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1

ĮVADAS

Problemos aktualumas
Kuršių marios yra vienas iš žuvingiausių Lietuvos telkinių, kurio,
kaip žvejybos telkinio, reikšmė visuomet buvo didelė. Žvejų
sugavimai Lietuvoje kasmet siekia 1,3–1,5 tūkst. tonų įvairių žuvų, o
tai tris kartus lenkia visų Lietuvos vidaus vandens telkinių
sugavimus, o kartu su Kaliningrado srities žvejais visose Kuršių
mariose sužvejojama net po 3–4 tūkst. tonų. Tačiau turimos istorinės
žinios ir statistiniai duomenys rodo, jog praeityje sugaunamų žuvų
kiekis buvo dar didesnis, o vyraujanti žuvų rūšinė sudėtis kito ir
įvairavo.
Norint racionaliai naudoti žuvų išteklius, žvejyba Kuršių mariose
nuo seno buvo reguliuojama ir prižiūrima. Tai leidžia teigti jau XV a.
paskelbtos pirmosios, o vėliau ne kartą tobulintos Kuršių marių ir į
jas įtekančių upių žvejybos taisyklės, įvairūs įstatyminiai aktai ir
žvejybą kontroliuojančių organų veikla.
XX a. antroje pusėje didžiausią įtaką racionaliam Kuršių marių
žuvų išteklių naudojimui turėjo moksliniais pagrindais 1960 m.
išleistos Baltijos baseino žvejybos reguliavimo taisyklės, kuriomis
pavyko eliminuoti iki tol buvusius neracionalius verslo būdus ir visą
žvejybos režimą Kuršių mariose pertvarkyti biologiškai ir
ekonomiškai pagrįstų rekomendacijų pagrindu (Gaigalas, 2001). Šių
žvejybos reguliavimo nuostatų yra laikomasi iki šių dienų.
Nuo XX a. antros pusės Kuršių marių ichtiofauna tirta įvairiais
atžvilgiais ir būdais. Pokaryje išsamius kompleksinius ichtiofaunos,
žuvų biologijos, išteklių būklės, mitybos, žuvų jauniklių tyrinėjimų
darbus atliko J. Maniukas, A. Vaškevičiūtė, A. Kublickas (Kuršių
marios, 1959). Vėliau, nuo septintojo dešimtmečio, didelį indėlį į
Kuršių marių ichtiofaunos tyrimus įnešė Lietuvos mokslininkai
K. Gaigalas (1964–2001), A. Gerulaitis (1971–1996), V. Mištautaitė
(1972–1980), R. Repečka (1991–2003), G. Rudzianskienė (1988–
1996), V. Žiliukienė (2003), L. Ložys (2003); Kaliningrado srityje –
T. A. Apolova (1968, 1969), M. F. Kozlova (1969, 1971),
E. D. Noskova (1958–1985), L. K. Samochvalova (1974–1987),
M. M. Chlopnikov (1994–2005), T. A. Golubkova (1998–2005).
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Kuršių marių dinamika, žuvų išteklių kitimo priežastys buvo
analizuotos A. S. Noskovo (1958, 1959), J. Maniuko (1959, 1989),
K. Gaigalo (1964, 2001), A. Gerulaičio (1971), V. Mištautaitės
(1972), E. D. Noskovos (1965, 1985), L. A. Samochvalovos (1985),
M. M. Chlopnikovo (1994, 1998) ir kitų autorių darbuose.
Kaliningradiečių tyrėjų nuomone (Chlopnikov, 1998; Osadčij,
2000), skirtingas verslo organizavimas, įrankių tipai turėjo ir turi
lemiamą poveikį marių žuvų ištekliams, todėl vienoms rūšims marių
ekosistemoje susidaro palankios sąlygos tarpti, kitos – yra
slopinamos. Tačiau toks žvejybos verslo strategijos poveikio
ištekliams interpretavimas neatsako į visus klausimus, pavyzdžiui:
kas lėmė žymius verslinių žuvų (pūgžlių, ožkų ir kt.) sugavimų
svyravimus, kodėl XX a. pradžioje buvę itin gausūs stintelių
sugavimai (iki 20 tūkst. tonų per metus) XXI a. prarado verslinę
reikšmę ir visiškai sunyko.
Lietuvos ichtiologų nuomonė dėl verslinės žvejybos įtakos žuvų
ištekliams nėra tokia vienareikšmė. J. Maniukas (1959) pastebi, kad
stintinių žuvų sugavimai bene daugiausiai yra veikiami aplinkos
reprodukcijos sąlygų – hidrometeorologinių veiksnių kaitos. Tą patį
patvirtino V. Mištautaitės (1972) tyrimai, tačiau vėliau imta teigti
(Mištautaitė, Gaigalas, 1982), jog Nemuno nuotėkio sureguliavimas
stintinių žuvų ištekliams poveikio neturėjo. K. Gaigalo (2001)
nuomone, išteklių dydžiai, kinta veikiami gamtinės aplinkos sąlygų ir
ūkinės veiklos: verslo įtakos, jauniklių žvejybos, neefektyvios žuvų
apsaugos. Nurodytos prielaidos yra bendro pobūdžio, nėra
detalizuotos ir pagrįstos.
Surinktų daugiamečių duomenų analizė ir apibendrinimas yra
svarbūs norint įvertinti, kaip versliniai žuvų sugavimai kito taikant
žvejybos reguliavimo priemones, kai žuvų bendrijose vykę pokyčiai
buvo susiję ne su verslo strategija, bet su aplinkos sąlygų kaita.
Išanalizavus šiuos klausimus, būtų galima racionaliau taikyti
žvejybos reguliavimo priemones ir kartu ateityje sėkmingai plėtoti
Kuršių marių žuvininkystę. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio
skiriama globalios klimato kaitos poveikio žuvų bendrijoms tyrimui
(Mohseni et al., 2003; Roessig et. al., 2004; Klyashtorin,
Lyubushin, 2005; MacKenzie et al., 2007 ir kt.). Tiriant žuvų
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bendrijas ir vertinant klimato kaitos poveikį galima patikimiau
prognozuoti galimus biocenozių pokyčius bei spręsti apie daugelio
rūšių išteklių atkūrimo ir pagausinimo perspektyvas.
Darbo tikslas ir uždaviniai
Šio darbo tikslas – nustatyti ir įvertinti klimato kaitos,
eutrofikacijos bei žvejybos verslo poveikį Kuršių marių žuvų
sugavimams.
Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

Išanalizuoti klimato pokyčių poveikį Kuršių marių ir
Nemuno hidrologiniam režimui ir šių veiksnių įtaką
pagrindinių verslinių žuvų sugavimams.

Išanalizuoti ir įvertinti ilgamečius Kuršių marių žuvų
sugavimus.

Nustatyti žuvų bendrijų sukcesiją Kuršių mariose ir klimato
kaitos bei antropogeninės veiklos įtaką šiam procesui.

Sugretinti Kuršių marių žuvų sugavimus su vykdoma
žvejybos verslo strategija.

Atlikti ir apibendrinti žuvų sugavimų Kuršių mariose kitimo
priežastinių ryšių analizę.
Ginamieji teiginiai:

XX a. antroje pusėje vykusi klimato kaita turėjo didelį
poveikį Nemuno ir Kuršių marių žiemos ir pavasario
hidrologiniam režimui.

Klimato pokyčiai (šiltėjimas) keitė daugelio žiemą ir
ankstyvą pavasarį neršiančių žuvų reprodukcijos sąlygas.

Kuršių marių bendrijoje vietoj stintinių ir ešerinių žuvų
įsivyravo karpinės žuvys dėl ilgametės aplinkos faktorių kaitos.

Verslo žvejybos strategija žuvų bendrijų sudėčiai Kuršių mariose
lemiamos įtakos neturėjo, o tik padėjo racionaliai jas naudoti.

Metinės žuvų kartų ir sugavimų fluktuacijos siejasi su
reprodukcijos periode buvusiomis metu klimato sąlygoms,
tačiau ilgalaikė išteklių bei sugavimų kaita priklauso nuo
ilgalaikių klimato ir antropogeninės veiklos pokyčių.
7

Darbo naujumas
Pirmą kartą kompleksiškai buvo įvertinti veiksniai, lemiantys
pagrindinių verslinių žuvų sugavimų kaitą Kuršių mariose. Įtakai
įvertinti buvo naudojama ilgalaikių meteorologinių, hidrologinių,
hidrobiologinių duomenų statistinė analizė. Gauti rezultatai išryškina
sinergetinį klimato kaitos ir eutrofikacijos poveikį žuvų bendrijų
kaitai.
Darbo praktinė reikšmė
Nustatyti dėsningumai padeda geriau suprasti žuvų išteklių ir
sugavimų kaitą Kuršių mariose ir kartu racionaliau taikyti žvejybos
reguliavimo priemones. Nustatyti antropogeninių veiksnių ir klimato
kaitos veikiami trumpalaikiai ir ilgalaikiai pagrindinių verslinių žuvų
sugavimų pokyčiai. Pateikiama pagrįsta biologinė priklausomybė.
Gauti rezultatai panaudoti bendruose Lietuvos ir Rusijos
žuvininkystės 2005–2010 m. komisijų pasitarimuose, strateginiam
2007–2013 m. Lietuvos vidaus vandenų žuvininkystės krypčių
planui.
Disertacijos struktūra ir apimtis.
Disertacijos rankraštį sudaro šie skyriai: įvadas, literatūros
apžvalga, medžiaga ir metodai, rezultatai, rezultatų aptarimas,
išvados, literatūros sąrašas, paskelbtų darbų sąrašas. Disertacijos
medžiaga ir rezultatai pateikti 178 puslapiuose. Tekste pateikti 122
paveikslai ir 27 lentelės. Disertacijos sąraše paminėti 240 šaltiniai.
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2.1

LITERATŪROS APŽVALGA
Kuršių marių abiotinių sąlygų apžvalga

2.1.1

Fizinė–geografinė charakteristika

Kuršių marios yra gėlavandenė lagūna, nuo Baltijos jūros atskirta
97 km ilgio juosta. Pagal savo formą Kuršių marios primena
stačiakampį trikampį. Didžioji baseino ašis turi 93 km ilgio, mažoji –
46 km. Kranto linijos ilgis(perimetras) prilygsta 611 km. Vandens
paviršiaus plotas 1931 m. siekė 1619 km², 1955 m. – 1610 km²,
(Červinskas, 1955), 1978 m. – 1584 km² (Kunskas, 1978). Lietuvai
priklauso tik 413 km² (26,1% bendro ploto), šiaurinė sekliausia
marių dalis.
Vidutinis Kuršių marių gylis prilygsta 3,7 m. Pagal vyraujančius
gylius ir dugno reljefą, marias galima suskirstyti į tris dalis. Šiaurinė,
siauriausia dalis yra į šiaurę už linijos pravestos nuo Nidos iki Ventės
rago pusiasalio. Čia gyliai neviršija 2 m, o dugno reljefas sudėtingas.
Pietinė dalis yra į pietus už linijos pravestos nuo gyv. Morskoje iki
gyv. Mysovka. Tai plati, 4–6 m gylio įduba su lygiu dugno reljefu.
Centrinė marių dalyje dugno reljefas pakankamai įvairus, o gyliai
vietomis siekia 5–6 m.
Kuršių marių vandenys užpildo negilią, dubens formos įdubą, su
nedideliu dugno nuolydžiu. Dugno nuolydžio kampas siekia iki 1º.
Tarp šiuolaikinių dugno nuosėdų V. Gudelis (1959) išskyrė tris
pagrindines frakcijas: smėlis, dumblas ir submolynai. Taip pat mariose
yra vietų su grunto priemaišomis kaip kriauklės, žvyras, gargždas
(Gudelis, 1959; Gudelis, Pustelnikov, 1983). Dumblas yra būdingas
pietinei marių daliai, o taip pat gilesnėse centrinės ir šiaurinės dalies
įdubose. Smėlynai dominuoja centrinėje ir šiaurinėje marių dalyse.
Centrinėje marių dalyje taip pat charakteringi submolynai. Kuršių
marių gruntas prisotintas organinėmis medžiagomis: detritu ir humusu.
Su Baltijos jūra Kuršių marios susisiekia siauru, 500 m pločio
Klaipėdos sąsiauriu (Gudelis, 1959). Iki 1849 m. natūralūs Klaipėdos
sąsiaurio gyliai siekė 5–6 m, iki 1914. m. sąsiauryje vyravo 6–8 m
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gyliai, iki 1956 m. – 7–8 m. Palaipsniui gyliai didėjo, nes buvo statomos
krantinės vis didesniems laivams. 1961–1962 m. buvo gilinamas
farvateris šiaurinėje Kuršių marių dalyje. 1982–1983 m. įrengtas 10 m
gylio farvateris nuo uosto vartų iki Smeltės pusiasalio tarptautinės jūrų
perkėlos laivams (Gailiušis ir kt., 2001; Dubra, 1998). Šiuo metu
Klaipėdos sąsiaurio uosto akvatorijose vyrauja 10–12 m gyliai.
Kiekvieną kartą pagilinus uosto farvaterį, esant tam pačiam aukščio
skirtumui tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros, sąsiaurio pralaidumas
padidėja. Tai keičia nusistovėjusį per daugiametį laikotarpį Kuršių
marių vandens balansą. Dugno gilinimo darbai Klaipėdos sąsiaurio
pralaidumą padidino 12–25%, tačiau iki 1980 m. didesnio druskingesnių
vandenų įtekėjimo į Kuršių marias nebuvo (Gailiušis ir kt., 2001).
Į Kuršių marias per metus vidutiniškai suteka 23 km³, daugiausiai
33 km³, mažiausiai 14 km³ vandens (Gailiušis ir kt., 1996). Vandens
balansas yra toks: upių nuotėkis į marias 22,18 km³, krituliai – 1,28 km³,
priteka iš jūros – 5,5 km³, išgaruoja – 0,92 km³ (Kriaučiūnienė, 1998).
Vanduo mariose pasikeičia 4,5 karto per metus, arba kas 81 dieną.
Į marias įteka 25 upės ir upeliai, iš jų didžiausias Nemunas,
sudarydamas apie 98% marių baseino ploto (100500 km²). Šios upės
hidrologinis ryšys su mariomis yra tiesioginis (1 pav.).
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1 pav. Metiniai Kuršių marių ir Nemuno žemupio
vandens lygiai 1896–1935 m.*
* pagal E Červinsko (1959) duomenis
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Tyrimais įrodyta (Kriaučiūnienė, 1998; Gailiušis ir kt., 2001), kad
Nemunas ir marios yra vieninga hidrologinė sistema, ir pakitimai
Nemuno baseine perduodami marioms. Nemuno baseine įrengus
tvenkinius ir saugyklas, bei nukreipus dalį nuotėkio į kitą baseiną,
pavasario potvynio metu sumažėjo prietaka į Kuršių marias
(balandžio mėn. 18%).
Kuršių marių vandens lygis ir pratakumas rišasi su meteorologiniais
faktoriais: vėjo stiprumu ir kryptimi, atmosferos slėgiu bei jūros lygiu,
bet didžiausi vandens lygio svyravimai fiksuojami pavasarį. Pagrindinę
įtaką turi Nemuno potvyniai ar polaidžiai (Červinskas, 1959; Gailiušis ir
kt., 2001). Kuršių marių vandens lygio svyravimams vis didesnę įtaką
turi Klaipėdos sąsiaurio gilinimas. Po 1982–1983 m. gilinimo darbų,
sąsiaurio pralaidumas padidėjo 12–15%, o prietakos iš jūros dydis
išaugo 26,2% (Gailiušis, 2000).
Kuršių marių vandens temperatūra priklauso nuo sezoninių
veiksnių įtakos ir marių vietos (1 lentelė).
1 lentelė. Kuršių marių vidutinės mėnesinės temperatūros 1967–
1984 ir 1985–1997 m. periodais*
Mėnuo
1967–
1984 m.
1985–
1997 m.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,2

0,2

1,5

5,6

12,9

17,9

19,2

19,1

14,7

8,8

4,1

1,0

0,3

0,4

1,3

6,4

14,1

18,5

19,8

19,2

14,5

9,2

3,5

0,8

*Šilutės hidrometeorologinės stoties duomenys

Temperatūra žemėja einant iš pietų į šiaurę. Šiaurinės dalies
temperatūrai turi poveikį vasarą šaltesni, o žiemą šiltesni Baltijos
jūros vandenys. Skirtumas tarp temperatūrų centrinėje ir šiaurinėje
dalyse gali siekti 2ºC ir daugiau (Jurevičius, 1959).
Žiemą po ledu vandens temperatūra vidutiniškai prilygsta 0,2оС.
Ledo danga marias padengia gruodžio viduryje, nors pavyzdžiui
1993 m. marios užšalo lapkričio viduryje. Iki devinto dešimtmečio
ledo danga išsilaikydavo iki kovo, balandžio mėnesių (Baukšys,
11

Sausis Vasaris Kovas

Balandis .

1978). Pastaraisiais dešimtmetmečiais retais metais ledo danga
išsilaiko keletą mėnesių. Tai iliustruoja ir Nemuno žemupio potvynių
datos (2 pav.).
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2 pav. Ledo dangos trukmė (potvynio data)
Nemuno deltoje (ties Rusne) 1900 – 2009 m.*
*sudaryta pagal Lietuvos HMT duomenis

Hidrologinis pavasaris prasideda, kai vandens temperatūra pakyla
virš 4ºC; hidrologinė vasara, kai vanduo įšyla virš 15ºC. Hidrologinis
pavasaris mariose prasideda kovo–balandžio mėnesiais, o vasara –
gegužės mėnesį. Vasaros metu vandens temperatūra visuose marių
vietose yra panaši. Maksimali vandens temperatūra liepos rugpjūčio
mėnesiais gali pakilti iki 26–28ºC , pvz. 1994, 2002 m. (Rusnės
posto duomenys).
Kuršių marių vertikali temperatūros stratifikacija nedidelė (0,5–
1,5ºC). Tai lemia maži gyliai ir dažnas bangavimas, kurių dėka marių
vandenys gerai susimaišo. Paros laikotarpio temperatūros svyravimai
nežymūs (Krylova, 1985).
2.1.2

Hidrocheminis režimas

Kuršių marias pagal hidrocheminio režimo ypatumus galima
suskirstyti į keturis rajonus (Jurevičius, 1959; Vaitkevičienė,
Vaitkevičius, 1978; Krylova, 1985).
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I rajone (Klaipėdos sąsiauryje) ryškiausia Baltijos jūros įtaka.
Siaučiant stipresniems vakarų krypties vėjams čia vyrauja skirtingų
cheminių savybių jūriniai vandenys. Vandens užterštumas labai
susijęs su Klaipėdos miestu ir uostu.
II rajone (šiaurinėje marių dalyje iki Kintų – Preilos) prieš sąsiaurio
išgilinimą rečiau, o šiuo metu jau dažnokai, kai sampūtos didelės,
pasireiškia Baltijos jūros įtaka. Bet pagrindinės vandens cheminės
savybės vis dėlto priklauso nuo gėlo Nemuno vandens nuotėkio.
III rajone (centrinėje Kuršių marių dalyje iki Nidos–Mysovkos)
svarbiausias yra įtekančių upių (Nemuno) vanduo. Retai, kai
patvankos didelės, sūrūs jūros vandenys gali patekti į vakarinę šio
rajono dalį. Hidrocheminiam režimui įtakos turi ir dažnas bangavimas.
IV rajono (pietinės marių dalies) Baltijos jūros įtaka nebesiekia.
Išskyrus Deimeną ir Giliją didesnių įtekančių upių čia nėra. Rajonas
išsiskiria dideliu bangavimu ir vyraujančiais dumblėtais gruntais, kas
taip pat turi įtaką telkinio hidrocheminiam režimui.
Skaidrumas. Vandens skaidrumas Kuršių mariose kinta
priklausomai ir nuo marių vietos, ir nuo sezono. Skaidriausias
vanduo fiksuojamas Klaipėdos sąsiauryje ir šiaurinėje marių dalyje,
po jūrinio vandens invazijos. Tolstant į pietus vandens skaidrumas
mažėja. Žiemą ir pavasarį vandens skaidrumas (išskyrus potvynio
periodus) gali siekti nuo 1 iki 2 metrų, o maksimalus net 4 metrus.
Vasaros, rudens metu skaidrumas sumažėja iki 0,5–1,5 metro, nes
suaktyvėja vandens bangavimas ir fitoplanktono (melsvabakterių)
vystymasis. Vandens skaidrumas intensyvaus melsvabakterių
žydėjimo metu ir per potvynius sumažėja iki 30 cm.
Deguonies kiekis. Vandens prisotinimas deguonimi mariose kinta
nuo vandens temperatūros, nuotėkio dydžio, bangavimo. Didžiausias
prisotinimas deguonimi fiksuojamas pavasarį (126% normos),
mažiausias – žiemą (66% normos). Vegetacijos laikotarpiu vidutinis
deguonies kiekis siekia 9,5 mg/m³. Bet, augant marių užterštumui, nuo
septinto dešimtmečio pietinėje marių dalyje, žiemą ir vasarą retkarčiais
susidaro deguonies deficitas (Aleksandrov, Dmitrieva, 2006).
Biogeniniai elementai. Fosforas ir azotas yra pagrindinės medžiagos,
lemiančios vandens telkinio produktyvumą. Kuršių mariose, kur nemaža
antropogeninė įtaka (sąlygojama upių nuotėkio ir betarpiško išmetimo į
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marias), vyksta dinamiškas eutrofizacijos procesas, susikaupė gana
didelis biogeninių medžiagų kiekis (Jašinskaitė,1998).
Biogenų pasiskirstyme ryškūs sezoniniai pokyčiai, kurie priklauso
nuo hidrometeorologinių sąlygų ir atitinka biologinių procesų ciklą.
Pavasarį, vystantis fitoplanktonui, ir vasarą, vegetacijos metu,
biogeninių medžiagų kiekis žymiai sumažėja. Vėlų rudenį ir žiemą,
pasibaigus vegetacijai, biogenų kiekis palaipsniui didėja. Žūstantys
organizmai nusileidžia į dugną, kur organinės medžiagos
mineralizuojasi t. y. sugrįžta į vandenį kaip mineralinės druskos.
Kuršių mariose (Lietuvos dalyje) azoto (nitratų) kiekiai 1992–1995
m. laikotarpiu pavasarį siekė 0,3–0,7 mg/l. Vasaros metu, intensyvaus
dumblių žydėjimo metu, jų koncentracijos sumažėjo dešimt kartų,
vidutiniškai iki 0,046 mg/l. Rudenį nitratų kiekiai padidėja iki 0,07–0,14
mg/l. Žiema jų kiekiai pasiekia maksimalius dydžius, iki 1–2 mg/l, nes
tai galutinė mineralizacijos forma (Jašinskaitė, 1998). Atskiruose marių
rajonuose nitratų gausiausia Klaipėdos sąsiauryje ir šiaurinėje dalyje
(Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 1978).
Fosfatų regeneracijos procesas gana greitas, todėl Kuršių mariose
jų netrūksta ištisus metus. Vasarą, mineralizuojantis organinėms
medžiagoms ir vykstant intensyviai difuzijai iš dugno, dažnai ne tik
kompensuojasi pavasarinis fosfatų sumažėjimas, bet ir fiksuojamas
jų pikas. Didžiausios fosfatų koncentracijos fiksuojamos upių
avandeltose ir pietinėje marių dalyje (Vaitkevičienė, Vaitkevičius,
1978). Klaipėdos sąsiauryje, kur intensyvūs hidrodinaminiai procesai
ir didesnė jūros įtaka, fosfatų kiekis 2–3 kartus mažesnis nei
centrinėje marių dalyje (Jašinskaitė,1998).

2.2

Kuršiu marių biologiniai bruožai
2.2.1

Bakterioplanktonas

Kuršių marių bakterioplanktonas dažniausiai susideda iš kokos ir
lazdelės formų bakterijų. Lazdelinės bakterijos intensyviau dauginasi
rudenį ir pavasarį. Tarp purpurinių bakterijų vyrauja Lampropedia
hyalina, Thiopedia rosea; tarp žaliųjų – Chlorobium limicola,
Ch. gracilis, Ch. phaeovibrioides; tarp sieros ir geležies b. –
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Siderocapsa major, Gallionella kljasmiensis. Bakterijų skaičius
svyruoja nuo 0,3 iki 900 mljard. ląst./m³, o biomasė nuo 0,2 iki 1g/m³.
Pačios didžiausios bakterijų koncentracijos randamos pietinėje Kuršių
marių ir į marias įtekančių upių – Nemuno, Deimos, Gilijos – deltose
(Jankevičius, Baranauskienė, 1958, 1963).
Bakterioplanktono daugiametėje 1982–1996 m. dinamikoje,
bakterijų išsivystymo maksimumai fiksuoti 1980 m., 1985–1990 m. ir
1994–1996 m., o pikas – 1986–1987 m. Pagal bakterioplanktono
gausumą, naudojant trofinio lygio įvertinimo skalę (Kuznecov, 1970),
paminėti bakterioplanktono maksimalūs gausumo metai vidutiniškai
atitiko marių vandens eutrofinį lygį, o kitais – mezotrofinį (Štukova,
Lesytė, 1998). Bendra Kuršių marių bakteriocenozės gausumo pakitimų
tendencija vyksta visuose marių rajonuose. Tai reiškia, kad Kuršių
marios, nežiūrint į skirtingas rajonų hidrochemines, hidrodinamines
savybes, funkcionuoja kaip vieninga ekosistema.
2.2.2

Fitoplanktonas

Kuršių marių fitoplanktono tyrimai pradėti tarpukario laikotarpiu.
H. Schmidt–Ries (1940) pirmas paskelbė daugiamečius 1927–1936 m.
laikotarpio tyrimų rezultatus, kuriuose jis įvardija rastas fitoplanktono
rūšis, o taip pat pateikė jų sezoninę kitimo dinamiką. Antroje XX a. pusėje
fitoplanktono sudėtyje ir sezoninėse fluktuacijose įvyko reikšmingi
kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai (Ūselytė, 1958, 1959; Krylova, 1985;
Semionova & Chlopnikov, 1998; Оlenina, 1998, Olenina & Olenin,
2002) (2 lentelė). Kuršių mariose kelis kartus padidėjo fitoplanktono
koncentracija, rasta virš 200 šimtų rūšių fitoplanktono, trečdalis kurių
Kuršių mariose sukelia vandens „žydėjimą“. Didžioji dalis fiksuotų naujų
rūšių (pusė kiekio) – žaliadumbliai, toliau seka titnagdumbliai,
šarvadumbliai, melsvabakterės. Būtina pažymėti, jog 51 fitoplanktono
rūšis ir porūšis per tyrimų laikotarpį išnyko (arba neužfiksuoti), kur iš
titnagdumblių – 23, melsvabakterių – 15, žaliadumblių – 11 rūšių. Tarp
1995 m. nefiksuotų rūšių keturios rūšys buvo dominuojančios – dvi iš
auksadumblių, po vieną iš melsvabakterių ir titnagdumblių (Semionova &
Chlopnikov, 1998).
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2 lentelė. Kuršių marių fitoplanktono rūšių skaičius
(Ūselytė, 1958, 1959; Krylova, 1985;
Semionova & Chlopnikov, 1998)

Skyriai

Chrysophyta –
auksadumbliai
Pyrrophyta –
šarvadumbliai
Euglenophyta –
euglendumbliai
Chlorophyta –
žaliadumbliai
Xanthophyta –
gelsvadumbliai
Flagellatae –
žiuželiniai
Bacillariophyta
–
titnagdumbliai
Cyanophyta –
melsvabakterės
Viso

Rastų rūšių skaičius
1951,
1995 m.
1954–
1980 m.
(Semionova
1956 m. (Krylova,
&
(Ūselytė,
1985)
Chlopnikov,
1959)
1998)

Neužfiksuotos
rūšys

Naujai
rastos
rūšys

2

0

14

2

14

1

3

29

0

28

0

6

10

0

10

35

42

147

11

123

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

51

38

75

23

47

46

29

56

15

25

135

118

333

51

249

Kuršių marių fitoplanktono gausa ir rūšinė sudėtis priklauso nuo
metų sezoniškumo, tačiau metų eigoje išskiriamos trys fitoplanktono
sukcesijos (Pilkaitytė & Razinkovas, 2006), kurias pavasarį lemia
fosoforas ir silicis, o vasarą – azotas. Silicio trūkumas stabdo
titngdumblių, foforas – žaliadumblių gausą. Azoto trūkumas skatina
16

melsvabakterių dominavimą vasaros ir rudens metu (Pilkaitytė &
Razinkovas, 2007).
Paskutiniais XX a. dešimtmečiais žiemos metu fitoplanktono
biomasė kito nuo 3,3 iki 21 g/m³, dominavo žaliadumbliai ir
titnagdumbliai. Pavasarį fitoplanktono biomasė padidėdavo nuo ,5
iki 53,6 g/m³, tarp rūšių pirmaudavo žaliadumbliai. Vasaros metu
fitoplanktono biomasė, padidėdavo keliasdešimt kartų, būdavo 90%
sudaryta iš melsvabakterių ir pietinėje Kuršių marių dalyje gali siekti
net 800 g/m³. Rudenį taip pat dominuoja melsvabakterės, tik jų
biomasė sumažėja iki 96,4 g/m³ (Semionova,1990; Olenina, 1998).
Melsvabakterių Aphanizomenon flos–aquae sukeltas vandens
žydėjimas Kuršių mariose yra kasmetinis ir pastovus reiškinys ir
tęsiasi nuo birželio iki lapkričio mėnesio. XX a. viduryje Kuršių
mariose vasaros ir rudens laikotarpiu taip pat buvo stebimas vandens
žydėjimas, kurį sukeldavo Aphanizomenon flos–aquae. Tačiau
koncentracija būdavo žymiai mažesnė – 11–34 g/m³ ( Schmidt–
Riess, 1940; Ūselytė,1959).
Dėl pastaraisiais dešimtmečiais išaugusios bendros biogenų (fosforo)
koncentracijos ir, kaip pasekmė, fitoplanktono biomasės, pavasario ir
vasaros laikotarpiu žaliadumbliai ir melsvabakterės pakeitė XX a
pirmoje pusėje titnagdumblių dominavimą Kuršių marių vandenyse.
2.2.3

Zooplanktonas

Kuršių marių zooplanktono kaip ir fitoplanktono tyrimų
pradininkas buvo H. Schmidt–Ries (1940). Jis aprašė 181
zooplanktono rūšį ir porūšį, tarp jų 21 pirmuonių rūšį, 81 rotatorijų
rūšį, 12 kladocerų rūšių, 28 kitų grupių bestuburius.
XX a. pabaigoje E. N. Naumenko (1994) Kuršių mariose
apibūdino 136 zooplanktono rūšis ir porūšius. Lietuvos teritoriniuose
vandenyse apibūdintos 47 zooplanktono rūšys, iš jų: 20 rotatorijų, 10
kladocerų, 6 kopepodų rūšys (Lazauskienė ir kt., 1996).
Kuršių marių zooplanktono sudėčiai yra būdingos
gėlavandenės, tik šiaurinėje marių dalyje yra randamos jūrinės
rūšys. Zooplanktono gausumo dinamikai yra būdingas
periodiškumas. Nustatyti du vėžiagyvių kladocerų bei kopepodų
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maksimumai – vasarą ir rudenį, o rotatorijų trys – pavasarį, vasarą
ir rudenį. Biomasė įvairiose marių vietose labai įvairauja, gali
kisti nuo 0,2 iki 9,3 g/m³ (3 lentelė). Vidutinė kasmetinė
zooplanktono produkcija kasmet gali kisti nuo susiklosčiusių
gamtinių sąlygų, bet pastaraisiais metais biomasė didėjo.
3 lentelė. Daugiametė zooplanktono biomasės kaita (g/m³)
Kuršių mariose.
Tyrimų
metai

1951 – 1956

1957 – 1966

1974 – 1991

1994 – 1995

Autoriai,
Metai

T. Kiselytė,
1959

E.D.
Noskova
1971

E.N.Naumenko,
1994

L.Lazauskienė,
A.Bubinas ir kt.,
1996

Biomasė
g/m³

2,01–3,5

1,05–1,79

2,71–3,57

2,78–5,7

Sezoninė Kuršių marių zooplanktono sukcesija susideda iš šešių
nuoseklių sekų – stadijų, apimančių keturis skirtingus vėžiagyvių
rūšių kompleksus. Kiekviena stadiją charakterizuoja rūšinė sudėtis ir
kiekybinės charakteristikos. Kuršių marių zooplanktono sukcesijai
didžiausią įtaką pavasarį turi Nemuno nuotėkis. Vasaros metu
zooplanktono sudėtis kinta dėl pačių marių hidrodinaminių procesų
(Gasiūnaitė & Razinkovas, 2004).
2.2.4

Zoobentosas

Kuršių marių zoobentoso sudėtis, gausumas ir produktyvumas
priklauso nuo sūraus ir gėlo vandens prietakos dydžio, o taip pat nuo
grunto sudėties. Pagrindinės bentoso rūšys būtų penkios: Dreissena
polymorpha Palas, Chironomus f.l. semireoluctus Lenz, Vulvata
pisinalis Miiller, Ostracoota, Nereis diversicolor Miiller (Aristova,
1965). S. Olenino duomenimis (1988) zoobentoso pagrindinė
ekologinė struktūra mariose nuo šešto dešimtmečio nekito.
Pastaraisiais dešimtmečiais Kuršių marių zoobentoso biomasė
susideda iš moliuskų (69,2%), chironomidų (17,0%), oligachetų
(11,8%). Bentomasė centrinėje ir pietinėje marių dalyje vidutiniškai
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lygi 24,8 g/m² (Krylova, 1985), o Lietuvos vandenyse – 15,6 g/m²
(Lazauskienė ir kt., 1996). 6–7–uose dešimtmečiuose vidutinė
bentomasė siekė apie 20 g/m² (Gasiūnas, 1959, Aristova, 1965).
Posūrio vandens įtakoje (nuo Klaipėdos sąsiaurio iki Juodkrantės)
zoobentoso biomasė kinta nuo 1,7 iki 9,6 g/m². Bentomasė tapo
skurdi sumažėjus Nereis diversicolor kiekiui. 6–ame dešimtmetyje
N. diversicolor biomasė siekdavo iki 170 g/m² (Gasiūnas, 1959), 8–
ame dešimtmetyje sumažėjo iki 4 g/m² (žymiai išaugus taršai naftos
produktais (Krylova, 1985)), 10–ame dešimtmetyje iki 1 – 5 g/m²
(Lazauskienė ir kt., 1996; Jagminienė, 1998).
2.2.5

Nektobentosas

Prieš keturis dešimtmečius Kuršių mariose aukštesniųjų
vėžiagyvių nebuvo gausu. Gyveno viena izapodų, penkios
šoniplaukų ir viena mizidžių rūšis (Lazauskienė, Vaitonis, 1998).
Remiantis I. Gasiūno rekomendacijomis (1959) ir jo paties iniciatyva
1960–1961 m. buvo atlikti aukštesniųjų Ponto–Kaspijos vėžiagyvių
introdukcijos darbai. Buvo introdukuotos 7 aukštesniųjų Ponto–
Kaspijos vėžiagyvių rūšys.
Šiuo metu plačiausiai išplitusios introdukuotos mizidės
Paramyzis lacustris. Jų populiacijos gausios centrinėje marių dalyje,
1,5–5 m gylyje ant smėlėto dugno. Mizidžių gausumas ant smėlėto
su dumblo priemaiša grunto sumažėja. Kita aklimatizuota mizidžių
rūšis Limnomyzis benedeti Kuršių mariose užima priekrantės
akvatorijas ir dažniausiai sutinkamos 2,5–0,5 m gyliuose. Jūrinės
mizidės Neomysis integer ,atkeliavusios iš Baltijos jūros, dažniausiai
aptinkamos Klaipėdos sąsiauryje bei šiaurinėje marių dalyje, 1,5–7 m
gyliuose ant įvairaus grunto. Nektobentoso vidutinė biomasė mariose
sudaro apie 15,6 g/m². Pavasarį mizidžių populiacijoje vyrauja
suaugę individai, vasarą – jaunikliai. (Lazauskienė ir kt., 1996).
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2.3
2.3.1

Kuršių marių ichtiologinių tyrimų apžvalga
Ichtiofaunos rūšinė sudėtis ir jos tyrimų raida

Kuršių marių ichtiofaunos sudėtį, verslinę žvejybą pirmąkart XIX
a. išsamiau aprašė B. Benecke (1881). Tarpukario laikotarpiu apie
Kuršių marių žuvų išteklius ir sugavimų dinamiką pateikiama
vokiečių tyrinėtojų G. Marre (1931, 1933), P. Schiemenz (1935),
W. Nolte (1939) darbuose. Pokario laikotarpiu išsamius
kompleksinius ichtiofaunos sudėties, žuvų biologijos, išteklių būklės,
mitybos, žuvų jauniklių tyrinėjimų darbus atliko J. Maniukas,
A. Vaškevičiūtė, A. Kublickas (kn. Kuršių marios; kompleksinio
tyrimo rezultatai, 1959). Vėliau, nuo septinto dešimtmečio didelį
indėlį Kuršių marių ichtiofaunos tyrimuose įnešė Lietuvos
mokslininkai K. Gaigalas (1964, 1965, 1969, 1974, 1976, 1979,
1980, 1984, 1989, 1992, 2001) A. Gerulaitis (1974, 1994, 1996),
V. Mištautaitė (1980), R. Repečka (1991, 1994, 1996, 1998, 2002),
G. Rudzianskienė (1988, 1989, 1991, 1994, 1996); Kaliningrado sr. –
T. A. Apolova (1968, 1969), M. F. Kozlova (1969,1971),
E. D. Noskova (1958, 1965, 1972, 1985), L. A. Samochvalova
(1974, 1985, 1987), M. M. Chlopnikov (1994, 1998).
Kuršių mariose J. Maniukas (1959) aptiko ir charakterizavo 49
žuvų rūšis iš 16 šeimų. O. I. Krylova (1985) pateikė biologinę
charakteristiką 42 rūšims iš 14 šeimų; M. M. Chlopnikov (1998)
nurodo 48 rūšis iš 15 šeimų, K. Gaigalas (2001) – 49 rūšis iš 16
šeimų. Didžiausią žuvų įvairovę fiksuoja J. Virbickas (2000) – 51
žuvų rūšį iš 20 šeimų. Per pastaruosius 50 metų aptinkamų žuvų
rūšinė sudėtis Kuršių mariose truputį pakito, nors rūšių įvairovė
išliko pakankamai didelė. Marių ichtiofaunoje neliko tokių vertingų
žuvų rūšių, kaip atlantiniai eršketai, spariai, tačiau plačiai paplito
aklimatizuoti sidabriniai karosai, retkarčiais sugaunamos peledės,
plačiakakčiai, yra žvejų pranešimų apie sugautus vaivorykštinius
upėtakius, eršketus. Šiaurinėje marių dalyje, išaugus sūraus vandens
invazijai, arastos grynai jūrinės rūšys: otai, builiai, grundulai.
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2.3.2

Verslinių sugavimų struktūra

Mažas gylis ir ganėtinai lygus Kuršių marių dugno paviršius
sudaro palankias sąlygas vystytis įvairiatipei verslinei žvejybai, o per
daugelį amžių sukaupta žvejų patirtis ir išradingumas leidžia
išnaudoti visų žuvų išteklius. Sukauptoje XX a. verslinėje žuvų
statistikoje kasmet buvo fiksuojama 20–30 žuvų rūšių, pusė visų
mariose aptinkamų žuvų rūšių. Pagal lyginamąjį ir absoliutųjį svorį
laimikių pagrindą (per 95%) sudarė šios žuvų rūšys: stintelės, stintos,
pūgžliai, kuojos, karšiai, ožkos, sterkai, ešeriai, lydekos, vėgėlės,
žiobriai, unguriai, dyglės. Šių žuvų laimikio santykinė biomasė dėl
įvairų priežasčių per pastaruosius septyniasdešimt metų kito ir labai
įvairavo (pav. 12, 13).
Didžiausi laimikiai užfiksuoti tarpukario laikotarpiu (nuo 1926 m.
iki 1938 m.) – tuo metu jie vidutiniškai siekdavo 8,6 tūkst. t per
metus (Maniukas, 1959). Daugiausia žuvų buvo sugauta 1936 m. –
net 14,3 tūkst. t per metus. Daugiausia buvo sugaunama stintelių,
stintų, pūgžlių – apie 80% viso laimikių dydžio. Šiuo laikotarpiu
užfiksuoti maksimalūs sykų ir perpelių sugavimai. Sykų 1934 m.
sugauta iki 100 t, o perpelių – 60 t. Vis dėlto didžiausi laimikiai,
G. Marre (1931) duomenimis, turėjo būti XX a. pradžioje, kuomet
vien stintelių per vieną žvejybos sezoną – 1924 m. rudenį – 1925 m.
pavasarį – sugauta net 20,5 tūkst. t. Tačiau apie kitas žuvų rūšis
duomenų neturima.
Pokario metais sugavimų statistikoje įvyko žymių pasikeitimų.
Versliniai sugavimai nuo 1948 iki 1965 m. dėl karšių laimikių labai
kito. 1954 m. sugautas rekordinis karšių laimikis, siekiantis 3999 t, o
1963 m. jau buvo 12 kartų mažesnis – 322 t. Stintelių, stintų, pūgžlių
laimikių dalis sumažėjo iki 27%. Dar penktadalį sugavimų sudarė
taip vadinama „kita žuvis“ ar „smulkmė“. K. Gaigalo (2001)
duomenimis, pusė tokiu būdu pažymėtos žuvies sudarė kuojos,
ešeriai, plakiai, kt. vertingų žuvų jaunikliai. Pirmaisiais pokario
dešimtmečiais užfiksuoti didžiausi daugelio žuvų laimikiai: lydekų
1948 m. – 192 t, ožkų 1951 m. – 667 t, sterkų 1952 m. – 750 t,
žiobrių 1960 m. – 265 t.
Nuo 8–tojo dešimtmečio mariose vėl buvo sugaunama daugiau
karšių ir kuojų, bet žymesnės metinės sugavimų fluktuacijos
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vykdavo išaugus stintų, pūgžlių ir stintelių sugavimams. Pastarųjų
absoliutūs sugavimai ir jų santykinė dalis 1970–2000 m. nepasiekė
jau tarpukario lygio. Nuo 9–tojo dešimtmečio mariose žymiai
sumažėjo sykų, lydekų, žiobrių, ungurių, stintelių sugavimai.
Užfiksuoti maksimalūs tik dyglių laimikiai, pvz., 1980 m. jie siekė
784 t.
Analizuojant žvejų sugavimus pagal atskiras žuvų ekologines
grupes, galima pastebėti, jog visu nagrinėjamu laikotarpiu santykis
tarp ekologinių grupių išlikdavo panašus. Nepriklausomai nuo
sugavimų dydžio, taikiųjų sėsliųjų žuvų dalis sudarydavo nuo 70 iki
80%, plėšriųjų sėsliųjų ir migruojančiųjų – po 10 – 20% (3, 4 pav.).
Nežiūrint į tai, visose ekologinėse grupėse pastebimi žymūs vidiniai
tarprūšiniai pakyčiai.
Sėsliųjų taikiųjų žuvų grupėje stintelių ir pūgžlių dominavimą
pakeitė karšiai ir kuojos (5, 6 pav.).
Iš sėsliųjų plėšriųjų žuvų tarpukaryje vyravusius ešerius XX a.
antroje pusėje išstūmė ir pagrindinėmis žuvimis šioje grupėje tapo
sterkai (7, 8 pav.).
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Migruojančių žuvų absoliutūs sugavimai nuolat mažėjo, o
pagrindinės žuvys buvo stintos (9, 10 pav.).
Jūrinės žuvys (strimelės) gausiau įmigruoti į šiaurinę Kuršių
marių dalį pradėjo tik paskutiniame XX a. dešimtmetyje. Jų
lyginamieji sugavimai per paskutinius 10 metų vidutiniškai sudarė
apie 0,1 – 0,2% visų marių žuvų sugavimo, nors 1997 m. Lietuvos
žvejai sugavo 45 t strimelių
Lietuvos ir Kaliningrado srities žvejų sugavimų dydis ir
tarpusavio santykis Kuršių mariose siejosi su atskirų žuvų rūšių
išteklių būkle, žvejybos intensyvumu ir organizacija, žvejybos plotų
dydžiu, įrankių efektyvumu, žvejybos taisyklėmis ir kt. veiksniais.
Lietuvos Kuršių marių dalis lygi 27% bendro marių ploto, bet
sugavimai santykinai buvo didesni. XX a. antroje pusėje Lietuvos
žvejų dalis santykinai sudarydavo 20–50%, vidutiniškai 35% metinių
laimikių. Kaliningrado srities žvejų sugavimai skirtingais metais
išaugdavo tik dėl stintelių, stintų ir pūgžlių sugavimų (11 pav.).
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Žuvų sugavimų dinamika ir išteklių kaitos priežastys

Atskirų žuvų ištekliai ir sugavimai gali kisti dėl geofizinių
kvaziciklų, rūšių tarpusavio sąveikos, neršto sąlygų (Virbickas, 2000),
taip pat negalima paneigti verslo įtakos ar antropogeninio poveikio.
Kuršių marių sugavimų dinamika, žuvų išteklių kitimo priežastys buvo
analizuotos daugumos marias tyrinėjusių mokslininkų: A. S. Noskovo
(1958, 1959), J. Maniuko (1959), K. Gaigalo (1964, 2001),
A. Gerulaičio (1971), V. Mištautaitės (1972), E. D. Noskovos (1965,
1985), Samochvalovos L. ,K (1985), M. M. Chlopnikovo (1994, 1998)
ir kitų darbuose. Tarp įvairių įvardijamų verslinių žuvų sugavimų ir
išteklių kaitą lemiančių priežasčių, šiuo metu vyraujanti kaliningradiečių
tyrinėtojų nuomonė yra pateikiama V. M. Osadčij (2000) disertacijoje.
Čia yra išskiriami septyni Kuršių marių žuvininkystės verslo
reguliavimą ir sugavimų dinamiką atspindintys periodai.
Nereguliuojamojo verslo periodas (1927–1938 m.). Tarpukaryje
nuo 1922 m. žvejybos reguliavimas buvo panaikintas. Verslas vyko
naudojant smulkiaakes traluojamus žvejybos priemones. Sugavimai
buvo didžiausi, tačiau dėl nereguliuojamo verslo įtakos laimikius
sudarė vien trumpaciklės žuvys. Šiuo periodu Kuršių marios buvo
virtusios tipiniu didelio produktyvumo stintiniu telkiniu su nežymiais
karšių, sterkų, žiobrių, lydekų ir kt. vertingų žuvų laimikiais.
Silpnosios žvejybos periodas (1939–1945 m.). Prasidėjus II
pasauliniam karui, žvejyba Kuršių mariose tapo mažiau intensyvi. Tai
sudarė palankias sąlygas tokioms žuvims kaip karšiai, starkiai, lydekos,
unguriai, žiobriai, kuojos pagausėti, o stintų, stintelių pūgžlių, ešerių –
sumažėjo. Šiuo laikotarpiu mariose susiformavo natūrali žuvų
ekosistema, dėlto vėliau padaugėjo vertingų verslinių žuvų.
Naujos žvejybos plėtojimo periodas (1947– 950 m.). Pokario
metais vyko žvejybos ūkių kūrimas tiek Lietuvos TSR, tiek
Kaliningrado srityje. Verslas buvo nereguliarus, naudojami vokiški
įrankiai (bimtralai, gaudyklės) ir plaukiojimo priemonės (kurėnai).
„Laikinosios žvejybos taisyklės“, pradėjusios galioti nuo 1948 m.,
racionaliam išteklių reguliavimui lemiamos įtakos neturėjo.
Intensyviosios tralinės žvejybos laikotarpis (1951–1957 m.).
Šeštajame dešimtmetyje mariose plačiai pradėti taikyti tralinės
žvejybos metodai bei traukiamieji tinklai. Žvejyba buvo orientuota į
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stambiųjų žuvų gaudymą. Taip pat apie 50% sugautų žuvų sudarė
vertingųjų žuvų jaunikliai, kuriuos statistika fiksuoja kaip II ir III
grupės smulkmę. Žvejybos taisyklės buvo dekoratyvinio ir
deklaracinio pobūdžio ir nesaugojo žuvų išteklių. Žvejyba vyko
ištisus metus, net neršto metu. Nuo šeštojo dešimtmečio vidurio dėl
pernelyg intensyvios žvejybos labai sumažėjus vertingų žuvų
ištekliams tapo akivaizdus, kad tokia žvejyba yra neperspektyvi.
Griežtasis žvejybos reguliavimo ir išteklių atstatymo pereinamasis
periodas (1958–1968 m.). Pagrindinės priemonės, skirtos ištekliams
atstatyti ir eksploatuoti, buvo patvirtintos 1960 m. „Žvejybos taisyklėse“.
Per šį laikotarpį vertingųjų žuvų pagausėjo. Žvejyba buvo vykdoma
laikantis naujųjų taisyklių, o karšių ir starkių žūklė apskritai ribojama.
Stabiliosios žvejybos periodas (1969–1990 m.). Mariose buvo
įgyvendinti pagrindiniai racionaliosios žuvininkystės principai. Buvo
atliekamos natūralią reprodukciją skatinančios priemonės. Vertingųjų
žuvų ištekliai visą šį periodą išliko patenkinami. Tai leido vykdyti
stabilią ir prognozuojamą žvejybą. Taip pat pastebimas
nepakankamai intensyvus žuvų, turinčių mažesnę vertę, išteklių
eksploatavimas. Sykų, ungurių, žiobrių ištekliai katastrofiškai
sumažėjo dėl pablogėjusių reprodukcijos sąlygų.
Perėjimo prie naujų ekonominių sąlygų periodas (1991–1997 m.).
Pakitus politinėms ir ekonominėms sąlygoms, Kuršių marių
žuvininkystė labai pasikeitė. Galimybės eksploatuoti visus žuvų
išteklius žymiai sumažėjo. Dėl verslo dezorganizacijos verslinių
žuvų sugavimai tapo minimalūs.
Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, yra teigiama, kad tiriamuoju
laikotarpiu Kuršių mariose buvo pritaikytos trys žvejybos strategijos.

Pirmoji – nereguliuojamosios žvejybos strategija, kai
siekiama sugauti kuo daugiau trumpaciklių žuvų. Marios
tampa tipišku stintų ir stintelių telkiniu, su nedideliais
stambesniųjų ir ilgesnio gyvenimo ciklo žuvų ištekliais.

Antroji – mažai ribotos ir superintensyvios žvejybos
strategija, kai naudojant tralavimo priemones siekiama
sugauti maksimalų stambiųjų bei ilgaamžių žuvų laimikį.
Taip žvejojant per penkerius–septynerius metus sunaikinami
ilgaamžių žuvų ištekliai.
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Trečioji – nustatomas stambiųjų bei ilgaamžių žuvų išteklius
saugantis žvejybos režimas, o telkinys virsta karšiniu ir
sterkiniu. Taip eksploatuojant mažėja galimybių visiškai
sunaudoti visų žuvų išteklius, o sugavimai tampa du – tris
kartus mažesni nei tarpukario.

Taigi, M. Osadčij (2000), M. Chlopnikovo (1998) ir kitų
kaliningradiečių tyrinėtojų nuomone, skirtingas verslo organizavimas
turėjo ir turi lemiamą poveikį žuvų ištekliams – taip vienoms rūšims
susidaro palankios sąlygos tarpti, ,o kitoms – ne.
Lietuvos ichtiologų nuomonės nėra tokios vienpusiškos dėl
verslinės žvejybos įtakos žuvų išteklių kaitai. J. Maniukas (1959)
pastebi, kad stintinių žuvų sugavimus bene daugiausia veikia sąlygų
kitimas. Jo nuomone, ypatingą reikšmę turi vandens lygio
svyravimai, susiję su upių(Nemuno) atnešamo vandens nuotėkiu. Tą
patį patvirtino ir V. Mištautaitės (1972) tyrimai. Nuo upių nuotėkio ir
ypač pavasarinio potvynio dydžio priklauso marių derlingumas,
bendras biologinis produktyvumas, taip pat ir žuvingumas. K.
Gaigalo (2001) teigimu, be verslo įtakos, išteklių dydžiui, didelio
jauniklių išgaudymo, neefektyvios apsaugos, versliniai laimikiai
mariose kinta veikiami gamtinės aplinkos sąlygų ir ūkinės veiklos
faktorių komplekso. Bet jo išsakytos prielaidos yra labiau
hipotetinės, nes nėra detalizuotos ir pagrįstos.
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MEDŽIAGA IR METODIKA

Hidrometeorologiniai
duomenys
imti
iš
Lietuvos
hidrometeorologinės tarnybos ir Šilutės hidrometeorologinės stoties
archyvų; naudoti Šiaulių miesto vidutinės mėnesinės oro
temperatūrų duomenys, kurie pradėti fiksuoti nuo 1925 m., –
apdorota per 29 tūkst. pradinių duomenų. Nemuno baseino debito
pokyčiai analizuoti naudojant Smalininkų posto kasdienius debito
matavimus nuo XX a. pradžios – apdorota daugiau nei 38 tūkst.
pradinių matavimo duomenų. Nemuno deltos vandens lygio,
temperatūros duomenys, kritulių kiekis analizuoti naudojantis Šilutės
HMS Rusnės posto duomenimis – išanalizuota per 16 tūkst. pradinių
matavimo duomenų.
Duomenys apie fitoplanktoną – melsvabakteres Aphanizomenon
flos–aquae – imti iš Klaipėdos jūrinių tyrimų centro (nuo 1978 m.),
literatūros
šaltinių
(Schmidt–Ries,
1940;
Ūselytė,1959;
Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 1978; Olenina, 1998, 2001, 2002).
Statistiniai žuvų sugavimų duomenys imti iš ŽŪM Žuvininkystės
departamento ir Kaliningrado srities Zapbaltrybvodo archyvų bei
literatūrinių šaltinių (Maniukas, 1959; Noskova, 1968, Bružinskienė,
1973; Pelanis, 1973; Osadčij, 2000), Lietuvos statistikos metraščio.
Pagrindinių verslinių žuvų rūšių sugavimų statistika analizuota nuo
1927 m., o marių stintelių – nuo 1917 m (Noskova, 1965, 1972).
Ichtiologinė medžiaga (žuvų ilgis, amžius, žvejybos efektyvumas,
įrankių selektyvumas ir kt.) autoriaus buvo rinkta įvairiais sezonais
nuo 1992 m. Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje, naudojant
verslinės žvejybos įrankius – statomus ir plukdomus 16–70 mm
akytumo tinklaičius, ungurines 20 mm gaudykles, velkamus 500 m
marinius 30 mm tinklus, traukiamus upinius 12 mm akytumo
tinklus. Surinkti biologiniai duomenys apdoroti pagal tipines
metodikas (Pravdin, 1966; Neumann et al., 1997). Stintų, vėgėlių
amžius nustatytas naudojant otolitus, o kitų žuvų rūšių – pagal
žvynus. Visos žuvys buvo matuojamos iki žvynų dangos pabaigos,
tik stintos, perpelės – iki uodegos iškirpties; vėgėlės, unguriai – iki
uodegos galo. Ištirta per 30 tūkst. žuvų. Duomenys apie dydį bei
amžių, verslinių sugavimų sudėtį, migracijas ir pradines
reprodukcijos sąlygas, įrankių selektyvumą Kuršių mariose rinkti
nuo 1992 m. autoriaus rinktose ir apibendrintose LVŽŽTC vidaus

33







vandenų laboratorijos Kuršių marių ir Nemuno žemupio tyrimų
ataskaitose (14 vnt.), ataskaitose–autoriniuose darbuose (29 vnt.).
Sugavimų kaita ir bendrijų sukcesijos nagrinėtos suskirsčius
žuvis pagal neršto temperatūrą. Žiemą, kai vandens temperatūra
siekia 0–4°C, neršia vėgėlės ir sykai, o jų ikrų inkubacija trunka
60–140 parų; anksti pavasarį, esant 4–10°C, neršia stintos,
stintelės, pūgžliai, lydekos, strimelės, jų ikrų inkubacijos
trukmė 8–20 parų; vėlyvą pavasarį ir vasarą, kai temperatūra
yra daugiau kaip 10°C, neršia kuojos, sterkai, karšiai, ožkos,
perpelės, jų ikrų inkubacija trunka 3–6 paras. Žuvys skirstytos
ir pagal žuvų šeimas: sykinės, stintinės, ešerinės, karpinės
(Virbickas, 1986, 2000).
Norint įvertinti XX a. Kuršių marių žuvų bendrijų sukcesijas,
remiantis sugavimų statistika, turimi statistiniai sugavimų duomenys
buvo transformuoti naudojant slankiųjų ketverių metų vidurkio
metodą, bendrijų formavimasis pateiktas perkeliant jų sugavimus į
kiekvienos žuvų rūšies reprodukcijos metus.
Ilgalaikiai duomenys buvo naudojami klimato kaitos, hidrologinių
ir meteorologinių rodiklių, biogeninių medžiagų, fitoplanktono
(melsvabakterių Aphanizomenon flos–aquae), žuvų sugavimų ir
išteklių analizei. Orų ir Nemuno vandens temperatūra, vandens
debitai ir lygiai pasirinkti kaip nepriklausomi kintamieji naudojant
paprastą ir grupinę regresijos koreliacinę analizę, įvertinant pagal
standartizuotus p ir βeta reikšmingumo kriterijus (STATISTICA
™ 6); kaip pagrindinės komponentės, naudojant blokinę
(klasterinę) analizę (pagal 1- Pearson r panašumo indeksą), MDS
ir PCA analizę (pagal Pearson r panašumo indeksą) (BRODGAR,
2006). Žuvų sugavimai buvo priklausomos komponentės RDA
analizėje; paprastos ir grupinės regresijos analizėje;
nepriklausomos
komponentės
PCA
analizėje.
Dalis
hidrometeorologinės ir žuvų statistinės medžiagos transformuota ir
analizuota naudojant n metų slankiųjų vidurkių metodą
(Dementjeva, 1976, Bukantis, 1994, 1996).

Apibendrinti duomenys, naudotos metodikos ir analizių būdai
pateikiami 4 ir 5lentelėse
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4 lentelė. Naudoti aplinkos parametrai ir surinktos medžiagos duomenys
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5 lentelė. Statistinių duomenų analizė

4
4.1

TYRIMŲ REZULTATAI

Klimato bei eutrofikacijos rodiklių kaitos
tendencijos ir priežastys
Kuršių marių baseino ekosistemoje

Upių nuotėkis, jų baseino vandens balansas formuojamas iš
meteorologinių elementų, pirmiausia nuo kritulių dydžio ir jų
išgaravimo, sąlygojamo oro temperatūros, drėgmės ir vėjo režimo
(Gailiušis ir kt., 2001). Meteorologiniai elementai tiesiogiai susieti su
hidrologinėmis charakteristikomis ir sąlygoja jų dydį bei paplitimą
teritorijos ir laiko atžvilgiu. Nuo klimato sąlygų baseine priklauso upių
vandeningumo kitimas, kartu hidrocheminis režimas (Bukantis, 2001).
Didžiausią įtaką Kuršių marių kaip telkinio hidrologiniam režimui
turi Nemunas. Į šią upę suteka vandenys iš 60 kartų didesnio ploto nei
marios. Atnešto vandens kiekis sudaro 98% gėlavandenio prietekio ir
4,5 karto viršija pačių marių vandens tūrį. Nemuno upės baseinas dengia
daugiau nei 70% Lietuvos teritorijos, tad klimato kaita šioje teritorijoje
turi glaudžiai sietis Nemuno ir marių hidrologinėmis charakteristikomis.
Kuršių marių vandens prietakos balansą formuojančio Nemuno
baseino teritorija palyginti yra nedidelė, bet Lietuvos teritorijoje
išsiskirimi keturi klimato rajonai –Pajūrio, Žemaičių, Vidurio žemumos
ir Pietryčių aukštumų (Lietuvos...atlasas, 1981). Čia tekančių upių
maitinimo pobūdis ir hidrologinis režimas yra skirtingas. Vakarinės
dalies upių pagrindinis maitinimosi šaltinis yra lietus, sudarantis 40–
70% metų nuotėkio. Pavasario sniego tirpsmo dalis siekia 22–36%.
Centrinės dalies–vidurio Lietuvos upių maitinimo tipas yra mišrus,
sniego tirpsmo ir lietaus maitinimas upių nuotėkyje yra panašaus
dydžio, t.y. 35–50% metų nuotėkio. Šiai daliai būdingas netolygiausias
metų nuotėkio pasiskirstymas. Rytinės dalies (pietryčių Lietuvos) upės
turi vyraujantį požeminį maitinimą, kuris sudaro 40–60% metų
nuotėkio, o pavasario potvynio nuotėkis sudaro tik 20–30% metų
nuotėkio (Janukienė, 1977; Gailiušis ir kt., 2001). Vidutinis metinis
vandens prietakos balansas į marias didžiausias pavasarį (45,6%) ir
žiemą (22,9%). Rudenį ir vasarą įteka trečdalis metinio vandens kiekio.
Klimato bruožus ryškiausiai apibūdina oro temperatūros amplitudė,
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todėl norint įvertinti XX a. pusėje Kuršių marių baseine vykusius
klimatinius pokyčius, tuo tikslu buvo išanalizuotos didžiausio – Vidurio
žemumos – rajono orų temperatūros. XX a. antroje pusėje išryškėjo
sekantis vidutinis orų rodiklių kaitos pobūdis: tiriamu periodu vidutinės
temperatūros ženkliai išaugo žiemos – pavasario pradžios laikotarpiu,
taip pat vasaros pabaigoje (14, 15 pav.).
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14 pav. Vidutinės mėnesinės (sausio–birželio) vidurio Lietuvos orų
temperatūros 1951–2008 m. laikotarpiu ir jų trendai
(pagal slenkamus 4 metų vidurkius)
Pastaba: I– Sausis; II–Vasaris; III–Kovas ir t.t. Duomenys paimti iš
Lietuvos HMT archyvų
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15 pav. Vidutinės mėnesinės (liepos–gruodžio) vidurio Lietuvos orų
temperatūros 1950–2008 m. laikotarpiu ir jų trendai
(pagal slenkamus 4 metų vidurkius)
Pastaba: VII–Liepa; VIII–Rugpjūtis; IX–Rugsėjis ir t.t.
Duomenys paimti iš Lietuvos HMT archyvų

Pagal slenkamuosius ketverių metų vidurkius, sausio–balandžio
mėnesiais vidutinės temperatūros trendai išaugo 3–5ºC. Gegužės
mėnesį temperatūros augimo trendo tempas sulėtėjo, siekė vos 2ºC –
kaip vasaros ir rugsėjo mėnesiais. Iki XXI a. rudenį ir žiemos
pradžioje ryškėjo vėsesnių orų tendencija.
Žvelgiant į atskirų mėnesių grupes (jų vidutinės orų temperatūros
sumas) matyti, kad dar labiau išryškėja šiltėjimo tendencijas. Sausio
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ir vasario mėnesių temperatūros sumos XXI a. pradžioje vidutiniškai
pakilo 10ºC lyginant su XX a. viduriu. Ankstyvo pavasario – kovo ir
balandžio sumuotos temperatūros taip pat išaugo apie 8ºC. Vasaros
mėnesių temperatūros sumos kito nežymiai, vos keletą laipsnių.
Rudenį ir pavasario pabaigoje jokių žymių temperatūros pokyčių ar
tendencijų iki XXI nepastebima (16 pav.)
Tokiu būdu žiemos šaltumas gali turėti tęstinį poveikį pavasario
temperatūrai, o bendrą klimato šilimą XX a. antroje pusėje
atspindėjo tik pirmojo pusmečio orai (17 pav.).
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16 pav. Atskirų sezonų suminių temperatūrų kaita
(pagal slenkamus 4 metų vidurkius):
Pastaba: I–sausis, II–vasaris, III–kovas, IV–balandis ir t.t.
Duomenys paimti iš HMT archyvų
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17 pav. Vidurio Lietuvos vidutinės pusmečių oro temperatūros
(pagal slenkamus 4 metų vidurkius)
Pastaba: Duomenys paimti iš Lietuvos HMT archyvų

Priklausomai nuo klimato kaitos keitėsi pagrindinis marių
hidrologinį režimą formuojantis veiksnys – Nemuno vandens
balansas. Kaip matyti 18 pav. grafikuose, XX a pirmoje pusėje
maksimalus vandens nuotėkis būdavo balandžio mėnesį. XX a.
viduryje žiemos tapo daug šaltesnės, sumažėjo žiemos atlydžių, tad
pavasario vandens nuotėkiai balandžio mėnesį (o kartu ir potvyniai)
tapo dar didesni. Nuo aštunto ir devinto dešimtmečių pavasarinės
Nemuno nuotėkių amplitudės jau tapo žemesnės (19 pav.). Paskutinį
XX a. dešimtmečio pavasarį Nemuno nuotėkio dydis tapo itin
permainingas, nes šaltos žiemos keitėsi su šiltomis (20 pav.), dėlto šį
dešimtmetį vidutinis Nemuno vandens nuotėkis pavasarį tapo dar
žemesnis, o kovą – jau prilygo balandžio mėnesiui. XXI a.
aukščiausi vandens nuotėkio dydžiai užregistruoti vasario–balandžio
mėnesiais, tai atspindi vis šiltėjančio klimato poveikį (19 pav.). Nuo
septintojo dešimtmečio santykinai sumažėjo ir vidutinis metinis
Nemuno vandens nuotėkis , o orų temperatūra išaugo (21 pav).
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18 pav. Nemuno metinis vandens nuotėkis (m³/s) XX pirmoje pusėje
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19 pav. Nemuno metinis vandens nuotėkis (m³/s) XX–XXI a.
Pastaba: grafikai sudaryti pagal Smalininkų posto duomenis
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20 pav. Nemuno vandens lygis ties Rusne vėlyvą (1996 m.) ir ankstyvą
(1997 m.) pavasarį
Pastaba: grafikai sudaryti pagal Rusnės posto duomenis
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21 pav. Nemuno vidutinis metinis vandens nuotėkis (m³/s)
ir vidutinė oro temperatūra XX–XXI a. skirtingais laikotarpiais
Pastaba: grafikai sudaryti pagal Smalininkų posto duomenis
ir Lietuvos (Šiaulių m.) oro temperatūras (nuo 1925 m.)

Klimato šiltėjimas keitė ir kitas Nemuno hidrologines ypatybes.
Pavasariniai potvyniai Nemuno žemupyje nuo aštuntojo dešimtmčio
tapo žymiai ankstyvesni (2 pav.).
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Analizuojant kas mėnesį vidutinės orų temperatūros kaitą su
Nemuno vandens nuotėkiu išryškėjo tarpusavio priklausomybė.
XX a. antroje pusėje vidutinis Nemuno vandens nuotėkis sausio–
kovo mėnesiais buvo dvigubai didesnis, o balandžio–gegužės mėn.,
jei vidutinė pirmojo pusmečio oro temperatūra būdavo 2–3°C
aukštesnė nei daugiametis vidurkis, – per pus mažesnis
(priklausomybės atitinkamai r=0,8 ir r=-0,6) (22, 23 pav.). Visa tai
leidžia teigti, kad klimato atšilimo tendencijos veikė būtent žiemos–
pavasario Nemuno nuotėkį.
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22 pav. Pirmo pusmečio orų temperatūra ir Nemuno vandens nuotėkis
sausio – kovo mėnesiais 1951 – 2009 m. laikotarpiu
(tarpusavio koreliacija r=0,8; p<0.001)
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23 pav. Pirmo pusmečio orų temperatūra ir Nemuno vandens nuotėkis
balandžio – gegužės mėnesiais 1951 – 2009 m. laikotarpiu
(tarpusavio koreliacija r=–0.6; p<0.001)

Nemuno nuotėkio dydis galėjo turėti didelę reikšmę fosfatų (PO4)
koncentracijai marių vandenyje (24 pav.). Sausmečiais (sugrupavo
Gailiušis ir kt., 2001), septintajame–aštuntajame dešimtmečiuose,
Nemuno metiniam vidutiniam nuotėkiui esant 10–15% mažesniam
nei norma (pagal Smalininkų posto duomenis), fosfatų koncentracija
marių vandenyje buvo didžiausia (Vaitkevičienė, Vaitkevičius,
1978). Devintajame dešimtmetyje Nemuno prietaka į marias buvo 5–
10% didesnė nei norma, fosfatų koncentracija mariose buvo kelis
kartus mažesnė (Jūrinių tyrimų centro duomenys). Paskutinį XX a.
dešimtmetį vyravo sausesni metai, ir tai paaiškina, kodėl fosfatų
kiekis vandenyje išliko panašus kaip ir devintajame dešimtmetyje,
nors bendra tarša marių baseine sumažėjo.
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24 pav. Nemuno vidutinis metinis nuotekis ir vidutiniai fosfatų kiekiai
(V,VII, X mėn.)
Kuršių mariose centrinėje dalyje
Pastaba: duomenys paimti iš atskirų šaltinių:
Fosfatai (PO4) – Jurevičius, 1959; Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 1978;
Jūrinių tyrimo centro archyvai (12 taškas)
Nemuno nuotėkis – HMT archyvai, Smalininkų posto duomenys

46

Kitas eutrofikacijos rodiklis yra fitoplanktono melsvabakterių
Aphanizomenon flos–aquae biomasės pokyčiai Kuršių mariose. Iki
XX a. vidurio Kuršių mariose melsvabakterių Aphanizomenon flos–
aquae koncentracija būdavo žymiai mažesnė – prilygo tik 11–34
g/m³ (Schmidt–Ries, 1940; Ūselytė, 1959), o pastaraisiais metais šių
melsvabakterių koncentracija vasarą marių vandenyje kartais jau
siekia 200 g/m³ ir daugiau (Olenina, 2001).
Palyginus XX a. paskutinių dviejų dešimtmečių metinę melsvabakterių
Aphanizomenon flos–aquae koncentraciją su klimato charakteristika,
galime teigti, kad be fosforo kiekio, melsvabakterių biomasės dydį Kuršių
mariose teigiamai veikė vasaros šiltumas ir Nemuno pavasario–vasaros
nuotėkis. Melsvabakterių Aphanizomenon flos–aquae žydėjimo
intensyvumas proporcingai augo, jei suminė trijų vasaros mėnesių oro
temperatūra buvo aukšta (R²=0.34; p<0.01) (25 pav.), Nemuno nuotėkis
pavasarį – balandžio mėn. didelis (26 pav.), o gegužę – mažas (27 pav.).
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25 pav. Melsvabakterių Aphanizomenon flos–aquae biomasė Kuršių
mariose ir vasaros mėnesių (VI, VII, VIII) vidutinių oro temperatūrų sumos.
Pastaba: duomenys paimti iš atskirų šaltinių:
Melsvabakterių (Aphanizomenon flos–aquae) kiekis – Olenina, 1998, 2001, 2002.;
Oro temperatūros – HMT archyvai;
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26 pav. Melsvabakterių Aphanizomena flos–aque biomasė Kuršių mariose
ir Nemuno balandžio mėn. nuotėkis
Pastaba: duomenys paimti iš atskirų šaltinių:
Melsvabakterių (Aphanizomenon flos–aquae) kiekis – Olenina, 1998, 2001, 2002.;
Nemuno vandens debitas – HMT archyvai;
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27 pav. Melsvabakterių Aphanizomenon flos–aquae biomasė Kuršių
mariose ir Nemuno gegužės mėn. nuotėkis
Pastaba: duomenys paimti iš atskirų šaltinių:
Melsvabakterių (Aphanizomenon flos–aquae) kiekis – Olenina, 1998, 2001, 2002.;
Nemuno vandens debitas – HMT archyvai;
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Panaudojus grupinės regresijos analizę, nustatyta, kad Kuršių
mariose Aphanizomenon flos–aquae gausa per paskutinius XX a. du
dešimtmečius labai (R²=0,64; p<0.001) priklausė nuo vasaros
mėnesių vidutinės orų temperatūros sumos ir didelio Nemuno
vandens debito balandžio mėnesį (6 lentelė).
6 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių standartizuoti
beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: melsvabakterės Aphanizomenon flos–aquae
gausa Kuršių mariose
X1
X2
X3

Nepriklausomi faktoriai (X)

beta

p

Vasaros mėnesių oro temperatūra
Balandžio mėn. (IV) nuotėkis
Gegužės mėn. (V) nuotėkis

0.667398
0.658253
–0.355583

0.001
0.003
0.07

Atlikta hidrologinė, meteorologinė, hidrocheminė, hidrobiologinė
Kuršių marių (ir Nemuno) baseino rodiklių apžvalga ir analizė
leidžia teigti, kad XX a. antroje pusėje užfiksuoti Kuršių mariose
pokyčiai galėjo paveikti marių ekosistemos pirminės produkcijos
struktūrą ir kiekį. Žvelgiant į daugumą kriterijų matyti, kad dėl
klimato kaitos (padidėjusios temperatūros ir sumažėjusių vasaros
nuotėkių) Kuršių mariose žymiai suintensyvėjo žydėjimas, kuris yra
vienas iš eutrofikacijos rodyklių.
Šios kintančios aplinkos sąlygos turėjo atsispindėti ir tolimesnėms
mitybos grandims – daugiametei marių ichtiofaunos sudėčiai bei
žuvų sugavimų dinamikai.

4.2

Aplinkos sąlygų įtaka pagrindinėms
marių verslinėms žuvims

Norint įvertinti aplinkos įtaką žuvų bendrijų struktūrai ir Kuršių
marių žuvininkystei, tolimesnė žuvų išteklių pokyčių analizė buvo
atliekama remiantis prielaida, jog daugumos žuvų išteklių gausa
priklauso nuo pradinių reprodukcijos sąlygų, susiklosčiusių ikrų
brendimo ir ankstyvose lervučių raidos stadijose (Nikolskij, 1965).
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Daugiausia žuvų mirštama būtent šiose stadijose. Didžiulis žuvų
vislumas yra visiškai nesulyginamas su kitų stuburinių vislumu, to
priežastis – prisitaikymas, kompensuojantis mirtingumą ir
garantuojantis individų, kaip rūšies, išlikimą. Mirtingumo
sumažėjimas nors keliais procentais ar jų dalimis (nuo ikrų
skaičiaus), esant optimalioms sąlygoms, reikštų žymų individų
pagausėjimą. Išorinių sąlygų pokyčiai neršto, lervučių augimo metu
dažnai lemia naujos generacijos gausą (Dementjeva, 1976).
Išanalizuotos kintančios aplinkos sąlygos turi atsispindėti
daugiametėje Kuršių marių ichtiofaunos sudėtyje ir žuvų sugavimų
dinamikoje. Todėl, norint įvertinti aplinkos sąlygų įtaką neršto
efektyvumui, visos marių pagrindinės verslinės žuvys buvo
suskirstytos į tris grupes, apjungiančias neršto laiką ir neršto vandens
temperatūrą:
I gr. priklausytų žiemą neršiančios žuvys–sykai ir vėgėlės, kurių
neršto temperatūros svyruoja 0–4°C ribose.
II gr. – anksti pavasarį neršiančios žuvys: stintos, stintelės,
lydekos, pūgžliai, ešeriai, strimelės, kurių neršto temperatūros
svyruoja 4–10°C ribose .
Pastaba: pūgžlių nerštas porcijinis, bet pagrindinis nerštas vyksta
iki vandeniui įšylant iki 10° C.
III gr. – pavasario pabaigoje ar vasarą neršiančios žuvys – kuojos,
sterkai, karšiai, ožkos, perpelės, dyglės. Neršto temperatūros viršija
10°C.
Ši žuvų gradacija pagal neršto laikotarpius buvo pasirinkta norint
išskirti skirtingą aplinkos sąlygų poveikį žuvų reprodukcijai.Taip,
ikrų inkubacijos trukmė, priklausomai nuo metų sezono, gali skirtis
keliasdešimt ir daugiau kartų, nors pagal laipsniadienius žuvų
embrionų vystymosi trukmė skiriasi nežymiai, iki dviejų kartų (7
lentelė).
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7 lentelė. Pagrindinių verslinių žuvų neršto temperatūros, jų
embrionų vystymosi trukmė
(Virbickas, 2000) ir sugavimų kaita 1950–2000 m.
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dienomis
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14–
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8–20

6–14

8–12
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3–6

Sugavimų
kaita
1950–
2000 m.*

↓,↓

↓,↕

↕

↓,↓

↓,↕

↓,↕

↓,↕

↕

↕

Nemuno
nuotėkio
kaita
reprodukc
ijos metu
1950–
2000 m.*

↑

↑

↕

↕

↓

↕

↕

↓

↓

* Pastaba: ↓ mažėjo; ↕ įvairavo; ↑augo;
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4.2.1

Žiemą neršiančios žuvys
4.2.1.1

Vėgėlės

Kuršių marių vėgėlės priskiriamos pusiau sėsliųjų-praeivių žuvų
grupei: Neršti jos plaukia į upių vidurupius, o likusį laiką gyvena ir
maitinasi mariose. Į verslinius sugavimus įeina keturių amžiaus grupių
vėgėlės – 4–7 metų amžiaus. Subrendusios ir pasiekusios verslinį dydį
(L 50 cm) vėgėlės pasižymi sparčiu augimo tempu. Keturmetės
vėgėlės sveria apie 1 kg, septintais metais – iki 2,5 – 3 kg. Toks spartus
vėgėlių augimas gali kompensuoti populiacijos biomasės nuostolius,
patiriamus dėl verslinio ar natūralaus mirtingumo, bei viena gausi
generacija gali nulemti keletos metų sugavimų dydį (Švagždys, 2002).
Versliniai vėgėlių sugavimai 1947–2008 m. labai varijavo. 6-ajame,
7-ajame, 9-ajame dešimtmečiuose sugavimai viršydavo 100 t, o 8-ajame
ir 10-ajame dešimtmečiuose nesiekdavo 10–20 t per metus (28, 29 pav.).
Kaliningrado srities žvejybos plotai mariose tris su pusę karto
didesni nei Lietuvos, vasarą vėgėlės būna susitelkusios (įmigusios)
pietinėje Kuršių marių dalyje, kur didelis gylis, todėl jų sugavimai
ten didesni. Neproporcingai sumažėję vėgėlių sugavimai
Kaliningrado srities marių dalyje pastaruoju dešimtmečiu
akivaizdžiai susiję su pašlijusia apskaita.
Tonos
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28 pav. Vėgėlių sugavimai 1947–2008 m. periodu
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29 pav. Sugrupuoti Kaliningrado sr. ir Lietuvos žvejų vėgėlių sugavimai
(tonomis) Kuršių mariose 1950–2008 m. periodu

Kasmetinį įvairių žuvų sugavimų dydį lemia keli pagrindiniai
veiksniai – ištekliai, pasirinktų žvejybos įrankių efektyvumas,
žvejybos intensyvumas, trukmė, laikas (Nikolskij, 1965).
Efektyviausias vėgėlių žvejybai laikotarpis neretai sutampa su labai
nepalankiomis oro sąlygomis, nes Kuršių marios, Nemuno žemupys
dažnai užšąla gruodžio mėnesį, kai vyksta pati intensyviausia vėgėlių
migracija. Dėl to kai kuriais metais apie pusę mėnesio negalima
vykdyti jų žvejybos, o tai veikia sugavimų dydį.
Padidėjusius vėgėlių sugavimus 6–7-uoju dešimtmečiais J.
Maniukas (1959) aiškino žvejybos intensyvumo sumažėjimu II
pasaulinio karo metais. Tačiau mūsų surinkti ir išanalizuoti
duomenys rodo, kad vėgėlių išteklių ir sugavimų kaita yra susijusi su
šaltų ir šiltų žiemų kaita. Vėgėlės iš daugelio kitų žuvų išsiskiria
dideliu vislumu ir ilga ikrų inkubacija, trunkančia 2–3 mėn.,
įvairuojančiom tuo metu aplinkos sąlygoms. Tai reiškia, kad
kiekvienos atskiros metinės generacijos gausa priklauso ne tik nuo
reproduktorių ar jų atidėtų ikrų kiekio, bet ir nuo ikrų inkubacijos
sąlygų žiemą.

53

Remiantis prielaida, kad žema žiemos temperatūra yra būtiniausia
sąlyga gausiai generacijai atsirasti, buvo plačiau išanalizuotos šios
priklausomybės.
Pirmoji: žiemos šiltumas ar šaltumas (sausio ir vasario mėnesių
vidutinės temperatūrų suma) po ketverių metų turėtų paveikti
kasmetinius vėgėlių sugavimus. Į verslinius laimikius pirmąkart
gausiau pakliūna 4-erių metų žuvys ir jų įtaka bus juntama dar
ketverius metus (Švagždys, 2002). Grafiškai palyginus žiemos
temperatūrą ir sugavimus po ketverių metų matyti, kad vėgėlių
sugavimai mažėdavo, jei prieš ketverius metus vyraudavo šiltos
žiemos (jų vidutinė sausio ir vasario temperatūrų suma būdavo
aukštesnė nei -8ºC ). Jei nusistovėdavo šaltos žiemos (vidutinė sausio
ir vasario temperatūrų suma būdavo žemesnė nei -8ºC), sugavimai
išaugdavo. Žiemos oro temperatūrų ir vėgėlių sugavimai po ketverių
metų turi neigiamą koreliaciją (30, 31 pav.).
Temperatūra
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30 pav. Suminė žiemos temperatūra (prieš ketverius metus)
ir vėgėlių sugavimai (r= -0,6; p<0,0001)
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31 pav. Suminė žiemos temperatūra (prieš ketverius metus) ir vėgėlių
sugavimai (panaudojus slenkamus ketverių metų vidurkius)
(r= -0,8; p<0,0001)

Antroji: suskirsčius Kaliningrado srities žvejų kasmetinius sugavimus į
didelių (didesnių nei 35 t per metus) ir mažų (mažesnių nei 35 t per metus)
sugavimų periodus ir juos palyginus, koks buvo žiemų šaltumas tais pačiais
periodais, bet prieš ketverius metus, gaunama taip pat aiški tarpusavio
atvirkštinė priklausomybė (r=0,8) (32 pav.). Tai patvirtina prielaidą, kad
vėgėlių ištekliai žymiai didėja po besitęsiančių šaltų žiemų. Kuo šaltų žiemų
periodas ilgesnis, tuo sugavimai (pvz., 9-ajame dešimtmetyje) būna didesni.
Vėgėlių sugavimai
Sausio ir vasario orų temperatūros
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32 pav. Vidutinė žiemos temperatūra (prieš 4 metus) ir vidutiniai vėgėlių
sugavimai atskirais periodais
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Trečioji: kaip jau buvo nagrinėta anksčiau, žiemos šaltumas ir
upių hidrologinis režimas yra tiesiogiai susiję (33 pav.).
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33 pav. Vandens lygis Nemune ties Rusne ir vidutinės žiemos
(sausio, vasario) temperatūrų sumos

Pagal slenkamus ketverių metų vidurkius, 1965–2008 m. sausio ir
vasario mėnesiais Nemuno vandens nuotėkių suma ir vėgėlių
sugavimai (po ketverių metų) taip pat turėjo neigiamą koreliaciją (r=0,6; p<0,001) (34 pav.).
Vėgėlių sugavimai
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34 pav. Vėgėlių sugavimai ir Nemuno nuotėkis sausio vasario mėn.
prieš ketverius metus
(pagal slenkamus 4 metų vidurkius) (r=-0,6; p<0,001)
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Vėgėlių išteklius aštuntajame ir dešimtajame dešimtmečiais
drastiškai buvo paveikusios kelios itin šiltos, be ledo dangos žiemos.
Po šių anomalinių žiemų praėjus ketveriems metams vėgėlių
sugavimai tapdavo rekordiškai maži (35 pav.).
Vėgėlės

Potvynio data
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80

35 pav. Lietuvos žvejų vėgėlių sugavimai
ir potvynio data prieš ketverius metu
1955–2008 m. periodu ( r=0,5; p<0,05)

Šiltą žiemą sniegas kelis kartus nutirpsta ir vanduo suteka į upes.
Po šaltos žiemos potvynis būna tik pavasario antroje pusėje.
Visuotinis klimato atšilimas pastaraisiais metais pavasarinius
potvynius dažnai pavertė žiemos potvyniais ar polaidžiais, tad
šiltesnėmis žiemomis vandens lygis Nemune visuomet aukštesnis nei
šaltesnėmis. Tai sutrikdė įprastas vėgėlių reprodukcijos sąlygas.
Potvynių metu sustiprėjusi srovė ir jos plukdomi bei nusėdę
nešmenys dažnai keičia upių dugno reljefą. Tuo pačiu žiemos
potvynių ar polaidžių metu kinta vėgėlių nerštaviečių būklė –
sustiprėjusi srovė gali išsklaidyti ar sunaikinti didžiąją dalį ten
inkubuojamų ikrų.
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Grupinės regresijos analizė taip pat patvirtina gamtinių veiksnių
įtaką vėgėlių reprodukcijai. Vėgėlių sugavimai paskutinius XX a.
ketverius dešimtmečius (R²=0,63; p<0,001) buvo priklausomi nuo
žiemos šaltumo – vidutinės. oro temperatūros sumos sausio ir vasario
mėnesiais. Nemuno ledonešio data ir vidutinis žiemos debito dydis
pasižymėjo perpus mažesniu poveikiu (žr. beta), be to, buvo
statistiškai nepatikimi( p>0,05) (8 lentelė).
8 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių
standartizuoti beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: vėgėlių sugavimai po ketverių metų
Nepriklausomi faktoriai (X)

beta

X1

Sausio ir vasario orų temperatūra

-0,761430

X2

Sausio ir vasario Nemuno nuotėkis

0,428621

X3

Nemuno potvynio data

0,403993

4.2.1.2

p
0,015
0,060
0,092

Sykai

Baltijos sykai priklauso praeivių žuvų grupei, kurios iš jūros
migruoja neršti į pietvakarinę Kuršių marių dalį. Jų nerštinė
migracija vyksta rudenį, nerštas – lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
Baltijos sykai pirmąkart subręsta 5–7 gyvenimo metais, būdami 30–
34 cm ilgio, 377–535 g svorio (Gaigalas, 2001).
Pastaraisiais metais sykų Kuršių mariose sugaunama vos keletas tonų
per metus, o ankstesniais metais jie buvo svarbi verslinė žuvis (Benecke,
1881). Turimais statistiniais duomenimis, sykų sugavimai mariose
tarpukario 1927–1938 m. laikotarpiu kito nuo 25 iki 100 t, vidutiniškai
prilygo 44 t per metus (Maniukas, 1959). XIX a. jų sugavimai,
sprendžiant pagal žvejybos intensyvumą ir naudojamus įrankius, turėjo
būti dar didesni. XX a. antroje pusėje sykų ištekliai ir sugavimai
palaipsniui ėmė mažėti: 6-jame dešimtmetyje vidutiniškai sugautos 32 t,
7-jame dešimtmetyje – 22,3 t, 8-jame – 19,6 t, 9-jame – 6,6 t, 10-jame –
4,4 t (36, 37 pav.). Didžioji dalis sykų yra sugaunama Kaliningrado srities.
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vandenyse. Lietuvos žvejų dalis santykinai sudarydavo nuo 2 iki 22 %,
vidutiniškai 16% nuo bendro kiekio (38 pav.).
Bendras sugavimas
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36 pav. Sykų sugavimai 1927 – 2008 m. periodu

Duomenų apie sykų dydį ir amžių yra surinkta nedaug, nes sykai
gana retos žuvys. K. Gaigalas (2001) teigia, kad vidutinis sugaunamas
sykų dydis paprastai būna 37–45cm, svoris – 650–1200 g, amžius – 6–
8 metai. Tačiau Kuršių marių žvejų verslininkų liudijimais, didžioji
dalis sykų sugaunami 70 mm akytumo tinklaičiais, jų ilgis viršija pusę
metro, o svoris apie 1,5 – 2,5 kg. Taigi, tai būtų 8–12 metų žuvys. Į
kitus įrankius – tokius kaip 45 mm akytumo tinklaičiai, velkami tinklai
ar gaudyklės – sykai pakliūna retai.
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37 pav. Sugrupuoti sykų sugavimai (tonomis) 1950–2008 m. periodu
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38 pav. Santykiniai sykų sugavimai 1950 – 2008 m. periodu

Tausojant sykų išteklius, taikytos žvejybos reguliavimo
priemonės. Nuo 1960 m. nustatytas minimalus leistinas dydis (l=32
cm), nerštavietėse (trijuose žvejybos baruose) apribotas žvejybos
laikas. 1975 m. apribota žvejyba jau penkiuose žvejybos baruose, o
nuo 1985 m. sykų verslinė žvejyba penketui metų buvo uždrausta.
Nežiūrint į šiuos taikytus sykų žvejybos draudimus ir apribojimus, jų
ištekliai nepakito, o pastaraisiais metais tapo dar menkesni.
Yra įvardijama keletas sykų sugavimų ir išteklių mažėjimo
priežasčių:

L. Samochvalovos (1985), R. Repečkos ir kt. (1998)
duomenimis, sykų išteklių mažėjimas siejamas su
pablogėjusiomis reprodukcijos sąlygomis ir intensyvia
žvejyba.

K. Gaigalo (2001) nuomone, laimikių mažėjimą Kuršių
mariose daugiausiai veikė antropogeninės veiklos veiksniai –
didelis
vandens
užterštumas
pirmaisiais
pokario
dešimtmečiais, intensyvi žvejyba jūroje ir mariose tralais bei
neefektyvi šių žuvų neršto apsauga marių pietinėje dalyje.

M. V. Osadčij (2000) sykų išteklių priklausomybę sieja su
apibrėžtu nerštaviečių plotu.
Šio darbo autoriaus atliktos analizės duomenimis, Kuršių marių
kasmetiniai sykų sugavimai nesiejami su verslo sąlygomis: žiemos ir
rudens mėnesių temperatūra ar ledo reiškiniais (dangos trukme)
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mariose. Sykų sugavimų ir aplinkos poveikio tarpusavio
priklausomybė gauta analizuojant gamtinių sąlygų įtaką jų
reprodukcijai. Visiškai tikėtina, kad praėjus dešimčiai metų po šiltos
žiemos, kurios metu ledo danga mariose ir upėse būdavo nepastovi ar
trumpa, sykų bus sugauta daug mažiau (39 pav.).
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39 pav. Sykų sugavimai ir Nemuno potvynio data (prieš 10 metų)

Bet tai nebuvo pagrindinė priežastis, lėmusi sykų reprodukciją ir
sugavimus. Suskirsčius vidutinę žiemos temperatūrą ir sugavimus
pagal dešimtmečius, matyti, jog šaltesniais dešimtmečiais, kaip antai
1960–1969 m., sykų sugavimai po 10 metų mažėdavo tik mažesne
kreive nei šiltesniais (40 pav.).
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40 pav. Vid. sykų sugavimai ir vid. žiemos temperatūros atskirais periodais

Išnagrinėjus žiemą neršiančiųjų žuvų – vėgėlių ir sykų –
sugavimų kaitos santykį pagal aplinkos sąlygas, buvo įvertintas
bendras gamtinių veiksnių poveikis jų reprodukcijai. Panaudojus
RDA analizę, nustatyta, kad minėtų veiksnių poveikis paaiškina 60
% sugavimų kaitos (41 pav.). Galima teigti, jog nuo 1961 m. iki
XX a. pabaigos vidutinės žiemos mėnesių orų temperatūros veikė
vėgėlių ir sykų išteklius. Kuo žiema šaltesnė (žiemos temperatūra),
tuo vėgėlių sugavimai nuo neršto praėjus ketveriems–šešeriiems
metams buvo didesni (marginalinis poveikio efektas (marginal effect,
toliau m.ef.) – 0,33; suminis efektas (conditional effect, toliau c.ef.) –
0,24 su p=0,005). Nemuno debitas taip pat turėjo atvirkštinę
priklausomybę (m. ef. – 0,34; c.ef. – 0,34 su p=0,005). Vėlyvas
Nemuno potvynis (data) veikė pozityviai ( m.ef. – 0,30; c.ef. – 0,04,
p=0.02). Didesnę įtaką potvynio data turėjo vėgėlių, o ne sykų
reprodukcijai (41 pav.).
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41 pav. Žiemą neršiančių žuvų RDA analizė, kur: V– vėgėlių sugavimai po
ketverių metų, S– sykų sugavimai po septynerių metų, PD– Nemuno
potvynio data, D– Nemuno nuotėkis (debitas) sausio –vasario mėnesiais,
T– sausio ir vasario orų temperatūros. Juoda stora linija vaizduoja
nepriklausomus veiksnius, raudona plona– priklausomus.
Pastaba: duomenys transformuoti panaudojant
4 metų slenkamų vidurkių metodą.

Išnagrinėjus žiemą neršiančių žuvų: vėgėlių ir sykų sugavimų
kaitos santykį su aplinkos sąlygomis, buvo nustatytas skirtingas
gamtinių veiksnių poveikis reprodukcijai. Nuo 1961 m. iki XX a.
pabaigos žiemos mėnesių oro temperatūra buvo pagrindinis veiksnys
formuojantis vėgėlių išteklius – kuo žiema šaltesnė, tuo vėgėlių
sugavimai po ketverių – šešerių metų fiksuojami didesni. Nemuno
debitas taip pat turėjo atvirkštinę priklausomybę, nors nuotėkio kaita
turėjo mažesnę įtaką. Nemuno potvynio laikas veikė pozityviai. Sykų
reprodukcijai didesnę įtaką turėjo tik Nemuno žiemos nuotėkis.
Vadinasi, vėgėlių ištekliai ir sugavimų dydis galėjo būti glaudžiai
susijęs su klimato kaita.
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4.2.2

Ankstyvą pavasarį neršiančios žuvys
4.2.2.1

Stintos

Stintų reikšmė Pamario žuvininkystei yra ir visais laikais buvo labai
didelė. Remiantis statistiniais duomenimis, nuo 1927 m. tarpukario
metais stintų (kartu ir stintelių) sugavimai Kuršių mariose ir Nemuno
žemupyje kasmet siekdavo nuo 1,97 iki 8,83 tūkst. t, vidutiniškai 4,84
tūkst. t (Maniukas, 1959). Tuo laikotarpiu stintos ir stintelės laimikiai
sudarydavo vidutiniškai 56% visų sugaunamų žuvų kiekio. G. Marre
(1931) mini, kad 1924–1925 m. laimikiai buvo dar kelis kartus didesni.
Kokia buvo tuo laikotarpiu didstintės dalis, galime tik spėlioti, tačiau
remiantis atskirais epizodiniais duomenimis ir atsižvelgiant į vyravusius
žvejybos būdus galima daryti išvadą, kad stintų buvo sugaunama
santykinai daug mažiau nei stintelių.
XX a. antroje pusėje tiek stintų, tiek stintelių sugavimai žymiai
sumažėjo. Stintų sugavimas tik kelis kartus siekė 800–1000 t, taip pat yra
metų, kai per žvejybos sezoną jų sugauta vos keletą tonų (42 pav.).
Didžiausi Lietuvos žvejų laimikiai užfiksuoti pokario metais ir nuo dešimto
dešimtmečio; Kaliningrado srities žvejų – 8-ajame dešimtmetyje. (43 pav.).
Palyginti su kitomis žuvimis, stintų laimikiai vidutiniškai sudarydavo 3–
10 nuo bendro Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje sugautų žuvų kiekio.
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42 pav. Stintų sugavimai (tonomis) Kuršių mariose
ir Nemuno žemupyje 1947–2008 m.
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43 pav. Sugrupuoti Lietuvos ir Kaliningrado sr. stintų sugavimai (tonomis)
Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje

Į Nemuno žemupį iš Kuršių marių stintos pradeda migruoti
pasibaigus ledonešiui ir įšilus upės vandeniui iki 1–3C. Susiklosčius
specifinėms hidrologinėms sąlygoms, dalis reproduktorių plaukia neršti
į Miniją ar kitas upes. Per paskutinius penkis dešimtmečius į upes stintų
reproduktoriai vėliausiai pradėjo migruoti 1958 ir 1996 m. – balandžio
II dekadoje. Anksčiausia stintų imigracija pastebėta 1989, 1990,
1995 m. – vasario III dekadoje. 1994 m. stintos Nemuno deltoje per
žiemos potvynį buvo pasirodžiusios net sausio mėnesį.
Pavieniai stintų individai subręsta antrais gyvenimo metais,
būdami 12,2 cm ilgio ir 13,8 g svorio (Virbickas, 1986; Mištautaitė,
1980; Gaigalas 2001). Masiškai į nerštavietes migruoja 3–5 metų,
rečiau 6–7 metų amžiaus. Laimikių pagrindą pagal santykinį individų
skaičių dažniausiai sudaro 3–4 metų amžiaus, pagal svorį – 4 metų, o
kartais ir 5 metų amžiaus žuvys (Švagždys, 1998). Būtina pažymėti,
kad pradėjus intensyviai selektyviais įrankiais žvejoti vyresnio
amžiaus žuvis Baltijos jūros priekrantėje, kur 18–20 mm akytumo
tinklaičiais gaudoma stambi 4–5 metų amžiaus stinta, vidutinis
reproduktorių ilgis ir amžius nerštavietėse ėmė trumpėti (LVŽŽTC
ataskaitos, 1992 – 2009 m.).
Analizuojant daugiametę stintų žvejybos eigą, yra nustatyta, kad
verslo įtaka stintų ištekliams nėra vienareikšmė ir sugavimai ne
visada tolygiai atspindėdavo išteklių dydį (Švagždys, 1998). Kadangi

65

iki 1995 m. kartais net 90% stintų buvo sugaunama upių žemupiuose
nerštinės migracijos metu, gamtinės sąlygos (vandens lygis deltoje ir
pavasario vandens temperatūros eiga) žvejybos efektyvumui
turėdavo ir dabar turi nemažą reikšmę. Pavyzdžiui, 2000 m. stintų
migracija į upes prasidėjo kovo mėnesio pirmomis dienomis. Bet
vyraujantys šalti orai, kai vandens temperatūra neviršijo 3ºC,
neskatino migracijos suintensyvėjimo. Didžiausi žvejų laimikiai
užfiksuoti po didesnio nei 3ºC vandens temperatūros pakilimo (III
kovo dekadoje), o jų žvejyba baigėsi upės vandeniui įšilus per 6 –
7ºC (44 pav.).
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44 pav. Stintų žvejybos efektyvumas ir vandens temperatūra Nemune
2000 m. pavasarį

2001 m. metais stintų masinė migracija prasidėjo kovo 12 d., kai
vandens temperatūra pasiekė 3ºC, migracijos pikas užfiksuotas kovo
16–18 d. Nors migracijos piko dienomis prasidėjo orų atšalimas ir tai
veikė vandens temperatūrą, sprendžiant pagal žvejų sugavimus,
stintų būriai į nerštavietes kilo intensyviausiai (45 pav.). Kovo III
dekadą dėl užsitęsusių šaltų orų stintos į upes traukė labai silpnai.
Kitas migracijos suaktyvėjimas ir laimikių pagausėjimas augo su
vandens temperatūros kilimu. Vandens temperatūrai viršijus 6–7ºC,
dauguma stintų jau buvo įmigravusios iš marių į upes, telkėsi
nerštavietėse, todėl žvejų laimikiai Nemuno deltoje sumenko.
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45 pav. Stintų žvejybos efektyvumas ir vandens temperatūra Nemune
2001 m. pavasarį

Taigi, masinis stintų traukimas į upes dažniausiai prasideda nuo
3ºC, kur jos gali būti sėkmingai gaudomos, nors vėliau vanduo gali ir
atšalti. Jei pavasaris šiltas (vėlyvas) ir vandens temperatūra pastoviai
kyla, stintų reproduktoriai upėje užsibūna neilgai. Tuomet
vienkartiniai sugavimai gali būti gausūs, bet per trumpą žvejybos
laikotarpį neįmanoma sugauti daug žuvų. Stintų sugavimą dar
mažina keblesnė sugautų stintų realizacija ir žvejų nuovargis, o ir
vandeningo potvynio metu dalis žvejybos vietų gali būti apsemta, tad
žvejoti gali ne visos grandys.
Per šaltą ir užsitęsusį (ankstyvą) pavasarį stintos nerštaviečių link
migruoja lėtai, atskirais padrikais būriais. Tuomet žvejybos
efektyvumas krinta, bet pailgėjus žvejybos laikui didėja bendras
metinis laimikis.
Vidutiniškai stintos į upes migruoja apie dvi savaites, užfiksuota
trumpiausia migracija truko 7 dienas (1996 m.) , o ilgiausia – 40 parų
(1995 m.).
Išanalizavus ir palyginus bendrus metinius stintų sugavimus ir
stintų migracijos į upes trukmę (taip pat ir žvejybos dienų upėse
skaičių) matyti tarpusavio priklausomybė (koreliacija r=0,5;
p<0,001)(46 pav.).
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Palyginus šią priklausomybę tarp atskirų valstybių, matyti, kad
Kaliningrado sr. žvejų sugavimų priklausomybė buvo didesnė
(1965–1993 m. laikotarpio regresinės analizės koreliacija:
kaliningradiečių r=0,6; p<0,001, Lietuvos žvejų – r=0,3; p>0,05)
Stintų migracijos trukmė upėse koreliavo ir su Nemuno
pavasarinio ledonešio data (r=-0,5; p<0,001) (47 pav.).
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47 pav. Stintų migracijos į upes trukmė ir Nemuno ledonešio pradžios data

Remiantis tuo, kas buvo pasakyta, galima teigti, kad stintų sugavimai
upėse gali priklausyti nuo stintų migracijos trukmės: kuo vėliau prasideda
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pavasarinis ledonešis, tuo didesnė tikimybė, kad bendras stintų sugavimas
bus mažesnis. XX a. antroje pusėje rekordiniai stintų sugavimai užfiksuoti
po itin šiltų žiemų – 1973, 1974, 1975, 1977, 1989, 1992 metais. Išvardintų
metų vidutinė stintų migracijos (žvejybos) trukmė upėje vidutiniškai prilygo
21 dienai, o vidutinis sugavimas – 800 t. Tačiau Lietuvos žvejų dalis – 145 t
arba tik 18% nuo bendro sugauto metinio stintų kiekio.
Stintų sugavimų priklausomybė nuo klimato charakteristikos išryškėja
panaudojus slenkamųjų skaičių metodą. Temperatūros įtaka sugavimams
upėse nustatyta, kai slenkamųjų skaičių metodu buvo palyginti kovo
mėnesio oro temperatūros vidurkis su stintų sugavimų vidurkiu. Orų
vidurkis apskaičiuotas kas ketveri metai, nes pastebėta tendencija, kad
ekstremalių žiemų kartojimuisi yra būdingas 8 metų ciklas, t. y. po trijų–
penkių šiltesnių žiemų ateina kelios šaltos žiemos (Bukantis,1996). Stintų
sugavimų vidurkis apskaičiuotas kas treji metai, nes laimikių pagrindą
sudaro dažniausiai trijų amžiaus grupių – 3–5 metų žuvys (Švagždys,
1998). Nuo 1965 m. gaunama priklausomybė (koreliacija r=0,7;
p<0,0001) rodo, kad pakilus kovo mėnesio vidutinei oro temperatūrai
per – 1ºC, bendras stintų sugavimas dažnai būdavo didesnis nei 300 t
(48 pav.). Taip pat tai rodo, kad nuo septintojo dešimtmečio stintų žvejyba
mariose ir upėse buvo pakankamai gerai išplėtota ir intensyvi.
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Apibendrinus visus išvardintus teiginius, galima daryti išvadą,
kad žiemą ir pavasarį susiklosčiusios gamtinės sąlygos iš dalies jau
lemia sugavimus. Tačiau kyla klausimas, kodėl pastaraisiais metais,
kai vyraudavo šiltos žiemos ir žvejybos laikas upėse buvo ilgas,
stintų sugavimai ne visada būdavo dideli? Kiek versliniai sugavimai
siejosi su jų ištekliais?
Yra keletas skirtingų nuomonių apie stintų išteklių kitimo
priežastis. J. Maniukas (1959) pirmasis išsakė mintį, kad Nemuno
hidrologinio režimo pakitimas ir nuotėkio sumažėjimas buvo
pagrindinis veiksnys, dėl kurio sumažėjo stintų sugavimai jau 6ajame dešimtmetyje. K. Gaigalas ir V. Mištautaitė (1980) buvo tos
nuomonės, kad Nemuno nuotėkio sureguliavimas stintų sugavimams
ir ištekliams, skirtingai nei kitoms praeivėms žuvims, jokios įtakos
neturėjo, o netgi atvirkščiai, padidino.
Šio darbo autoriaus išanalizuotos verslo sąlygos ne tik paaiškina
sugavimų kaitą, bet ir parodo stintų išteklių formavimosi sąlygas.
Pagrindinės nuostatos šiuo klausimu būtų:

Žvejybos sąlygos Nemune turi įtakos stintų laimikiui. Tai
reiškia, kad sugavimas gali neatspindėti išteklių dydžio.

Žvejyba upėse vyksta trumpai (vidutiniškai apie 2–3
savaites) ir žvejojama tais pačiais įrankiais.

Stintų kartos gausumas, kaip ir daugelio žuvų, turėtų
susiformuoti ankstyvose lervučių ir mailiaus raidos stadijose.

Nemuno nuotėkis ir terminis režimas yra pagrindiniai
veiksniai, lemiantys Kuršių marių, kaip telkinio,
produktyvumą.

Iš stintų reproduktorių dažniausiai vyrauja 3–4, rečiau – 5
metų žuvys.
Vadinasi, atskaitos taškas, kuomet susiformuoja versliniai stintų
ištekliai, turėtų būti reprodukcijos sąlygos prieš trejus–ketverius
metus.
Kadangi stintų reproduktoriai į upes pakyla tik neršti, yra
prielaidų manyti, kad jų migracijos trukmė atitinka reprodukcijos
sąlygų kokybę. Kuo sparčiau šyla vanduo, tuo greičiau stintos
išneršia. Esant palankioms reprodukcijos sąlygos, jų nerštas turėtų
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tapti efektyvesnis. Nuo 1977 m. iki 2000 m. tai patvirtina
egzistuojanti teigiama (koreliacija r=0,7; p<0,001) migracijos
trukmės ir vandens įšilimo nuo 0 iki 5ºC priklausomybė(49 pav.).
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49 pav. Stintų migracijos trukmė(intensyvios žvejybos dienos )
ir vandens temperatūros kaitos dinamika
Pastaba: koeficientai k=1: intensyvios migracijos dienos – 17 dienų;
0–5ºC – 24 dienos; 3–5ºC – 8 dienos;

Kita svarbi reprodukcijos sąlyga, lemianti išsiritusių lervučių
išgyvenimą, yra tuo metu Nemune susiformavusi mitybos bazė.
Mitybos bazė visiškai priklauso nuo vandens nuotėkio: vandeningais
metai kelis kartus išauga biogeninių bei organinių medžiagų kiekis –
pagrindas fito-zooplanktonui tarpti (Červinskas, 1959). Tai reiškia,
kad stintų ištekliai (sugavimai) turėtų išaugti praėjus ketveriems
metams po vandeningo, šilto, dažnai vėlyvo pavasario, o stintų
reproduktoriai upėje užsibūna trumpai. Palyginus stintų migracijos
trukmę upėje ir sugavimus po ketverių metų, 1969–1992 m.
laikotarpiu gaunama atvirkštinė priklausomybė (50 pav.). Ši
priklausomybė yra būdingesnė kaliningradiečių (koreliacija r=–0,5;
p<0,05), o ne lietuvių žvejų (koreliacija r=–0,3; p>0,05) laimikiui.
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50 pav. Stintų migracijos trukmė upėje ir sugavimai po ketverių metų
(r=-0,5; p<0,05)

Rekordiniai stintų sugavimai užfiksuoti tais metais, jei stintų
migracijos trukmė upėje prieš ketverius metus truko tik 5–10 dienų,
vidutiniškai perpus trumpiau už daugiametį vidurkį. Hidrologiniai
parametrai – vandens lygis Nemuno žemupyje – reprodukcijos
metais viršijo normą ir sparčiai šilo (51 pav.).
Klimato šilimas neigiamai veikė stintų išteklius daugelyje
Pabaltijo telkinių (Kangur ir kt., 2007). Atlikta ilgalaikių duomenų
analizė leidžia teigti, kad stintų išteklių ir sugavimų fliuktuacijos
atspindėdavo klimato kaitą. XX a antroje pusėje kelis dešimtmečius
kas ketveri metai po kelių šaltų žiemų periodo Lietuvoje
įsivyraudavo šiltos žiemos ( Bukantis, 1994). Taigi, per vėlyvus,
vandeningus, šiltus pavasarius susiformuodavo gausingos kartos, o
po ketverių metų, prasidėjęs ankstyvas, ilgas, šaltas pavasaris
leisdavo išteklius, ypač Kaliningrado srities žvejams, maksimaliai
išnaudoti. Šios išvardintos kintančios klimato ir nuo jų priklausomos
verslo ir reprodukcijos sąlygos 8–ajame dešimtmetyje galėjo įteigti
klaidingą nuomonę, kad Nemuno sureguliavimas ir nuotėkio
sumažėjimas stintų ištekliams įtakos neturėjo.
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51 pav. Stintų sugavimai (po 4 metų) ir jų reprodukcijos sąlygos: vandens
lygio ir temperatūros kaitos dinamika
Pastaba: koeficientai k=1: vidutinis vandens lygis pavasarį ties Rusne – 236 cm;
vidutinis vandens įšilimas – 8–10 dienų; vidutinis daugiametis sugavimas – 275 t

Analizuojant gamtinių sąlygų įtaką neršto efektyvumui pastebėtas
dėsningas ryšys tarp pavasarinių oro temperatūrų stintų reprodukcijos
laikotarpio ir jų sugavimų dydžio vėlesniais metais. Vidutinė kovo mėnesio
orų temperatūra, taip pat kovo ir balandžio mėnesių temperatūros skirtumai
turėjo poveikį stintų ištekliams, o po to ir sugavimams po 3–5 metų.
Slenkamų vidurkių metodu palyginus ketverių metų orų vidurkius ir trijų
metų stintų sugavimų vidurkius, bet po 4 metų išryškėjo tokia priklausomybė:

Nuo 1965 m. aukštesnė kovo mėnesio temperatūra po ketverių
metų stintų sugavimus paveikdavo neigiamai. Jei temperatūra
žemėdavo – atitinkamai išaugdavo sugavimai (52 pav.).

Nuo 1947 m. kovo ir balandžio temperatūros skirtumo dydis po
ketverių–penkerių metų proporcingai didindavo stintų laimikius.
Toks pavasarinės temperatūros skirtumas charakterizuoja pavasario
eigos staigumą, greitesnį vandens įšilimą, o tai sudaro palankesnes
sąlygas mitybos bazei plėtotis ir stintų lervutėms išgyventi (53 pav.).
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Tačiau tokia išnagrinėta priklausomybė nėra matematiškai patikima.
Reprodukcijos sąlygos buvo sutapatintos su sugavimais, o pastarieji,
kaip anksčiau buvo minėta, galėjo priklausyti nuo atskirais periodais
vykdyto žvejybos intensyvumo ir ne visuomet atspindėti išteklių dydį.
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52 pav. Stintų sugavimai (pagal slenkamus trejų metų vidurkius) ir kovo
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Kitas svarbus veiksnys, galintis turėti įtaką stintų išteklių dydžiui,
yra plėšriųjų žuvų poveikis. Kuršių mariose stintomis minta
plėšriosios žuvys – sterkai, vėgėlės (Rudzianskiene, 1988;1989), o
Baltijos jūroje – menkės (Voigt, 1987; Gislason, 1999). Palyginus
plėšriųjų žuvų ir stintų sugavimus matyti, kad, didelę įtaką stintų
ištekliams galėjo turėti sterkų ir menkių ištekliai. Jų maksimalūs
sugavimai 9-ajame dešimtmetyje pastebimai turėjo įtakos stintų
sugavimams (54, 55 pav.). Sterkų ir menkių išteklių pagausėjimas
paaiškina stintų sugavimų sumažėjimą 1979–1987 m., nors
reprodukcijos ir žvejybos sąlygos buvo palankios.
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Išnagrinėti tarpukario periodo išteklių kaitos priežastis gana
sudėtinga, nes nėra pradinės medžiagos apie stintų ilgius ir amžių,
migracijos trukmę, laiką, reprodukcijos sąlygas, biogeninių
medžiagų kiekį vandenyje. Tačiau sugretinus turimą medžiagą –
stintų (kartu ir stintelių) sugavimus ir prieš ketverius metus buvusio
potvynio laiką – kaip vieną iš reprodukcijos sąlygų, gaunama
teigiama priklausomybė (koreliacija r=0,6; p<0,05)(56 pav.).

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 metai

56 pav. Ledonešio laikas ir stintinių žuvų sugavimai po ketverių metų
(r=0,6) XX a pirmoje pusėje

Vadinasi, vėlyvas ir vandeningas potvynis bei tarpukario laikais
nulemdavo stintų laimikių dydį. Taip pat tai įrodo, kad XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje bendroje laimikių statistikoje didstintės
galėjo sudaryti nemažą dalį. Kai kuriais metais sugavimai dideli ir
penktais metais po vėlyvo potvynio. Tai galėtų reikšti, kad
tuometinėje reproduktorių sudėtyje nemažai buvo ir vyresnių, 5 metų
amžiaus stintų – mobilių, greitų ir stiprių žuvų. Gal dėl šios
priežasties tarpukario laikotarpiu dalis stintų numigruodavo iki
Kauno, o amžiaus pradžioje – iki Baltarusijos (Žukov, 1952).
Atlikus stintų sugavimų grupinės regresijos analizę per
paskutinius XX a. keturis dešimtmečius, galima išskirti šiuos
statistiškai patikimus aplinkos veiksnius. Stintų laimikiai (R²=0,77;
p<0,001) žvejybos metu buvo priklausomi nuo potvynio laiko, o
išteklių reprodukcijai teigiamą poveikį turėjo prieš ketverius metus
buvęs vėlyvas pavasaris – mažas kovo vandens debitas, žema kovo
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mėnesio oro temperatūra. Išteklius stipriai veikė menkių gausa
Baltijos jūroje. (9 lentelė).
9 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių
standartizuoti beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: stintų sugavimai
Nepriklausomi faktoriai

beta

Potvynio data žvejybos metais

-0.611247

Menkių sugavimai, Baltijos jūra 26 raj.

-0.480373

Skirtumas tarp balandžio–kovo orų
temperatūrų prieš 4 metus
Nemuno nuotėkis kovo mėn. prieš 4
metus

4.2.2.2

-0.334299
-0.557839

p
0.000003
0.001887
0.001685
0.000001

Stintelės

Per visą Kuršių marių žvejybos istoriją nė vienų žuvų sugavimai
nepasižymėjo tokia didele laimikių variacija kaip stintelių.
Kasmetiniai sugavimai buvo itin dinamiški, o jų dydis kasmet galėjo
skirtis kelis ar kelias dešimtis kartų. Nepaisant to, stintelių verslinių
laimikių dydį XX a. galima suskirstyti į tris periodus:
– maksimaliųjų sugavimų – tarpukario laikotarpis, nuo 1917 iki
1938 m.;
– vidutinių sugavimų – antra XX a. pusė iki 10-tojo dešimtmečio;
– minimaliųjų sugavimų – paskutinis XX a. dešimtmetis – XXI a.
pradžia.
G. Marre (1931, 1933), W. Nolte (1939), E. D. Noskovos (1968)
pateikti statistiniai duomenys rodo, kad stintelių sugavimai 1916–
1926 m. vidutiniškai siekė 7,5 tūkst. t, kito – nuo 630 t (1919 m.) iki
20,5 tūkst. t (1925 m.). 1927–1938 m. stintelių sugavimai
vidutiniškai siekė 4,8 tūkst. t, įvairavo nuo 1,4 tūkst. t (1928 m.) iki
8,8 tūkst. t (1936 m.) J. Maniuko (1959) pateikti XX a. tarpukario
stintinių žuvų sugavimų duomenys šiek tiek mažesni (57 pav.).
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57 pav. Stintelių sugavimai Kuršių mariose 1917 – 1938 m. (Noskova, 1968 )
ir stintinių žuvų sugavimai Kuršių mariose 1927 – 1938 m .(Maniukas, 1959)

XX a. antroje pusėje stintelių laimikiai žymiai sumažėjo: 6-jame,
8-jame, 9-jame dešimtmečiuose vidutiniai sugavimai siekė 500–
700 t, tik 7-ajame dešimtmetyje – 1,4 tūkst. t (60 pav.). Nuo 1948 iki
1990 m. užfiksuoti penkeri maksimalių sugavimų metai, kai stintelių
per metus būdavo sugaunama po 2 – 3 tūkst. t. Tačiau šiuo
laikotarpiu maksimalūs sugavimai prilygo tik minimaliems
tarpukario sugavimams.
Paskutinis XX a. dešimtmetis apibūdinamas kaip stintelių išteklių
sunykimo ir depresijos laikotarpis. 1991 m. stintelių dar sugauta
120 t, o po kelerių metų šių žuvų sugavimų statistikoje jau tėra
užfiksuojama vos keletas tonų (58 pav.). Toks staigus sugavimų
mažėjimas negali būti grindžiamas žuvininkystės ūkių destrukcija,
verslo konjunktūra ar rinkos stoka.
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58 pav. Stintelių sugavimai Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje 1947–2008 m.

Pagrindinės stintelių žvejybos vietos yra pietrytinė marių dalis
ties Deimenos ir kitų upių avandeltomis, kur jos telkiasi į nerštinius
būrius. Ties Nemuno avandelta stintelės pavasarį į nerštinius tuntus
nesikoncentruodavo, tad Lietuvos dalyje buvo žvejojamos retai.
Kuršių marių stintelių ištekliams ir jų pokyčiams buvo skiriamas
nemažas dėmesys. E. Noskova (1968) disertacijoje išsamiai aprašė
stintelių biologiją – nerštavietes, nerštą, embrioninį periodą, augimo
tempą, migracijas, mitybą, žvejybą. Taip pat buvo nuosekliai
išnagrinėti atskirų veiksnių įtaka stintelių reprodukcijai.
Buvo nustatytos priežastys, kurios, E. Noskovos (1972) nuomone,
galėtų lemti atskirų generacijų gausą:

Stintelių ikrelių gyvybingumas kasmet kinta, nes tai lemia
nerštaviečių kokybė. Mažo vandeningumo metais ikreliai
vystosi ant smėlėto substrato, tuomet jų išgyvenimo
procentas yra mažas (iki 12%). Vandeningesniais pavasariais
stintelių nerštavietės (ties upių avandeltomis) yra nuklojamos
pernykščios augmenijos liekanomis. Tuomet ikrelių
išgyvenimo procentas didelis (iki 95%). Tačiau tyrimų
laikotarpiu priklausomybės tarp išgyvenusių ikrelių kiekio ir
sugavimų neaptikta.
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Stintelių mirtingumas lervutės stadijoje priklauso nuo
zooplanktoninių vėžiagyvių gausos ir kokybės. Lervutės,
pereidamos iš endogeninės į egzogeninę mitybą, sugeba atsirinkti
mitybos objektus ir maitinasi tik smulkiomis nauplijinėmis
kopepodų formomis. Išgyvenusių stintelių lervučių dalis, kartu ir
atskiros generacijos gausa tiesiogiai priklauso nuo smulkiųjų
vėžiagyvių, o ne nuo bendro zooplanktono gausos. Šis laikotarpis
yra laikomas pagrindiniu kritiniu stintelių gyvenimo (išlikimo)
momentu, lemiančiu jų išteklių dydį.
Stintelių kasmetinius išteklių svyravimus lemia gamtinės
sąlygos, tačiau bendrų išteklių sugavimų sumažėjimui
antroje XX a. pusėje įtakos turėjo padidėjęs plėšrūnų ir
karpinių žuvų (tokių, kaip karšiai) ištekliai. Karšių jaunikliai
iki ketverių – penkerių metų maitinasi zooplanktonu ir gali
sudaryti konkurenciją stintelėms.
Stintelių žvejybos laikotarpis sutrumpėjo, žvejyba vyksta tik
pavasariais, todėl ir laimikiai gali keistis nuo pavasarinio
neršto trukmės.

Vis dėlto šiuo metu, pagal E. D. Noskovos (1972) išsakytas
prielaidas, negalima paaiškinti pastarųjų metų stintelių išteklių
sunykimo. Kadangi stintelių išteklių kitimo priežastys buvo
nagrinėtos labai išsamiai, tačiau trumpą 1957–1966 m. laikotarpį,
būtina atlikti išsamesnę duomenų analizę.
Stintelių išteklių kitimo priežastys nagrinėtos atsižvelgiant į tuos
pačius veiksnius, kaip ir kitoms anksti pavasarį neršiančioms žuvims,
ir turėjusius įtakos reprodukcijos kokybei. Šie veiksniai yra gamtinių
sąlygų įtaka stintelių reprodukcijai, o po to sugavimams; plėšriųjų
žuvų poveikis ir santykis su išaugusiais kitų žuvų (karšių), kaip
mitybos konkurentų, ištekliais.
Žvejybos specifika. Stintelių žvejyba XX a. antroje pusėje
kardinaliai pakito. Tarpukariu kaip to meto pagrindinis žvejybos
objektas stintelės mariose būdavo gaudomos rudens–pavasario
sezonais. Nuo 5-ojo dešimtmečio, pakitus marių žuvų bendrijų
struktūrai, keitėsi žvejybos specifika, žvejybos būdai ir verslą
reguliuojančios žvejybos taisyklės. Stintelės Kuršių mariose
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gaudomos tik per pavasarinio neršto periodą masinėse jų
susikaupimo vietose. Todėl sutrumpėjus ir tapus priklausomai nuo
gamtinių sąlygų jų žvejybos trukmei, kaip ir stintoms, buvo vertinta
žvejybos sąlygų įtaką stintelių sugavimams ( 59 pav.).
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59 pav. Stintelių sugavimai, jų neršto* trukmė ir marių vandens
temperatūrų trukmė 3 – 6ºC ribose 1951 – 1966 m.
*Pagal Noskovos (1968) duomenis

Pavaizduotuose grafikuose matyti, jog stintelių sugavimus iki 7tojo dešimtmečio vidurio labiau lėmė žvejybos sąlygos (jų neršto
trukmė ar vandens 3–6°C temperatūra), o ne išteklių dydis. Tik
1965 m. stintelių santykinai sugauta daugiau nei tai leido žvejybos
sąlygos, o po metų, 1966 m., sugavimai sumažėjo, nors buvo gana
ilga žvejybos trukmė ir ištęstas nerštas. Nuo 7-ojo dešimtmečio
vidurio stintelių sugavimai galėjo tiksliau atspindėti išteklius ir
mažiau priklausyti nuo žvejybos sąlygų, kaip tai buvo pokaryje.
Plėšriųjų žuvų ir mitybos konkurentų poveikis. Stintelės yra
svarbios daugelio verslinių žuvų mitybai. Jų ikrais minta pūgžliai ir
ešeriai, o suaugusiais individais – ešeriai, sterkai ir kitos plėšriosios
marių žuvys (Noskova, 1968, Rudzianskienė, 1988, 1989, 1991).
Norint įvertinti plėšriųjų žuvų poveikį stintelių ištekliams buvo
palyginti jų sugavimai (60pav.)
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60 pav. Stintelių ir plėšrių žuvų: sterkų ir ešerių sugavimai antroje XX a. pusėje

Per maksimalius plėšrūnių sugavimus 6-ajame dešimtmetyje
stintelių sugavimai buvo truputį mažesni nei septintajame
dešimtmetyje, kai plėšriųjų žuvų sugauta žymiai mažiau nei
šeštajame dešimtmetyje. Tačiau vėliau, 8–10 dešimtmečiais, stintelių
ištekliai nyko, nežiūrint į tai, kad plėšriųjų žuvų sugavimai nekito.
Stintelių išteklius galėjo paveikti tik smarkiai išaugę sterkų ištekliai
1983–1985 m., kai nuo šių žuvų gausos buvo sunykę ir kiti
pagrindiniai jų mitybos objektai – pūgžliai ir stintos.
Tarpukaryje vidutinis ešerių ir sterkų sugavimas vidutiniškai
siekė 605 tonas per metus, o antroje XX a. pusėje – 554 tonas per
metus. Taigi, nors santykinis plėšriųjų žuvų poveikis stintelių
populiacijai galėjo būti mažesnis, pagal absoliučius sugavimus,
ešerių ir sterkų 1927–1938 m. būdavo sugaunama daugiau. Visi šie
duomenys leidžia teigti, kad plėšriosios žuvys XX a. negalėjo turėti
lemiamos įtakos stintelių išteklių kaitai.
Karšių išteklių gausėjimas galėjo paaštrinti miybos konkurencijos
santykius, nes, pagal J. Maniuko (1959) duomenis, karšių (kaip ir
visų kitų žuvų) jaunikliai maitinasi zooplanktonu. Karšių jauniklių
gausa turėtų priešingą poveikį stintelių ištekliams, kaip ir teigė
Noskova (1968). Po ketverių metų palyginus stintelių sugavimus su
karšių (1–4 m. amžiaus karšių jaunikliams pasiekus verslinį amžių),
82

tarpusavio priešingos priklausomybė neišryškėjo. Nuo 7-tojo
dešimtmečio vidurio stintelių ištekiai jau buvo intensyviai
eksploatuojami ir sugavimai atspindėjo jų išteklių dydį, o karšių
sugavimai, paveikti intensyvios ir silpnai reguliuojamos žvejybos,
sumažėjo. 7-ajame dešimtmetyje sugavimų priešingybė buvo
atsiradusi dėl skirtingų veiksnių, nevienodo žvejybos intensyvumo, o
ne traktuotina kaip tarpusavio priklausomybė (61 pav.).
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61 pav. Stintelių ir po keturių metų karšių sugavimai Kuršių mariose
antroje XX a. pusėje
Pastaba: duomenys transformuoti pagal ketverių metų vidurkius

Gamtinių sąlygų įtaka. Stintelės priklauso ultratrumpaamžių žuvų
grupei, subręsta po metų, todėl gamtinių sąlygų įtaka stintelių
ištekliams ir sugavimams turi būti pastebima jau sekančiais metais.
Buvo išanalizuotos tos gamtinės sąlygos, kurios susiklosto jų neršto
periodu ir gali teigiamai ar neigiamai paveikti stintelių išteklius. Tai
pavasarinės ir metinės oro temperatūros, upių hidrologinis režimas ir
ledo reiškinių įtaka, kritulių kiekiai.
Gamtinių sąlygų įtaka. Stintelės priklauso ultratrumpaamžių žuvų
grupei, subręsta po metų, todėl gamtinių sąlygų įtaka stintelių
ištekliams ir sugavimams turi būti pastebima jau kitais metais. Buvo
išanalizuotos tos gamtinės sąlygos, kurios susiklosto jų neršto
periodu ir gali teigiamai ar neigiamai veikti stintelių išteklius. Tai
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62 pav. Stintelių sugavimai ir kovo mėnesio vidutinės temperatūros
(prieš metus) XX a. antroje pusėje
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Vidutinė kovo mėn. temperatūra, ºC

pavasarinė ir metinė oro temperatūra, upių hidrologinis režimas ir
ledo dangos trukmės įtaka, kritulių kiekis.
Stintelių sugavimai buvo palyginti su kovo mėnesio vidutine oro
temperatūra ir balandžio bei kovo mėnesių temperatūros skirtumais
(62, 63 pav.). Kaip matyti iš grafikų, tarpusavio priklausomybė
išryškėjo tik nuo 8-tojo dešimtmečio. Stintelių sugavimai santykinai
būdavo didesni (1981 m., 1988 m., 1997 m.), jei prieš metus kovo
mėnuo būdavo šaltesnis, o skirtumas tarp kovo ir balandžio didesnis.
Jei pavasariai būdavo ankstyvi ir išsitęsę, t. y. kovo mėnuo sąlyginai
šiltas, po metų (pvz., 1972–1975 m.) stintelių sugavimai itin
sumažėdavo. Galima teigti, kad stintelėms palankesnės reprodukcijos
sąlygos susiklosto esant žemyninio tipo pavasariui. Iš 64 pav.
nubrėžto trendo matyti, kad antroje XX a. pusėje, augant vidutinei
kovo mėnesio temperatūrai, bendras stintelių sugavimas tapo
mažesnis.
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63 pav. Stintelių sugavimai ir kovo – balandžio mėnesių temperatūrų
skirtumai (prieš metus) XX a. antroje pusėje

Panaši priklausomybė pastebima tarp stintelių sugavimo ir žiemos
temperatūros. Palyginus stintelių sugavimus su A. Bukančio (1996)
išvardintomis anomalinėmis žiemomis, gauta stintelių sugavimų
priklausomybė matyti 10, 11 lentelėse.
1917–1998 m. po anomališkai šaltų žiemų, 12 iš 15 (80%) atvejų,
po metų stintelių sugavimai tapdavo didesni. Pagal absoliutų
laimikio svorį vidutinis stintelių sugavimas buvo beveik du kartus, o
pagal santykinį svorį – vidutiniškai tris kartus didesnis. Po
anomališkai šiltų žiemų stintelių sugavimai po metų tapdavo
mažesni – 12 iš 16 (75%) atvejų. Absoliutus laimikių sugavimas
sumažėjo vidutiniškai 2,3 karto, o santykinis – 2,5 karto.
Norint atmesti prielaidą, kad po šaltų žiemų staigesnė
temperatūros dinamika pavasarį gali sutrumpinti žvejybos trukmę, po
to riboti sugavimus, o ne teigiamai paveikti reprodukcijos sąlygas,
buvo palyginti stintelių sugavimai prieš anomališkai šaltas žiemas.
Šiuo atveju sugavimų dydis ir prieš anomališkai šaltas žiemas, ir po
jų kito vienodu santykiu, o pagal lyginamąjį laimikių svorį vidutinis
sugavimų dydis nesiskyrė.
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10 lentelė. Stintelių sugavimai po anomališkai šaltos žiemos
ir sekančiais metais, jų sugavimų skirtumai ir santykis
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Ne tik atskirų mėnesių, bet ir bendras klimato šiltėjimas taip pat
galėjo turėti neigiamos įtakos stintelių reprodukcijai. Palyginus
pirmojo pusmečio oro ketverių metų vidutinės oro temperatūros
vidurkį su analogišku sugavimų vidurkiu (slenkamųjų skaičių
metodu), pastebima, kad bendras klimato šiltėjimas, kurio pasekmė –
mažėjantis Nemuno nuotėkis balandžio–gegužės mėnesiais, turėjo
neigiamą poveikį stintelių sugavimams ( 64, 65 pav.).
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11 lentelė. Stintelių sugavimai po anomališkai šiltos žiemos ir
sekančiais metais,
jų sugavimų skirtumai ir santykis
Sugavimų
skirtumas,
tonos

Sugavimų
santykis

-9930

0,5

450

1,1

1925

Stintelių
sugavimai,
tonos
20510

1926

Stintelių
sugavimai,
tonos
10580

1930

3840

1931

4290

1949

230,9

1950

665,1

434,2

2,8

1952

1080,4

1953

126,7

-953,7

0,1

1957

1033,815

1958

388,5

-645,3

0,3

1961

2188,8

1962

1231

-957,8

0,5

1973

23,7

1974

8,5

-15,2

0,3

1975

4,3

1976

66,6

62,3

15,4

1983

569,8

1984

165,1

-404,7

0,2

1988

635,5

1989

6

-629,5

0,0

1990

154

1991

119,9

-34,1

0,7

1991

119,9

1992

59,9

-60

0,4

1992

59,9

1993

0

-59,8

0,0

1993

0

1994

2,9

2,8

29

1994

2,9

1995

2,4

-0,5

0,8

1995

2,4

1996

0,5

-1,9

0,2

2000

Stintelės

Sekantys
metai

Vidutinė pirmo pusmečio temperatūra

1800

6.0

1600
Sugavimai., tonos

7.0

5.0

1400
1200

4.0

1000
3.0

800
600

2.0

400

Temperatūra, °C

Anomališkai
šiltos žiemos

1.0

200

0
0.0
1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999

64 pav. Vidutinės pirmo pusmečio oro temperatūros ir stintelių sugavimai
po metų (pagal slankiuosius ketverių metų vidurkius) XX a. antroje pusėje
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Stintelės

IV- V vandens nuotėkis
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800

800
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600

Nuotėkis, m 3/s

2000

400

400

200

200

0
0
1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999

65 pav. Vidutinis Nemuno vandens nuotėkis balandžio – gegužės mėnesiais
ir stintelių sugavimai po metų (pagal slankiuosius ketverių metų vidurkius)
XX a. antroje pusėje

Kitas svarbus klimato rodiklis – ledo dangos trukmė ir potvynio
laikas upių žemupiuose – taip pat gali būti susijusi su stintelių
išteklių pokyčiais (66 pav.). Stintelių sugavimų statistikoje labai
išsiskiria stintelių sugavimų nuokrytis 1972–1975 m., kai prieš metus
ledo dangos upėse nebuvo arba ji išbuvo trumpą laiką. Praėjus
keleriems metams, 1980 m. ledo danga upėse išsilaikė iki balandžio
mėnesio, stintelių sugavimai 1981 m. išaugo iki 1,6 tūkst. tonų.
Daugelis maksimalių stintelių sugavimų užfiksuoti tais metais, jei
prieš metus ledas upėse išsilaikydavo iki balandžio mėnesio
pradžios. Bendrą stintelių sugavimų priklausomybę įtikinamai
iliustruoja potvynių laiko ir stintelių sugavimų 4 metų slenkamasis
vidurkis (67 pav.).
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66 pav. Potvynio data ir stintelių sugavimai XX a. antroje pusėje
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67 pav. Potvynio data ir stintelių sugavimai XX a. antroje pusėje
(pagal slenkamus ketverių metų vidurkius)

Tarpukaryje vėlyvas 1924 m. ledonešis po vienerių metų sutapo
su rekordiniu 1925 m. stintelių sugavimu. Tačiau buvo metų, kai
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ledonešis būdavo vėlyvas, stintelių sugavimai po metų iš dalies
nekisdavo. Maksimalūs sugavimai fiksuoti drėgnesniais metais, o
1925 m. rekordinis – sutapus šiems dviem veiksniams – vėlyvam
pavasariniam potvyniui ir maksimaliam kritulių kiekiui (68, 69 pav.).
XX a. antroje pusėje dėl anksčiau išvardintų priežasčių (žvejybos
specifikos, trukmės, eutrofikacijos, pakitusios marių žuvų bendrijos,
plėšriųjų žuvų išteklių ir kt.), kritulių veiksnys nebuvo žymus (70 pav.).
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68 pav. Potvynių datos ir stintelių sugavimai tarpukario laikotarpiu
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69 pav. Metinių kritulių kiekis ir stintelių sugavimai tarpukario laikotarpiu
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70 pav. Metinių kritulių kiekis ir stintelių sugavimai
(pagal slenkamus ketverių metų vidurkius) XX a. antroje pusėje

Atlikta stintelių sugavimų grupinės regresijos analizė (R²=0,81;
p<0,001) per paskutinius XX a. keturis dešimtmečius kaip statistiškai
svarbias išskiria šias pozityvias reprodukcijas sąlygas – kuo
vėlesnius Nemuno potvynius ir didelius Nemuno nuotėkius. Tačiau
labiausiai stintelių gausa siejosi su karšių sugavimais (12 lentelė).
12 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių standartizuoti
beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: stintelių sugavimai
Nepriklausomi faktoriai

beta

p

Nemuno potvynio data
prieš metus

0,675

0,00001

Nemuno debitai nuo sausio
iki kovo mėn. prieš metus

0,384

0,004

Karšių sugavimai po
4 metų

-0,971

0,00001

Nemuno nuotėkis antrame
pusmetyje prieš metus

0,333

0,004
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4.2.2.3

Pūgžliai

Kuršių mariose visais laikais pūgžliai buvo gausios žuvys, todėl ir
intensyviai žvejojamos. Didžiausi pūgžlių sugavimai statistikoje
pažymėti tarpukaryje – tada jie siekdavo 0,9 – 3,5 tūkst. t,
vidutiniškai – 2 tūkst. t per metus. Tuo metu Kuršių marios pagal
sugaunamų pūgžlių produktyvumą (12,2 kg/ha) buvo vienas
turtingiausių Europos telkinių, kur pūgžlių dalis laimikiuose sudarė
vidutiniškai 25 proc. Antroje XX a. pusėje pūgžlių sugavimai
sumažėjo 5 kartus, o jų dalis bendruose marių laimikiuose – iki 11
proc. Vidutinis sugavimas 1948–2000 m. buvo 480 t – 3 kg/ha, o
kasmetiniai sugavimai labai įvairavo. Jau 1985 m. bendras
sugavimas siekė tik 6,9 t, po ketverių metų 1989 m. – 2,23 tūkst. t.
Nuo XX a. vidurio Kuršių mariose užfiksuoti penki pūgžlių
sugavimų išaugimo pikai (71 pav.).
4000
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71 pav. Pūgžlių sugavimai (tonomis) Kuršių mariose 1927–2008 m. periodu

Pūgžliai yra trumpojo gyvenimo ciklo žuvys. Šiltavandeniuose
Europos telkiniuose dalis pūgžlių subręsta jau vienerių metų amžiaus
(Fedorova & Vetkasov, 1974; Craig, 1987). Kuršių mariose jie
subręsta būdami 4 cm ilgio, 2 metų amžiaus; išauga iki 10–15 cm ir
gyvena iki 10 metų (Kozlova, 1971). 1993–2006 m. tyrimų
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duomenimis, pūgžlių gaudyklėse vyraudavo 5–8 cm ilgio, 3–5 metų
pūgžlių reproduktoriai (13 lentelė) (Švagždys, 2009). Palyginus
esamą reproduktorių dydžius su jų dydžiais XX a. 6-jame
dešimtmetyje (14 lentelė), matyti, kad vidutinis populiacijos ilgis ir
amžius didėja. Pūgžliai Kuršių mariose pastambėjo, kai atsiradus
papildomiems
apribojimams,
jų
ištekliai
buvo
mažiau
eksploatuojami. Žvejybos intensyvumui įtakos turėjo ir sumažėjęs
ekonominis rentabilumas.
13 lentelė. Pūgžlių ilgių – amžiaus sudėtis pūgžlinėse gaudyklėse
1993–2007 m.
Metai

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1993–
2007 m.
Periodu

Vidutinis
ilgis,
cm±SD
Vidutinis
amžius,
±SD
Metai
Vidutinis
ilgis,
cm±SD
Vidutinis
amžius,
±SD

6.9±1.3

7.3±1.5

6.4±1.2

7±1.4

7.7±1.1

6,5±1.4

7,6±1.4

3,8±0.9

4,2±0.8

3,4±0.6

4,3±1

4,5±1.1

3,8±1

4,6±0.9

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

6,7±1,6

7,1±1,2

5,9±1.1

6,8±1,5

7,7±1.4

7,6±1,7

8,5±1,9

7,0±1,4

4±1,2

3,7±1,1

3,4±1

3,7±1,3

4,6±1,3

4,6±1,5

4,9±1,6

4,1±1,1

14 lentelė. Pūgžlių vidutinis ilgis pūgžlinėse gaudyklėse 1951,1955
– 1957 m. (Maniukas, 1959)
Metai

1951

1955

1956

1957

1951–
1956 m.
periodu

Vidutinis
ilgis, cm

6,0

6,8

6,3

5,7

6,2

Pūgžlių gausumo kaitos priežastys nagrinėtos atsižvelgiant į
pagrindinius populiacijos dydį lemiančius veiksnius – nerštinio tunto
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dydį, kaip reprodukcijos mastą, plėšrūnų poveikį ir gamtinių sąlygų
įtaką reprodukcijai.
Nerštinio tunto dydžio įtaka naujos generacijos gausai. Pūgžlių
sugavimai santykinai turėjo atspindėti jų išteklių būklę ir nerštinio tunto
dydį, kai specializuota jų žvejyba tarybiniais metais pamario žuvininkystės
ūkiuose nuo 1960 m. iki 1992 m. buvo vykdoma pastoviomis žvejybos
sąlygomis ir pastangomis: tose pačiose vietose, panašiu laiku, vienodais
įrankiais (Rusnės žuvininkystės ūkio 1960–1985 m. žvejybos ataskaitos).
Pritaikius autokoreliacijos analizę, buvo nagrinėtas reproduktorių
tarpusavio ryšys su naujų generacijų gausa tolimesnius devynerius
metus (sugavimų duomenys nuo 1948 iki 1997 m.). Ryšį tarp
nerštinio dydžio ir naujos generacijos gausos iliustruoja ši
priklausomybė (72 pav.). Kuo didesnė motininė banda, tuo didesnė
tikimybė, kad sugavimai po 4–6 metų bus mažesni ir atvirkščiai.
Tiesioginė priklausomybė galima tik tarp gretimų metų sugavimų, o
tai rodo, kad viena gausi (ar ne tokia gausi) naujų pūgžlių generacija
sugavimuose gali dominuoti kelis metus. Kadangi Kuršių mariose
subrendusių pūgžlių populiacija susideda iš 3–6 metų žuvų, naujų
kartų dydžiui motininė banda įtakos nagrinėtu periodu neturėjo.
Autocorrelation Function
RUFF (1948-1997)
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Standard errors are white-noise estimates)
Corr. S.E.
+.579 .1373
+.110 .1359
-.163 .1345
-.306 .1330
-.309 .1316
-.207 .1301
-.035 .1286
+.175 .1271
+.386 .1256
+.240 .1240
-.028 .1225
-.156 .1209
-.148 .1193
-.107 .1177
+.025 .1160
0
-1.0
-0.5
0.0
0.5

Q
17.80
18.46
19.92
25.20
30.72
33.26
33.34
35.24
44.68
48.43
48.48
50.15
51.70
52.53
52.57
0
1.0

p
.0000
.0001
.0002
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
Conf. Limit

72 pav. Pūgžlių sugavimų dydžių autokoreliacija 1948–1997 m. periodu,
kur 1 žingsnis (Lag 1) – sugavimai po vienerių metų, 2 – sugavimai po 2
metų, 3 – sugavimai po 3 metų ir t. t.
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Plėšriųjų žuvų įtaka gausumui. Pagrindiniai pūgžlių plėšrūnai yra
sterkai (Fedorova & Vetkasov, 1974; Kangur et al., 2000) ir lydekos
(Eklov & Hamrin, 1989). Kuršių mariose pūgžliais minta daugelis
plėšriųjų žuvų: unguriai, ešeriai, lydekos, sterkai, vėgėlės (Apolova,
1968; Kozlova, 1971; Samochvalova, 1971, 1987; Rudzianskienė
1987, 1991). Dideli plėšriųjų žuvų ištekliai turėtų slopinti ir
kontroliuoti pūgžlių bei kitų menkaverčių žuvų gausumą. Kuršių
mariose per metus sterkai, ešeriai, vėgėlės, lydekos gali maistui
sunaudoti 1,7 tūkst. t pūgžlių, 687 t ešerių ir 238 t karšių jauniklių,
328 t stintų ir stintelių, 130 t kitų žuvų (Rudzianskienė, 1994). XX a.
antroje pusėje menkaverčių žuvų: pūgžlių ir dyglių sugavimai iki
devintojo dešimtmečio Kuršių mariose kito atvirkštine
priklausomybe nuo plėšriųjų žuvų laimikių (73 pav.), tačiau atskirų
šių žuvų rūšių poveikis pūgžlių gausai buvo nevienareikšmis.
Plėšrios žuvys

1200
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Menkavertės žuvys
Pūgžliai

1000
800
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400
200
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1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2008

73 pav. Plėšrių žuvų: sterkų, ešerių, lydekų, ungurių ir menkaverčių:
pūgžlių ir dyglių sugavimai Kuršių mariose 1951–2008 m. laikotarpiu

Didžiausi lydekų sugavimai buvo 6–7-ajame dešimtmečiuose ir
sudarė vidutiniškai apie 130 t per metus. Tuo laikotarpiu pūgžlių ir
lydekų sugavimai buvo priešingi – kai gausėdavo lydekų, tuomet
mažėdavo pūgžlių sugavimai (Švagždys, 2002). Nuo 8-tojo
dešimtmečio, mažėjant lydekų, įtaka pūgžlių gausai nepastebima.
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Ešerių, vėgėlių, ungurių laimikių dinamika žymesnio poveikio
neturėjo. Sterkų įtaka pūgžlių sugavimams didžiausia. Dideli sterkų
sugavimai depresyviai veikdavo pūgžlių sugavimus ir atvirkščiai,
esant mažiems sterkų sugavimams, pūgžlių pagausėdavo (74 pav.).
Sterkai (Lietuvos dalis)
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400
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74 pav. Kuršių marių pūgžlių ir sterkų (Lietuvos dalis) sugavimai
1950–2008 m.

Atlikta 1950–1993 m. sugavimų RDA analizė patvirtina šiuos
teiginius, tačiau plėšrūnų įtaka statistiškai nebuvo patikima (p>0.05)
(75 pav.). Pūgžliams, kaip priklausomai komponentei, didžiausią
neigiamą įtaką turėjo tik sterkų ir lydekų gausa. Vėgėlės ir unguriai
poveikio pūgžlių gausai neturėjo, o stintų, ešerių ir pūgžlių laimikiai
buvo susiję tarpusavyje. Įvertinus gautus duomenis, galime teigti,
kad pagrindinių Kuršių marių plėšrūnų – sterkų –ištekliams
sumažėjus iki metinių sugavimų dydžio – žemiau 350 t, Lietuvos
dalies – žemiau 70 t (74 pav.), pūgžlių sugavimai Kuršių mariose
gali išaugti daugiau nei 500 t per metus.
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75 pav. Sugavimų (1950–1993 m.) RDA analizė. Priklausomos
komponentės: I – pūgžliai, II – dyglės. Nepriklausomos komponentės: var1
– stintos; var2 – sterkai; var3 – ešeriai;
var4 – unguriai; var5 – lydekos; var6 – vėgėlės

Gamtinių sąlygų įtaka pūgžlių reprodukcijai. Pūgžlių nerštas vyksta
pavasarį, esant 5–21°C vandens temperatūrai, nes yra porcijinis (Neja,
1988; Virbickas, 2000). M. F. Kozlova (1971), K. Gaigalas (2001)
nurodo, kad Kuršių mariose jų nerštas susideda iš dviejų kartų. Pirmą
kartą pūgžliai masiškai neršia esant 7°C, o antrą – po 30–35 parų. Bendra
neršto trukmė gali siekti 75 paras. Neršto laikas kinta nuo vandens
temperatūros. Pavyzdžiui, 7-jame dešimtmetyje anksčiausiai pūgžliai ėmė
masiškai neršti 1961 m. kovo 29 d., o vėliausiai – 1969 m. balandžio 18 d.
(Kozlova, 1971). Paskutinį XX a. dešimtmetį dėl ankstyvesnių pavasarių
masinis pūgžlių nerštas yra užfiksuotas kovo pabaigoje pirmoje balandžio
dekadoje, o antras kartas – gegužės pirmoje pusėje. Birželio mėnesį
pūgžliai neršė tik po šaltų žiemų ir užsitęsusių pavasarių.
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Pagal neršto kokybinę charakteristiką – ikrų kiekį – pūgžlių
nerštas yra asinchroninio pobūdžio. Per pirmą nerštą pūgžliai išneršia
apie 2/3 visų subrandintų ikrų ir tik po mėnesio – likusius. Taip pat
pirmo neršto metų vyrauja vyresni 3–5 m. reproduktoriai, o
pakartotinio – jaunesni, 2–4 m. amžiaus (Kozlova, 1971).
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima teigti, jog pūgžlių generacijos
gausumą daugiau lemia pirmojo neršto kokybė.
Norint nustatyti natūralias pūgžlių sugavimų ir, kaip pasekmę, jų
išteklių kitimo priežastis, žvejų kasmetiniai laimikiai buvo palyginti
su gamtinėmis sąlygomis. Buvo išnagrinėta oro temperatūra kovo–
balandžio mėnesiais, t. y. kaip reprodukcijos sąlygos pirmojo (kaip
pagrindinio) pūgžlių neršto metu. Slenkamųjų vidurkių metodu
palyginus ketverių metų oro temperatūros vidurkius ir trijų metų
pūgžlių sugavimų vidurkius (bet po 3–4 metų), XX a. antroje pusėje
užfiksuota ši priklausomybė:

Kovo mėnesio aukštesnės temperatūros po trijų metų pūgžlių
sugavimus paveikdavo neigiamai. Jei jos augdavo,
atitinkamai sumažėdavo sugavimų (76 pav.).

Kovo ir balandžio temperatūros skirtumo dydis (pavasario
eigos staigumas, greitesnis vandens įšilimas) po 3–4 metų
atitinkamai padidindavo pūgžlių laimikius (77 pav.)

2000

1992

1988

1996

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0

Kovo temperatūra

1500
1000
500

2007

2003

1999

1995

1991

1987

1983

1979

1975

1971

1967

1963

1959

1955

1951

0

Pūgžlių sugavimai (metai)

76 pav. Pūgžlių sugavimai ir kovo mėnesio vidutinės temperatūros
( prieš trejus metus) pagal slankiuosius ketverių metų vidurkius
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77 pav. Kovo – balandžio mėnesių temperatūrų skirtumai (prieš trejus
metus) ir pūgžlių sugavimai pagal slankiuosius ketverių metų vidurkius
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Pūgžlių pradinės reprodukcijos sąlygos itin sutampa su stintų
reprodukcijos sąlygomis. Nors stintos išneršia savaite ar dviem
anksčiau nei pūgžliai, stintų ikrų inkubacijos laikas siekia apie 15–20
parų, o pūgžlių – 5 paras (Virbickas, 1986). Šie duomenys leidžia
teigti, kad išsiritusias abiejų žuvų rūšių lervutės yra veikiamos tų
pačių aplinkos sąlygų. Kadangi panašus ir šių žuvų verslinis amžius,
tai turi atspindėti sugavimai. Antroje XX a. pusėje iki 90-tųjų metų
abiejų žuvų santykinė sugavimų dinamika panaši ir skiriasi
(atvirkštinė) tik keletą metų (78 pav.).

0

78 pav. Pūgžlių ir stintų sugavimų dinamika (pagal slankiuosius keturių
metų vidurkius) XX a. antroje pusėje
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Išskyrus šiuos kelis nesutampančius metus (1978–1981 m. buvęs
stintų sugavimų nuosmukis dėl didelių menkių išteklių Baltijos
jūroje) gaunama teigiama priklausomybė (koreliacija r=0,7;
p<0,001).

79 pav. Kuršių marių pūgžlių ir stintų sugavimai 1927–1938 m.

Vertinant stintų ir pūgžlių sugavimus, kaip sutampančių pradinių
reprodukcijos sąlygų išraišką, būtina pažymėti, kad pūgžliams
būdingas didesnis tolerantiškumas gamtinėms sąlygoms, nes jų
nerštas ilgesnis; gausi generacija 2–3 metus gali turėti įtaką
laimikiams, o stintų – 1–2 metus (Maniukas, 1959; Kozlova 1971;
Repečka, 1998; Gaigalas, 2001; Švagždys, 1998; 2002).
Atlikus pūgžlių sugavimų grupinės regresijos analizę (R²=0,60;
p<0,001), kaip svarbiausią jų gausą apribojantį veiksnį, galima
išskirti sterkų išteklius. Iš gamtinių reprodukcijos sąlygų teigiamą
įtaką turėjo antrojo pusmečio Nemuno debitas ir žema kovo oro
temperatūra prieš trejus metus (15 lentelė). Susilpnėjusi pavasarinė
Nemuno ir kitų upių vandens prietaka, auganti pavasario ir vasaros
temperatūra aktyvina marių vandens žydėjimą ir eutrofikaciją, o tai
ešerinėms žuvims – pūgžliams – nebuvo palanku.
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15 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių standartizuoti
beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: pūgžlių sugavimai
Nepriklausomi faktoriai

beta

p

Kovo oro temperatūra prieš 3 metus

-0,387028

0,003

Lietuvos sterkų sugavimai

-0,569179

0,0001

Nemuno debitai antrame pusmetyje prieš
3 metus

0,536397

0,0002

4.2.2.4

Lydekos

Lydekų pamėgti biotopai yra vandens augmenija apaugę marių
plotai. Kuršių marių lydekos Lietuvos dalyje gausiau aptinkamos
priekrantėje, Nemuno deltoje ir avandeltoje, gilesnėse įlankose kaip
Kniaupo ar Krokų lankos ežere. Pavasarį, prasidėjus potvyniui,
lydekos patraukia neršti į užliejamas Nemuno žemupio pievas, o
nuslūgus vandeniui nemažai jų lieka vasaros tipo polderiuose.
Lydekos pasižymi sparčiu augimo tempu. Verslinį dydį (l=45 cm)
pasiekia ketvirtais –penktais gyvenimo metais. Pagrindiniais
versliniais įrankiais, 40–70 mm akytumo tinklaičiais, žvejojamos 4–
8 m. 1–2,5 kg svorio žuvys.
Versliniai lydekų sugavimai 1927–2008 m. periodu pasižymėjo
didele įvairove (80 pav.). Tarpukaryje jų laimikiai Kuršių mariose
neviršydavo 50 t. Pokario metais lydekų sugavimas žymiai išaugo.
Iki 1963 m. kasmet būdavo sugaunama nuo 100 iki 190 t. Vėliau
sugavimai sumažėjo du – tris kartus ir iki 1990 m. bendri (su
Kaliningrado sr.) laimikiai svyruodavo nuo 40 iki 100 t. Po 1991 m.
lydekų kasmetiniai sugavimai mariose nukrito iki 14 – 30 t.
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80 pav. Lydekų sugavimai Kuršių mariose 1927 – 2008 m.

Norint sustabdyti lydekų sugavimų mažėjimą, buvo imtasi papildomų
jų išteklių apsaugos priemonių. 1960 m. buvo uždrausta lydekų verslinė
žūklė vasario ir gegužės mėnesiais, jų minimalus verslinis dydis siekė
30 cm, 1975 m. – 40 cm, 1980 m. – 45 cm (Gaigalas, 2001). Lietuvos
dalyje pagrindinės lydekų buveinės paskelbtos draustiniais ir rezervatais.
Tačiau verslo intensyvumo mažinimas nepakeitė lydekų išteklių
mažėjimo tendencijos, taigi žvejybos verslo poveikis nagrinėjamu 1947–
2008 m. periodu negalėjo būti pagrindine priežastimi, lėmusia lydekų
mažėjimą Kuršių marių versliniuose laimikiuose.
Šio darbo autoriaus surinkti duomenys rodo, kad lydekų
sugavimus Kuršių mariose lėmė šios priežastys: pirma – klimato
atšilimas ir, kaip pasekmė, pakitęs upių hidrologinis režimas; antra –
polderių statyba ir netinkama jų eksploatacija Nemuno žemupyje.
Yra žinoma, kad lydekų gausa telkiniuose priklauso nuo pavasarinio
potvynio: vandeningais metais lydekų ištekliai didėja, o sausesniais, ar
esant žemam pavasariniam vandens lygiui, lydekų generacija būna ne
tokia gausi (Nikolskij, 1965). Lydekos neršia nedideliame gylyje ant
minkštos augmenijos. Taigi, nuo potvynio dydžio keičiasi ir jų
nerštaviečių plotai. Per didelius potvynius Kuršių marių lydekos gali
neršti didelėse teritorijose – apsemtose pievose (vien Lietuvos dalyje
apsemiama iki 50 tūkst. ha), o per mažus – jų nerštaviečių plotai tampa
žymiai mažesni – tik siaura pernykšte augmenija padengta litoralinė
zona. E. Samochvalovos (1974) duomenimis, nemažiau svarbi sąlyga
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neršto efektyvumui yra temperatūros dinamika ikrų vystymosi periodu.
Embrioninis periodas yra sėkmingas, jei vyksta pastovus vandens
temperatūros kilimas nuo 4ºC iki 12ºC, tuomet išgyvena daugiau nei
92% embrionų. Tačiau jei ilgą laiką vandens temperatūra nukrenta ar
nesiekia 4ºC, žūsta iki 87% embrionų.
Pateiktuose grafikuose matyti, kad lydekų sugavimai išaugdavo,
jeigu prieš ketverius–penkerius metus Nemuno žemupyje nuotėkis
buvo didelis (r=0,6; p<0,0001) (81 pav.), pavasariniai potvyniai
būdavo vėlyvi (r=0,7; p<0,0001)(82 pav.), vandens lygis balandžio
mėnesį – aukštas (83 pav.); kovo mėnesio oro temperatūra žema (r=–
0,6; p<0,0001) (84 pav.), o skirtumas tarp balandžio ir kovo mėnesių
temperatūros didelis (r=0,3; p<0,05) (85 pav.).
Klimato poveikis lydekų ištekliams buvo silpnas 1964–1968 m., ir
tai tik patvirtina potvynių svarbą lydekų reprodukcijai. Šiais metais
lydekų Kuršių mariose sumažėjo, nes prieš ketverius metus, 1960 m.,
buvo užpildoma Kauno HE. Naujo telkinio suformavimas turėjo įtakos
Nemuno vandens lygio svyravimams, užliejamų pievų plotams ir kartu
pablogino lydekų reprodukcijos sąlygas visame marių baseine.
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81 pav. Nemuno nuotėkis kovo–balandžio mėnesiais ir Lietuvos žvejų lydekų
sugavimai Kuršių mariose po 4 metų

103

Sausis vasaris kovas balandis
.

2003

1999

1995

1991

1987

1983

1979

1975

1971

Potvynio data

Lietuvos žvejų lydekų sugavimai

90

90
60

60
30

30

2007

2003

1999

1995

1991

1987

1983

1979

1975

1971

1967

1963

1959

0
1955

0

Sugavimai(tonos)

120

1967

1963

1959

1955

1951

Potvyniai(metai)

Lydekų sugavimai(metai)
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83 pav. Nemuno vandens lygis žemupyje (ties Rusne) ir Lietuvos žvejų
lydekų sugavimai Kuršių mariose po 4 metų
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85 pav. Kovo–balandžio orų temperatūros skirtumai ir Lietuvos žvejų
lydekų sugavimai Kuršių mariose po 4 metų

Tačiau paskutiniais dešimtmečiais, po vėlyvų ir didelių potvynių,
lydekų sugavimai jau neprilygo pokario metų sugavimams. Tai gali
būti susiję su polderių plotų didėjimu Nemuno žemupyje ir
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netinkama jų eksploatacija. Pokario metais didžioji dalis polderių
buvo sugriauta ir apleista, apsemta per 100 tūkst. ha buvusios
Vokietijos žemių plotų. Taigi tuo laikotarpiu lydekų ištekliams
susiklostė itin palankios reprodukcijos sąlygos: žymiai padidėjo jų
nerštaviečių plotai, o pavasariniai potvyniai būdavo vėlyvi, dideli,
orai – labiau žemyninio tipo. Nemuno vandens lygio svyravimų iki
1960 m. neveikė Kauno HE.
Lydekų ištekliai ir sugavimai spėriai ėmė nykti nuo septintojo
dešimtmečio, atstačius senas polderines sistemas ir papildomai
statant naujas. Septintajame dešimtmetyje šiaurinėje marių dalyje
(Lietuvos pusėje) lydekų nerštaviečių plotai sumažėjo 50%
(Gaigalas, 1973; 2001). Vien vasaros polderių plotas Nemuno
žemupyje šiuo metu sudaro 20 tūkst. ha, o kartu su žiemos polderiais
– antra tiek. Šiuo metu bendras polderių plotas Nemuno žemupyje
sudaro apie 80% viso užliejamo ploto (86 pav.).
Lydekų sugavimai
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86 pav. Pamario polderių plotas ir lydekų sugavimai XX a. antroje pusėje

Lydekų sugavimų grupinės regresijos analizė (R²=0,80;
p<0,0001) kaip svarbiausią jų gausą ribojantį veiksnį išskiria
polderių ploto didėjimą. Iš gamtinių sąlygų teigiamą įtaką turėjo
šaltas kovas ir mažas Nemuno nuotėkis sausio–kovo mėnesiais
(16 lentelė).
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16 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių standartizuoti
beta ir p koeficientai.
Priklausomas faktorius: lydekų sugavimai po ketverių metų.
Nepriklausomi faktoriai

Beta

b

Polderių plotas

-0,525542

0,0001

Kovo oro temperatūra

-0,452467

0,00001

Nemuno nuotėkis sausio–kovo mėnesiais

-0,237906

0,03

4.2.2.5

Strimelės

Baltijos silkė – Clupea harengus membras L.– yra Atlantinės silkės
porūšis, prisitaikęs gyventi apysūrėje Baltijos jūroje. Pagal neršto
pobūdį strimelės skirstomos į neršiančias pavasarį ir rudenį. Pagal dydį,
augimo tempą, žvynų sandarą ir mitybos būdą jos skirstomos į vietines
priekrantės ir jūrines. Priekrantės, labiau gėlo vandens rajonuose
gyvenančios strimelės veisiasi palei visą Lietuvai priklausančią Baltijos
jūros pakrantę 5–10 m gylyje. Jų neršto laikas gana ilgas, neršia vandens
temperatūrai esant tarp 2–18C, intensyviausiai 6–16C. Šių strimelių
populiacijos gyvenimo ciklas palyginti trumpas (Maksimovas ir kt.,
1994; 1996). Atvirosios jūros strimelės, gyvenančios rytinėje Baltijos
jūros dalyje, nerštui telkiasi rajone tarp Klaipėdos ir Palangos, taip pat
ties Šventąja. Šios strimelės pradeda neršti antroje balandžio mėnesio
pusėje, o intensyviausiai neršia gegužės pradžioje, kai vandens
temperatūra yra 5,1–9,4C (Maksimovas ir kt., 1996). Jų nerštavietės
išsidėsčiusios ant vandens augmenijos ir akmenuotų gruntų visuose
Baltijos jūros rajonuose.
Strimelės – vienos iš pagrindinių Baltijos jūros verslinių žuvų
rūšių. Jų laimikiai kasmet sudaro 30–40 bendro Baltijos jūroje
sugaunamos žuvies kiekio (Virbickas, 1986). Lietuvos žvejai
pastarąjį dešimtmetį sužvejoja po 2–8 tūkst. t per metus. Strimelių
laimikiai santykinai ypač dideli Aistmarėse. Dėl praeivių strimelių
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bendras Aistmarių žuvingumas siekia 180 kg/ha arba 90 visų
sugautų žuvų kiekio (Litvin ir kt., 1999). Kuršių mariose šios žuvys
iki 1990 m. į verslinius laimikius patekdavo retai. Žvejybos
statistikos suvestinėse nuo 1926 iki 1989 m. strimelės sutinkamos tik
penkis kartus, o po 1990 m. beveik kasmet (17 lentelė).
17 lentelė. Strimelių sugavimai (t) Kuršių mariose 1926–2005 m.
Metai
Sugavimai,
tonos
Metai
Sugavimai,
tonos

1932

1961

1968

1973

1975

1990

1991

1992

1995

0,4

0,1

0,1

0,3

0,7

0,1

0,1

7,2

12,3

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

44,5

0,7

0,3

0,2

1,5

1,8

2003
4.6

0,6

0,9

Kuršmarėse strimelės į verslinius žvejų laimikius pakliūna kaip
priegauda, šiaurinėje dalyje pavasarį žvejojant stintas. Pagal
dabartinį marių suskirstymą, tai atitiktų 12–17 žvejybinius barus
(ž. b.). Strimelės gaudomos stintinėmis ir ungurinėmis gaudyklėmis.
Strimelės yra trumpo gyvenimo ciklo žuvys, todėl jų sugavimai
kasmet Baltijos jūroje priklauso tik nuo kelių amžiaus grupių
gausumo. Tačiau Kuršių marių strimelių sugavimai nuo Baltijos
jūroje (Lietuvos dalyje) sugaunamų strimelių tiesioginės
priklausomybės neturi (18 lentelė).
18 lentelė. Strimelių sugavimai (t) Baltijos jūroje ir Kuršių mariose
1990–1997 m.
Metai

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Baltijos jūra

8257

6455

3237

3911

4508

3731

3548

3325

Kuršių
marios

0,1

0,1

7,2

–

–

12,3

–

44,5

Kuršių marios – gėlas vandens telkinys, o strimelės yra apysūrių
vandenų žuvys. Priežastys, skatinančios strimelių migraciją į marias,
turi būti susijusios su kintančiomis marių hidrologinėmis ir
hidrocheminėmis savybėmis.
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Druskingumas ties Juodkrante, ‰

Dėl didelio Nemuno upės nuotėkio vandens lygis mariose yra
vidutiniškai 12–16 cm aukštesnis nei jūroje, apie 4/5 laiko vanduo teka iš
marių į jūrą (Dubra, 1978). Centrinėje ir pietinėje marių dalyje vanduo
gėlas, tik ties Juodkrante pagal daugiamečius duomenis vidutinis metinis
sūrumas yra 0,5‰. Kuo arčiau marių sąsiaurio, tuo vandens sūrumas
didėja. Ties Klaipėda jis jau siekia 3,6‰ (Žaromskis, 1996). Lyginant su
Aistmarėmis, Kuršių marių vandens sūrumas stipriai skiriasi. Aistmarėse,
į kurias strimelė neršti migruoja kasmet, vandens sūrumas kovo ir
balandžio mėnesiais vidutiniškai siekia 3,1‰ (Karasiova ir kt., 1999).
Pastaruoju metu Kuršių marių šiaurinės dalies vandens sūrumas
stipriai kinta, svyruoja nuo 0 iki 6,8%. Anksčiau jūros vanduo
(sūrainis) patekdavo iki Juodkrantės, retais atvejais – iki Nidos; o po
žymių uosto gilinimo darbų, atliktų aštuntajame dešimtmetyje, jūros
vanduo vis dažniau ir toliau pasklinda į marias (Žaromskis, 1996).
Tai atvėrė kelią strimelių nerštinei migracijai į marias. Palyginus
vandens sūrumą ties Juodkrante kovo ir balandžio mėnesiais ir strimelių
laimikius, galima daryti išvadą, kad kasmetinis laimikių dydis tiesiogiai
priklauso nuo marių sūrumo pavasarį (r=0,7; p<0,02). Dėl šios priežasties
strimelių mariose nesugauta 1993, 1994, 1996 m., kai vandens sūrumas
prilygo 0,02–0,13‰. 1997 m. sugavimai ir sūrumas buvo didžiausi –
atitinkamai 44,5 t ir 1,56% (87 pav. ). Tikėtina, kad strimeles migruoti iš
jūros į marias skatina ne tik nerštaviečių paieška, bet ir greičiau pavasarį
šylantis vanduo (19 lentelė).
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87 pav. Strimelių sugavimai (tonomis) ir marių vandens druskingumas
(sūrumas) ties Juodkrante
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19 lentelė. Vidutinės Baltijos jūros (ties Melnrage) ir Kuršių marių
temperatūrų ( C) reikšmės*
1995

Metai

1996

Mėnuo

III

IV

V

III

IV

Jūra

3,2

6,3

9,9

0,9

4,2

Marios

2,9

7,0

12,6

0,0

4,1

1997
V
10,
7
14,
7

III

IV

V

2,5

3,8

9,1

2,5

5,3

13,4

*JTC duomenys
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Strimelių įmigraciją į Kuršių marias įmanoma prognozuoti, jeigu
susiklosto palankios gamtinės sąlygos. Daugiamečiais duomenimis,
marių vandens druskingumas (sūrumas) pavasarį po ledonešio yra
mažiausias (Žaromskis, 1996). Sūrus vanduo į marias pavasarį gali
patekti tik tuo atveju, kai Nemuno nuotėkis yra nedidelis ir vyrauja
šiaurės, šiaurės vakarų krypties vėjai. Tuomet, esant 2 – 6C vandens
temperatūrai, kartu su sūrainiu į marias atplaukia neršti strimelės.
Dažniausiai taip atsitinka tais metais, kai po šiltos žiemos Nemuno
potvynis prasideda anksti – vasario mėnesį, jo lygis (nuotėkis) kovo
ir balandžio mėnesiais nebūna aukštas (r=0,6; p<0,05).; pavasaris
šaltas, trunka ilgai ir iškrinta mažai kritulių ( 88, 89 pav.).

Metai

88 pav. Nemuno vandens lygis ties Rusne (cm) ir Kuršių marių vandens
druskingumas ties Juodkrante (‰ ) kovo – balandžio mėnesiais (r=0,6; p<0,05)
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89 pav. Nemuno vandens lygis ties Rusne (cm) ir strimelių sugavimai
Kuršių mariose (r=-0,4; p<0,2)

Strimelių sugavimams įvertinti remiantis minėtais gamtiniais
veiksniais buvo panaudotas RDA metodas. Antrąja priklausoma
komponente 1991–2002 m. pasirinktas marių druskingumas ties
Juodkrante. Pagal gautą priklausomybę (nepriklausomų veiksnių įtaka
priklausomiems – sudarė 70%), strimelių pavasarinei įmigracijai į
marias didžiausią įtaką paskutinį XX a. dešimtmetį turėjo žema
balandžio orų temperatūra (сond. eff. =0.49; p=0.005) (90 pav.).
Išnagrinėjus RDA metodu ankstyvą pavasarį neršiančių žuvų sugavimų
priklausomybę (53 %) nuo gamtinių veiksnių jų reprodukcijos metu,
išskiriamos dvi žuvų grupės: pirmajai grupei priklausytų lydekos, stintelės,
strimelės, antrajai – pūgžliai ir stintos (91 pav.). Išnagrinėjus šias grupes
atskirai, RDA analizės duomenimis, pirmosios grupės (stintelių ir lydekų)
sugavimų dydis nuo XX a. septintojo dešimtmečio būdavo susijęs su
vėlyvais pavasario potvyniais (m. ef. – 0.29; c. ef. 0.29, p=0.005), dideliu
Nemuno vandens debitu balandžio mėn.(m. ef. – 0.20; c. ef. – 0.01, p>0.05)
ir šaltu kovo mėnesiu (m. ef. – 0.25; c. ef. – 0.01, p>0.05). Šie veiksniai
strimelių sugavimus veikė tik neigiamai. Kitos grupės (stintų ir pūgžlių)
sugavimus teigiamai veikė mažas Nemuno nuotėkis kovo mėnesį (m. ef. –
0.24; c. ef. 0.24, p=0.05), o sterkų gausa turėjo neigiamą įtaką (m. ef. – 0.10;
c. ef.– 0.09, p=0.025). Nors stintos ir stintelės priklauso tai pačiai rūšiai
(Virbickas, 2000), tačiau nesutampa jų pagrindinių nerštaviečių vietos:
stintų – upių žemupiai, o stintelių – pietrytinė marių dalis. Tai galėjo lemti
skirtingą susiklostančių aplinkos sąlygų poveikį jų reprodukcijai.
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90 pav. Stimelių ir marių druskingumo RDA analizė, kur: Str– strimėlių
sugavimai, Dr– marių druskingumas ties Juodkrante, NH– Nemuno vandens
lygis, III D– Nemuno debitas kovo mėnesį, IV D– Nemuno debitas balandžio
mėnesį. III C– kovo oro temperatūra, IV C – balandžio oro temperatūra.
Juoda stora linija vaizduoja nepriklausomus veiksnius, raudona plona –
priklausomus.
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91 pav. Ankstyvą pavasarį nešiančių žuvų RDA analizė, kur: Stl– stintelių
sugavimai po metų, Ld– lydekų sugavimai po ketverių metų, Pg– pūgžlių
sugavimai po trejų metų, Str– strimelių sugavimai, St– stintų sugavimai po
ketverių metų, PD– Nemuno potvynio data, III D– Nemuno nuotėkis kovo
mėnesį, IV D– Nemuno nuotėkis balandžio mėnesį, VI–XII D – Nemuno
nuotėkis antrą pusmetį, Sta– sterkų sugavimai, III C– kovo oro temperatūra,
IV–III C – skirtumas tarp balandžio kovo ir balandžio oro temperatūrų, V C
– gegužės oro temperatūra. Juoda stora linija vaizduoja nepriklausomus
veiksnius, raudona plona – priklausomus.
Pastaba: duomenys transformuoti panaudojant 4 metų vidurkių metodą.

4.2.3

Vėlyvą pavasarį ir vasarą neršiančios žuvys
4.2.3.1

Sterkai

Pagal sugavimų dydį ir vertę sterkai yra svarbiausios Kuršių
marių plėšriosios žuvys. Jų sugavimai išaugo antroje XX a. pusėje ir
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1950–1986 m. laikotarpiu viršydavo 300 t per metus. Atsižvelgiant į
sugavimų dinamiką, sterkų kasmetinius laimikius galima suskirstyti į
kelis periodus (92 pav.). Tarpukario 1927–1938 m. periodu
statistiniai sterkų sugavimai vidutiniškai siekė 217 t per metus, nors
maksimalus 1932 m. sugavimas buvo du kartus didesnis (424 t), o
minimalus 1938 m. – keturis kartus mažesnis (68 t) nei vidutinis to
laikotarpio sugavimas. Pokario periodu sterkų sugavimai žymiai
padidėjo. Maksimalūs sugavimai 1951–1954 m. siekė 700–800 t per
metus. Vėliau sugavimai ėmė mažėti ir 1967 m. jau buvo tris kartus
mažesni (251 t). Pradėjus sterkų gaudymą riboti, 1969–1983 m.
periodu jų sugavimai svyravo nuo 300 iki 400 t. Tačiau 1984–
1985 m. dėl gausių 1978–1979 m. generacijų sterkų sugavimai (ypač
Lietuvos žvejų) po šešerių metų žymiai išaugo – iki 600 t per metus.
Po kelerių metų, kai dalis sterkų, susiklosčius nepalankiai mitybos
situacijai mariose, masiškai migravo į jūrą, jų sugavimai siekė tik
150 t per metus. Nuo 1993 m., pasikeitus žvejybos organizacijai ir
verslo režimui, šiuo periodu oficialūs sterkų sugavimai tapo vieni iš
mažiausių – 150–300 t per metus ir tai buvo susiję ne vien su išteklių
būkle, bet taip pat su išaugusia nelegalios ir mėgėjiškos žvejybos
įtaka, pablogėjusia apskaitos kokybe (92 pav.).
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92 pav. Sterkų sugavimai (tonomis) Kuršių mariose 1927-2008 m. periodu
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Pagal mitybos ir migracijų pobūdį Kuršių marių sterkus galimas
suskirstyti į dvi ekologines grupes. Pirmąją grupę sudarytų sėslieji
sterkai, gyvenantys pietinėje ir centrinėje marių dalyje. Jie neršia
pietrytiniuose marių pakraščiuose arba tokių upių kaip Deimena ir
Nemunas žemupiuose. Kitą sterkų ekologinę grupę galima pavadinti
pusiau praeiviais. Neršti atplaukia į Nemuno deltos atšakas, o
maitintis migruoja į Baltijos jūros priekrantę. Išgilinus Klaipėdos
uosto akvatorijas, pastarąjį dešimtmetį žiemos metu didelės jų
sankaupos aptinkamos Malkų įlankoje. Tai, kad uosto gilinimo
darbai ir pagerėjusi ekologinė situacija padidino pusiau praeivių
sterkų išteklius, liudija šie faktai: tarpukario statistikoje sterkų
sugavimų Baltijos jūros priekrantėje neužfiksuota (Lietuvos
statistikos
metraštis,
1935–1938).
Remiantis
statistiniais
duomenimis, šios žuvys iš Kuršių marių į Baltijos jūrą gausiau
migruoti pradėjo tik po 1980 m., po tarptautinės perkėlos statybos.
Sterkų nerštas prasideda nuo 10ºC, jie neršia gilesnėse, iki 2 m
vietose, ant smėlėtų gruntų ar paplautų augmenijos šaknų. Ikrų
inkubacija trumpa, priklausomai nuo vandens temperatūros, trunka
5–8 paras. Po neršto patelės patraukia maitintis į marias, o patinai
saugo ir aeruoja dėtis iki ikrelių vystymosi pabaigos. Nors jauniklių
lyčių santykis vienodas, po penkerių metų sterkų populiacijoje
santykinai pagausėja patelių. Pavyzdžiui, 1999 m. iš sterkų
reproduktorių patelių rasta 9% gausiau (LVŽŽTC ataskaita, 1999).
E. D. Noskova (1985) ir L. K. Samochvalova (1985) šį reiškinį,
būdingą tik Kuršių marių sterkų populiacijai, grindžia trumpesniu
patinų amžiumi. Bet, šio darbo autoriaus nuomone, galima ir kita
versija. Kadangi sterkų patinai, saugodami savo lizdus, naikina ir
veja potencialius ikrelių priešus, jie lengvai tampa žvejų mėgėjų
laimikiu. Upių nerštavietėse patinai ilgesnį laiką yra veikiami ir
nelegalios žvejybos.
Atliekant sterkų pradinių reprodukcijos sąlygų analizę, būtina
atsižvelgti į pakitusį vidutinį žuvų verslinį amžių. Nėra žinoma,
kokio dydžio žuvys buvo žvejojamos tarpukaryje. Galima tik spėti,
kad tuo metu, plėtojant verslą aktyviais ir smulkiaakiais žvejybos
įrankiais (traliukais ir gaudyklėmis), sugavimuose vyravo jaunesnio
amžiaus žuvys.

115

XX a. antroje pusėje sterkų amžiaus ir ilgio sudėtis kito
priklausomai nuo Kuršių mariose vykdomos žuvininkystės
strategijos (93 pav.). Pokario metais traliniuose žvejų laimikiuose
vyravo vieną – du kartus išneršusios 3+ , 5+ metų žuvys. Po 1960 m.
įvykusių esminių žvejybos taisyklių pakeitimų, tralinę žvejybą
pakeitus pasyviais ir didesnio akytumo (70 mm akytumo tinklaičiais)
įrankiais, sterkų verslinis amžius ėmė augti. Septintajame
dešimtmetyje laimikiuose pagausėjo 5+ , 6+ metų žuvų, o nuo
aštuntojo dešimtmečio laimikiuose jau aiškiai vyravo nuo 6+ iki 9+
metų sterkai (Osadčij, 2000) (93 pav.).
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93 pav. Sterkų sugavimų amžinė sudėtis (%) 1958 – 1997 m. laikotarpiu*
*Pagal M. Osadčij ( 2000) duomenis

Aplinkos sąlygų įtaka tirta atskirais laikotarpiais, atsižvelgus į
pakitusį sterkų verslinį amžių ir žvejybos specifiką. Tarpukario
laikotarpiu sterkų generacijų gausai (sugavimams) žymesnę įtaką
galėjo turėti vidutinė gegužės mėnesio oro temperatūra prieš
ketverius metus (94 pav.). XX a. antroje pusėje, šeštajame
dešimtmetyje, sterkų sugavimų priklausomybė nuo vidutinės gegužės
mėnesio temperatūros prieš ketverius metus taip pat buvo žymiausia
(95 pav.) (r=0,8; p<0,005). Nuo septintojo dešimtmečio gegužės
mėnesio temperatūros įtaka sterkų sugavimams po ketverių metų
silpnėjo, o nuo aštuntojo dešimtmečio – praktiškai nepastebima (96
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pav.). Kaip buvo minėta, keitėsi žvejybos taisyklės, ribojimo tvarka,
įrankiai, taip pat kito gaudomų sterkų ilgio ir amžiaus sudėtis.
Pavasarinio ledonešio ir potvynio laiko įtaka sterkų generacijų
gausai sunkiai pastebima ir lemiamos reikšmės sugavimams neturėjo.
Po didesnių potvynių (pavyzdžiui, tokių, kaip 1958 m.) sugavimai
gali neišaugti, o po šiltų žiemų ir mažų potvynių (pavyzdžiui, tokių,
kaip 1973–1975 m.) sterkų nemažėjo (97 pav.). Sterkų laimikių
dydžiui 1951–1960 m. prieš ketverius metus galėjo turėti gegužės
(r=-0,7; p<0,05) ir balandžio (r=-0,8; p<0,05) vidutiniai debitai,
balandžio (r=0,5; p>0,05), kovo (r=0,5; p>0,05) ir gegužės (r=0,8;
p<0,005) mėnesių vidutinė oro temperatūra.
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94 pav. Gegužės mėn. vidutinė oro temperatūra ir sterkų sugavimai po
ketverių metų 1928-1938 m. laikotarpiu
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ketverių metų 1950–1972 m. laikotarpiu
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97 pav. Nemuno potvynio data ir sterkų (Lietuvos dalis) sugavimai po
šešerių metų XX a. antroje pusėje

Sterkų inkubacijos ir lervučių vystymosi periodai trumpi, trunka vos
keletą dienų. Yra pagrindo manyti, kad generacijos dydis gali
susiformuoti per trumpesnį nei mėnuo laikotarpį. Itin gausi 1978 m. sterkų
generacija radosi dėl ypatingų gamtinių sąlygų per jų neršto ir ponerštinį
periodą. Šilutės HMS archyviniais duomenimis, 1978 m. pavasaris buvo
apibūdintas kaip šaltas ir vidutinio vandeningumo. Gegužės mėnesio
viduryje iškrito sniegas ir tik po to prasidėjo staigus atšilimas. Antros
dekados vidutinė oro temperatūra prilygo vos 7ºC, o trečios dekados – jau
17ºC. Šilti ir drėgni orai vyravo birželio pirmoje pusėje.
1979 m. ne tokia gausi, bet gausesnė už vidutinę sterkų generacija
formavosi po didelio pavasario potvynio. Nerštas vyko pirmoje
gegužės dekadoje, o kitas dvi dekadas oro temperatūra palaipsniui
augo nuo 8ºC pirmoje iki 13ºC antroje ir 18ºC trečioje dekadose.
1979 m. pavasarį oro temperatūra nebuvo tokia dinamiška kaip
1978 m., bet vandens lygis upėse gerokai aukštesnis.
Sterkų lervučių ir jauniklių tyrimais nustatyta (Žiliukienė, 1998,
2003), kad gausesnės generacijos yra užfiksuotos 1994 ir 1997 m., o
negausios – 1995 ir 1999 m. Detali Nemuno deltos temperatūrinio ir
hidrologinio režimų analizė atskleidė kai kuriuos dėsningumus.
Gausi generacija radosi 1994 m., po itin didelio potvynio, o pavasaris
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buvęs vidutinio šiltumo (98, 99 pav.). 1997 m. palankios sąlygos
sterkų reprodukcijai susiklosto po to, kai likus savaitei iki jų neršto
pradžios, iškrito didelis kritulių kiekis. Tai turėjo įtakos Nemuno
vandens lygiui. Vanduo upėje per sterkų nerštą pakilo keliasdešimt
centimetrų, per jų ikrų inkubacijos ir lervučių vystymosi periodą šilo.
Nepalankios neršto sąlygos sterkams susiklostė 1999 m. Tuomet
neršto ir ikrų inkubacijos metu vandens lygis svyravo (dėl vėjų
įtakos), o vandens temperatūra per neršto periodą keletą savaičių
varijavo nuo 10 iki 12ºC (98, 99 pav.).
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99 pav. Nemuno žemupio temperatūrų dinamika 1994, 1997, 1999 m. ir
1992–2002 m vidurkis

Išanalizuoti pavyzdžiai rodo, kad sterkų metinės generacijos dydį
gali apspręsti aplinkos sąlygos, susiklosčiusios per trumpesnį nei
mėnuo laikotarpį.
4.2.3.2

Ožkos

Tai žuvys, plačiai paplitusios Kaspijos, Azovo, Juodosios jūrų
didelių upių deltose ir apysūrėse avandeltose, o pastaraisiais metais ir
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šių upių žemupiuose pastatytose saugyklose (Virbickas, 1986).
Baltijos jūros baseine Aistmarėse svarbiomis verslinėmis žuvimis jos
tapo tik nuo devintojo dešimtmečio. Iki tol Aistmarėse ožkos
pasitaikydavo retai ir net buvo įtrauktos į Lenkijos Raudonąją knygą.
Staigus išteklių pagausėjimo priežastys 8–9-ajame dešimtmečiuose
Aistmarėse nėra aiškios (Chlopnikov, 1998). Kuršių mariose, iš
palyginti su kitais Baltijos baseino telkinių, ožkos turi didžiausią
verslinę reikšmę (Gaigalas, 2001), bet pasižymi itin didelėmis
sugavimų fluktuacijomis (100 pav.). XX a. antroje pusėje kelių metų
sugavimų pikus keičia visiška sugavimų depresija. Iki 1990 m.
galima išskirti tris maksimalių sugavimų periodus, kai kasmetiniai
ožkų sugavimai siekdavo 300–650 t, ir tris depresijos periodus, kai
ožkų per metus buvo sugaunama vos kelios ar keliasdešimt tonų. Tik
nuo paskutinio XX a. dešimtmečio ožkų sugavimai jau taip stipriai
nebesvyravo ir augo palaipsniui.
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Kuršių mariose ožkos telkiasi ne tokioje pratakioje ir gilesnėje
Rusijai priklausančioje pietinėje marių dalyje. Lietuvos dalyje ožkų
gausiau aptinkama jų neršto metu ties Lietuvos ir Rusijos pasieniu.
Dėl šios priežasties kaliningradiečių sugavimai per pastaruosius
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penkiasdešimt metų buvo vidutiniškai dešimt kartų didesni nei
Lietuvos žvejų (100 pav. ).
Ožkos žvejojamos vasarą, kai susitelkia į didelius nerštinius
būrius. Remiantis atliktais tyrimais, galima teigti, kad efektyviausiai
ožkas mariose gaudo 36–37 mm akytumo statomi tinklaičiai. 1997–
2000 m. per eksperimentines žvejybas naudojant statomus 37–
50 mm akytumo tinklaičius, į 37 mm tinklaičius ožkų vidutiniškai
pakliūdavo 59 viso jų sugaunamo kiekio, 54 – viso svorio.
Vidutinis ožkų svoris prilygo 314,6 g. Į 40 mm akytumo tinklaičius
ožkų pakliūdavo 28 viso jų sugaunamo kiekio ir 30 – svorio,
vidutinis svoris prilygo 368,1 g. Į 45 mm – 11 viso sugaunamo
kiekio ir 14 – svorio, vidutinis svoris – 401,5 g. Į 50 mm akytumo
tinklaičius – 2 viso sugaunamo kiekio, 3 –viso svorio, vid.
Svoris – 610 g. Taigi, pagrindiniais ožkų žvejybos įrankiais – 37 mm
tinklaičiais – sugautame laimikyje vyrauja 28–33 cm ilgio, 5–7 m.
amžiaus žuvys; 40 mm tinklaičiais – 33–35 cm ilgio, 6–9 m. amžiaus
žuvys (101 pav.)(LVŽŽTC ataskaitos, 1997–2000). Priklausomai
nuo atskiros ožkų generacijos gausos ir naudojamų tinklaičių
akytumo vidutinis jų amžius laimikiuose galėjo kisti nuo 6 iki 8 m.
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1997 – 2000 m. laikotarpiu
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cm

Lietuvos žvejai šiuo metu ožkas gaudo tik ungurinėmis
gaudyklėmis – dėl per didelės kitų vertingų žuvų priegaudos 40–45
mm tinklaičiais.
Ožkų nerštas vyksta Kuršių mariose, kai vandens temperatūra,
K. Gaigalo (2001) duomenimis, siekia 14,5–20C, J. Virbicko (1986,
2000) – 17–22C. Priklausomai nuo pavasarinių orų, nerštas
fiksuojamas antroje gegužės pusėje, o šaltesniais metais – tik birželį.
Skirtingai nuo Azovo ar Juodosios jūrų baseinų ožkų, į Nemuno upę
nerštui nemigruoja, deltoje atskiri būriai stambesnių šių žuvų
pasirodo jau po neršto.
Stipriai varijuojantys ožkų sugavimai ir santykinai panaši
Lietuvos ir Kaliningrado srities žvejų laimikių kaita liudija, kad jų
ištekliai buvo veikiami specifinių aplinkos sąlygų, o ne žvejybos
būdų ar intensyvumo. Išsiskiria XX a. 7-asis dešimtmetis, kuomet,
siekiant atkurti nualintus karšių išteklius, žvejyba smulkiaakiais
tinklaičiais buvo ribojama (Gaigalas, 1965; 2001). Specializuota
ožkų žvejyba nebuvo vykdoma dešimto dešimtmečio pradžioje, nes
iro senoji kolūkių sistema ir žuvininkystės ūkiai.
Norint pagrįsti ožkų, kaip ir kitų žuvų, sugavimų kaitą galima
išanalizuoti pradinių aplinkos sąlygų įtaka jų reprodukcijai. Grafinė
analizė parodė, kad nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio ožkų sugavimų
kreivės buvo susijusios su pirmojo pusmečio temperatūra prieš
septynerius–aštuonerius metus (generacijos atsiradimo metais).
Maksimalūs sugavimai buvę tada, kai generacijos atsiradimo metais
gegužės mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo aukšta – 11–13°C, o
skirtumas tarp balandžio ir gegužės oro temperatūros buvo didesnis
nei 8°C (102,103 pav.).
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Palyginus ožkų sugavimus su Nemuno potvynio laiku, matyti,
kad laimikiai aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose išaugdavo
tais atvejais, jei prieš septynerius–aštuonerius metus potvyniai
būdavę vėlesni (104 pav.). Vėlesnis potvynis daugeliu atveju
atitikdavo vandeningesnį pavasarį. Potvynio dydžio (vandeningumo)
įtaka laimikiams rodo ožkų sugavimų priklausomybę nuo potvynio
dydžio. Po itin galingo 1979 m. potvynio 1987 m. ožkų laimikiai
pasiekė rekordinį dydį – 562 t (105, 106 pav.). Ožkų išteklių
depresijos ir menko sugavimo laikotarpis, toks, kaip buvo 1978–
1982 m., prieš 6–9 metus sutampa su šiltomis žiemomis ir menkais
pavasariniais potvyniais.
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1955

Metų dienos
Sausis Vasaris Kovas Balandis

1947

Potvynio data (metai)

Ožkų sugavimai (metai)

104 pav. Nemuno potvynių datos ir ožkų sugavimai po aštuonerių metų
1948-2008 m. laikotarpiu.
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Iš ožkų sugavimų grupinės regresijos analizės (R²=0,54;
p<0,0001) matyti, kad svarbiausias gausą skatinantis veiksnys (nuo
aštuntojo dešimtmečio) yra didelis pavasarinis Nemuno nuotėkis,
t. y. pavasarinio potvynio dydis bei gegužės ir balandžio mėnesių orų
temperatūros skirtumai (20 lentelė).
20 lentelė. Grupinės regresijos nepriklausomų faktorių standartizuoti
beta ir p koeficientai
Priklausomas faktorius: ožkų sugavimai po aštuonerių metų
Nepriklausomi faktoriai

beta

p

Skirtumas tarp gegužės-balandžio oro
temperatūrų

-0,545732

0,0003

Nemuno nuotėkis kovo ir balandžio
mėnesiais

0,603035

0,00001

4.2.3.3

Perpelės

Kuršių mariose iš silkinių šeimos yra sugaunamos 3 rūšių žuvys:
Atlanto praeivės silkės-perpelės (Alosa fallax), strimelės (Clupea
harengus
membras)
ir
bretlingiai
(Sprattus
sprattus
balticus)(Virbickas, 2000). Pastarosios dvi rūšys iš jūros į marias
retkarčiais įplaukia tik pavasarį, plūstelėjus sūriam vandeniui, o
perpelės į Kuršių marias įmigruoja neršti.
Turimais statistiniais duomenimis (nuo 1926 m.), kasmetiniai
perpelių laimikiai įvairiapusiškai kito ir įvairavo, bet bendrą
sugavimų dinamiką galimą suskirstyti į keturis laikotarpius.
Pirmasis – tarpukario laikotarpis, pasižymintis sparčiai augančiais
sugavimais. Nuo 1926 iki 1938 m. Lietuvos žvejų sugaunami
perpelių laimikiai nuolat didėjo. Tiek Kuršių mariose, tiek Baltijos
jūroje trečiajame dešimtmetyje sugavimai siekė vos keletą centnerių,
o ketvirtajame dešimtmetyje Kuršių mariose perpelių jau buvo
sugaunama po keliasdešimt tonų, o Baltijos jūroje – per 100 tonų
(21 lentelė ).
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21 lentelė. Perpelių sugavimai (tonomis) Kuršių mariose ir Baltijos
jūroje 1926 – 1938 m.
Metai

1926

1927

1929

1930

1931

1932

1934

1935

1936

1937

1938

Marios

0,56

0,5

2,2

13,8

14,9

7,2

29,0

31,1

59,6

26,1

7,0

Jūra

0,3

0,4

0,1

0,8

0

0,1

N/d

N/d

119,9

140,6

71,2

Bendras

0,86

0,9

2,3

14,6

14,9

7,3

N/d

N/d

179,5

166,7

78,2

Pastaba: N/d – nėra duomenų

Perpelių laimikių didėjimas, autoriaus nuomone, greičiausiai
buvo susijęs ne su išteklių gausėjimu, o su žvejybos intensyvėjimu ir
statistikos tikslumo gerėjimu. XX a. pradžioje perpelės visame
Baltijos jūros baseine buvo vienos iš gausiausių ir svarbiausių
verslinių žuvų. 1910–1914 m. kasmetiniai jų laimikiai vidutiniškai
siekė 2,1 tūkst. t, 1915–1919 m. – 1,7 tūkst. t (Svetovidov, 1952).
Antrasis – pokario laikotarpis (nuo 1947 iki 1957 m),
pasižymintis perpelių išteklių mažėjimu. Šiuo laikotarpiu Kuršių
mariose perpelių daugiausia sugauta 1948 m. – 57,5 t (22 lentelė).
Perpelių išteklių sumažėjimą, J. Maniuko (1959, 1989), K. Gaigalo ir
kt. (1992) nuomone, lėmė keli veiksniai: padidėjęs teršalų srautas
Klaipėdos sąsiauryje, upių deltose ir nevaržoma žvejyba įvairiais
tinklais neršto migracijos takuose bei pačiuose neršto plotuose.
22 lentelė. Perpelių sugavimai (tonomis)
Kuršių mariose 1947–1957 m.
Metai

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Tonos

17,8

57,5

36,5

24,9

22,6

7,7

3,1

1,7

1,7

3,7

0,5

Trečiasis – išteklių depresijos laikotarpis, kai perpelės oficialioje
statistikoje neberegistruojamos. Jis truko nuo 1960 iki 1992 m.
Atliekant mokslinius tyrimus vasaros metu ties Ventės ragu pavyko
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sugauti tik keletą vienetų. Gegužės mėnesį ungurinėmis gaudyklėmis
po 1–2 vnt. per sezoną retkarčiais sugaudavo žvejai verslininkai
Ketvirtasis – išteklių atsigavimo laikotarpis. Jis prasidėjo nuo
1992 m., nes būtent tais metais mariose radosi pirma gausesnė
perpelių generacija. Po ketverių metų (1996 m.) šios generacijos
žuvys buvo sugaunamos ungurinėmis gaudyklėmis. Po metų jau
kelių, 1992–1993 m. generacijų reproduktoriai ėmė gausiau burtis
marių seklumose Ežios rajone. Oficialiosios statistikos duomenimis,
daugiausiai perpelių buvo sugauta 2008 m. vasarą – 54,4 t, žvejojant
smulkiaakiais dreifiniais tinklaičiais (23 lentelė).
23 lentelė. Perpelių sugavimai (tonomis)
Kuršių mariose 1996-2008 m.
Metai

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tonos

0,1

1,6

1,4

2,1

4,4

0,24

5,3

7

43

24,6

9,6

14

54,4

Perpelės, kaip ir visos silkinės žuvys, esant aukštai vandens
temperatūrai, žvejybos įrankiuose greitai žūsta ir genda. Jei įrankiai
tikrinami kas antrą, trečią parą, tai daugiau nei 80% perpelių juose
būna negyvos ir žvejai šias žuvis išmeta atgal į marias. Sugautas
perpeles žvejai iki 2007 m. deklaruodavo nenoriai, nes grėsė didelės
baudos, o jų laimikių deklaravimo procedūra buvo sudėtinga. Dėl
išvardintų priežasčių pastarojo dešimtmečio statistiniai sugavimų
duomenys visiškai neatspindi realios būklės.
Atlikti tyrimai patvirtino, kad perpelių išteklių svyravimai, taip
pat jų laimikiai yra susiję su dviem pagrindinėmis priežastimis:
vandens telkinių tarša ir neracionalia žvejyba nerštavietėse. Perpelių
ištekliai pradėjo didėti, kai nuo 1991 m., pakitus ekonominėms
sąlygoms, sumažėjo tarša iš žemės ūkio, pramonės įmonių ir miestų,
sustabdyta Klaipėdos, Ragainės, Tilžės celiuliozės popieriaus
kombinatų veikla. Antai 1992–1996 m. vasarą vidutinė naftos
angliavandenilių koncentracija Kuršių mariose, palyginti su 1978 m.
koncentracija, sumažėjo 4,5 karto. Nitratų, nitritų, fosfatų
koncentracija buvo mažesnės už vidutinę nei 1980–1992 m.
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Gyvsidabrio, chlororganinių pesticidų koncentracija taip pat neviršijo
leistinų normų (Jašinskaitė, 1998).
Nemažiau svarbus perpelių išteklių progresijai yra racionalus
žuvų išteklių naudojimas 8–9-uoju dešimtmečiais. Lietuvos
vandenyse, kur dabar yra pagrindinės perpelių nerštavietės, kelis
dešimtmečius vasarą nebuvo vykdoma jokia žvejyba. Klaipėdos
uosto išgilinimas galėjo pagerinti sąlygas greitesniam perpelių
jauniklių patekimui į jūrą, į geresnes jų augimo sąlygas.
Kadangi perpelės jautrios aplinkos taršai (Maniukas,1989;
Švagždys, 1999), ypač neršto laikotarpiu, tai gali būti viena iš
pagrindinių priežasčių, dėl kurios pastaraisiais metais generacijų
gausa stipriai įvairuoja. Žuvininkystės tyrimų laboratorijos (ŽTL)
duomenimis, 1999 ir 2001 m. kartos buvo gausios, 1998, 2002 m. –
vidutinės, o 1997, 2000 m. – silpnos (107 pav.).
0.25

gausumas /ind.100m*2
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107 pav. Perpelių jauniklių (0+) gausumas Baltijos jūros priekrantėje
1996 – 2003 m.*
*ŽTL laboratorijos duomenimis

Tyrimai parodė, kad 1998–2002 m. perpelių motininė banda buvo
susiformavusi iš itin sėkmingai išneršusių 1992–1996 m. perpelių
reproduktorių (LVŽŽTC ataskaitos, 1998–2003). Jei būtų laikomasi
prielaidos, kad reproduktorių kiekis bei bendras perpelių populiacijos
vislumas 1998–2002 m. buvo panašūs, tai būtų galima nustatyti,
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kokios aplinkos sąlygos galėjo lemti nevienodą jauniklių gausą.
Didžiausi jauniklių gausos skirtumai matyti tarp 2000 m. ir 1999,
2001 m.
Nemuno taršos dydis yra susijęs su jo vandeningumu, todėl
santykinė tarša visuomet būna didesnė sumažėjus nuotėkiui. 2000 m.
nuo gretimų metų skiriasi mažesniu vandens debitu gegužės ir
birželio mėnesiais, tačiau šis skirtumas sudaro tik 10– 20%
(108 pav.).
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108 pav. Nemuno nuotėkis gegužės ir birželio mėnesiais 1997 – 2002 m.

Daug didesnę įtaka perpelių neršto efektyvumui gali turėti
iškritusių kritulių kiekis birželio mėnesį. Tie metai (1998, 1999,
2001), kai jauniklių sugauta gausiai ir perpelių nerštas apibūdinamas
kaip sėkmingas, išsiskiria dideliu kritulių kiekiu, ypač birželio antrą
dekadą (109 pav. ), o tie metai (1997, 2000, 2002), kai užfiksuotas
prastas perpelių nerštas, kritulių kiekis birželio mėnesį buvo daug
mažesnis (110 pav. ).
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RDA analizė parodė skirtingą aplinkos veiksnių poveikį neršiančių
žuvų sugavimams vėlyvą pavasarį ir vasaros pradžioje (111 pav.) – čia
analizuotų veiksnių suma – 63 % – paaiškina laimikių kaitą (111 pav.).
Nuo XX a. septintojo dešimtmečio RDA būdu atskirai nagrinėtos karšių,
ožkų ir sterkų gausios generacijos galėjo formuotis didesnio
133

vandeningumo (m. ef. - 0.11; c. ef. - 0.08, p=0.02), bet šaltesniais
balandžio (m. ef. - 0.22; c. ef. - 0.29, p=0.005) ir gegužės (m. ef. - 0.16;
c. ef. - 0.10, p=0.03) mėnesiais. Karšių gausai teigiamą įtaką turėjo šiltas
birželio mėnuo. Ožkų sugavimų koreliacija su visais nagrinėtais
gamtiniais veiksniais silpna. Kitos grupės – dyglių ir kuojų – sugavimai
galėjo būti susiję su dideliu mineralinių fosfatų (PO4) (m. ef. - 0.30; c.
ef. - 0.11, p=0.005) kiekiu ir šaltu balandžio mėnesiu (m. ef. - 0.50; c. ef.
- 0.50, p=0.005).
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111 pav. Vėlyvą pavasarį ir vasaros pradžioj nešiančių žuvų RDA analizė,
kur priklausomi faktoriai: Kr- karšių sugavimai po devynerių metų, Ozožkų sugavimai po aštuonerių metų, Sta- sterkų sugavimai po šešerių metų,
Dg- dyglių sugavimai po trejų metų, Kj- kuojų sugavimai po septynerių
metų, IV C- orų temperatūros balandžio mėnesiais, V C- orų temperatūros
gegužės mėnesiais, VI C- orų temperatūros birželio mėnesiais, III IV DNemuno nuotėkis kovo balandžio mėnesiais, V VI D- Nemuno nuotėkis
balandžio gegužės mėnesiais, PO4- fosfatų kiekiai centrinėje marių dalyje.
Juoda stora linija vaizduoja nepriklausomus veiksnius, raudona plonapriklausomus.
Pastaba: duomenys transformuoti panaudojant 4 metų vidurkių metodą.
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Klimato kaitos ir žvejybos poveikis pagrindinėms žuvų rūšims
pateikiami 24, 25 lentelėse.
24 lentelė. Klimato kaitos įtaka sugavimų rūšinei struktūrai
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25 lentelė. Verslinės ir biomelioracinės žvejybos įtaka pagrindinėms
Kuršių marių žuvims
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4.3

Kuršių marių žuvų bendrijų sukcesijos

Nuo biotopų kaitos ir išorinių veiksnių, žuvys sudaro aplinkos
sąlygas atitinkančius žuvų rūšių rinkinius – žuvų bendrijas
(Virbickas, 2000). Atskira žuvų rūšis ar žuvų bendrija dominuojančią
padėtį telkinyje gali užimti net keletą kartų, jei susiklosto ir
pasikartoja specifinės, jų reprodukcijai ir augimui palankios aplinkos
sąlygos. Tačiau, priklausomai nuo telkinio trofiškumo ir
hidrometeorologinio režimo, egzistuoja bendri dėsningumai,
lemiantys ichtiofaunos sudėtį.
Telkinių bioįvairovė gali būti veikiama skirtingų biogeninių
medžiagų koncentracijos, vandens pratakumo ir gylio, fitoplanktono
produkcijos, vandens augalijos ir bentoso gausos. Tačiau nuo
fosforo, kaip svarbiausio limituojančio veiksnio, kiekio vandenyje
kinta bendras telkinio trofiškumas ir ichtiofaunos sudėtis
(Hutchinson, 1957; Odum,1986; Laevastu, Larkins, 1987; Koplan–
Diks, Stravinskaja, 1993 ir kt.). Pradinėje telkinio trofiškumo
stadijoje, jei fosforo koncentracija vandenyje itin žema, augant jo
kiekiui didėja sykinių ir stintinių žuvų sugavimai. Antrojoje stadijoje,
toliau didėjant fosforo kiekiui, telkinio žuvingumas auga gausėjant
ešerinių ir karpinių žuvų, bet mažėja sykinių. Trečiojoje stadijoje
įsivyrauja karpinės žuvys, nyksta ešerinės, o sugavimų dydžiai ir
toliau auga. Sykinės žuvys tokiuose telkiniuose gali egzistuoti tik
dirbtinai veisiamos. Ketvirtojoje stadijoje karpinių žuvų sugavimai
žymiai sumažėja – kaip ir ungurių ar lydekų. Ima nykti makrofitai,
zooplanktonas, bentosas, dėl didelės fitoplanktono produkcijos
telkinyje laikinai susidaro deguonies stygius (Colby ir kt., 1972;
Hartmann, 1977). Lietuvos ežeruose dominuojančios rūšys žuvų
bendrijose kinta panašia seka: stinta → seliava → aukšlė → pūgžlys
→ karšis → kuoja → lydeka → ešerys → karosas (Virbickas, 2000).
Į Kuršių marias daugiausiai vandens suteka iš Nemuno baseino,
kurio plotas siekia 98 tūkst. kv. kilometrų. Tai sudaro 98% marių
gėlavandenio metinio prietekio (23 km³), o atnešto vandens kiekis
vidutiniškai 4,5 karto viršija marių vandens tūrį. Tokiu būdu Kuršių
marių žuvų bendrijos yra formuojamos upių nuotėkio – Nemuno
baseino klimato charakteristikos išraiškos ir patiria reikšmingą
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antropogeninį poveikį regiono, kuris yra tankiai apgyvendintas (apie
5 milijonus gyventojų), turi išvystytą pramonę, žemės ūkį bei
pasižymi aktyvia Klaipėdos uosto veikla (Gailiušis ir kt., 2001).
Iki XX a. Kuršių mariose žuvų bendrijų įvairovę ir gausą galėjo
palankiai veikti didelis plotas, biotopų įvairovė, gera aeracija, padidėjęs
pratakumas, mineralizacija. Tačiau XX a. dėl antropogeninių veiksnių
pradėjo ryškėti atvirkštinės tendencijos. Kuršių mariose sumažėjo vandens
skaidrumas, pakilo vandens temperatūra, gausėjo fosforo, organinių
medžiagų, išaugo fitoplanktono biomasė. Būtina pažymėti, kad Kuršių
marių žuvų bendrijų sudėtį ir kaitą kasmet veikė skirtingos reprodukcijos
sąlygos, kurios susiklostė atskirose ekosistemų grupėse: lentinėse ir
lotinėse. Taip, pavyzdžiui, stintų, žiobrių, vėgėlių pagrindinės nerštavietės
yra dinamiškesnėse lotinėse pratakiose vandens ekosistemose, o stintelių,
pūgžlių, ožkų, sykų, karšių – statiškose lentinėse stovinčio vandens
ekosistemose. Taigi, net esant vienodoms klimato sąlygoms, atskiras žuvų
rūšis veikė skirtingos reprodukcijos sąlygos.
Kuršių marių žuvų bendrijų sukcesija apėmė ne vieną šimtmetį ir
buvo veikiamos daugelio priežasčių. Natūraliomis, be reikšmingo
antropogeninio poveikio, sąlygomis pokyčiai žuvų bendrijose gali
vykti lėtai, kelis šimtmečius, jei ne tūkstantmečius. Iki XX a.
pagrindiniai veiksniai, veikę marių žuvų išteklius, galėjo būti
verslinė žvejyba ir kasmetiniai ar ilgalaikiai klimato svyravimai.
Turimais istoriniais duomenis (Benecke, 1881), praeivių žuvų
santykinė biomasė XIV–XIX a. buvo daug didesnė. Nurodoma, kad
iš Rusnėje veikusio eršketų paruošimo eksportavimui į vakarų
Europą punkto iki XVIII a. kasmet buvo išvežama po 100 t
eršketienos, o XIX a. – tik vos kelios tonos. Iki XX a. Nemuno
atšakas pertverdavo perkalomis (povandenine tvora), tarpuose
įrengdavo gaudykles ir taip gaudydavo plaukti neršiančias lašišas.
Sprendžiant pagal specializuotų įrankių įvairovę ir statymo būdus, į
marias XIX a. įmigruodavo nemaži kiekiai Baltijos sykų.
XX a. antroje pusėje egzogeninė Kuršių marių baseino tarša, kaip
buvo minėta, tapo kelis kartus didesnė, tad ir pokyčiai, vykstantys
žuvų bendrijose, turėjo būti spartesni. Grafikuose, pavaizduotose
112 pav., matyti, kad marių žuvų bendrijose vyko dideli pokyčiai.
Nors pilnų duomenų apie žuvų sugavimus XX a. pradžioje nėra,
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turima medžiaga leidžia teigti, kad tuo metu palankiausios aplinkos
sąlygos buvo stintinėms ir sykinėms žuvims. Jų santykinė dalis žuvų
bendrijoje galėjo siekti iki 80–90%, o žuvų biomasė – didžiausia.
Taip 1925 m. užfiksuotas rekordinis stintelių laimikis, siekiantis
20 tūkst. t (Noskova, 1965).
100%
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1927-1938 1947-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

sykinės-stintinės

ešerinės

karpinės

kitos

112 pav. Kuršių marių XX–XXI a. bendrijų struktūra
pagal santykinius sugavimus

Augant telkinio antropogeniniam trofiškumui, trečiajame ir
ketvirtajame dešimtmečiuose tiek bendras, tiek lyginamasis stintinių
žuvų svoris ėmė mažėti, tačiau susidarė palankesnės sąlygos
ešerinėms žuvims. Jų lyginamoji dalis marių bendrijoje jau galėjo
siekti apie 30%, stintinių – 50%, karpinių ir kt. – 20%.
Marių žuvų bendrijoje penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose
karpinių žuvų dalis jau galėjo prilygti stintinėms ir siekti po 40%,
ešerinės ir kt. – 20%. Marių trofinis lygis ir klimato sąlygos (šiltesni
nei norma gegužės mėnesiai) buvo palankios vėliau pavasarį
neršiančioms žuvims: karšiams, sterkams, ožkoms, žiobriams. Iš
ešerinių žuvų – ėmė augti sterkų biomasė. Viena vertus, juos
teigiamai paveikė karo metais buvęs mažesnis žvejybos
intensyvumas, bet nemažai reikšmės turėjo ir palanki orų
temperatūra neršto metu bei sumažėjęs marių vandens skaidrumas. Iš
karpinių žuvų, po žvejybos stagnacijos laikotarpio, išaugo ilgaciklių
žuvų – karšių dalis. Šaltos žiemos ir aukšti pavasariniai potvyniai
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padidino vėgėlių ir lydekų išteklius. Tad stintinių žuvų ir pūgžlių
gausą dalinai slopino plėšrūnai.
Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose dėl intensyvios žvejybos
bendra žuvų biomasė sumažėjo kelis kartus, nes sumažėjo ilgaciklių
žuvų – karšių ir sterkų. Palankios klimato sąlygos turėjo būti stintinėms
žuvims, taip pat sumenko plėšrūnų (sterkų) įtaka, bet stintelių dalis
marių bendrijoje ir toliau mažėjo. Vėl augant marių trofiškumui ir
užterštumui, sunyko vandens kokybei jautrios žuvys – perpelės, sykai.
Septintajame ir devintajame dešimtmečiuose marių tarša iš
Nemuno baseino pasiekė aukščiausią lygį (Chlopnikov, 1994). Žuvų
bendrijoje ėmė dominuoti karpinės žuvys, jų dalis sudarė apie 2/3–3/4
viso žuvų kiekio. Karšiai ir kuojos buvo pagrindinės to laikotarpio
verslinės žuvys, tačiau kuojų gausa sutapo su maksimaliu teršimo
laikotarpiu, o karšių (kaip ir ožkų) pagausėdavo po aukštesnių
Nemuno potvynių ir šiltesnių pavasarių. Po Kauno HE pastatymo
žiobriai neteko didžiosios dalies nerštaviečių, tai lėmė staigesnį jų
išteklių nuosmukį. Iš ešerinių žuvų ilgą laiką buvę stabilūs sterkų
sugavimai devintajame dešimtmetyje žymiai išaugo atsiradus kelioms
gausingoms kartoms. Pūgžlių ir ešerių pagausėdavo tik po palankių
neršto sąlygų – jų biomasės ir sugavimų kaita tapo dinamiška. Pūgžlių
gausą ganėtinai sumažino plėšrūnų ištekliai. Devintajame
dešimtmetyje, kai žiemos vėl tapo žymiai šaltesnės, žymiai padaugėjo
vėgėlių ir šiek tiek pagausėjo lydekų. Pastarųjų ištekliai, palyginti su
pokario laikotarpiu, ėmė nykti Nemuno žemupyje pradėjus veikti
polderinėms sistemoms ir panaikinus didžiąją dalį jų natūralių
nerštaviečių. Mariose neršiančioms sykinėms ir stintinėms žuvims
(stintelėms) dėl didelio užterštumo ir per šiltesnių žiemų ciklą
reprodukcijos sąlygos ėmė klostytis itin nepalankiai. Jų dalis marių
žuvų bendrijose tapo minimali. Didstinčių ištekliai yra tiesiogiai susiję
su pavasarinio potvynio dydžiu. Būtina pažymėti, kad maksimalus
antropogeninės taršos (mineralinių fosfatų kiekis marių vandenyje)
laikotarpis tiesiogiai sutapo su maksimaliais ne tik kuojų, bet ir
praeivių dyglių sugavimais.
Paskutinį XX a. dešimtmetį ir XXI a. pradžioje marių tarša iš
Nemuno baseino buvo žymiai mažesnė, o klimatas – šiltesnis. Karpinės
žuvys ir toliau sudarė bendrijos branduolį (apie ¾ viso žuvų kiekio),
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daugėjo ožkų, žiobrių, karšių, bet sumažėjo kuojų. Tarp stintinių žuvų
nemažą verslinę reikšmę įgijo didstintės; stintelių žvejyba neteko
prasmės. Tarp ešerinių žuvų buvo sugaunami nemaži kiekiai starkių,
nors oficialioje statistika tai neatsispindėjo. Po daugelio metų iš jūros į
marias gausiai ėmė įmigruoti perpelės, o dyglių žymiai sumažėjo.
PCA analizės rezultatai teigia, jog Kuršių mariose žuvų šeimų
sugavimai tarpusavyje koreliavo taip: sykinės (+0.526); stintinės
(+0.528); ešerinės (+0.425); dyglės (+ 0.017); lydekos (-0.054);
vėgėlės (-0.102); karpinės (-0.500).
Tai patvirtina, kad žuvų šeimų bendrijų sukcesijos kito priklausomai
nuo marių trofinio lygio (113 pav.). Didėjant Kuršių marių trofiškumui,
po stintinių ir ešerinių, XX a. antroje pusėje įsivyravo karpinės žuvys, o
sykinės praktiškai sunyko; taigi žuvų bendrijų kaita atitiko P. Colby ir
kt. (1972), J. Hartmann (1977) ir kt. autorių modelius.
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113 pav. Pagrindinių Kuršių marių verslinių žuvų šeimų PCA analizė pagal
sugavimų duomenis
Pastaba: duomenys transformuoti pagal 4 metų slenkamus vidurkius,
perkeliant sugavimus į reprodukcijos metus
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Kasmetinė klimato kaita turėjo mažesnį poveikį kai kurių žuvų
sugavimui nei auganti telkinio eutrofikacija. Pavyzdžiui, neršto
temperatūra ir laiku kuojoms artimiausios žuvys yra ešeriai.
Statistinėse suvestinėse kuojų ir ešerių sugavimų kaita santykinai
daugelį metų sutampa. Vadinasi, šių žuvų rūšių sugavimų dinamikos
išraiška yra susijusi su atskirų generacijų pradinėmis reprodukcijos
sąlygomis. Bet absoliutūs kuojų ir ešerių sugavimų trendai yra
priešingi. Ešerių sugavimų trendas nuo 1927 m. iki 2000 m. krinta, o
kuojų – auga (114 pav.).
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114 pav. Kuršių marių kuojų ir ešerių sugavimai 1927–2008 m.

Tyrimais nustatyta (Chlopnikov, 1988), kad pačios gausiausios
kuojų generacijos atsirado 1972–1978 m. Po šešerių–aštuonerių metų
sugavimų statistikoje užfiksuoti maksimalūs kuojų sugavimai, kurie
siekė per 1,5 tūkst. t per metus. Sugavimų kiekis rodo, kad itin
palankiai reprodukcijos sąlygos tais pačiais metais buvo
susiklosčiusios ir dyglėms, kurių laimikis devintojo dešimtmečio
pradžioje siekė rekordinį dydį – net 400–700 t per metus. Tai
iliustruoja vienodi dyglių ir kuojų sugavimai (po ketverių
metų)(115 pav.).
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115 pav. Kuršių marių dyglių ir kuojų (po ketverių metų) sugavimai

Remiantis tuo galima daryti išvadą, kad nežiūrint į skirtingus
žvejybos įrankius, trukmę, laiką ar verslinį amžių ir iš dalies
skirtingą plėšriųjų žuvų poveikį, dyglių ir kuojų išteklių gausą lėmė
telkinio trofiškumas, o ne pradinės gamtinės reprodukcijos sąlygos.
Dyglių ir kuojų dominavimas 9–ajame dešimtmetyje sutapo, viena
vertus, su didžiausiu marių teršimu ir, kita vertus, mažesniu nei
norma Nemuno vandeningumo periodu (25 pav.) (Gailiušis ir kt.,
2001). Nuo 1990 m. žymiai sumažėjus taršai, dyglių kasmet
sugaunama daug mažiau.
Vėlyvi ir dideli potvyniai, vandeningi šilti pavasariai teigiamai
veikia daugelio žuvų reprodukciją, tačiau mariose augantis organinių
medžiagų kiekis, fitoplanktono biomasė, tuo pačiu kintanti
zooplanktono sudėtis, visos šios eutrofikacijos pasekmės, palyginti
su klimato kaita, turi daug didesnę įtaką marių lentinių ekosistemų
žuvų bendrijų struktūrai. Šį poveikį patiria daugelis stintinių, sykinių
ir ešerinių žuvų.
Fitoplanktonas po vegetacijos periodo kaupiasi dugne kaip
organinės nuosėdos, savo ruožtu didinančios deguonies deficitą
apatiniuose vandens sluoksniuose. Sykinės žuvys tokiuose
telkiniuose dažnai išnyksta, nes uždumblėja nerštavietės, arba
gyvuoja tik dirbtinai veisiamos (Hartmann, 1977).
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Nemuno žemupyje neršiančioms didstintėms klimato kaita buvo
svarbiausias veiksnys, lemiantis šių žuvų sugavimus ir išteklių.
Tačiau, palyginus stintų vidutinius daugiamečius sugavimus, matyti,
jog stintų laimikis per pastaruosius dešimtmečius išaugo, ir tai
galima paaiškinti tik mažėjančia Nemuno baseino tarša. O stintelės,
tokiomis pat klimato sąlygomis neršiančios pietrytinėje marių dalyje,
visiškai sunyko, nes ne tokioje dinamiškoje marių dalyje žymiai
gausėjo organinių medžiagų. Esant vienodoms klimato sąlygoms, bet
didėjant Kuršių marių trofiškumui, lentinėje ekosistemoje stintelių ir
ešerių bendrijų dominavimą nuo septintojo dešimtmečio ėmė keisti
karpinės žuvys, pavyzdžiui, ožkos (126 pav.).
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126 pav. Stintelių ir ožkų sugavimų kaita 1947–2008 m. periodu
Pastaba: sugavimai sugretinti pagal generacijų atsiradimo metus

Verslinių sugavimų statistinių duomenų PCA analizė rodo pagrindinių
žuvų tarpusavio kaitos santykinę priklausomybę (117 pav.). Perkėlus žuvų
laimikų dydžius (transformuotus naudojant slenkamųjų ketverių metų
vidurkių metodą) į jų generacijų atsiradimų metus, XX a. karšių (-0.373),
kuojų(-0.302), ožkų (-0.169) sugavimai buvo antagonizme su sykais
(+0.325), stintelėmis (+0.365), ešeriais (+0.378). Dyglių (+0.056), stintų
(+0.262), pūgžlių (+0.372) sugavimai kito priešingai nei plėšrios žuvys –
sterkų (-0.314), vėgėlių (-0.125), lydekų (-0.115) sugavimų dydis.
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117 pav. Pagrindinių verslinių žuvų PCA analizė pagal jų reprodukcijos
metus ir slenkamų ketverių metų vidurkių transformaciją
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5
5.1

APIBENDRINIMAS

Žvejybos strategijos įtaka sugavimų
rūšinei – amžinei struktūrai

Žuvų išteklių dydžio priklausomybė nuo verslo pobūdžio ir
intensyvumo XX a. pradžioje pirmąsyk buvo konstatuota
F. I. Baranovo
(1918;
1925).
Tačiau
vėlesniais
metais
G. N. Monastyrskis
(1952),
G. V. Nikolskis
(1965),
T. F. Dementjeva (1976) ir kt. įrodė, jog F. I. Baranovo prielaidos,
nusakančios apie verslo įtaką išteklių dydžiui, neturi pagrindinio
išteklių dinamikos elemento, o būtent aplinkos sąlygų poveikio
išteklių dydžiui. Tai rodo pagrindinės F. I. Baranovo išsakytos tezės:

žuvų išteklius limituoja mitybos bazė;

verslinių išteklių dydis kinta priklausomai nuo verslo
intensyvumo;

nusistovi pusiausvyra tarp verslo intensyvumas ir išteklių;
T. F. Dementjevos (1976) nuomone, buvo klaidingai vertinama,
kad mitybos bazė yra pastovi ir neįvertinama žuvų lervučių
aprūpinimu maistu reikšmė. Tai reikštų, kad ignoruojami visi kiti
biotiniai ir abiotiniai veiksniai, neįvertinamos natūralios išteklių
fluktuacijos priežastys, ypač svarbios embrionų ir lervučių vystymosi
stadijose.
Skirtingų žuvininkystės strategijų taikymas ir naudojimas Kuršių
mariose turėjo lemti diferencijuotą žuvų rūšių gausumą, sąlygotą
gyvenimo trukme, o ne nuo jų ekologijos ypatumų ar aplinkos
sąlygų. Jei Kuršių marių žuvis suskirstytume pagal verslinio amžiaus
gradacijas (Chlopnikov,1998; Osadčij, 2000; Gaigalas, 2001),
gautume keturias skirtingas verslinio amžiaus grupes:

ultratrumpaamžės – gyvenimo ciklas trunka 1–2 m.; mariose
žvejojamos tik stintelės;

trumpaamžės – kai daugumos žuvų verslinis amžius
prilygsta 2–5 metams, gyvena iki 7 metų; tai būtų pūgžliai,
stintos, dyglės;
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vidutinio amžiaus žuvys, jų amžius versliniuose
sugavimuose dažniausiai siekia 4–10 metus, gyvena iki 15
metų; į šią grupę įeitų dauguma Kuršių marių žuvų: ešeriai,
kuojos, vėgėlės, lydekos, unguriai, sterkai, ožkos, sykai ir
kt.;
ilgaamžės–verslinį amžių pasiekia nuo 8–10 metų ir gyvena
daugiau nei 15 m.; mariose šiai grupei priklauso karšiai.



Pavaizdavus šias amžiaus grupes grafiškai, galima pastebėti
priklausomybę tarp sugavimų sudėties ir įvairių žvejybos strategijų
naudojimo periodų ( 118 pav.), nes pagausėjo ilgaamžių žuvų.
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118 pav. Kuršių marių verslinių žuvų, suskirstytų pagal amžines grupes,
sugavimai (procentais) 1927–2008 m. periodu

Kuršių marių verslinė žvejyba nuo seno buvo įvairiatipė, o
įrankiai įvairių konstrukcijų. Apie naudojamų įrankių gausą
(vadinasi ir sugaunamų žuvų sudėtį) galima
spręsti pagal
B. Beneckės (1884) aprašytus žvejybos būdus. Kaip ir šiais laikais,
XIX a. pabaigoje žvejai naudojo trijų tipų įrankius: traukiamus,
statomus tinklaičius ir gaudykles. Traukiamų tinklų grupėje, be
pagrindinių stintinių, būdavo naudojami ir specialūs tinklai, skirti
gaudyti tik stambioms žuvims atviruose marių plotuose ar litoralėje.
Didele įvairove pasižymėjo tinklaitinė žvejyba – jos dalis taip pat
buvo skirta stambesnių žuvų gaudymui. Gaudyklių grupėje yra
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specializuotų įrankių, pritaikytų didesnių žuvų – lašišų, sykų, lydekų,
ungurių, vėgėlių – žvejybai.
XX a. pirmoje pusėje žvejyba Kuršių mariose taip pat buvo
įvairiatipė. 1928 m. sudarytoje tarp Lietuvos ir Vokietijos
konvencijoje „Dėl žvejybos reikalų teisinio sunorminimo visoje
Kuršmarių teritorijoje ir pasienio upėse“ žvejybos būdų sąraše yra
išvardyti daugiau kaip 20 pavadinimų įrankių, pateiktos jų trumpos
charakteristikos ir nuorodos, kur ir kada tikslinga jais žvejoti. Tai
rodo, kad buvo gaudomos įvairios žuvų rūšys.
Pokario metais žvejyba buvo vykdoma trofėjiniais įrankiais, nors
sugavimų struktūra jau žymiai skyrėsi nuo prieškario. Žvejybos
strategija iki 1958 m. niekuo nesiskyrė nuo tarpukario laikotarpio. Ji
tik tapo dar intensyvesnė, pradėjus vartoti tralinės–motorinės
žvejybos būdus.
Palyginus žvejybos raidą Kuršių mariose su Aistmarėmis
(Kaliningradskij zaliv), kaliningradiečių tyrinėtojų darbuose
(Chlopnikov, Keida, 1998; Ten, 1998; Golubkova, 1998) teigiama,
kad vienos valstybės – Vokietijos – panašaus pobūdžio telkiniuose
buvo taikomos visiškai skirtingos žvejybos apsaugos priemonės ir
taisyklės. Aistmarėse jau nuo 1926 m. buvo stipriai sumažintas
smulkiaakių įrankių skaičius, pačių žvejų skaičius. Sterkų ir karšių
žvejyboje nustatyti minimalūs sugaunamų žuvų dydžiai. Tuo tarpu
Kuršių mariose, kur žvejybos tvarka buvo jau nuo XIV a. buvo
reglamentuojama Prūsijos įstatymais (Virbickas, 2000), žvejybos
verslas buvo vystomas naudojant smulkiaakius žvejybos įrankius.
Paaiškinti galima tik Aistmarėse gerokai anksčiau įvykusia žuvų
bendrijų sukcesija, pagausėjimu ilgaamžių žuvų, todėl atitinkamai ir
buvo pakeistos žvejybos reguliavimo priemonės.
Remdamiesi žvejybos įrankių istorine apžvalga, galime teigti, kad
žvejybos intensyvumą vienais ar kitais įrankiais pirmiausia lemdavo
verslinių žuvų rūšių bendrijų dominavimas – tai atsispindėdavo
statistiniai sugavimų duomenys. Taip, smulkiaakių įrankių
naudojimo, t. y. tarpukario periodu, Kuršių marių žvejų sugavimuose
vyravo trumpo gyvenimo ciklo žuvys. Pokario metais, žvejojant tais
pačiais smulkiaakiais – traluojamais trofėjiniais įrankiais, jau vyravo
vidutinio ir ilgo gyvenimo ciklo žuvys. Ėmus vystyti pernelyg
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intensyvius, drastiškus ir barbariškus žūklės metodus, kaip žūklę
neršto metu, totalinį marių tralavimą ar didelį jauniklių išgaudimą,
tai atsiliepė ilgaamžių žuvų gausumui – taip ir atsitiko šeštajame
dešimtmetyje. Nuo septintojo dešimtmečio mariose buvo taikomi
apribojimai; imta daugiau naudoti selektyvius, didesnio akytumo
įrankius, sugavimuose padidėjo ilgaamžių žuvų (118 pav.).
Tačiau, atsižvelgdami vien į verslo specifiką, ar galime kelti
prielaidą, kad, pakitus verslo strategijai, XX a. antroje pusėje
žvejybos intensyvumas ultratrumpo ir trumpaamžėms žuvims
sumažėjo, o jų ištekliai buvo presinguojami plėšriomis ir kitokiomis
žuvimis? Tai nepateikia atsakymų į daugelį kylančių klausimų,
pavyzdžiui, kodėl 6–7–ame dešimtmečiuose stintelių, stintų, pūgžlių
sugavimai (ir ištekliai) nepasiekė tarpukario sugavimų lygio, kai
Kuršių mariose buvo išgaudytos vertingos, tame jų ir plėšrios žuvys?
Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio plėšrių žuvų sugavimai tapo
minimalūs (7 pav.), bet pagrindinių mitybos objektų – stintelių ir
pūgžlių gausumas liko menkas (5 pav.). Palyginus sugavimus
trečiajame dešimtmetyje su sugavimais šeštajame dešimtmetyje, t. y.
apimančius panašius žvejybos stagnacijos laikotarpius per karus,
revoliucijas ar santvarkų kaitą, akivaizdžiai matyti, kad žuvų
sugavimų dinamika ir bendrijų struktūra tarpusavyje ženkliai skyrėsi.
Po Pirmojo pasaulinio karo žuvų sugavimuose dominavo stintelės, o
po Antrojo – karšiai. Tuomet, kas pirmiau – naudojama žvejybos
strategija ar išteklių dydis; turimi įrankiai, jų selektyvumas ar
dominuojančios tuo metu telkinyje žuvų rūšys atspindi ir lemia
sugavimus? Teiginyje, kad Kuršių marių sugavimai priklauso nuo
taikomos žvejybos strategijos, o ne nuo žuvų išteklius veikiančių
aplinkos faktorių ir bendrijas formuojančių dėsnių, atsiranda
prieštaravimai – priežastys (dominuojantys atskirų žuvų rūšių
ištekliai) yra sukeičiamos su pasekmėmis (naudojami žvejybos
įrankiais ir sugavimai). Vadinasi, žvejybos strategijos taikymas
XX a. galėjo nelemti žuvų bendrijų sudėties Kuršių mariose.
Moksliškai pagrįstos ir tinkamai naudojamos žvejybos apsaugos
priemonės ir žvejybos būdai tik suteikė galimybę racionaliai ir
tausojamai naudoti žuvų išteklius.
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5.2

Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka
sugavimų rūšinei struktūrai

Šiame darbe pateikti faktai ir jų interpretacija turi tikslą parodyti,
kad daugelio žuvų išteklių dydžiui, gausumui, sugavimų kokybinei ir
kiekybinei struktūrai lemiamą reikšmę Kuršių mariose turėjo ne
žuvininkystės strategijos taikymas, o viso regiono žmogaus ūkinė
veikla ir aplinkos sąlygų (klimato ir šio vandens telkinio
eutrofikacijos) pokyčiai. Abiotinių sąlygų bei kitų faktorių tiesioginis
poveikis žuvų populiacijos dinamikai ir biomasės kaitai gali būti
svarbus ir įvairiatipis. Netiesioginis poveikis gali pasireikšti per
mityboss bazės pokyčius, mitybos sąlygas ar plėšrūnų poveikį.
Tiesiogiai abiotinės sąlygoms veikia žuvų reprodukciją jų neršto
metu ar lervučių vystymosi laikotarpiu (Nikolskij, 1965).
Kuršių marių žuvų sugavimų struktūros pokyčiai rodo laipsnišką
trumpo gyvenimo ciklo žuvų pakeitimą ilaamžėmis žuvimis (118
pav.). Tačiau pokyčiai, tradiciškai siejami su žvejybos strategija,
nebuvo tokie akivaizdus kaip žuvų bendrijos pokyčiai atitinkantys
klasikinius sukcesijos mechanizmus (112 pav.) Dar ryškesnis buvo
ankstyvą pavasarį ir žiemą neršiančių žuvų pakeitimas vėlyvą
pavasarį ir vasarą neršiančiomis žuvimis (119 pav.) Šie pokyčiai ir
akivaizdžios tendencijos tik apibendrina prieš tai atliktą detalią
atskirų žuvų neršto ekologinių grupių analizę bei klimato kaitą. Šiuos
teiginius patvirtino ir statistiškai nustatyti tarpusavio ryšiai, kur buvo
įvertinta, kas galėjo turėti lemiamą įtaką vienų žuvų ar jų bendrijų
dominavimui, o kitų sunykimui (30-111 pav.).
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(procentais) 1927–2008 m. periodu

Žiemą neršiančių žuvų (vėgėlių) reprodukcijai didžiausią poveikį
turėjo klimato kaita žiemos mėnesiais. Klimato atšilimas XX a.
pabaigoje paankstino pavasarinius potvynius, dažniau ėmė kartotis
žiemos polaidžiai ar potvyniai, tad šiltesnėmis žiemomis vandens
lygis Nemune tapo aukštesnis, debitas didesnis, hidrologinių
parametrų kaita dinamiškesnė. Tai sutrikdė įprastas vėgėlių, kaip
šaltamėgių žuvų, reprodukcijos sąlygas. Vandens temperatūros
svyravimai vos 1°C (nuo 0,5°C iki 1,5°C) jau sutrikdo vėgėlių ikrų
inkubaciją ir vystosi embrionų anomalijos (Lukjanenko, 1987).
Žiemos polaidžių ar potvynių metu sustiprėjusi srovė ir jos
plukdomi, o po to nusėdę nešmenys dažnai keičia paviršinį upių
dugno reljefą. Kartu kinta vėgėlių nerštaviečių būklė – sustiprėjusi
srovė gali išsklaidyti, ar mechaniškai sunaikinti didžiąją dalį ten
inkubuojamų ikrų. Todėl toks svarbus veiksnys kaip pavasarinio
potvynio pradžia gali iš esmės pakeisti vėgėlių išteklius. Kuršių
marių vėgėlių ištekliai buvo maksimalūs, jei jų reprodukcijos
laikotarpiu sausio – vasario suminės oro temperatūros buvo
žemesnės nei – 15°C, o pavasarinis ledonešis prasidėdavo antroje
kovo pusėje, ar vėliau. Jei ledo danga dėl šiltų orų trukdavo trumpą
laikotarpį arba jos visai nebūdavo, kaip tai įvyko aštuntame
dešimtmečio viduryje, vėgėlių ištekliai drastiškai sumažėja ir jos
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praranda verslinę reikšmę. Nustatytos matematinės priklausomybės
patvirtina šių teiginių teisingumą. Kaip matyti iš sugavimų
dinamikos, marių eutrofikacija vėgėlių išteklių dydžiui lemiamos
reikšmės neturėjo. Pradinės vėgėlių reprodukcijos sąlygos susiklosto
lotinėse vidurio upių ekosistemose, kur yra dalies jauniklių
augimvietės (Švagždys, 2002). Mailiaus ar suaugusių žuvų žūtis nuo
abiotinių sąlygų galima tik rūšies biologinio arealo pakraščiuose
(Nikolskij, 1965). Suaugusias vėgėles kaip šaltamėges žuvis gali
veikti aukštos vasaros temperatūros, nes vyresnių, nei aštuonerių
metų amžiaus individų Kuršių mariose neužfiksuota (Švagždys,
2002).
Atlikta pradinių abiotinių sąlygų analizė sykų reprodukcijai
leidžia teigti, kad sykų sugavimai tolygiai mažėjo. Šiltesniu
tarpukario laikotarpiu sykų buvo sugaunama tiek pat ar net daugiau,
nei šaltesniu pokario laikotarpiu XX a. viduryje. XX a. antroje pusėje
sykų kaip ir vėgėlių ženkliai sumažėjo po itin šiltų žiemų.
Trumpalaikė ledo danga ar jos nebuvimas nerštavietėse sąlygoja
daug dinamiškesnę ir nepalankią aplinką sykų ikrų inkubacijos
periodu. Remiantis statistiniais duomenimis, maksimalūs sykų
sugavimai formavosi trečiame dešimtmetyje, o vėliau, pastoviai
veikiami nepalankių reprodukcijos sąlygų, nuosekliai mažėjo. Bet
esminė priežastis, dėl kurios pastoviai nyko sykų ištekliai, galėtų būti
melsvabakterių, kitų fitoplanktono rūšių biomasės augimas ir
eutrofikacijos didėjimas. Pagal H. Schmidt–Ries (1940), S. Ūselytės
(1959) epizodinius tyrimų duomenis, fitoplanktono gausa XX a.
viduryje buvo keliasdešimt kartų mažesnė nei pastaraisiais
dešimtmečiais. Sykų nerštavietės išsidėsčiusios pietvakarinėje ir
pietinėse marių dalyse (Osadčij, 2000), kur marių eutrofikacija
didžiausia (Aleksandrov & Dmitrijeva, 2006), yra didelis pavojus,
kad šylant klimatui, sykų ištekliai pasieks kritinę ribą ir ateityje galės
būti palaikomi dirbtiniu veisimu.
Dviejų stintų ekologinių grupių – didstinčių ir stintelių – išteklių
ir sugavimų raida klostėsi skirtingai. Remiantis mūsų atlikta įvairių
gamtinių sąlygų, žvejybos specifikos ir kitų aplinkos veiksnių
analize, Kuršių marių stintelių ištekliai jautriai reaguodavo į aplinkos
pakitimus. Stintelių, kaip vėgėlių bei sykų, ženkliai sumažėjo
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aštuntame dešimtmetyje, kai marias dėl šiltų žiemų kelis metus
nebuvo sukaustęs ledas. Stintelių visuomet pagausėdavo po
vandeningų, vėlyvų pavasarių. Jų išteklius teigiamai veikė šaltesni ir
pasižymėję gausesniais krituliais atskirų metų pavasariniai periodai.
Ir nors stintelėmis minta daugelis plėšrių žuvų, pastarųjų įtaka
stintelių išteklių kaitai nepastebima.
Paskutinis žymesnis stintelių išteklių pagausėjimas 1978–1982 m.
laikotarpiu iliustruoja gamtinių sąlygų poveikį. G. M. Barinos (1999)
duomenimis tuo laikotarpiu Kaliningrado mieste fiksuotos vienos iš
žemiausių šimtmečio vasarų temperatūrų, didžiausias kritulių kiekis
bei buvusios šaltos 1978–1980 m. žiemos. Tačiau išnagrinėti klimato
pasikeitimai nepaaiškina XX a. vykusių ilgalaikių jų išteklių nykimo.
Tarpukariu periodu, nors neršto sąlygos būdavo veikiamos skirtingų,
tame tarpe ir nepalankių jų reprodukcijai klimato veiksnių,
sugavimai buvo gerokai didesni, nei XX a. antroje pusėje, o 1925 m.
sugavimų statistikoje fiksuotas rekordinis 20 tūkst. t stintelių
sugavimai susiformavo veikiant specifinėms klimato sąlygoms:
vandeningu pavasariu ir lietingais 1924 m.
Ilgalaikės stintelių išteklių kaitos priežastys yra Kuršių marių
trofiškumo kaita per pastarąjį šimtmetį. Antropogeninių veiksnių ir
klimato kaitos sukeltas marių trofiškumo didėjimas ir kaip to
pasekmė įsivyravusi medžiagos ir energijos transformacija per
detritines mityboses grandis, pakeitė fitozooplanktono sudėtį, kokybę
ir gausą – pagrindinio mitybos komponento visose stintelių
vystymosi ir augimo stadijose. E. D Noskova (1968) tvirtina, kad
stintelių lervutės nepajėgia maitintis stambesniais planktoniniais
vėžiagyviais, todėl masiškai žūsta ankstyvose vystymosi stadijose,
nors bendra zooplanktono koncentracija gali būti ir didelė. Vėlesni
tyrimai (Žiliukienė, 1996; 2003) patvirtino, kad zooplanktono formų
stambėjimas neigiamai veikia daugelio žuvų lervučių išgyvenimo
tikimybę. Tačiau negalime sutikti su E. D. Noskova (1968), kad
karšių jauniklių gausa turėjo priešingą poveikį stintelių ištekliams,
paaštrėjus tarpusavio mityboss konkurencijos santykiams. Stintelių ir
karšių sugavimų priešingybės atsirado dėl Kuršių marių ekosistemos
pokyčių ir traktuotinos ne kaip tarpusavio priklausomybė, o kaip
žuvų bendrijų kaitos sukcesija.
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XX a. pabaigoje stintelės prarado savo verslinę reikšmę, matomai
dėl padažnėjusių melsvabakterių žydėjimų. Priedo ankstyvi, vėjuoti
ir mažiau vandeningi pavasariai, karštos vasaros tik pablogino neršto
ir augimo sąlygas šioms trumpaamžėmsėms žuvims, kurių
reprodukcija ir išteklių dydis Kuršių marių lentinėje ekosistemoje
pasižymi siauru tolerancijos diapazonu.
Didstinčių (stintų) sugavimų dinamika bei absoliutūs jų sugavimų
dydžiai rodo, jog didžiausią įtaką jų sugavimų kaitai turėjo gamtinės
sąlygos ir verslo intensyvumas. Stintų sugavimai tarpukario
laikotarpiu nebuvo tokie dideli kaip stintelių, o XX a. pabaigoje,
išaugus žvejybos intensyvumui, padėtis pakito. Šiuo metu sugavimai
jūroje, upėse ir mariose kasmet siekia 300–500 t, ne ką mažiau, nei
XX a. viduryje.
Atlikta analizė rodo, kad kasmetiniai stintų sugavimai žymiai
įvairuodavo veikiami skirtingų priežasčių komplekso. Iki 1992 m.,
dėl trumpo žvejybos laikotarpio, bendrą metinį stintų sugavimų dydį
dalinai nulemdavo žvejybos trukmė upėse. Jei pavasario potvynis
būdavo vėlyvas, vandeningas, o vanduo iki neršto temperatūrų
sparčiai šildavo, tai apsunkindavo žvejybos sąlygas. Net ir esant
dideliems stintų ištekliams, bendras laimikis pavasarį galėdavo būti
ir nedidelis, ar vidutinis. Jei ledonešis upės prasidėdavo anksčiau, o
pavasaris išsitęsdavo, žuvys upių žemupiuose užsilaikydavo ilgiau,
stintų buvo sugaunama daugiau. Tačiau, jei per ištęstus pavasarius
stintų reproduktorių į upes atplaukdavo mažai, jų būriai
išsisklaidydavo po visą upę, tuomet žvejyba, esant mažam žuvų
tankiui, tapdavo mažai efektyvi ir nepelninga. Kartais maži, bet
koncentruotai nerštaviečių link migravę stintų būriai verslininkų
žvejybą darydavo daug efektyvesnę ir pelningą.
Stintų žvejybos trukmė upėse atspindi jų neršto sąlygų kokybę.
Dėl lėtesnės temperatūros dinamikos stintų reproduktoriai upėse
užsibūna ilgiau ir atvirkščiai, sparčiai augant vandens
temperatūroms, stintų nerštas gali įvykti per trumpą – savaitės
trukmės migracijos laikotarpį. Taigi, pradinių reprodukcijos sąlygų
kokybė yra nulemta pavasario temperatūros dinamikos ir su tuo
susijusių kitų klimato charakteristikų. Stintų ištekliai ir sugavimai
visuomet pagausėdavo, jei prieš ketverius metus po šalto kovo ir šilto
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balandžio mėnesių pavasario potvynis prasidėdavo vėlai, pavasarinis
vandens nuotėkis kovo–gegužės mėnesiais būdavo didelis.
Stintų išteklių (sugavimų) fluktuacijos tapo įmanomos ir atspindi
klimato kaitą. Pastaruosius XX a. keturis dešimtmečius kas ketveri
metai po šaltų kelių žiemų periodo Lietuvoje įsivyraudavo šiltos
žiemos (Bukantis, 1994; 1997). Taigi, per vėlyvus, vandeningus,
šiltus pavasarius susiformuodavo gausios kartos, o po ketverių metų,
prasidėjęs ankstyvas, ilgas, šaltas pavasaris leisdavo išteklius, ypač
Kaliningrado srities žvejams, maksimaliai išnaudoti.
Tokios pakitusios verslo ir klimato sąlygos 7–ame dešimtmetyje
galėjo įteigti klaidingą nuomonę, kad Nemuno sureguliavimas ir
nuotėkio sumažėjimas stintų ištekliams įtakos neturi, nes nebuvo
analizuotos tiek pradinės reprodukcijos sąlygos, tiek verslo sąlygų
aplinkybės.
Stintų išteklių kaitą gali veikti plėšrių žuvų gausa. XX a.
devintame dešimtmetyje stipriai išaugę menkių ir sterkų ištekliai
stabdė stintų išteklių gausėjimą, nes gamtinės reprodukcijos sąlygos
buvo palankios.
Lyginant su stintele, esminis skirtumas, dėl kurių skirtingai kito
šių giminingų žuvų ištekliai, galėjo būti skirtingas antropogeninės
veiklos poveikis jų reprodukcijai ir egzistencijai. Stintelių
nerštavietės išsidėsčiusios pietrytinėje marių dalyje – lentinėje
ekosistemoje, o didstinčių – Nemuno ir kitų upių žemupiuose –
lotinėje ekosistemoje. Stintelių vystymosi ir augimo etapai vyksta vis
palaipsniui augančios marių eutrofikacijos fone. Stintų reprodukciją
veikė antropogeninė eutrofikacija santykyje su Nemuno debito
pokyčiais. Didėjant debitui, taršos poveikis upėse santykinai tapdavo
mažesnis. Pastarųjų metų mažėjanti Nemuno baseino tarša teigiamai
paveikė stintų reprodukciją – tai paaiškina daug efektyvesnį jų nerštą
esant ne visai palankioms aplinkos sąlygoms. Stintų lervučių
išgyvenimo kokybę ir pasyvią jų migraciją į jūrą turėjo teigiamai
paveikti Klaipėdos sąsiaurio gilinimo darbai.
Išnagrinėti pūgžlių sugavimų (ir populiacijos) dydžiui turintys
įtakos aplinkos veiksniai, gautos priklausomybės leidžia teigti, kad
Kuršių marių pūgžlių reprodukcijai motininės bandos dydis iki šiol
jokios lemiamo poveikio neturėjo. Net esant minimaliems kelių tonų
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sugavimams, po penkerių metų jie gali siekti jau kelis tūkstančius
tonų per metus. Pūgžlių ištekliai XX a. antroje pusėje įvairavo dėl
dviejų pagrindinių veiksnių: abiotinių reprodukcijos sąlygų ir plėšrių
žuvų poveikio.
Maksimalūs pūgžlių sugavimai fiksuoti tarpukario laikotarpiu,
kai, staigiai ėmus šilti klimatui, nuo ketvirto dešimtmečio stintinių
žuvų bendrijų dominavimą mariose ėmė keisti ešerinės – pūgžliai.
XX. a. antroje pusėje pūgžlių sugavimai stipriai įvairavo, o jų
sugavimų svyravimai ėmė sutapti su stintų. Stintų ir pūgžlių tapatus
dominuojantis amžius versliniuose sugavimuose ir artimas neršto
laikas. Šių žuvų išteklių fluktuacijos dėsningai siejosi su gamtinėmis
sąlygomis ir patvirtina jų įtaką reprodukcijos kokybei. Pūgžlių taip
pat pagausėdavo po vandeningų, staigia temperatūros dinamika
pasižyminčių pavasarių. Atsiradusios 1981–1983 m. laikotarpio
sugavimų priešingybės tarp stintų ir pūgžlių nepaneigia šių prielaidų
teisingumo. Pūgžlių pagausėjo, nes juos, skirtingai nei stintas,
neveikė dideli to laikotarpio menkių ištekliai. Pūgžlių gausą
natūraliomis sąlygomi veiksmingi reguliuoja sterkų ištekliai, šios
žuvys yra pagrindinis sterkų mitybos komponentas.
Pūgžlių sugavimų mažėjimas XX a. pabaigoje, XXI a. pradžioje
dalinai gali būti sąlygoti ekonominėmis priežastimis ir
gamtosauginiais draudimais. Bet jų išteklius turėjo žymiai paveikti
dėl klimato kaitos pablogėjusios neršto sąlygos ir auganti marių
eutrofikacija. Pūgžlių nerštas vyksta tiek lotinėse upių, tiek lentinėse
marių ekosistemose. Pablogėjusias reprodukcijos sąlygas lentinėse
ekosistemose (marių pietinėje dalyje) nebepajėgė kompensuoti nerštų
kokybė lotinėse ekosistemose – upių žemupiuose. Pūgžlių ištekliai
sumažėjo, ženkliau svyravo ir reagavo į klimato kaitą, tačiau dėka
galimybių savo reprodukciją vykdyti skirtingose ekosistemose, jų
ištekliai nesunyko taip kaip stintelių.
Lydekų išteklius ir jų sugavimų dydį Kuršių mariose lemdavo jų
nerštaviečių būklė ir dydis. Po didelių potvynių užliejamuose
pamario pievose smarkiai išsiplėsdavo lydekų nerštaviečių plotai, tai
apspręsdavo efektyvų jų nerštą. Šaltos žiemos ir aukšti Nemuno
potvyniai yra glaudžiai susiję (Tilickis, 2005). Pavasarį debitas ir
vandens lygis Nemune išauga dėl didesnės kritulių akumuliacijos
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žiemos metu, todėl tokie klimato ypatumai dėsningai veikia lydekas
kaip ir daugelį ankstyvą pavasarį ar žiemą neršiančių žuvų. Nors
vėgėlės ir lydekos gaudomos skirtingose vietose ir laiku, jų versliniai
sugavimai XX a. antroje pusėje kito panašiai (120 pav.). Vis dėlto
mažesnė lydekų nei vėgėlių laimikio amplitudė 9–ame dešimtmetyje
rodo, jog lydekų ištekliui turėjo įtakos ir kitos priežastys.
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120 pav. Lietuvos žvejų lydekų ir vėgėlių sugavimai XX a. antroje pusėje

Marių antropogeninė tarša ir jų trofiškumo augimas, žuvų
bendrijų kaita lydekų ištekliams įtakos neturėjo. Lydekų išteklių
mažėjimą XX a. antroje pusėje lėmė polderinių sausinimo sistemų
plotų augimas ir netinkamas jų eksploatavimas. Įrengtose polderinėse
sistemose žymiai pablogėjo lydekų lervučių ir mailiaus išlikimo
sąlygos. Polderių siurblinės vandens šalinimo darbus iš kanalų vykdo
gegužės–birželio mėnesiais, kai lydekaičių dydis siekia 15–35 mm
(Samochvalova, 1974), tad jų negali sulaikyti net naudojamos 6–
10 mm užtūros. Likusios polderiuose lydekaitės kaip ir kitos žuvys
dažnai išgaišta dėl netinkamo vandens pumpavimo režimo ar dėl per
šaltas žiemas.
Žymūs nuostoliai lydekų motininei bandai yra padaromi per
pavasarines stintų žvejybas Nemuno žemupyje. Jei pavasaris mažai
vandeningas, didžioji dalis lydekų per nerštą lieka upių vagose, o ne
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užlietose pievose. Stintų žvejybos laikotarpiu viena žvejų grandis
gali sugauti iki 100 kg lydekų, kurios yra neužpajamuojamos ir
slepiamos, nes tai draudžia žvejybos taisyklės. Stintų žvejybą
Nemuno žemupyje vykdo apie 50–70 grandžių, taigi kasmet per
žemesnius potvynius nelegaliai gali būti išgaudoma virš 5–10 t
lydekų.
Pastarąjį dešimtmetį Pamario polderiuose, Nemune ir jo
senvagėse stipriai suaktyvėjo mėgėjiška lydekų žvejyba (Švagždys,
2005). Intensyviausiai lydekos mėgėjų žvejojamos pavasarį–tuoj po
neršto iki birželio mėnesio pradžios ir rudenį, rugsėjo, spalio
mėnesiais, sukritus vandens augmenijai. Žvejai mėgėjai dažniausiai
sugauna nedidelius, kelių šimtų gramų ir tik retkarčiais didesnius nei
1,5–2 kg svorio egzempliorius; taigi vykdo neracionalų lydekų
išteklių eksploatavimą. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet vien Nemuno
deltos regioniame parke išplatinama keliasdešimt tūkstančių
licencijų, galime teigti, kad mėgėjiškos žvejybos įtaka bendriems
ištekliams gali būti didelė.
Kadangi lydekos Kuršių mariose maitinasi daugiausiai menkavertėmis
žuvimis (Samochvalova, 1974; 1985, Rudzianskienė, 1991), o jų
reprodukcijos sąlygos, kaip rodo mūsų duomenų analizė, visais aspektais
klostosi nepalankiai, reikalingi papildomi jų išteklių gausinimo darbai,
žuvinant marias lervutėmis ir jaunikliais.
Strimelių nerštinė migracija į Kuršių marias tapo dažna paskutinį
XX a. dešimtmetį. Tam įtakos turėjo Klaipėdos sąsiaurio gilinimo
darbai, prasidėjęs žymesnis klimato atšilimas bei pasikeitęs Nemuno
pavasarinio nuotėkio dydis ir laikas. Toliau vykdomi Klaipėdos
uosto gilinimo darbai ir pastarųjų metų klimato atšilimo tendencijos
didins Kuršių marių ir Baltijos jūros abipusę cirkuliaciją, yra didelė
tikimybė, kad ateityje strimelių sugavimai gali dar išaugti. Kadangi
yra nustatytos gamtinės sąlygos, apsprendžiančios strimelių
migraciją į marias, sėkmingam jų verslo plėtojimui tikslinga vasario–
balandžio mėnesiais atlikti pagrindinių limituojančių veiksnių
(Nemuno vandens lygio, galimo debito dydžio, oro, vandens
temperatūros ir sūringumo, vėjo krypties ir stiprumo) monitoringą ir
analizę. Tai leistų prognozuoti strimelių imigracijos į marias
galimybę ir verslo efektyvumą.
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Įvertinti sterkų išteklių pokyčius pagal laimikio dydį bei sugretinti
su pradinių reprodukcijos sąlygų poveikiu sudėtinga. Limituojant
sugavimus, statistiniai duomenys gali neatspindėti realios išteklių
būklės. Pavyzdžiui, atsiradus gausioms 1978–1979 m. sterkų
generacijoms ir vykdant nelanksčią limitų ir įrankių reguliavimo
politiką, po 5–7 metų kaliningradiečių žvejų sugavimai liko nepakitę.
AtlantNIRO mokslininkų tyrimai parodė, jog 1978 m. sterkų
gausumo indeksas buvo 10 kartų, 1979 m. – 2,5 karto didesnis už
vidutinį (Golubkova, 1998; 2003). O Lietuvos žvejų, leidus
nesilaikyti limito, sterkų sugavimai 1984 m. prilygo, o sekančiais,
1985 m. du kartus viršijo kaliningradiečių sugavimus. Lietuvos
žvejai sterkų žvejybą vykdė įvairiatipiais įrankiais, net blizgiaudavo.
Žymiai išaugus sterkų populiacijai ir trūkstant maisto, tais metais
sulėtėjo jų augimo tempas ir svoris (Osadčij, 2000). Sterkai keitė
įprastas dislokacijos vietas, migruodavo į seklesnius marių rajonus,
bet kaliningradiečiams verslininkams sterkų žvejyba sekėsi prasčiau
net už mėgėjus (Golubkova, 1998). Šio darbo autoriaus nuomone,
sulėtėjus augimo tempui, rusų žvejų laimikis nekito, nes sterkų dydis
dar neatitiko pagrindinių jų žvejybos įrankių – 70 mm akytumo
tinklaičių selektyvumo.
Išanalizavus gamtines sąlygas sterkų neršto metu, buvo nustatyta,
kad šiuo metu vidutinės gegužės mėnesio oro temperatūros turi
poveikį sterkų generacijos gausai, bet Nemuno potvynio aukštis,
laikas ne visuomet yra tie faktoriai, kuriais galima remtis, nustatant
sterkų generacijų gausą ir išteklių kaitos dėsningumus. Jų nerštas
vyksta gilesnėse vietose, reproduktoriai į apsemtas pievas
nemigruoja, vandens lygio svyravimai ikrų inkubacijai reikšmės
neturi.
Gausiai sterkų generacijai neturėjo įtakos nei pavasarinio
potvynio dydis, nei laikas, todėl galima teigti teigti, jog klimato
atšilimas sterkų reprodukcijai lemiamos neigiamos reikšmės
neturėjo, juolab, kad per pastaruosius 50 metų nepastebėta žymesnių
gegužės mėnesio temperatūrų pasikeitimo tendencijų. Sterkų išteklių
dydis yra priklausomas nuo gegužės mėnesio oro ir vandens
temperatūrų dinamikos ir žymiai veikiami taikomų jauniklių
apsaugos priemonių. Dėl Kuršių mariose vykdomos įvairiatipės
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žvejybos, sterkų ištekliai gali būti lengvai pažeidžiami mariose
eksploatuojamų smulkiaakių įrankių, tad reikalingos ypatingos jų
jauniklių apsaugos priemonės (Švagždys ir Maksimovas, 1999–
2002). Kita vertus, 1978 m. ir 1979 m. gausių sterkų generacijų
depresyvus poveikis jų pagrindinių mitybos objektų ištekliams
(stintelėms, pūgžliams, ešeriams, dyglėms ir kt. žuvims), pablogino
pačių sterkų populiacijos augimo, svorio, vislumo rodiklius
(Golubkova,1998). Tai rodo, jog bendras Kuršių marių žuvingumas
XX a. pabaigoje tapo mažesnis. Pokaryje, kai analogiškai visą
dešimtmetį vyravo didelis sterkų sugavimai, jų gausa turėjo žymesnį
poveikį tik kelioms žuvų rūšims – stintelėms ir pūgžliams.
Stipriai varijuojanti ožkų sugavimų dinamika patvirtino prielaidą,
kad jų ištekliai XX a. antroje pusėje kito veikiami specifinių aplinkos
sąlygų komplekso, o ne naujų žvejybos būdų taikymo ar žvejybos
intensyvumo. Į marias įtekančių upių hidrologinės sąlygos, kaip
vėlyvi potvyniai, didelis nuotėkis kovo–balandžio mėnesiais, aukštos
gegužės mėnesio oro temperatūros lemdavo gausią ožkų generaciją,
o po šešerių–aštuonerių metų – didelį verslinį laimikį. Per itin
vandeningą pavasarį pagerėdavo marių ekologinė būklė, o didesnis
pratakumas galėjo laikinai sumažinti antropogeninę taršą. Paskutinį
XX a. dešimtmetį upių užterštumas dėl pramonės krizės ir kitų
ekonominių sunkumų tapo mažesnis ir ne tiek priklausė nuo
pavasarinių potvynių dydžio.
Tarpukariu ožkų sugavimai Kuršių marių oficialioje statistikoje
nefigūruoja, nors 1928 m. Lietuvos–Vokietijos konvencijos žvejybos
įrankių sąraše yra paminėti ožkiniai tinklaičiai, skirti specializuotai
jų žūklei. Tačiau to meto sugavimai negalėjo būti dideli. Nuo XX a.
vidurio, didėjant marių kaip telkinio trofiškumui, išaugus
fitoplanktono produkcijai, jo perteklius, nesunaudotas zooplanktono,
kaupėsi marių nuosėdose. Tokiu būdu, energijos transformacija
suaktyvėjo per detritines mitybos grandis, ir, gausėjant bentosinių
organizmų: uodų ir mašalų, gerėjo ožkų kaip planktofagų mitybos
sąlygos. XX a. pabaigoje pietinėje marių dalyje auganti eutrofikacija,
ankstyvi ar mažiau vandeningi potvyniai po kelerių metų turėtų
neigiamai atsiliepti ožkų ištekliams. Taigi, ateityje ožkų sugavimai
turėtų imti nežymiai mažėti, nors kitos jų reprodukcijos sąlygos –
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aukšta gegužės mėnesio orų temperatūra ir upių taršos mažėjimas –
palankios. Ožkų išteklių kitimo amplitudės taps lygesnės.
Ožkų reikšmė Kuršių marių ekosistemoje yra analizuota T. A.
Golubkovos (1998), M. M. Chlopnikovo (1994) darbuose. Nustatyta,
kad Aistmarėse (Chlopnikov, 1992) vyresnių individų mitybos
racione gausiau randama kitų žuvų lervučių ir mailiaus. Iš tiesų, dėl
mitybos poreikio stambių, 8–12 m. amžiaus žuvys gali migruoti į
Nemuno deltą, kur vasaros pirmoje pusėje gausu mailiaus. Bet ožkų
koncentracijos vasarą nesutampa su V. Žiliukienės (2003)
pateiktomis ichtioplanktono maksimaliomis koncentracijomis. Tad
neigiamas ožkų poveikis bendram Kuršių marių žuvingumui kai
kurių tyrinėtojų yra per daug sureikšmintas. T. A. Golubkova (1998;
2003) tvirtina, jog pūgžlių, stintelių ir net sterkų ištekliai yra stipriai
depresuojami ožkų mitybos poveikiu. Bet šio darbo autoriaus atlikta
visų paminėtų žuvų išteklių ir sugavimų daugiametė kaitos analizė
leidžia paneigti šias išvadas.
Pirma, ožkų ir sterkų verslinis amžius nuo aštunto dešimtmečio
panašus, o būtent sterkų, o ne ožkų pagrindinę raciono dalį sudaro
pūgžliai ir stintelės. Kuršių mariose sterkai yra pagrindinis plėšrūnas,
kuris reguliuoja menkaverčių žuvų išteklius. Esant nepalankiai mitybos
bazei ir gausiems ištekliams, vyksta pačių sterkų tarpusavio kanibalizmas.
Antra, po žymesnių potvynių ir palankiai susiklosčius pavasarinių
orų eigai, susiformuoja daugelio žuvų, tame tarpe ir stintelių,
pūgžlių, sterkų gausingos generacijos. Taigi, nors reprodukcijos
sąlygos gali sutapti, bet, esant skirtingam stintelių, pūgžlių, sterkų
augimo tempui ir versliniam amžiui, sugavimų dydžiai kasmet
dėsningai skiriasi.
Trečia, jei suaugusios ožkos išskirtinai maitintųsi žuvų lervutėmis
ar mailiumi, jų koncentracijos Nemuno ir kitų upių deltose, kur
gausu jauniklių, taptų nepalyginamai didesnėmis.
Verslinė ožkų žvejyba intensyviai plėtojama naudojant
smulkiaakius tinklaičius, tačiau nekontroliuojamas kitų vertingų
žuvų priegaudos dydis. Tai gali būti žalinga kitų Kuršių marių
vertingų žuvų – sterkų, karšių, žiobrių ir salačių – ištekliui.
Perpelių išteklių gausėjimas XX a. pabaigoje, po ilgos, 40 metų
pertraukos, dar kartą įtikinamai patvirtino besikeičiančių aplinkos
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sąlygų įtaką Kuršių marių ekosistemai. Pagrindinės perpelių
nerštavietės yra Kuršių mariose, Nemuno avandeltos rajone, kur upių
vandens kokybė turi didelę reikšmę formuojant perpelių išteklius.
Palyginus ir išanalizavus 1999–2001 m. skirtingo gausumo
generacijų atsiradimo priežastis, susiformavusias panašaus dydžio
motinine banda, išryškėjo hidrologinių–hidrocheminių faktorių
vaidmuo. Gausingos perpelių generacijos formavosi tada, kai jų
neršto ir lervučių vystymosi laikotarpiu – birželio mėnesį –
pagausėdavo kritulių. Upių vandenyse azoto (N) santykis su fosforu
(P) dažniausiai sudaro 28:1, o stovinčiuose telkiniuose 16:1 (Odum,
1986). Jei N/P santykis sumažėja iki penkių, telkinyje ima vyrauti
melsvabakterės, sugebančios fiksuoti azotą iš oro (Schindler, 1977),
o jų didelės koncentracijos mažina zooplanktono įvairovę ir gausą
(Gusynskaja, 1969). Šie dėsningumai būdingi ir Kuršių marioms
(Pilkaitytė, 2003; Pilkaitytė, Razinkovas, 2006), pasižyminčiomis
įvairuojančiu pratakumu. Nemuno baseino vandens nuotėkio
padidėjimas praturtindavo marių vandenį azotu, mažindavo
melsvabakterių vasarinį žydėjimą ir kartu sudarydavo palankesnes
sąlygas formuotis zooplanktono produkcijai. 2000 m. zooplanktono
biomasė mariose birželio mėnesį buvo aštuonis kartus mažesnė, nei
1999 ir 2001 m. (Žiliukienė, 2003). Perpelių jauniklių tankis Baltijos
jūros priekrantėje (Žuvininkystės tyrimų laboratorijos duomenimis)
1999 ir 2001 m. buvo 40–50 kartų didesnis nei 2000 m. Perpelių
gausios generacijos susiformavimui 1999 m. nesutrukdė ir tais
metais leista žvejyba smulkiaakiais tinklaičiais.
Taigi, vėlyvą pavasarį ir vasarą neršiančioms žuvims temperatūrų
dinamika turėdavo teigiamą poveikį, tačiau vandens nuotėkio kaita
atskiras žuvų rūšis veikdavo skirtingai. Sterkų, ožkų, karšių maksimalūs
sugavimai formavosi vandeningesniais ir šiltais metais. Taip, XX a.
šeštame dešimtmetyje, kai žvejyba nebuvo ribojama, maksimalūs ožkų,
karšių sugavimai tarpusavyje sutampa. Aštunto dešimtmečio pabaigoje,
veikiamos palankių jau minėtų gamtinių sąlygų komplekso, vėl radosi
gausios karšių, ožkų, starkių generacijos. Todėl devintame dešimtmetyje
fiksuoti rekordiniai sterkų sugavimai (jų verslinis amžius buvo 5–7 m.),
po kelerių metų – ožkų (verslinis amžius 7–9 m.) ir karšių (verslinis
amžius 8–11 m.)(121 pav.).
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121 pav. Kuršių marių sterkų ir karšių (Lietuvos dalies), ožkų sugavimai
1947–2008 m. laikotarpiu

Maksimalūs kuojų, dyglių sugavimai (119 pav.) atitiko tą periodą,
kai marios XX a. aštuntame dešimtmetyje iš Nemuno baseino per
sausmetį buvo intensyviai teršiamos (25 pav.) ir tapusios
hypertrofinėmis (Chlopnikov, 1988; Virbickas, 2000). Ir atvirkščiai,
po itin aukštų potvynių (pvz. 1979 m.) kuojų sugavimai po 6–8 metų
mažėdavo. Paskutiniame XX a. dešimtmetyje upių tarša mažėjo,
atitinkamai kuojų ir dyglių gausa palaipsniui ėmė nykti. Taigi, bendri
kuojų ar dyglių išteklių ir sugavimų ilgalaikiai pokyčiai buvo
glaudžiai susiję su Nemuno eutrofikacija, o ne žvejybos
intensyvumu. Tik metinės sugavimų fluktuacijos yra veikiamos
gamtinių pirminių reprodukcijos sąlygų.
Atlikus žuvų sugavimų, suskirstytų pagal reprodukcijos metus,
MDS analizę, išskirtos 5 grupės, jungiančios dominuojančių žuvų
grupes pagal jų sąveiką su aplinkos sąlygomis (122 pav.). Pūgžliai,
stintos ir ešeriai sudaro grupę, kurią sieja neršto laikas (ankstyvas
pavasaris). Šios žuvys dominuoja telkiniuose kuriuose vyrauja
neaukštas trofinis lygis. Kitą grupę sudaro stintelės ir sykai, kurie
jautriai (neigiamai) reagavo į augančią marių eutrofikaciją.
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Didžiausią grupę: kuojas, karšius, ožkas, sterkus jungė artimas neršto
laikas (vėlyvas pavasaris, vasaros pradžia) ir palankumas didėjančiai
marių eutrofikacijai. Plėšrios žuvys: lydekos ir vėgėlės sudarė
šaltamėgių žuvų grupę, kurią jungė jų išteklių priklausomybė nuo
žiemos šaltumo ir potvynio laiko. Vienintelės dyglės sudarė atskirą
grupė, nes jų išteklių kaitos priežastys turėjo specifinius bruožus,
bet siejosi su mažu Nemuno nuotėkiu.
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122 pav. Pagrindinių verslinių žuvų grupavimas pagal jų tarpusavio
santykinius laimikų dydžius

Apibendrinant galime teigti, kad Kuršių marių metines išteklių
fluktuacijas labai veikia kintančios klimato sąlygos jų reprodukcijos
laikotarpiu. Nemuno baseino nuotėkis, atskirų mėnesių temperatūrų
dinamikos turėjo didelį ir skirtingą poveikį marių šaltavandenių ir
šiltavandenių žuvų reprodukcijai, nes skyrėsi jų reprodukcijos
laikotarpių trukmė ir neršto laikas, tačiau žuvų bendrijų struktūrą ir
sukcesiją lemdavo marių ir į jas įtekančių upių trofiškumo būklė ir kaita.
Žiemą neršiančių žuvų gausą palankiai paveikdavo jų
reprodukcijos metais sumažėjęs Nemuno baseino upių nuotėkis ir
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šaltos žiemos. Pavasarį ir vasarą neršiančių žuvų išteklių svyravimai
buvo formuojami upių nuotėkio dydžiu ir temperatūrų skirtumu per
jų reprodukcijos laikotarpį. Didesnė aplinkos faktorių kaita Nemune
lemdavo ir ženklesnį ten neršiančių žuvų išteklių svyravimą. Tuo
tarpu mariose neršiančių žuvų bendrijų struktūrai didesnę įtaka turėjo
ilgalaikiai aplinkos faktoriai.
Žuvų rūšių sugavimų augimą grįsti vien tik patobulintais žvejybos
būdais, rekomendacijomis ar vykdoma žvejybos strategija nėra
tikslu. Kuršių marių žvejybos istorija rodo, kad žvejybinės pastangos
visuomet suintensyvėja, o kartu įrankių specializacija nukreipiama
gausesnėms, nebūtinai vertingesnių, žuvims gaudyti. Jei verslas
vykdomas subalansuotomis žvejybos priemonėmis ir žvejybos
pastangomis, jei yra reguliuojamas taisyklių, apsaugančiomis žuvų
potencialias reprodukcijos galimybes, tai padeda racionaliai
išnaudoti visų žuvų išteklius, kuris priklauso nuo telkinio
eutrofikacijos laipsnio. Žvejybos strategijos taikymas, t. y. žvejybos
intensyvumo subalansavimas ir jauniklių apsaugos priemonių
taikymas buvo ir yra svarbus ilgesnio gyvenimo ciklo stambesnėms
žuvims – karšiams ar sterkams. Bet šių žuvų ištekliai ir svarba
Kuršių marių žuvininkystėje išaugo ne vien tik dėl naudotos
žvejybos strategijos. Tai rodo gan dideli sterkų sugavimai
smulkiaakės verslinės žvejybos laikotarpiu – XX a. pirmoje pusėje.
Karšių sugavimai taip pat pradėjo augti jau tarpukario laikotarpiu.
Nuo 1929 m. iki 1937 m. karšių sugavimai išaugo keturis kartus,
nors, nereguliuojant žvejybos intensyvumo, ilgaamžių žuvų ištekliai
(karšių ) turėjo kisti atvirkštine seka – imti mažėti. Tai patvirtina, kad
vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių staigų karšių išteklių augimą
antroje XX a. pusėje, buvo dėl žmogaus ūkinės veiklos ir klimato
veiksnių padidėjęs marių trofiškumas. Nuo pokario laikotarpio ir iki
šiol marių vandens eutrofikacijos laipsnis atitiko ir atitinka karšių ir
kitų karpinių šeimos žuvų optimalaus egzistavimo ribas. Tad,
nežiūrint į kintantį verslo intensyvumą, karpinės žuvys išlaikydavo
dominuojančias pozicijas marių žuvų bendrijoje nuo XX a. antros
pusės. Sykinių, stintinių, ešerinių žuvų gausa, didėjant
antropogeniniam užterštumui, buvo žymiai priklausoma nuo aplinkos
veiksnių.
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Apibendrinta antropogeninių veiksnių įtaka žuvų rūšims ir
priežastinių ryšių analizė pateikiama 26, 27 lentelėse.
26 lentelė. Antropogeninės veiklos įtaka
Kuršių marių žuvų sugavimams
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27 lentelė. Žuvų sugavimų kaitos priežastinių ryšių analizė

6
1.

2.

3.

IŠVADOS

Klimato kaita (šiltėjimas) XX a. antroje pusėje pasireiškė
išaugusiomis pirmo pusmečio orų temperatūromis ir
pakitusiu Nemuno nuotėkiu. Šylant klimatui, žiemos metu ir
pavasario pradžioje Nemuno nuotėkis išaugo, o pavasario
pabaigoje – sumažėjo. Klimato kaita taip pat paveikė Kuršių
marių eutrofikacijos rodiklius.
Klimato kaita žymiai paveikė daugelio pagrindinių verslinių
žuvų sugavimus. Remiantis daugiafaktorine RDA analize,
nustatyta:
2.1. XX a. antroje pusėje žiemą neršiančioms žuvims
vidutinės žiemos mėnesių orų temperatūros formavo
vėgėlių ir teigiamai veikė sykų sugavimus (ir
išteklius). Vėgėlių sugavimai teigiamai koreliavo su
mažu Nemuno nuotėkio dydžiu ir vėlyvu potvyniu.
2.2. Nuo XX a. septintojo dešimtmečio anksti pavasarį
neršiančių žuvų – stintelių ir lydekų sugavimų dydžiai
būdavo susiję su vėlyvais pavasario potvyniais, dideliu
Nemuno vandens debitu balandžio mėn ir šaltu kovo
mėnesiu. Strimelių sugavimus šie minimi faktoriai
veikė tik neigiamai. Stintų ir pūgžlių sugavimus
pozityviai veikė mažas Nemuno nuotėkis kovo mėnesį,
o sterkų gausa turėjo neigiamą įtaką
2.3. Vėlyvą pavasarį ir vasarą neršiančių žuvų
reprodukcijos efektyvumas priklausė nuo aplinkos
veiksnių, bet mažiau siejosi su ilgalaike klimato kaita.
Nuo XX a. septintojo dešimtmečio karšių, ožkų ir
starkių gausingos generacijos formavosi didesnio
vandeningumo ir šiltą gegužės mėnesį. Karšių
sugavimams pozityvią įtaką turėjo šiltas birželio
mėnuo. Ožkų sugavimų koreliacija su visais
nagrinėtais gamtiniais faktoriais silpna.
Panaudojus grupinės regresijos analizę, verslinių sugavimų
kaitai papildomai įtakos turėjo: stintoms – menkių ištekliai
Baltijos jūroje ir žvejybos trukmė upėje; stintelėms –
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4.

5.

6.

7.

Nemuno antrojo pusmečio nuotėkis ir santykis su karšių
sugavimais; pūgžliams – Nemuno antrojo pusmečio
nuotėkis, lydekoms – polderių plotas.
Vėlyvą pavasarį ir vasarą neršiančių žuvų sugavimai ir
ištekliai gali kisti ne tik nuo ilgalaikių klimatinių veiksnių,
bet ir nuo trumpalaikių, vos kelias dienas trukusių gamtinių
sąlygų jų reprodukcijos metu. Perpelių gausą lėmė kritulių
kiekis per antrąją birželio dekadą, sterkų – staigus
temperatūros ir Nemuno nuotėkio didėjimas ponerštinių
periodu.
Dėl klimato šiltėjimo ir Kuršių marių eutrofikacijos stintinių
ir ešerinių žuvų bendrijų dominavimą, nuo XX a. vidurio
pakeitė karpinės. XX a. stintelių, sykų, ešerių gausa
palaipsniui nyko, o gausėjo karšių, kuojų, ožkų. Mažėjant
plėšrių žuvų – pagausėdavo pūgžlių ir dyglių.
Sugrupavus sugavimų koreliacijas, Kuršių mariose galima
išskirti 5 blokinius (klasterius), jungiančius žuvų grupes
pagal jų sąveiką su klimato kaita ir antropogenine veikla.
Stintelės ir sykai sudarė grupę, kurią vienijo neigiama
reakcija į marių eutrofikaciją ir į klimato šilimą; stintų,
pūgžlių, ešerių grupę jungė telkinio trofinis lygis; lydekas ir
vėgėles
jungė
jų
išteklių
priklausomybė
nuo
hidrometeorologinių veiksnių: žiemos šaltumo ir potvynio
laiko, dygles – žemas Nemuno nuotekis; kuojas, karšius,
ožkas, starkius – didėjanti marių eutrofikacija ir neršto
laikas.
Verslinių sugavimų struktūra Kuršių mariose kito veikiama
gamtinių sąlygų ir antropogeninių veiksnių komplekso.
Naudojamos žvejybos apsaugos priemonės ir žvejybos būdai
suteikia galimybę racionaliai naudoti žuvų išteklius,
suformuotus telkinio eutrofikacijos laipsnio ir kasmet
varijuojančius nuo komplekso aplinkos reprodukcijos sąlygų.

169

7
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LITERATŪRA

Baukšys, P,1978. Vandens temperatūra. Vandens balansas.
Šilumos balansas. Kuršių marios II. Vilnius: Mokslas: 24–80.
Bružinskienė, A., 1973. Žvejyba Lietuvos TSR vidaus
vandenyse 1947–1973 metais.Vilnius, 1996.
Bukantis, A., 1994. Lietuvos klimatas. Vilniaus universiteto
leidykla: 80–161.
Bukantis, A., 1996. Neįprasti gamtos reiškiniai Lietuvos
žemėse IX–XX amžiuose. Vilnius.
Bukantis, A., 2001. Klimatas ir kraštovaizdis. Klimato
svyravimų poveikis fiziniams ir geografiniams procesams
Lietuvoje.
Vilnius:
Geografijos
institutas,
Vilniaus
universitetas.
Bukantis, A., Rimkus, E., Stankūnavičius, G., 2001. Lietuvos
klimato svyravimai ir kaita. Klimato svyravimų poveikis
geografiniams procesams Lietuvoje. Vilnius, Geografijos
institutas: 27–107.
Červinskas, E., 1955. Kuršių marių batigrafinė kreivė. Lietuvos
TSR MA Geologijos ir geografijos institutas, Moksliniai
pranešimai I. Vilnius: Geologija–Geografija.
Dubra, J., 1978. Vandens lygių svyravimų ypatybės. Kuršių
marios. Vilnius: Mokslas: 7–17.
Dubra, J. 1998. Hidrotechniniai darbai Lietuvos jūriniuose
baseinuose: reikšmė, problemos, pasekmės. Kuršių marių ir
Baltijos jūros aplinkos būklė. Klaipėda: 15–29
Gaigalas, K., Gerulaitis, A., Kesminas V. ir kt., 1992. Lietuvos
retosios žuvys. Vilnius: ACADEMIJA: 18–24.
Gaigalas, K., 2001. Kuršių marių baseino žuvys ir žvejyba.
Klaipėda, Eglė: 369.
Gailiušis, B., 1996. Hidrologiniai Klaipėdos uosto plėtros
aspektai. Energetika (3): 73–78.
Gailiušis, B., 2000. Hidrometeorologinio režimo analizė ir
hidraulinės sąlygos. Klaipėdos uostas. Ekonomika ir ekologija.
Vilnius: 37–49.

170

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gailiušis, B., Jablonskis, J., Kovalenkovienė, M., 2001. Lietuvos
upės: hidrografija ir nuotėkis. Kaunas: Lietuvos energetika.
Gailiušis B., 2000. Hidrometeorologinio režimo analizė ir
hidraulinės sąlygos. Klaipėdos uostas. Ekonomika ir ekologija.
Vilnius: 37–48.
Gerulaitis, A., Gaigalas, K. ir kt., 1994. Kuršių marių ir
Nemuno žemupio monitoringas, žvejybos metinių limitų ir
reguliavimo priemonių pagrindimas. Žuvininkystė Lietuvoje I.
Vilnius: 92–96.
Gerulaitis, A., Gaigalas, K. ir kt., 1996. Kuršių marių ir
Nemuno žemupio tyrimai ir prognozės. Žuvininkystė Lietuvoje
II. Vilnius: 181–182.
Jagminienė, I., 1998. Kuršių marių makrozoobentosinių
bendrijų kaita. Žuvininkystė Lietuvoje III(1). Vilnius: 241–252.
Jankauskienė, R., 2001. Ponto–Kaspijos aukštesniųjų
vėžiagyvių bei žuvų lervų trofiniai ryšiai Kuršių marių
litoralėje. Daktaro disertacijos santrauka. Klaipėda: 44.
Jankevičius, K., Baranauskienė, A., 1963. Kuršių marių
bakterioplanktonas. Lietuvos TSR MA darbai (B III): 32.
Janukėnienė, L., 1977. Metų vandeningumo įtaka hidrologiniam
rajonavimui. Statyba ir architektūra XV. Hidraulika ir
hidrotechnika (2). Vilnius: LTSR aukšt. mokyklų darbai.
Jašinskaitė, A., 1998. Daugiamečiai biogeninių medžiagų
kiekio pokyčiai Kuršių mariose. Kuršių marių ir Baltijos jūros
aplinkos būklė. Klaipėda: 84–91.
Kormondy, E. J., 1992 . Ekologijos sąvokos. Litera
universitaty Vytauti magni.
Kriaučiūnienė, J., 1998. Stambių vandens ūkio objektų įtaka
Kuršių marių hidrologiniam režimui. Daktaro disertacijos
santrauka. Kaunas: 29.
Kunskas, R., 1978. Fizinė–geografinė Kuršių marių
charakteristika. Kuršių marios I. Vilnius: Mokslas.
Lazauskienė, L., Bubinas, A., Klimašauskienė, V., Jagminienė,
I., Vaitonis, G., 1996. Žuvų pašarinės bazės Kuršių mariose,
Nemuno deltoje ir Baltijos jūroje (Lietuvos ekonominė zona)
įvertinimas. Žuvininkystė Lietuvoje(II). Vilnius: 35–60.

171

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.

Lazauskienė, L., Vaitonis, G., Bubinas, A., 1998. Vėžiagyvių
aklimatizacija Lietuvos telkiniuose ir jų reikšmė biocenozių
produktyvumui. Žuvininkystė LietuvojeIII(1). Vilnius: 227–240.
Lietuvos klimato žinynas. Krituliai. 1991. Vilnius: Lietuvos
hidrometeorologijos valdyba.
Lietuvos klimato žinynas. Oro temperatūra. 1992. Vilnius:
Lietuvos hidrometeorologijos valdyba.
1936. Lietuvos statistikos metraštis. 1935, t. 8. Kaunas.
1937. Lietuvos statistikos metraštis. 1936, t. 9. Kaunas.
1938. Lietuvos statistikos metraštis. 1937, t.10. Kaunas.
1939. Lietuvos statistikos metraštis 1938, t.11. Kaunas.
Lietuvos TSR atlasas. 1981. Maskva: 216.
Maksimovas, J. Toliušis, Š., 1994. Baltijos jūros Lietuvos
ekonominės zonos žuvų verslinių sugavimų charakteristika ir
biologinė būklė rudens–žiemos laikotarpiu. Žuvininkystė
Lietuvoje I. Vilnius:31–37.
Maksimovas, J., Labanauskas, V., Oleninas, S., 1996.
Strimelių reprodukcijos ir dugno biocenozių tyrimai Klaipėdos
–Palangos ruože. Žuvininkystė Lietuvoje II. Vilnius:143–154.
Pelanis, P., 1973. Verslinė žvejyba Lietuvos TSR vidaus
vandenyse. Vilnius: Periodika.
Pilkaitytė, R., 2003. Fitoplanktono kaita ir gausumas
eutrofinėse eustarinėse lagūnose. Daktaro disertacijos
santrauka. Klaipėda:44.
Repečka, R., Gerulaitis, A., 1994. Praeivių žuvų rūšių (lašišos,
šlakio, žiobrio ir stintos) gausumas bei biologinių rodiklių
charakteristika nerštinės migracijos pradžioje. Žuvininkystė
Lietuvoje I. Vilnius: 38–46.
Repečka, R., Žiliukas, V., Stankus, S., 1996. Verslinių žuvų
lervų ir mailiaus gausumas Baltijos jūros priekrantėje bei
Kuršių mariose. Žuvininkystė Lietuvoje II. Vilnius: 95–108.
Repečka, R., Rudzianskienė, G., Gaigalas, K. ir kt.,
1998.Verslinių žuvų populiacijų struktūros bei gausumo
monitoringas Kuršių mariose ir Nemuno deltoje. Žuvininkystė
Lietuvoje III(1). Vilnius: 153–175.

172

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

Repečka, R., Ložys, L., Adjers, K., 2002. Žuvų gausumo kaita
Kuršių mariose 1992–2000 metais (monitoringo programa).
Žuvininkystė Lietuvoje IV. Vilnius: 133–144.
Repečka, R., 2002. Praeivių žuvų gausumo kaita. Žuvininkystė
Lietuvoje IV. Vilnius: 145–172.
Repečka R., 2008. Kuršių marių ichtiofauna. Dvišalė Lietuvos
ir Rusijos pasienio vandens telkinių valdymo tobulinimo
koncepcija ir jų atkūrimo programos. Vilnius: 14–20.
Rusnės žuvininkystės ūkio žvejybos ataskaitos už 1960–1985 m.
Rudzianskienė, G., 1994. Šiuolaikinis plėšriųjų žuvų vaidmuo
Kuršių mariose ir jų poveikis kitų žuvų populiacijoms.
Žuvininkystė Lietuvoje I. Vilnius: 103–106.
Rudzianskienė, G., 1996. Didstintės ir stintelės neršto
migracijos, ištekliai ir jų verslinė žvejyba Kuršių marių
baseine. Žuvininkystė Lietuvoje II. Vilnius: 183–186.
Rudzianskienė, G., 1996. Didstinčių ir starkių populiacijų
būklė Nemuno žemupyje 1996–1998 m. Žuvininkystė Lietuvoje
II. Vilnius: 175–188.
Stankevičius, K., Vaitkevičius, I., Olenina, I., 1998. Abiotiniai
ir biotiniai veiksniai Kuršių mariose. Žuvininkystė Lietuvoje
III(1). Vilnius: 253–265.
Statkus, R., 1998. Distinčių (Osmerus eperlanus(L)) ekologijos
ypatumai ir verslas Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje
zonoje. Žuvininkystė Lietuvoje III(1). Vilnius: 115–124.
Štukova, Z., Lesytė, R. 1998. Daugiametė bakterioplanktono
dinamika atskiruose Kuršių marių ir Baltijos jūros pietrytinės
dalies priekrantės regionuose. Kuršių marių ir Baltijos jūros
aplinkos būklė. Klaipėda: 97–109.
Švagždys, A., 1994. Šlakio ir lašišos jauniklių gausumas
Minijos upėje. Žuvininkystė Lietuvoje I. Vilnius: 66–69.
Švagždys, A., 1996. Kuršių marių ir Nemuno žemupio
verslinių žuvų ištekliai 1994 m. Žuvininkystė Lietuvoje II.
Vilnius: 155–164.
Švagždys, A., 1996. Apie šlakio ir lašišos rituolių pavasarinę
migraciją Minijos upe. Žuvininkystė Lietuvoje II. Vilnius: 247–
252.

173

55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

Švagždys, A., 1998. Stintų gausumo kaitos priklausomybė nuo
aplinkos veiksnių poveikio. Žuvininkystė Lietuvoje III (1
knyga). Vilnius: 189–199.
Švagždys A., 1999. Characteristics of the spawning shoal of
twaite shad (Alosa fallax fallax) immigrants in the Kuršių
lagoon. Acta Zoologica Lituanica. Vol. 9. Num. 4.: 65–68.
Švagždys, A., 2002. Growth and abundance of burbot in the
Curonian lagoon and determinatives of burbot abundance. Acta
Zoologica Lituanica. Vol.12. Num. 1:58–64.
Švagždys, A., Maksimov, You., 2002 Evaluation of present
state of twait shad (alosa fallax) population in Lithuania. XII
tarptautinė verslinės okeonografijos konferencija. Pranešimų
tezės. AtlantNIRO: 200.
Švagždys, A., 2002. Pūgžlių gausumas ir jų išteklių kaita
Kuršių mariose. Žuvininkystė Lietuvoje IV . Vilnius:177–188.
Švagždys, A., 2005. Kuršių marių ir Nemuno žemupio
rekreaciniai žvejybiniai ištekliai, aplinkosauginė situacija.
Mėgėjiška žuvininkystė –galimybės ir problemos. 2–sios
mokslinė –praktinės konferencijos programa ir pranešimų
santraukos. Vilnius:19–21.
Švagždys, A., 2006. Rekreacinės žvejybos būklė bei galimybės
Nemuno žemupyje ir Kuršių mariose. Žuvininkystė Lietuvoje
VI. Vilnius: 195–206.
Švagždys, A., 2007. Perpelių sugavimų dinamika ir išteklių
kaitos priežastys. Žuvininkystė Lietuvoje VI. Vilnius: 116–125.
Švagždys, A., 2008. Stintelių sunykimo priežastys Kuršių
mariose. Žuvininkystė Lietuvoje VI. Vilnius: 98–113.
Švagždys A. 2009. The long–term variation of ruff catches in
the Curonian Lagoon. Acta Zoologica Lituanica. Vol.19.
Num. 3: 182–189.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema „Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1992 m. ir prognozė 1993 m.” LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1992 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1993 m. ir prognozė 1994 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1993 m.

174

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1994 m. ir prognozė 1995 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1994 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1995 m. ir prognozė 1996 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1995 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1996 m. ir prognozė 1997 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1996 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1997 m. ir prognozė 1998 m. ” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1997 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1998 m. ir prognozė 1999 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1998 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 1999 m. ir prognozė 2000–2001 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 1999 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 2001 m. ir prognozė 2002–2003 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 2001m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema „Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 2002 m. ir prognozė 2003–2004 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 2002m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema “Kuršių marių žuvų
išteklių būklė 2003 m. ir prognozė 2004–2005 m.” . LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 2003 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema „Kuršių marių pagrindinių
žuvų reprodukcijos, augimo sąlygų ir verslo įtakos ištekliams tyrimai
2004 m. bei racionalių dirbtinio veisimo ir žvejybos vystymo
priemonių pateikimas”. LVŽŽTC laboratorija, Vilnius, 2004 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema „Kuršių marių
pagrindinių žuvų reprodukcijos, augimo sąlygų ir verslo įtakos
ištekliams tyrimai 2005 m. bei racionalių dirbtinio veisimo ir
žvejybos vystymo priemonių pateikimas”. LVŽŽTC
laboratorija, Vilnius, 2005 m.

175

78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.

Švagždys, A., Maksimov, J. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas
tema ,,Gaudyklių modernizavimas siekiant sumažinti vertingų
žuvų priegaudą ungurių žvejyboje”. ŽŪM, Vilnius, 1999 m.
Švagždys, A., Maksimov, J. Mokslinė ataskaita–autorinis
darbas tema ,,Gaudyklių modernizavimas siekiant sumažinti
vertingų žuvų priegaudą ungurių žvejyboje”. ŽŪM, Vilnius,
2000 m.
Švagždys, A., Maksimov, J. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas
tema ,,Gaudyklių modernizavimas siekiant sumažinti vertingų žuvų
priegaudą ungurių žvejyboje”. ŽŪM, Vilnius, 2001 m.
Švagždys A., Maksimov J. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas
tema ,,Gaudyklių modernizavimas siekiant sumažinti vertingų
žuvų priegaudą ungurių žvejyboje”. ŽŪM, Vilnius, 2002 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita tema–autorinis darbas
„Minijos lašišinių žuvų rituolių tyrimai ir apskaita” (1992–
1998 m., 7 ataskaitos). AM, Vilnius, 1992–1998 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema „Naujo
Kuršių marių verslo objekto – strimelės – žvejybos ypatumai ir
rekomendacijos verslo plėtojimui”. ŽŪM, Vilnius, 1998 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Pagrindinių Kuršių marių žvejybos įrankių efektyvumo ir
selektyvumo įvertinimas”. AM, Vilnius, 1997 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Kuršių marių ožkų ir perpelių biologinė charakteristika bei
rekomendacijos šių žuvų išteklių naudojimui ir gausinimui”.
AM, Vilnius, 1998 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Kuršių marių starkių jauniklių verslinio mirtingumo
įvertinimas”. AM, Vilnius, 1999 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema „Stintų
žvejybos Nemuno žemupyje įtaka jų ištekliams bei pasiūlymų
dėl operatyvaus žvejybos reguliavimo pateikimas”. AM,
Vilnius, 2000 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema „Žuvų
išteklių monitoringas Nemuno deltos regioniniame parke”.
AM, Vilnius 1999 m.

176

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.

Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema „Žuvų
išteklių monitoringas Nemuno deltos regioniniame parke”.
AM, Vilnius 2000 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema „Stintų
išteklių reprodukcijos sąlygų įvertinimas Baltijos jūros
priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno žemupyje bei jų
žvejybos ir subalansuoto verslo reguliavimo priemonių
taikymas”. AM, Vilnius, 2001.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Ichtiofaunos ir ekologinių sąlygų tyrimai Sausgalvių, Veržės,
Plaškių polderiuose”. AM, Vilnius, 2000,2003 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Ichtiofaunos ir ekologinių sąlygų tyrimai Vorusnės, Pakalnės,
Šyšos polderiuose”. AM, Vilnius, 2001, 2003 m.
Švagždys, A., Maksimov, J. Mokslinė ataskaita–autorinis
darbas tema “Perpelių išteklių monitoringas Baltijos jūroje ir
Kuršių mariose”. AM, Vilnius, 2001 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
“Vėgėlių įžuvinimo ir poveikio ichtiocenozėms tyrimai”. AM,
Vilnius, 2001 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Biomelioracijos reikšmė Kuršių marių ekosistemos
stabilumui ir žvejybos verslo dinamikai”. AM, Vilnius, 2002,
2003 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Rekreacinės žvejybos poveikis Kuršių marių žuvų
ištekliams“. AM, Vilnius, 2003 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Rekreacinės žvejybos būklė bei galimybės Nemuno žemupyje
ir Kuršių mariose”. AM, Vilnius, 2004–2005 m.
Švagždys, A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Marinių velkamų tinklų poveikio aplinkai Kuršių mariose
įvertinimas naudojant skirtingus jų eksploatacijos būdus.
Velkamų tinklų pakeitimo alternatyviais įrankiais galimybių
analizė”. AM, Vilnius, 2005 m.

177

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Švagždys ,A. Mokslinė ataskaita–autorinis darbas tema
„Polderių ichtiologinės būklės įvertinimo studija“ Šilutė,
2007 m.
Tilickis, B., 2005. Vandens cheminės sudėties kaita Lietuvos
baseinuose. Klaipėda. Klaipėdos universitetas: 200.
Vaitkevičienė, O., Vaitkevičius, K., 1978. Hidrocheminis
režimas. Kuršių marios II. Vilnius „ Mokslas“: 81–112.
Virbickas, J., 1986. Lietuvos žuvys. Vilnius.Mokslas.200.
Virbickas, J., 2000. Lietuvos žuvys. Vilnius.Trys žvaigždutės: 192
Žaromskis, R., 1996. Okeanai, jūros, eustarijos.Vilnius.Debesija:
53–601.
Žiliukas, V., Repečka, R., Ložys,L., 1998. Žuvų jauniklių
struktūra Kuršių marių priekrantėje. Žuvininkystė Lietuvoje
III(1). Vilnius: 201–214.
Žiliukienė, V., 1996. Karšio jauniklių mitybos ypatumai
pradinėse išsivystymo stadijose. Žuvininkystė ir akvakultūra
Lietuvoje II: 269–276.
Žiliukienė, V., 1998. Kuršių marių ichtioplanktonas.
Žuvininkystė Lietuvoje III(1). Vilnius: 215–226.
Benecke, B., 1881. Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost–
und Westpreussen. Konigsberg.
Breber, P., Povilanskas, R., Švagždys, A. 2001. Sustainable
eel–stock management plan for the Curonian lagoon region.
Klaipėda.
Colby, P., J., Spangler, G., R., Hurley, D., A. et al., 1972.
Effects of eutrophication on salmonid communities in
oligotrophic lakes. J. Fish. Bd. Can., 29, 6: 975–983.
Craig, J., F., 1987. The biology of perch and related fish.
Portland: Timber Press.
Dekker, W., 2000. Towards a sustainable eel fishery?
Netherlands Institute for Fisheries research. RIVO.
Eklov, P., Hamrin, S., F., 1989. Predatory efficiency and prey
selection: interactions between pike Esox lucius, perch Perca
fluviatilis and rudd Scardinus erythrophthalmus. Oikos
56:149–156.

178

114. Fedorova, G., V., Vetkasov, S., A., 1974. Biological
characteristics and abundance of Lake Ilmen ruff. Journal of
Ichthyology 13: 943–946.
115. Gasiūnaite, Z., R, Razinkovas, A., 2004. Temporal and spatial
patterns of crustacean zooplankton dynamics in a transitional
lagoon ecosystem. Hydrobiologia 514: 139–149.
116. Gasiūnaitė, Z., R., Olenina, I., 1998. Zooplankton–
phytoplankton interactions: a possible explanation of seasonal
succession in the Kursiu Marios lagoon. Hydrobiologija 363:
333–339.
117. Hartman, J., 1977. Fischereiliche Veranderungen in
kulturbedingt eutrophierungen Seen. Schweiz .Z. Hydrol.,
39:243–354.
118. Hilborn, R, Walters, C. Quantative Fisheries stock assessmens:
choise, dynamics and uncertainty. New York: 570.
119. Hutchinson, G., E., 1957. A Treatise of Limnology. Vol.1,
Geograpfy, Physics and Chemistry. New York, John Wiley
and Sons: 1015.
120. Kangur, A., Kangur, P., Kangur, K. and Mols, T., 2007. The
role of temperature in the population dynamics of smelt
Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus Pallas in Lake
Peipsi. Hydrobiologia 584 (1): 433–441.
121. Ložys, L., 2003. Seasonal migrations of pikeperch (Sander
Liucioperka L.) from the Curonian Lagoon to the Baltic Sea
and advantages of the phenomenon. Acta Zoologica Lituanica.
Vol.13, Num. 2: 188–194.
122. Marre, G., 1931. Fischereiwissenschaftliche Untersuchungen
uber die Grundlagen der Stintenfischerei im Kurischen Haff.
Zeitschrift fur Fischerei. Band 29. H.3.
123. Marre, G.,1933. Untersuchungen uber die Zanderfischerei im
Kurischen Haffe. Zeitschrift fur Fischerei. Band 31. H.2.
124. Neja, Z., 1988. On some problems of reproduction of ruff,
Gymnocephalus cernuus (L., 1758) in the Lake Dabie. Acta
Ichthyologica et Piscatoria 18:33–50.
125. Nolte, W., 1939. Untersuchungen uber den Kaulbarsch des
Frischen Haffes. Zeitschrift fur Fischerei. Band 37. H.4.

179

126. Odum, E., P., 1986. Basic Ecology. Москва. Мир.
127. Оlenina, I., 1998. Long–term changes in the Kursiu Marios
lagoon: Eutrophication and phytoplancton response.
Ecologija(1): 56–65.
128. Olenina, I., Olenin, S., 2002. Envirtonmental Problems of the
South – Eastern Baltic Coast and the Curonian Lagoon. Baltic
Coastal Ecosystems strukture, Function and Coastal zone
Managment . Berlin: 149–156.
129. Pilkaitytė, R., Razinkovas, A. 2006. Factors controlling
phytoplankton blooms in a temperature estuary: nutrient
limitation and physical forcing. Hydrobiologia 555:41–48.
130. Pilkaitytė, R., Razinkovas, A., 2007. Seasonal changes in
phytoplankton composition and nutrient limitation in a shallow
Baltic lagoon. Boreal environment research 12:551–559.
131. Pliūraitė, V.. 2003. Species diversity of zooplankton in the
Curonian Lagoon. Acta Zoologica Lituanica. Vol.13, Num. 2:
106–113.
132. Repečka, R., 2003. Changes and biological indices and
abundance of salmon, sea trout, smelt, vimba and twaite shad
in the coastal zone of the Baltic Sea and the Curonian Lagoon
at the beginning of spawning migration. Acta Zoologica
Lituanica. Vol.13, Num. 2: 195–216.
133. Repečka, R., 2003. The species composition of the
ichthyofauna in the Lithuanian economic zone of the Baltic
Sea and the Curonian Lagoon and its changes in recent years.
Acta Zoologica Lituanica, 13(2): 149–157.
134. Schmidt–Ries, H., 1940. Untersuchungen zur Kenntnis des
Pelagials eines Strandgewassers (Kurishen Haff) . Zeitshrift fur
Fisheri und deren Hilfswissenschaften. XXXII(2). 325.
135. Shindler, D.,W., 1977. Evoliution of phosphorus limitation in
lakes. Sciene, Num. 195: 260–262.
136. Shpilev, H., Ojaveer, E., Lankov, A., 2005. Smelt (Osmerus
eperlanus L.) in the Baltic Sea. Biology. Ecology 54 (3): 230–241.
137. Szczerbowski, J., A., 1995. Inland fisheries in Poland. The
Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute. Olshtyn: 242–247.

180

138. Spodniewska, J., 1986. Planktonic blue–green algae of lakes in
north–eastern Poland. Ekol.Pol. 34(2):151–183.
139. Quinn, G., P., Keough, M., J., 2002. Experimental design and data
analysis for biologists. Cambridge university press: 443– 493.
140. Thoresson, G., 1993. Guidelines for coastal monitoring.
Fishery biology 1: 1–36.
141. Voigt, H.,R., 1987: Ndringskedjan, Aringspyramido ch
niringsviv (Food chain, food pyramid and food net).
Fiskeritidskrift frjr Finland 3L: 76–77.
142. Vollenweider, R., A., 1968. Scientific fundamentals of the
eutrophication of
lakes and flowing waters particular
reference to nitrogen and phosphorus as factors in
eutrophication. Paris.
143. Žiliukienė, V., 2003. Quantitative structure, abundance and
biomass of zooplankton in the Lithuanian part of the Curonian
Lagoon in 1996–2002. Acta Zoologica Lituanica. Vol.13,
Num. 2: 97–105
144. Žiliukienė, V., 2003. Peculiarities of ichthyoplankton in the
Lithuanian part of the Curonian Lagoon. Acta Zoologica
Lituanica. Vol.13, Num. 2: 135–148.
145. Александров С., В., Дмитриева О., А., 2006. Первичная
продукция и показатели фитопланктона как критерии
евтрофирования Куршского залива Балтийского моря.
Водные ресурсы. Т. 33 N 1:104–110.
146. Аристова, Г., И., 1965. Бентос Куршского залива. Исследования
в Куршском и Вислинском заливах. Сб. науч. тр. Атлант. НИИ
рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград: 19–39.
147. Аполлова, Т., А., 1969. Состояние популяции угря в Куршском и
Вислинском
заливах
Балтийского
моря.
Труды:
Калинингр.техн.ин–т рыб.пром–ти и хоз–ва. Вып. 24.: 20–27.
148. Аполлова, Т., А., 1968. О рациональной организации промысла
угря в Куршском заливе .Труды: Калинингр.техн.ин–т
рыб.пром–ти и хоз–ва. Вып. 20.: 93–102.
149. Баранов, Ф.,И., 1918. К вопросу о биологических
основаниях рыбного хозяйства. Изв. отдела рыболовства
и научно –промысловых исследований. Т.1., Bып.1: 21.

181

150. Баранов, Ф.,И., 1925. Рыболовство и предельный возраст
рыб . Бюл. Рыбного хозяйства. N.9: 7–11.
151. Баринова, Г., М., 1999. Климат. Калининградская область:
очерки природы. Калининград: Янтар. Сказ: 54–68.
152. Белова, Т., А., 2001. Спектры питания чехони (Pelecus cultratus) в
Куршском заливе Балтийского моря. Тезисы докладов VIII сьезда
гидрологического общества РАН.Т 3. Калининград: 22–23.
153. Гайгалас,
К., С., 1964. Биологическая
оценка
добывающего промысла и его воздействия на состояние
запасов рыб залива Куршю Марес и низовья реки
Нямунас. Автореф. дис. канд. биол. наук. Ленинград: 7–15.
154. Гайгалас, К., С., 1965. Биологические обоснования
регулирования рыболовства в заливе Куршню Марес и
низовья р. Нямунас. Вопросы ихтиологии. Т.5, вып. 1:1–17.
155. Гайгалас, К., С., 1969. Опытно–промысловый отлов
трехиглой колюшки в Куршском заливе. Рыбное
хозяйство. № 3: 14–15.
156. Гайгалас, К.,С., 1974. Трехиглая колюшка Gasterosterus aculeatus
L. залива Куршю Марес и результаты ее опытно–промыслововго
отлова. Вопросы ихтиологии. Т.5, вып.5: 814–821.
157. Гайгалас, К., С., Гярулайтис, А., Б., 1974. Экология,
состояние запасов и меры по регулированию промысла
судака Lucioperca lucioperca (L.) в бассейне Куршю
Марес . Вопросы ихтиологии. Т.14, вып.4: 602–613.
158. Гайгалас, К., С., 1976. Структура популяции, состояние
запасов и интенсивность промысла плотвы в бассейне
залива Куршю Марес в период лимитируемого
рыболовства 1960–1972 г.). Труды: Академия наук
Литовской ССР .Cерия В, т.2.: 111–120.
159. Гайгалас, К., С., 1979. О некоторых экологических
особенностях и хозяйственном значении чехони Pelecus
cultratus (L.) в бассейне зал.Куршю Марес Нямунас.
Вопросы ихтиологии. Bып.1: 85–92.

182

160. Гайгалас, К., С., Миштаутайте, В., Т., 1980. Основные
черты экологии и динамика промысловых уловов
проходной формы европейской корюшки Osmerus
eperlanus (L.) в зал. Куршю марес и низовье р. Нямунас.
Вопросы ихтиологии. т.XX, вып .4(123). Москва:625–633.
161. Гайгалас, К.,С., Рудзянскене, Г., Г. 1984. Рост, питание и
состояние запасов хищных рыб в заливе Куршю Марес и
низовьях р. Нямунас (1. Щука). Труды: Академия наук
Литовской ССР: серия В, т.3.: 57–67.
162. Гайлюшис, Б., В., Коваленновене, Я., Н., Юргенленайте, А.,
Н., 1989. Изменение баланса пресных вод Куршского залива
(Сборник докладов Клайпедского совещания 19–20 января
1988 г. «Результаты изучения влияния строительства и
эксплуатации
международной
(СССР–ГДР)
железнодорожной паромной переправы на экосистему и
рыбные запасы Куршского залива), Вильнюс: 16–18.
163. Гасюнас, И., И., 1959. Кормовой макрозообентос залива
Куршю Марес. Куршю Марес. Вильнюс: 191–292.
164. Гасюнас, И., 1972. Обогощение кормовой базы рыб
водоемов Литвы акклиматизированными ракообразными
каспийского комплекса. Вопросы разведения рыб и
ракообразных в водоемах Литвы. Вильнюс: 52–69.
165. Голубкова, T., A., 1998. Многолетняя динамика запаса и
промыслового вылова судака (Stizostedion lucioperca (L.)) в
Куршском заливе Балтийского моря. Промыслово–
биологические исследования АтлантНИРО в Балтийском
море в 1996–1997 годах. Калининград: АтлантНИРО: 91–96.
166. Голубкова, Т., А., Ложис, Л., 2001. Питание судака в южной и
в северной частях Куршского залива в современных условиях
водоема. Тезисы докладов VIII
съезда гидрологического
общества РАН.Т 3. Калининград: 31–32.
167. Голубкова, Т., А.
2003. Эколого–биологическая
характеристика и динамика запаса судака Куршского
залива Балтийского моря. Автореф. дис. канд. биол. наук.
Калининград. 23.

183

В.,
1959.
Геологические
и
физико–
168. Гуделис,
географические условия Куршю Марес и территории,
окаймляющей залив. Куршю Марес . Вильнюс: 7–40.
169. Гуделис, В., И., Пустельников, О., С. 1983. Биогеохимия
Куршского залива. Сборник статей. Вильнюс: 78–87,
131–151.
170. Гусынская, С., Л., 1968. Рыбное хозяйство No 8, 18–23 p.
171. Деменьтева, Т., Ф., 1976. Биологическое обоснование
промысловых прогнозов. Москва: 240.
172. Дятлов, М., А., 2002. Рыбы Ладожского озера.
Петрозаводск: 281.
173. Иванова, М., Н., 1982. Популяционная изменчивость
пресноводных корюшек. Рыбинск: 145.
174. Карасева, Е., М., Фельдман, В., Н., Хлопников, М., М.,
Тылик К., В., 1999. Рыбные ресурсы водоемов
Калининградской области. Калининградская область:
природные ресурсы. Калининград: Янтар. Сказ: 129–140.
175. Кирлис, В., Гярулайтис, А., И. др., 1987. Функциональные
изменения экосистемы северной части Куршского залива.
Биологические ресурсы водоемов Балтийского моря.
Материалы 22 научной конференции по изучению
водоемов Прибалтики. Вильнюс: 75–76.
176. Киселите, C., 1959. Зоопланктон залива Куршю Марес.
Куршю Марес. Вильнюс: АН Лит. СССР: 169–190.
177. Коплан–Дикс, И., С., Стравинская, А., Е., 1993.
Антропогенное
перераспределение
органического
вещества в биосфере. Сант–Петeрбург Наука.
178. Козлова, М., Ф., 1969. Размерно–возрастной состав ерша
Куршского залива балтийского моря в нерестовый период.
Сб.науч.тр. Калинингр.техн.ин–т рыб.пром–ти и хоз–ва.
Вып. 24.: 35–39.
179. Козлова, M., Ф., 1971. Биология и промысел ерша Acerina
ceruna Куршского залва Балтийского моря. Автореф.
дис... канд. биол. наук. Калининград. 23.

184

180. Козлова, М., Ф., 1971. Краткая биопромысловая
характеристика ерша (Acerina cernua L.). Сырьевая база
Куршского залива и пути ее рационального использования:
Сб.науч.тр. / АтлантНИИ рыб.хоз–ва и океанографии. –
Калининград. Вып. 46: 185–186.
181. Крылова, О., И., 1985. Общая характеристика залива.
Рыбные ресурсы Куршского залива. Калиниград: 30–57.
182. Крылова,
О.,Н.,
1985.
Гидрологический
и
гидрохимический режим Куршского залива. Рыбные
ресурсы Куршского залива. Калининград: 19–29.
183. Крылова, О., И., 1985. Функционирование планктона и
бентоса Куршского и Вислинского заливов Балтийского
моря в связи с их экологическими различиями.
АтлантНИИ рыб.хоз–ва и океанографии. Деп. В
ЦНИИТЭИРХ 21.10.85, № 714–РХ. Калининград: 225.
184. Кузнецов, С., И., 1970. Ближайшие задачи изучения
микрофлоры внутренних водоемов и вопросы унификации
методов микробиологических исследований. Биолог.
внутр. водоемов. Москва: Наука.
185. Кузнецов, С., И., 1980. Руководство по методам
биологического анализа морской воды и донных отложений.
Гидрометеоиздат, выпуск 41. Ленинград.: 8–73.
186. Левазту, Т., Ларкинз, Г., 1987. Морская промысловая
экосистема. Москва:156.
187. Литвин, В., М., Ельцина, Г., М., Дедков, В., П., 1999.
Калининградская
область.
Природные
ресурсы.
Калининград: Янтар. Сказ: 137–139.
188. Лукьяненко, В., И. 1987. Экологические аспекты
ихтиотоксикологии. Москва Агропромиздат. 240.
189. Маркова, Л., Л., 1999. Реки. Калининградская область.
Очерки природы. Калининград: Янтар. Сказ: 60–83.

185

190. Манюкас, Й., 1959. Ихтиофауна, состояние запасов и
промысел рыб в заливе Куршю Марес. Кyршю марес.
Вильнюс: 375–380.
191. Манюкас, Й., 1989. Биология атлантической финты (Alosa
fallax fallax) в Куршском заливе. Вопросы ихтиологии
29(5): 866–868.
192. Михеева, Т., М., 1983. Сукцессия видов в фитопланктоне:
определяющие факторы. Минск: Изд–во БГУ: 72.
193. Монастырский, Г., Н., 1952. Динамика численности
промысловых рыб. Труды ВНИРО, т 21: 3–162.
194. Монастырский, Г.,Н., 1953. О типах нерестовых
популяций у рыб. Очерки по общим вопросам ихтиологии.
Москва: 295–305.
195. Науменко, Е., Н., 1994. Видовой состав зоопланктона
Куршского залива Балтийского моря. Гидробиологические
исследования в Атлантическом океане и бассейне
Балтийского моря. Сб. науч. тр. Атлант. НИИ рыб. хоз–ва
и океанографии. Калининград: 20–33.
196. Никольский, Г., В., 1961. О причинах флюктуаций
численности рыб. Вопросы ихтиологии. т.1., вып.4: 659–665.
197. Никольский, Г., В., 1965. Теория динамики стада рыб.
Москва. Наука: 310.
198. Носков, А., С., 1958. Состояние запасов леща и судака в
Куршском заливе и перспективы их промысла в 1958–1959
гг. Сб. науч.тр. Балт.НИИ рыб.хоз–ва и океанографии.
Вып. 4: 335–339.
199. Носкова, Е., Д., 1965. Факторы колебания уловов снетка в
Куршском заливе. Труды БалтНИИ морск. рыбн. х–ва и
океаногр. Вып. XVI.
200. Носкова, Е., Д., 1972. Причины, определяющие динамику
численности снетка в Куршском заливе. Труды ВНИРО
т.83: 286–300.
201. Носкова, Е., Д., 1985. Состояние запасов основных
промысловых рыб. Рыбные ресурсы Куршского залива.
Калининград:105–112.
202. Одум, Ю., 1986. Экология. Москва: 104–322.

186

203. Оленин, С., 1988. Некоторые черты биоценотической и
трофической структуры донной фауны Куршского залива
1980–1981 г.г. Regioninė hidrometeorologija . t. 12. Vilnius: 46–55.
204. Осадчий, В., М., 2000. Регулирование рыболовства и
стратегия использования рыбных ресурсов в Куршском
заливе. Автореф. дис. канд. биол. наук. Калининград: 24 с.
205. Панасенко, В., А., 1976. Лещ (Abramis brama) Куршского и
Вислинского заливов и пути рационального использования
его запасов. Автореф. дис... канд. биол. наук.
Калининград: 18.
206. Половкова, С., Н., 1976. Питание и пищевые
взаимоотношения корюшек в водоемах разного типа.
Автореф. дис... канд. биол. наук. Москва: 14.
207. Правдин, И., Ф., 1966. Руководство по изучению рыб
(преимущественно пресноводных). Москва–Наука: 376.
208. Репечка, Р., Милерене, Э., 1991. Видовой состав и
численность рыб в прибрежных сообществах залива
Куршю–Марес в 1985–1989 г.г. Ekologija 4: 68–80.
209. Рудзянскене, Г., Г. 1988. Рост, питание и состояние
запасов хищных рыб в заливе Куршю Марес и низовьях
р.Нямунас (2. Налим). Труды: Академия наук Литовской
ССР– серия В, т. 1.: 68–84.
210. Рудзянскене, Г., Г., 1989. Рост, питание и состояние
запасов хищных рыб в заливе Куршю Марес и низовьях
р.Нямунас (3. Судак). Труды: Академия наук Литовской
ССР– серия В, т.4.: 75–94.
211. Рудзянскене, Г., Г., 1991. Питание и пищевые
взаимоотношения хищных рыб в дельте р. Нямунаса и
средней части залива Куршню Марес. Автореф. дис.
канд.биол.наук. – Москва.: 11–23.
212. Рудинская, Л., В., 1994. Многолетняя динамика бентоса
Куршского залива Балтийского моря. Гидробиологические
исследования в Атлантическом океане и бассейне
Балтийского моря: Сб. науч. тр./ Атлант. НИИ рыб. хоз–
ва и океанографии. Калининград: 41–51.

187

213. Самохвалова, Л., К., 1971. База Куршского залива и пути
ее
рационального
исследования,
Сб.науч.тр.
/
АтлантНИИ рыб.хоз–ва и океанографии. Калининград,
Вып. XLVI.: 151–153.
214. Савина, Л., В., 2003. Использование гематологических
показателей рыб для оценки новой кормовой добавки мик
бак и экологического состояния естественных водоемов.
Автореф. дис. канд. биол. наук. Калининград. 24.
215. Самохвалова, Л., К., 1974. Щука как компонент
ихтиофауны Куршского залива. – Дис. канд.биол.наук.
Калининград:10–92
216. Самохвалова, Л., K., 1985. Динамика вылова рыбы и
рыбопродуктивности залива. Рыбные ресурсы Куршского
залива. Калининград: 99–104.
217. Самохвалова, Л., К., 1987. О структуре рыбного
сообщества Kуршского залива и уникального явления
«вспышки» численности хищника, совпавшей с
депрессией его основной жертвы. Биологические ресурсы
водоемов Балтийского моря. Материалы 22 научной
конференции по изучению водоемов Прибалтики.
Вильнюс: 172–173.
218. Световидов, А., Н., 1952. Сельдевые ( Clupeidae). Фауна
СCР.T.11, вып.1. Москва.
219. Сенин, Ю., М., 1990. Характеристика показателей
эвтрофирования Куршского и Вислинского заливов и
современного состояния их биоценозов. Отчет о НИР. Атлант.
НИИ рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград:10–54.
220. Сенин, Ю., М.,(pуководитель), 1990. Изучить и оценить
влияние применения удобрений на эвтрофирование
Куршского и Вислинского заливов и его биологические
последствия. Oтчет о НИР / Атлант. НИИ рыб. хоз–ва и
океанографии. Калининград: 152.
221. Сенин, Ю., М., 1998. Мониторинг экологического
состояния водной среды Куршского и Вислинского
заливов в 1997 г. Заключительный отчет / Атлант. НИИ
рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград:11–22.

188

222. Сенин, Ю., М., (pуководитель), 1999. Изучение влияния
химического загрязнения на экосистемы Балтийского моря
и его заливов. Oтчет о НИР / Атлант. НИИ рыб. хоз–ва и
океанографии. Калининград: 30.
223. Семенова, С., Н., Хлопников, М., М., 1998. Современное
состояние
альгофлоры
Калининградской
области.
Промыслово – биологические исследования АтлантНИРО в
Балтийском море в 1996–1997 годах. Сб. науч. тр. Атлант.
НИИ рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград: 96–129.
224. Семенова, С., Н., 1990. Многолетняя динамика и современное
состояние количественного развития и видового разнообразия
фитопланктона. Изучить и оценить влияние применения
удобрений на эвтрофирование Куршского и Вислинского
залива и его биологические характеристики. Отчет о НИИ /
Атлант НИИ рыб. хоз. и океанографии. Калининград: 41–51.
225. Тылик,
К.,
В.,
1999.
Рыбы
и
круглоротые.
Калининградская область: очерки природы. Калининград:
Янтар. сказ: 185–187.
226. Тэн, В., В., 1998. Состояние запаса леща ( Abramis brama
(L.) в Куршском заливе Балтийского моря в условиях
регулируемого рыболовства. Промыслово–биологические
исследования АтлантНИРО в Балтийском море в 1996–
1997 годах. Сб. науч. тр. Атлант. НИИ рыб. хоз–ва и
океанографии. Калининград: 81–90.
227. Тюрин, П., В., 1967. Влияние климатических условий на
периодичность колебания запасов рыб в озерах
Ладожском, Ильмень, Псковско–Чудском и Белом. Труды
ВНИРО т.62: 268–311.
228. Швагждис, А., 2001. Восстановление запаса и некоторые
черты биологии финты в Куршском заливе Балтийского
моря. Тезисы докладов VIII сьезда гидрологического
общества РАН.Т 1. Калининград: 150–151.
229. Уселите, С., И., 1958. Некоторые более характерные черты
фитопланктона залива Куршю Марес. Тезисы докладов VI
научной конференции по изучению водоемов Прибалтики.
Вильнюс: 22–23.

189

230. Уселите, C., 1959. Фитопланктон залива Куршю марес и
его сезонная динамика. Куршю Марес: Вильнюс:139–163.
231. Хлопников, М., М., (руководитель), 1988. Изучить
состояние запасов рыб Куршского и Вислинского заливов
в 1988 г.; Разработать лимиты и прогнозы возможных
уловов на 1989–1990 г.г. Отчет о НИР. АтлантНИРО No
01/870019098 Калининград : 159.
232. Федоров, Л., С., 2002. Характеристика рыболовства и
управление рыбными ресурсами Вислинского залива.
Автореф. дис. канд. биол. наук. Калиниград: 24.
233. Червинсkас, Э., 1959. Основные черты гидрологического
режима. Куршю Марес . Вильнюс.: 47–65.
234. Хлопников, М., М., 1994. Состояние запасов рыб и их
динамика в Курсшcком и Вислинском заливах
Балтийского моря в современных экологических условиях.
Гидробиологические исследования в Атлантическом
океане и бассейне Балтийского моря. Сб. науч. тр. Атлант.
НИИ рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград: 71–82.
235. Хлопников, М., М., Кэйда, М., Э., Карасёва, Е., М. и др.
1998. Оценка соременного состояния разнообразия
ихтиофауны основных водоёмов Калининградской
области.
Промыслово–биологические
исследования
АтлантНИРО в Балтийском море в 1996–1997 годах. Сб.
науч. тр. Атлант. НИИ рыб. хоз–ва и океанографии.
Калининград: 129–152.
236. Хлопников, М., М., Кэйда, М., Э., 1998. Тенденции динамики
запасов леща (Abramis brama (L.) и судака (Stizostedion
lucioperca (L. ) в условиях становления системы регулирования
рыболовства в Висленском заливе Балтийского моря.
Промыслово–биологические исследования АтлантНИРО в
Балтийском море в 1996–1997 годах. Сб. науч. тр. Атлант. НИИ
рыб. хоз–ва и океанографии. Калининград: 72–79.
237. Жуков П., И., 1958. Рыбы бассейна Немана. Минск.
238. Юревичюс, Р., 1959. Гидрохимическая характеристика
Куршю Марес. Куршю Марес. Вильнюс АН Лит. СССР:
69–102.

190

239. Янкявичюс, К., Баранаускене, А., 1958. Экологические
закономерности распределения микроорганизмов залива
Куршю Марес. Тезисы докладов VI научной конференции
по изучению водоемов Прибалтики. Вильнюс: 23–24.
240. Янкявичюс, К., Баранаускене, А., Антанинене, M. и др.,
1993. Уровень эвтрофирования залива Куршю–марес.
Ekologija 2: 25–31.

191

8

DARBŲ SĄRAŠAS

1. Švagždys, A., 1999. Characteristics of the spawning shoal of
twaite shad (Alosa fallax fallax)
immigrants in the Kuršių lagoon. Acta Zoologica Lituanica. Vol. 9.
Num. 4.: 65–68.
2. Švagždys A. 2002. Growth and abundance of burbot in the
Curonian lagoon and
determinatives of burbot abundance. Acta Zoologica Lituanica.
Vol.12. Num. 1.: 58–64.
3. Švagždys A. 2006. Rekreacinės žvejybos būklė bei galimybės
Nemuno žemupyje ir Kuršių
mariose. Žuvininkystė Lietuvoje VI. (Condition and Opportunities of
Recreational Fishing in
the Lower Nemunas River and the Curonian Lagoon. Fishery and
Aquaculture in Lithuania
VI) Vilnius: 195–206.
4. Švagždys A. 2007. Perpelių sugavimų dinamika ir išteklių kaitos
priežastys. Žuvininkystė
Lietuvoje VII. (Twaite shad catch dynamics and resource change
causes. Fishery and
Aquaculture in Lithuania VII)Vilnius: 116–125.
5. Švagždys A. 2008. Stintelių sunykimo priežastys Kuršių mariose.
Žuvininkystė Lietuvoje
VIII. (The reasons for the decline of smelt resources in the Curonian
Lagoon. Fishery and
Aquaculture in Lithuania VIII) Vilnius: 98–113.
6. Švagždys A. 2009. The long–term variation of ruff catches in the
Curonian Lagoon. Acta
Zoologica Lituanica. Vol.19. Num. 3: 197–204

192

7. Švagždys A. 2009. Impact of environmental conditions on
fluctuation in smelt catches in the
Nemunas River and the Curonian Lagoon. Ecologija. Volumen 55,
Numerus 3–4.:204–214.
8. Švagždys A. 2009. Žiobrių biologija, žūklė ir reikšmė Kuršių
marių žuvininkystei.
Žuvininkystė Lietuvoje X. (Biology, fishing and significance of
vimba for fishery in Curonian Lagoon Aquaculture in Lithuania X)
Vilnius: 63–75.

193

9













KONFERENCIJŲ TEZĖS

2007 m. rugsėjo 27–28 d Tarptautinė studentų ir jaunųjų
mokslininkų konferencija. Perskaitytas pranešimas „Nemuno
žemupio polderiai: ekologinė situacija, ichtiologinė sudėtis ir
reikšmė pamario žuvininkystei.
2007 spalio 17 d. tarpvalstybinis Lietuvos – Rusijos
susitikimas–seminaras. Perskaitytas pranešimas „Lietuvos
polderių žuvų išteklių racionalesnis naudojimas“.
2007 birželio 27 d. Žvejybinio turizmo konferencijoje
perskaitytas pranešimas „Rekreacinė žvejyba bei jos
galimybės Nemuno žemupyje ir Kuršių mariose“.
Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Lietuvos vidaus
vandenų žuvininkystės ir žuvivaisos plėtra“ 2006 m.
balandžio 6 d. perskaitytas pranešimas „Reprodukcijos
sąlygų ir verslo įtaka Kuršių marių pagrindinių žuvų
ištekliams“.
Tarpvalstybiniame Lietuvos –Rusijos susitikime–seminare
2006 m. vasario 2 d. perskaitytas pranešimas „Ungurinių
gaudyklių modernizavimo darbai Kuršių mariose“.
Švagždys, A. 2005. Kuršių marių ir Nemuno žemupio
rekreaciniai žvejybiniai ištekliai, aplinkosauginė situacija.
Mėgėjiška žuvininkystė –galimybės ir problemos. 2–sios
mokslinės –praktinės konferencijos programa ir pranešimų
santraukos. Vilnius:19–21.
Švagždys, A., Maksimov, You. 2002. Evaluation of present
state o twait shad (alosa fallax) population in Lithuania. XII
tarptautinė verslinės okeonografijos konferencija. Pranešimų
tezės.AtlantNIRO, p. 200.
Швагждис, А., 2001. Восстановление запаса и некоторые
черты биологии финты в Куршском заливе Балтийского
моря. Тезисы докладов VIII сьезда гидрологического
общества РАН.Т 1. Калининград: 150–151.

194

10 PADĖKOS
Pirmiausia noriu širdingai padėkoti darbo vadovui Dr.
R. Repeckai, Prof., Dr. Habil. S. Olenin, Dr. A. Razinkovui už
kantrybę, patarimus ir supratimą. Dr. J. Maksimov, Dr. L. Ložiui, Dr.
V. Žiliukienei, Dr. V. Kesminui Dr. T. Virbickui – už palaikymą ir
geranorišką pagalbą. Prof., Dr. Habil. J. Virbickui, Dr. I. Olenina,
Dr. M. Chlopnikov, O. A. Dmitrijeva, Dr. Z. R. Gasiunaitei, Dr.
R. Pilkaitytei dėkoju už vertingus patarimus rengiant disertaciją ir už
vertingas konsultacijas visais su disertacija susijusiais klausimais.
Dr. D. Dauniui už konsultacijas statistikos klausimais. P. Kinduriui
už pagalbą rengiant disertaciją ir suteiktą galimybę užsiimti
moksliniu darbu.

195

Klaipėdos universiteto leidykla
Arvydas Švagždys
GAMTINIŲ IR ANTROPOGENINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA ŽUVŲ SUGAVIMŲ
KAITAI KURŠIŲ MARIOSE
Daktaro disertacija
Klaipėda, 2010
SL 1335. 2010 12 07. Apimtis 12,25 sąl. sp. l. Tiražas 30 egz.
Klaipėdos universiteto leidykla, Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 398 891, el. paštas: leidykla@ku.lt
Dauginta Klaipėdos universiteto leidykloje, Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda

196

