverto Pernu upės baseino potencialas yra 48 000 lašišų rituolių per metus, kas
kiekvienais metais turi atnešti 1.5 mln. eurų į šalies biudžetą (19).
1 pav. Ekonominis jūrinių upėtakių Fyn projekto ciklas (Kjeldsen, 2017).

Dar viena ekonominės naudos iliustracija yra pateikta žemiau (žr. 1 lentelė),
parodanti ne tik ekologinę užtvankų šalinimo naudą, bet ir socio-ekonominę to
naudą per keletos JAV užtvankų pavyzdžius (20). Pateikiama apskaičiuota nauda per
komercinę žvejybą, turizmą, apskaičiuota net ir pagerėjusi gerovė. Taip pat
pateikiamos alternatyvos – pavyzdžiui, užtvankų taisymas jas atstatant ar žuvų
pralaidos, bei parodoma, jog alternatyvos ekonomiškai nėra naudingos ir užtvankų
demontavimas ypač ilgalaikėje perspektyvoje yra palankesnis ekonominis
sprendimas.
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Laisvai tekančios upės suteikia didesnę rekreacinę naudą nei užtvenkti upės ruožai,
kaip rodo Austrijoje atliktas tyrimas (21). Tyrimas atliktas imant Austrijos pietuose
tekančią upę Mura – jis parodė, jog rekreacijai žmonės teikia pirmenybę laisvai
tekančios upės ruožams. Mokslininkai taip pat paskaičiavo, kad laisvai tekančios
upės ruožų rekreacinė vertė yra 4 kartus didesnė nei užtvenktų jos ruožų. Keletas
rekreacinių veiklų, kurioms svarbus natūralus kraštovaizdis ir laisvai tekančios upės
yra laukinės gamtos stebėjimas ir plaukimas plaustais.
1 lentelė. JAV užtvankų atvejai, užtvankų demontavimo naudos ir svarstytos
alternatyvos.
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LIETUVOS UPIŲ BŪKLĖ
Ekologinė upių būklė Lietuvoje yra stebima nuolatos. Paskutinį kartą ji buvo vertinta
2017 m.. Nustatant vandens telkinio ekologinę būseną analizuojami šie rodikliai:
fitoplanktono taksonominė sudėtis ir gausa, biomasė, zoobentoso taksonominė
sudėtis ir gausa, bei ichteofaunos taksonominė sudėtis ir gausa. Įvertinus visus
šiuos kriterijus vandens telkiniams gali būti suteikiami vieni iš šių kokybės statusų:
labai gera ekologinė būklė, gera, vidutinė, bloga ir labai bloga.
Šiuo metu, pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros pateiktus duomenis, 50% upių yra
labai geros ir geros kokybės, ir 50% vidutinės, blogos ir labai blogos (22). Kaip
didžiausius neigiamus veiksnius ekologinei vandens būklei Aplinkos apsaugos
agentūra yra nurodžiusi tai, kad upės buvo tiesinamos ir tvenkiamos – tokios upės
priskiriamos nenatūralioms upėms. Didžioji dalis visų Lietuvos upių buvo
sureguliuotos paverčiant jas grioviais ir sunaikinant gamtines sąlygas, reikalingas
įvairiapusei gyvūnijai ir augalijai (23).
Pasak Aplinkos Apsaugos agentūros, norint
pasiekti gerą vandens telkinių ekologinę
būklę šiuos nenatūralius ruožus būtina
renatūralizuoti (23). Upės renatūralizavimas
yra procesas, kurio metu
stengiamasi fizikinius, cheminius ir
biologinius parametrus grąžinti į kuo
natūralesnę būklę.

Lietuvoje dėl tiesinimo ir
tvenkimo laikomų nenatūralių
upių yra 82.6% (24).

Mokslininkai pažymi, kad vienas iš
pagrindinių upių renatūralizavimo
aspektų yra užtvankų šalinimas (25).
Smarkiai žmogaus pakeistose upių ruožuose galimos įvairios renatūralizavimo
strategijos. Švelnusis renatūralizavimas jau taikomas keliose vietose Lietuvoje.
Renatūralizavimo metu panaudojant natūralias gamtines medžiagas iš akmenų,
gargždo ir medienos yra formuojami užutekiai, sraunumos, duburiai ir slenksčiai,
vagos skerspjūvio pakeitimai (23). Mokslininkai pažymi, kad renatūralizacinį poveikį
labiausiai pajaučia lašišinės žuvys, tai - lašišos ir šlakiai (26). Natūralūs objektai
praturtina aplinką ir padeda šlakių rituoliams apsisaugoti nuo plėšrių žuvų, ko
pasėkoje išgyvena 25% daugiau rituolių (27), panašūs rezultatai gaunami ir
tyrinėjant lašišas (28).
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GRĖSME LIETUVOS ŽUVŲ POPULIACIJOMS IR ATSAKAS Į TAI

Mokslinio tyrimo metu daryta inventorizacija 1998 m. nurodė, kad Nemune ir
Neryje yra likę 24-26 rūšys žuvų (30). Šiam rūšių bioįvairovės mažėjimui pagrindinę
įtaką sudarė pastatytos užtvankos, vandens užterštumas ir kertami miškai. Gamtos
tyrimų centro mokslininkas pažymi, kad Lietuvos upės visgi išliko sąlyginai geros
būklės lyginant su kitomis Europos šalimis dėl 2004 metais priimto, bet dabar
negaliojančio “Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ir jų ruožų“ sąrašo.
Labiausiai minėtų faktorių paveiktos praeivių žuvų rūšys - lašiša, šlakis, žiobris,
jūrinė ir upinė nėgė (31). Anot Gamtos tyrimų centro mokslininko dr. T. Virbicko,
laisvas judėjimas aukštyn ir žemyn upe yra itin svarbus ir pusiau praeivėms žuvų
rūšims, tokioms kaip ūsorius, kiršlys, upėtakis, šapalas, vėgėlė ir karšis. Mokslininkas
aiškina, jog šios žuvys įvairiais sezonais juda dėl maišto išteklių ir temperatūros
pokyčių. Judėjimas taip pat svarbus genetiniu požiūriu tam, kad populiacijos išliktų
stiprios ir mažiau paveikiamos įvairių ligų. Taigi upių vientisumas užtikrina tvarumą
daugybei žuvų rūšių.
Lašišų populiacija buvo stipriai paveikta intensyvios žvejybos, mažėjančių
nerštaviečių plotų ir didėjančio užterštumo – to pasėkoje 1981 m. lašišos buvo
įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Nuo 1998 m. prasidėjusi lašišų atkūrimo
programa padėjo populiacijai atsistatyti. O 2018 m., atnaujinus Lietuvos raudonąją
knygą, ši rūšis buvo pripažinta atkurta ir dėl to iš naujo nebeįtraukta. Tačiau
Europos Bendrijos pripažįsta šią ir kelias kitas žuvų rūšis kaip svarbias ir būtinas
saugoti visos Europos mastu.
Kita rūšis, į kurios atkūrimą nebuvo susitelkta taip, kaip į lašišos, yra jūrinė nėgė. Ši
žuvis nuo 1989 m. vis dar turi išnyksiančios žuvies statusą - tai reiškia, jog ji išnyks,
jei nebus naudojamos specialios apsaugos priemonės. Drastišką nėgių sumažėjimą
lėmė tai, jog 70% upių dėl užtvankų yra nepasiekiamos (32).
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2 pav. Lašišoms ir šlakiams svarbios upės. Mėlyna spalva pažymėtos upės kuriose
abi rūšys egzistuoja, žalia spalva – kur tik šlakiai egzistuoja, raudona spalva –
atkirstos arba nesvarbios upių atkarpos. Geltoni taškai žymi tyrimų vietas, o juodi
brūkšneliai užtvankas (33).
Atsakant į lašišų populiacijos mažėjimą 1990 m. buvo pradėta „Lašišų išteklių
atkūrimo ir apsaugos Lietuvos vandenyse programa ir veiksmų planas 1997-2010
metams”. Išteklių valdymo planas pasitelkia įvairius būdus pagerinti situaciją
Lietuvos upėse: įžuvinimas, žuvitakių statymas per užtvankas, nerštaviečių apsauga,
monitoringas bei moksliniai tyrimai. Tačiau viena pagrindinių priemonių tapo
įžuvinimas. Žuvų dauginimui ir įveisimui į upes buvo įsteigta Žeimenos lašišų
veisykla (Švenčionių rajone). Dėl šios ir kitų priemonių, nors ir lėtai, bet lašišų šiose
upėse pradėjo daugėti. Tačiau svarbu paminėti, jog dirbtinis įžuvinimas yra pati
ekstremaliausia atkūrimo priemonė dėl didžiulio žmogaus įsikišimo, taikytinas
tik tada, kai jokios kitos alternatyvos neveikia. Žmogaus intervencija į Baltijos lašišų
biologiją yra viena intensyviausių pasaulinėje žuvų populiacijų istorijoje (64). Būtent
dėl šio įsikišimo daugiau nei 90% visų Baltijos lašišų yra dirbtinai veistos. Tai kelia
susirūpinimą lašišų sveikata, kadangi 1992 m. Švedijos ir Suomijos veislynų
sindromas M – 74 pražudė 70 – 90% lašišų jauniklių (64).
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Pasibaigus lašišų išteklių atkūrimo valdymo plano laikotarpiui lašišos yra vis dar
veisiamos ir išleidžiamos į Lietuvos upes, tačiau be aiškios strategijos. Nuo 2010 m.
iki 2014 m. Lietuvoje buvo įveistos apie 1 045 500 lašišų (34). 90% Lietuvos
valstybiniuose vandens telkiniuose įveisiamų žuvų yra įveisiamos Žuvininkystės
tarnybos. Šiai dienai lašišinių žuvų išteklių valdymo planas remiasi į dirbtinį veisimą
(35). Tokių žuvų kaip lašišos, šlakiai, margieji upėtakiai, kiršliai veisimas vykdomas tik
Žuvininkystės tarnybos poskyriuose. Akvakultūros įmonės šių žuvų neaugina dėl
didelių auginimo kaštų ir kaštų susijusių su pastoviomis investicijomis į naujas
žuvivaisos technologijas (34). Delfi portalui ichtiologas Kęstutis Skrupskelis sakė:
“Įžuvinimui iš tiesų išleidžiama daug pinigų tiek iš valstybės biudžeto, tiek iš ES
struktūrinių fondų, o taip pat iš Aplinkos ministerijos Aplinkos rėmimo fondo. Tų
pinigų galima skaičiuoti turbūt milijonais, kiek jų išleidžia mūsų valstybė žuvų
pagausinimui mūsų vandenyse“ (36). 2014 m. publikuotas tyrimas parodė, kad
Žuvininskystės tarnybos žuvivaisos gamybinių poskyrių veiklos ekonominis
efektyvumas (2011-2012 m.m.) yra žemas (42). Nors įžuvinimui tyrimo metu kasmet
buvo skirta 6 mln. litų, įžuvinimo medžiagos vertė neviršijo 2,3 mln. litų (42).
Kaip pateikiama specialaus hidrobiologų tyrimo ataskaitoje – lašišų populiacijai
atstatyti būtina susikoncentruoti ties buveinių atkūrimu, apsauga bei žvejybos
kontrole, nes dirbtinio veisimo efektyvumas yra labai mažas (37).

Remiantis tyrimu, darytu Dūkštos
upėje, metus išgyvena tik 22-23%
įveistų jaunų lašišų (38).
Taip pat ataskaitoje pažymima, kad nė viena iš šių priemonių nebus efektyvi, jei į tai
nebus žiūrima holistiškai ir vienu metu nebus taikomos kelios priemonės (39).
Mokslininkas K. Skrupskelis lygina Žuvininkystės tarnybos ir mokslinius įžuvinimo
metodus ir pažymi, jog įžuvinant moksliškai išbandytu metodu efektyvumas gali
būti padidintas net 5 kartus (36).
Norint šioje srityje pasiekti gerų rezultatų yra itin svarbu atsižvelgti į mokslininkų
tyrimus ir rekomendacijas. Mokslininkai kasmet tiria apie 100 monitoringo stočių
(žr. 2 pav.), kuriose vertinamas lašišų jauniklių gausumas ir kiti populiaciniai
parametrai. Aplinkos apsaugos agentūra pastebi didelius populiacijos svyravimus,
kurie priklauso nuo klimatinių ir hidrologinių sąlygų bei žvejybos intensyvumo. Tai
rodo, kad nors lašišų populiacija Lietuvoje yra vertinama kaip atsistačiusi, ji nėra
pakankamai stabili. Tam, kad ji stiprėtų, mokslininkai skatina atsižvelgti ir į kitus
lašišų populiacijos būklės gerinimo metodus.
Atliekant rūšių monitoringą matoma, kad žuvų įvairovė virš užtvankos visuomet
ženkliai mažesnė nei žemiau užtvankos (40). Kadangi įžuvinimas neturi tokio gero
efektyvumo kaip tikėtasi, upių atvėrimas galėtų sustiprinti lašišų ir kitas žuvų
populiacijas, bei padaryti jas atsparesnes svyravimams.
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SOCIO-EKONOMINĖ ŽUVŲ NAUDA
Gausūs žuvų ištekliai yra svarbūs Lietuvos žvejams. Žvejų mėgėjų 2014 m.
duomenimis Lietuvoje buvo skaičiuojama net apie 5% šalies gyventojų – apie
170,000. Paskutinius dešimtmečius Lietuvoje buvo fiksuojamas mėgėjų žvejų
skaičiaus augimas – pagal mėgėjiškai žvejybai išduotus leidimus, nuo 2002 m. iki
2014 m. jų skaičius išaugo daugiau nei 8 kartus (nuo 30,000 iki 250,000). Nors
galvojama, jog tai galėjo lemti ir didesnis žmonių sąmoningumas, visgi augančių
žvejų mėgėjų gretų didėjimą rodo ir juos aptarnaujančių verslų apimtys,
specializuota spauda ir laidos (41).
Kaip 2014 m. dr. Vytauto Kesmino tyrime buvo pabrėžta, viena iš perspektyviausių
ateities žuvininkystės vystymosi krypčių yra limituota (licencinė žvejyba), kuri
intensyviau Lietuvoje pradėjo vystytis po 2000 metų. Lietuvoje pagal licencijas
upėse žvejojamos lašišos ir šlakiai, žiobriai, upinės nėgės, ežeruose – ežeriniai sykai,
o Baltijos jūroje ir Nemuno deltoje – stintos. Daugiausia licencijų ir yra parduodama
Nemuno deltos vandens telkiniuose (41). Susidomėjimas lašišų ir šlakių licencine
žvejyba taip pat augo, ką rodo augęs šios rūšies žvejybos kortelių kiekis (žr. 3 pav.).

3 pav. Lašišinių (lašišų ir šlakių) rituolių produkcijos auginimo ir parduotų licencijų
lašišinėms žuvims gaudyti skaičiaus dinamika Lietuvos upėse (41).
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Su tam tikromis žuvimis Lietuvoje susijusios ir kultūrinės tradicijos. Pavyzdžiui,
neatsiejama Jurbarko krašto tradicija yra taip vadinamos Žiobrinės. Tai tradicinė
panemunės žvejų šventė, kasmet vykstanti Jurbarke, Nemuno ir Mituvos upių
santakoje. Ši šventė pripažinta tautiniu paveldu – jos metu galima paragauti
specialiu būdu iškeptų žiobrių ir jos metu yra renkamas krašto karalius Žiobrius –
juo tampa skaniausiai žiobrius kepantis žmogus. Ši žiobrių tradicija pasitelkiama ir
praturtinant Jurbarko krašto turizmo pasiūlymą – pavyzdžiui, vietinio gido sukurta
edukacinė programa “Ant laužo keptas žiobris” kasmet sezono metu vykdoma
kiekvieną savaitę, kas rodo, jog tokios tradicinės edukacijos susijusios su vietinėmis
gastronominėmis patirtimis yra populiarios tarp Jurbarką lankančių turistų (43).

Žiobrinės Jurbarke. Nuotraukų autorius: Audrius Sinkus, 15min
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ŽUVŲ MIGRACIJOS KLIŪTYS LIETUVOJE

Žuvų migracijos kliūtimis tampa tiek dirbtinės, tiek natūralios kliūtys upės vagose,
kurios trukdo žuvims migruoti. Tai gali būti kriokliai, slenksčiai, užtvankos, vandens
malūnai ar hidroelektrinės jėgainės. Žuvų migracijos kliūtys taip pat skirstomos
pagal tai, ar jas gali įveikti migruojančios žuvys (44):
1. Neįveikiama migracijos kliūtis – tokios kliūties migruojančios žuvys negali įveikti
esant bet kokiam vandens lygiui.
2. Sunkiai įveikiama migracijos kliūtis – tai migracijos kliūtis, kurią migruojančios
žuvys gali įveikti tik esant vidutiniam daugiamečiui ir aukštesniam vandens lygiui
upėje.
3. Įveikiama migracijos kliūtis – tokia, kurią migruojančios žuvys įveikia esant bet
kokiam vandens lygiui upėje.
Pirmo ir antro tipo kliūtys turi būti šalinamos, o jei tai neįmanoma, kitaip
pritaikomos sėkmingai žuvų migracijai (įrengiant žuvų pralaidas - žuvitakius) (44).
LR Vandens įstatyme užtvankos patenka į sąvoką hidrotechniniai statiniai –
„statiniai ir įrenginiai vandeniui naudoti ir (arba) aplinkai nuo žalingo vandens
poveikio saugoti (užtvankos, krantinės, aptekėjimo kanalai, žuvų pralaidos,
hidroelektrinės, molai ir panašiai)“ (45). Užtvankos statomos atlikti įvairias funkcijas
- vandens kaupimo ir tiekimo, drėkinimo, energijos gamybos, apsaugos nuo
potvynių (46). Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į kitas vietos bendruomenėms
svarbias funkcijas – rekreacija, žvejyba (47).
Lietuvoje šiuo metu skaičiuojama apie 1500 užtvankų. Remiantis Lietuvos
Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis, registruotų užtvankų
skaičius Lietuvoje siekia beveik 1200 – registruotos 1193 tvenkinių užtvankos.
Daugumą šių užtvankų valdo savivaldybės - pagal Vietos savivaldos įstatymą,
savivaldybėms priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise (48). Be registruotų
užtvankų manoma, jog esama dar apie 300 neregistruotų užtvankų, kurios nėra
prižiūrimos ir neturi šeimininkų (49). Iš skaičiuojamų 1500 užtvankų, 98 yra
identifikuotos kaip hidroelektrinės (23). Dvi iš jų yra didžiosios hidroelektrinės –
Kauno ir Kruonio (nors pastaroji neužtveria kelio žuvų migracijai) (50).
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Visgi daugumos Lietuvos užtvankų būklė nėra gera ir dažnai jos nebeatlieka jokios
funkcijos. 2011 metais Aleksandro Stulginskio universitetas tyrė 260 Lietuvos
užtvankų būklę. Mokslininkai nustatė, jog 42 proc. šių užtvankų yra vidutinės, 34
proc. - patenkinamos, 8 proc. - blogos ir 10 proc. - avarinės būklės (49). Aplinkos
apsaugos agentūros specialistas taip pat pabrėžė, kad net trečdalio Lietuvoje
esančių užtvankų būklė nėra gera, ir ji tik blogėja (49). Tokios blogos būklės
užtvankos sukelia įvairias problemas – tokias kaip avarijas. 2020 m. Aplinkos
apsaugos agentūra pateikė 450 užtvankų, kurios avarijų metu gali sukelti
reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar
ekonominei veiklai sąrašą (51). Nors didesnės avarijos Lietuvoje įvyksta labai retai,
mažesnių pasitaiko beveik kiekvienais metais (51). Skaičiuojama, kad per
paskutinius dešimt metų kasmet fiksuojama apie 1-2 hidrotechninio statinioužtvankos avarijos. Šių avarijų pasekmėje sugadinami keliai, jų pylimai, užtvindomi
miškai ir pan. (49). Kaip pažymi Aplinkos apsaugos agentūros atstovas, užtvankų
demontavimas yra techniškai paprastesnis ir pigesnis, nei užtvankų remontas bei jų
priežiūra (49).

Merkio - Vokės upių santakoje esantis nenaudojamas šliuzas (Vilniaus raj.)
Nuotraukos autorius: Gintautas Sabas

18.

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO INICIATYVOS
Aplinkos Ministerijos užsakymu 2018 m. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
kompanija „Baltijos tyrimai“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų (15-74 m.)
apklausą apie visuomenės informuotumą aplinkos klausimais. Apklausos rezultatai
parodė, kad vandens užterštumas (jūrų, upių, ežerų ir požeminių šaltinių) buvo
identifikuota kaip viena iš pagrindinių aplinkosaugos problemų. Ją išskyrė 15%
apklaustųjų ir tai buvo trečia dažniausiai identifikuota problema (pirmoje vietoje
atsidūrė klimato kaitos problema – ją identifikavo 20% apklaustųjų). Visgi išskyrę
vandens užterštumą kaip vieną iš problemų, respondentai nepaminėjo, ar žino kaip
ją spręsti (52).
Užtvankų šalinimas yra efektyvus būdas spręsti natūralaus žuvų išteklių atkūrimo ir
vandens užterštumo klausimus, tačiau šio būdo įgyvendinimas vyksta lėtai ir
procesai stringa. 2007 m. tuometinis žemės ūkio ministras patvirtino 33 buvusių
užtvankų liekanas, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai (53). 4
šio sąrašo užtvankos buvo perkeltos į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų
programą. Kalbant apie likusias 29 užtvankas, kurių liekanas reikėjo pašalinti
atlaisvinant kelius žuvų migracijai, įvardijamos įvairios problemos – procesai su
užtvankomis nepasistūmėjo, nes dažnai buvo susiduriama su problema, jog
užtvankos yra bešeimininkės, o šio klausimo sprendimas yra reikalaujantis laiko,
taip pat nepakankamas lėšų skyrimas iš ES žuvininkystės fondų, riboti Žuvininkystės
tarnybos pajėgumai statant žuvitakius, bei kartais šalintinų užtvankų sąrašai
pasikeisdavo jas iš naujo peržiūrint mokslininkams – pažymima, jog kiekvieną tų
atvejų reikėtų žiūrėti atskirai (54). Trūksta dokumentavimo, kokios konkrečios
problemos užkirto kelią kiekvienos iš šių užtvankų liekanų demontavimui.
Keleto užtvankų demontavimo atvejų istorijos buvo aprašytos ir žiniasklaidoje – tai
Belmonto ir Anykščių miesto užtvankos, kur demontavimo procesai nepajudėjo dėl
suinteresuotųjų šalių pasipriešinimo ir užtvankų demontavimo naudos
nesupratimo. 2017 metais Aplinkos ministerija paskelbė planuojanti išardyti
avarinės būklės Belmonto (Pūčkorių) užtvanką ir atkurti Vilnios upės vagą. Projekte
planuota išsaugoti Belmonto krioklius ir pėsčiųjų tiltą (55). Tam kelią užkirto
Kultūros paveldo departamentas, suskubęs užtvanką įtraukti į kultūros vertybių
registrą (56). Be to, internete buvo atidaryta peticija „Už Pučkorių (Belmonto)
užtvankos išsaugojimą” – joje buvo pabrėžiamas siekis, peticijos autorės žodžiais,
išsaugoti Vilniaus miesto istoriją ir vieną iš nedaugelio ypatingo grožio vietų Vilniuje
(57). Užtvankos išsaugojimas buvo svarbus ir pramogų ir poilsio centro „Belmontas“
šeimininkui, kuris siūlė savo lėšomis įrengti žuvitakį (56). Belmonto užtvanka
nebuvo demontuota. Aplinkos apsaugos agentūros atstovas pažymi, kad Lietuvoje
yra užtvankų, kurios pripažintos kultūros vertybėmis, jas galima lankyti, tačiau
prieškario Lietuvoje buvo skaičiuojama apie 600 užtvankų ir jos visos neturėtų būti
atkuriamos kaip kultūros paveldas bei pabrėžė, jog visų užtvankų išlaikymas ir
priežiūra yra didelė finansinė našta valstybei (49).

19.

ANYKŠČIŲ UŽTVANKA
NUOTRAUKOS AUTORĖ: JORĖ
VISOCKYTĖ

BELMONTO UŽTVANKA

NUOTRAUKA IŠ PAVILNIŲ
IR VERKIŲ REGIONINIŲ
PARKŲ ARCHYVO

20.

Pažymima, jog užtvankų statybos ir eksploatacijos klausimu visuomet esama daug
skirtingų interesų įvairiose srityse, tokiose kaip hidroenergetika, laivininkystė,
žuvininkystė, paviršinį vandenį gamybai naudojanti pramonė, vandens turizmas ir
aplinkosauga. Aplinkos apsaugos agentūros atstovas pažymi (49), kad kai kuriais
atvejais interesus galima suderinti – sprendžiant problemą svarbu kiekvienoje
konkrečioje vietoje ieškoti tinkamiausio varianto ir tą darant atsižvelgti į gamtą.
Kitas Aplinkos ministerijos bandymas atlaisvinti svarbius žuvų migracijos kelius
buvo Anykščiuose – 2019 metų vasario mėnesį Anykščiuose vyko vieša diskusija
apie Anykščių užtvankos ant Šventosios upės ateitį. Vienas iš svarstytų variantų žuvitakio eksploatavimas, kas duoda tik menką efektą žuvų migracijai, o jo
eksploatavimas kainuoja nemažai lėšų, bei alternatyva - užtvankos skydų
paguldymas ir laisvo kelio atvėrimas žuvims ir ES paramos lėšų panaudojimas upės
krantams sutvarkyti ir kitoms aplinkosauginėms bei estetinėms reikmėms,
susijusioms su pasikeitusiomis sąlygomis nuleidus tvenkinį (58). Gamtos tyrimų
centro mokslininkas dr. Tomas Virbickas vykusioje diskusijoje dėl Anykščių
užtvankos pristatė faktus, iliustruojančius šios užtvankos demontavimo naudą
atvėrus žuvų migracijos kelią Anykščiuose: „izoliuotoms populiacijoms atsivertų
papildomi buveinių plotai, bet, visų svarbiausia, pačios populiacijos taptų kur kas
didesnėmis, o tuo pačiu atsparesnėmis įvairiems aplinkos veiksniams.
Įspūdingiausio dydžio plotai atsivertų iš jūros migruojančioms praeivėms žuvims.
Pačioje Šventojoje migracijos koridorius žuvims pailgėtų net 67 kilometrais. Dar 50
km prisidėtų didžiuosiuose intakuose – Anykštoje, Jaroje ir Vyžuonoje, o šlakiams
taip pat papildomai atsivertų ~ 24 km mažesniuose Šventosios intakuose: Pelyšos,
Taurožės, Nasvės žemupiuose.
Bendras praeivėms žuvims tinkamų upių ilgio prieaugis siektų daugiau kaip 57%, o
potencialiai tinkamų nerštaviečių plotas Šventosios upės baseine preliminariais
skaičiavimais turėtų padidėti apie 30%“ (59). Visgi susirinkę miesto gyventojai
nepritarė užtvankos skydų paguldymo idėjai – buvo pateiktos mintys, jog trūko
tikslaus poveikio aplinkai vertinimo po šliuzų atidarymo, gyventojai turėjo kitus
įsivaizdavimus, kas atsitiks su upe tą padarius (60). Sprendimas nuleisti užtvankos
skydus nepriimtas.
Visgi Lietuvoje šiuo metu yra viena planuojama demontuoti užtvanka – tai Salantų
miestelio Kretingos rajone užtvanka. 2020 m. pradžioje Salantuose vykusio
susitikimo metu, kuriame dalyvavo tiek savivaldybės administracijos ir Aplinkos
ministerijos atstovai, tiek mokslininkai, žvejų klubo nariai ir vietos bendruomenės,
dalyviams buvo pristatytos 4 užtvankos rekonstrukcijos alternatyvos ir visiems
sutarus buvo nuspręsta projekto rengėjams toliau tobulinti ketvirtąjį užtvankos
pralaidos griovimo-rekonstrukcijos projektinį pasiūlymą – „visiškai išardyti
slenkstinę nuopilą, suformuoti vandens protaką – upės vagą ir iškasti 0,5 ha ploto
tvenkinį, kurį būtų galima pritaikyti rekreacijai: ir žvejybai, ir maudynėms, ir
vandens pramogoms“. Per 2020 metus ketinama parengti techninį projektą ir
paraišką (61).
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2020 m. planuojama demontuoti Salantų užtvanka.
Nuotraukos iš Salantų regioninio parko archyvo
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VANDENS IR ŽUVŲ MIGRACIJOS SĄLYGŲ GERINIMO POLITIKA
LIETUVOJE

Pagal Europos Sąjungos Vandens pagrindų direktyvą, visi bendrijos vandens
telkiniai turi turėti “gerą” arba “labai gerą” cheminį ir ekologinį būklės statusą. Šiam
Europos Sąjungos tikslui įgyvendinti Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų buvo
patvirtinta Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programa (62). Pasitelkiant šios
programos iškeltus tikslus siekiama sumažinti vandens telkinių taršą iš žemės ūkio
sektoriaus, pagerinti ežerų, tvenkinių ir upių būklę, sumažinti neigiamą
hidromorfologinių pokyčių poveikį paviršiniams vandens telkiniams ir kiti tikslai.
Pastarasis tikslas apima ir žuvų migracijos sąlygų gerinimą. 2019 m. pakeistame
Vandens įstatyme (45) 14-ame straipsnyje nurodoma, kad yra draudžiama
reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ar kitais būdais keisti vandens lygį, gylį ir (arba) krantų
liniją) upes ir (arba) ežerus, išskyrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme
nustatytus atvejus. Tad vandens telkinių ištisinis jungiamumas taip pat tampa
Lietuvos vandenų politikos dalimi.
Sprendžiant žuvų migracijos sąlygų gerinimo klausimą, yra pateikiami užtvankų,
kuriose reikia pritaikyti sąlygas žuvų migracijai, sąrašai. Prioritetinės užtvankos
išskiriamos pagal jų daromą įtaką žuvų migracijai ir taip vandens telkinių būklei (63).
Toks prioritetinių užtvankų sąrašas buvo patvirtintas jau 2007 m. tuometinio žemės
ūkio ministro (53). Iš viso pateiktas 61 užtvankos sąrašas – jį sudarė 28 užtvankos,
prie kurių reikia pastatyti įrenginius žuvų migracijai, ir 33 buvusių užtvankų
liekanas, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai. Praėjus 10 metų
užtvankos, kurias reikia pritaikyti žuvų migracijai, identifikuotos dar kartą. Vandenų
srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, prie 2.3
uždavinio “pagerinti žuvų migracijos sąlygas” minimų priemonių išskiriamos 25
užtvankos. Tai yra 10 užtvankų, kurioms reikia įrengti arba rekonstruoti žuvų
pralaidas – 9 iš šių užtvankų buvo įtrauktos ir į anksčiau minėtą 2007 m. sąrašą.
Taip pat 15 kitų: 8 užtvankos, kuriose reikia pertvarkyti užtvankos slenkstį (5 jų buvo
2007 m. sąraše), 5-iose reikia panaikinti užtvankų liekanas (1 jų buvo 2007 m.
sąraše), ir 2 užtvankos, kuriose reikia sudaryti/gerinti sąlygas žuvų migracijai (1 jų
buvo 2007 m. sąraše) (62).
Sprendžiant žuvų migracijos gerinimo klausimą šiose savivaldybėse sieksime
pirmiausia suprasti su kokie užtvankų demontavimo/tvarkymo procesai. Taip pat
vieną savivaldybę pasirinksime užtvankos demontavimo situacijos sprendimo
pilotui.
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