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Nemunas

Nemunas yra ilgiausia ir vandeningiausia krašto upė. Jos ilgis iš
viso yra 937 km, Lietuvos teritorijoje teka 359 km, 462 – per Baltarusiją, o likusioji dalis – 116 km – Lietuvos siena su Baltarusija ir Rusijos
Kaliningrado sritimi. Nemunas prasideda Baltarusijoje, 45 km. į pietus nuo Minsko, ir įteka į Kuršių marias. Nemuno ištakos ir aukštupys yra Baltarusijoje, upės vidurupis – nuo Druskininkų iki Kauno,
žemupys – nuo Kauno iki Rusnės, ties kuria prasideda Nemuno delta. Prie Rusnės upė, aplenkdama salą, išsišakoja, todėl susidaro dvi
atskiros Nemuno vagos – Skirvytė ir Atmata. Nemuno vagos gylis
– iki 5 m, vagos plotis – iki 500 m. Vidutinis upės nuolydis sudaro
tik 0,19 m/km, todėl Nemuno tėkmė vienoda, nėra rėvų ir seklumų.
Srovės greitis 1 – 2 m/s. Vandens lygis pastovus, į Nemuną savo vandenis atplukdo beveik visos didžiausios krašto upės: Merkys, Neris, Nevėžis, Dubysa, Šešupė, Jūra,
Minija, į jį įteka daugybė vidutinių ir mažų upelių bei šimtai upokšnių. Vandens lygio svyravimai
Nemune pastebimi žemiau Kauno. Tai sietina su hidroelektrinės darbu. Po ilgalaikių ir gausių liūčių
bei per pavasarinį polaidį Nemunas patvinsta ir užlieja didelius plotus žemupyje ir deltoje.
Nemuno vidurupis ir jame gyvenančios žuvys
Nemuno vidurupyje slėnis gilus, srovė vidutinio stiprumo. Prie Kauno Nemunas patvenktas hidroelektrinės užtvanka. Patvanka vadinama Kauno mariomis ir tęsiasi net iki Prienų. Ties Birštono
piliakalniu ir atodanga upės gylis siekia 5 – 8 m, o vagos plotis – 200 – 300 m.
Nemunas - žuvingiausia Lietuvos upė. Joje gyvena ir veisiasi visos mūsų kraštui būdingos gėlųjų vandenų žuvys. Žvejai vidurupyje sugauna didžiulių šamų, storasprandžių šapalų, karšių, klumpinių ešerių, riešo storumo ungurių, vėgėlių ir auksažvynių karpių, lynų ir karosų. Upėje gausu
karpinių žuvų: kuojų, plakių, salačių. Nemažai ir plėšriųjų žuvų: lydekų, sterkų, ešerių. Karpinių
ir plėšriųjų žuvų ypač gausu ties Didžiosiomis Nemuno kilpomis: Punios, Balbieriškio, Birštono,
Prienų, Kalvių miško. Geriausios žūklavietės yra ties Nemuno intakų žiotimis Perėke ir Verkne.
Meškeriojantys šamus gilių duburių ieško prie Prienų ir Birštono.



Žvejyba žiemą
Smagi žūklė Nemune ir žiemą nuo ledo. Valo stiprumą
bando klumpiniai ešeriai, vėgėlės, sterkai, lydekos. Ketinantiems žuvauti žiemą dera atsiminti, kad upė gali būti ne tik
dosni laimikių, bet ir klastinga, todėl patartina vengti upės vidurio, žūklaviečių ties dambomis, intakų žiotimis, nes ledas
ten būna nestiprus.

• Draudžiama gaudyti mažesnes nei šių dydžių:
šamus (Silurus glanis L.)		
75 cm
salačius (Aspius aspius L.)		
52 cm
vėgėles (Lota lota L.)		
40 cm
sterkus (Stizostedion lucioperca L.) 46 cm
lydekas (Esox lucius L.)		
45 cm
žiobrius (Vimba vimba L.)		
28 cm
šapalus (Leuciscus cephalus L.)
25 cm
lynus (Tinca tinca L.)		
25 cm

Teisėta žvejyba Nemune
Nemunas, kaip ir dauguma Lietuvos upių, priskiriamas prie
neišnuomotinų vandens telkinių. Žūklauti jame galima įsigijus
Aplinkos ministerijos metinį leidimą mėgėjiškai žūklei. Meškeriojama visais mėgėjiškos žūklės įrankiais.
• Leidimai mėgėjiškai žūklei valstybei priklausančiuose vandens telkiniuose kainuoja: metams – 11 Lt; vienam mėnesiui
– 3 Lt; vienkartiniai (vienai parai) – 1 Lt.
• Vietos gyventojams, gyvenantiems aplinkiniuose kaimuose, esančiuose ne toliau kaip 1 km atstumu nuo vandens
telkinio, tai kainuoja 50 proc. mažiau.
• Žvejoti be žūklės leidimų, turėdami šią teisę patvirtinančius dokumentus, gali tik vaikai iki 16 metų ir pensininkai.
• Leidimus galima įsigyti:
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas,
Prienų r. agentūra
Kranto g. 8, LT-59114 Prienai
Tel. 8 (319) 61 733
Darbo laikas I-V 8.00-17.00
• Žvejyba be leidimo užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 25
iki 200 Lt, o mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimas, panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ir draudžiamus
būdus, užtraukia baudą nuo 200 iki 700 Lt (ATPK 87 str.).



Pastaba. Pagautos žuvys mažesni negu nustatyta šiame punkte, taip pat žuvys,
kurias draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiami atgal į tą patį vandens
telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo.
• Draudžiama gaudyti nurodytais laikotarpiais šias žuvis:
lydekas (Esox lucius L.)		
nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.
sterkus (Stizostedion lucioperca L.)
nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.
salačius (Aspius aspius L.)		
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.



Žvejo žuvienė
Skaniausia žuvienė būna virta gamtoje, šaltinio vandenyje ir ant laužo.
• žuvys – didelės ir mažos
• morkos
• svogūnai
• petražolės ar saliero šaknis
• druskos
• pipirų
Iš pačių mažiausiųjų išverdamas
skaidrus sultinys. Su žvynais ir galvomis,
bet išdarinėtas ir išplautas žuvis sudėti į
katiliuką, užpilti šaltu šaltinio vandeniu
ir virti 30 – 45 min. Į išvirtą skaidrų sultinį dėti vieną dalį stambesnių išvalytų,
išdarinėtų ir švariai nuplautų žuvų. Taip
pat sudėti į keturias dalis supjaustytą svogūno galvą, morką, nedidelį gabaliuką
petražolės ar saliero šaknies. Jei sultinio
likę labai mažai, galima įpilti šiek tiek
vandens. Žvejo žuvienėje be žuvų plaukioja tik morkų ir svogūnų griežinėliai.
Virti reiktų ne ilgiau kaip 30 minučių,
nes žuvys gali pervirti ir sukristi.

Nustatyta, kad žuvis yra vienintelis produktas, kuris kuo riebesnis, tuo sveikesnis. To paslaptis
slypi žuvyje esančiose omega - 3 riebiosiose rūgštyse, kurių mūsų organizmas pats negamina, todėl
mums jų nuolat trūksta. Žmonės, gaunantys pakankamai omega - 3 riebiųjų rūgščių, rečiau serga
įvairiomis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu, astma, depresija, širdies ligomis.
Per dieną mūsų organizmas turi gauti 0,5 g šių rūgščių. Kad gautume jų pakankamai užtenka
žuvį valgyti tik du kartus per savaitę. Vertėtų nepamiršti, jog žuvų taukai neatstoja natūralios žuvies, nes juose yra tik vitaminų A ir D, tuo tarpu žuvyje yra PP ir B grupės vitaminų, fosforo, kalcio,
jodo, kalio, geležies ir magnio. Taip pat žuvyje yra ir kitų vertingų dalykų, t.y. lengvai virškinamų
baltymų, kuriuose yra retų aminorūgščių, reikalingų mūsų organizmui.
Nemuno žuvų maistinė vertė:
Žuvies pavadinimas
Energinė vertė (kcal)
Baltymai (g)
Riebalai (g)
Sterkas, lynas		
40			
10		
1
Lydeka, ešerys		
44			
10		
1
Sazanas		
50			
8		
2
Geri patarimai, kaip doroti ir gaminti žuvį:
• Sunkiai nuskutami žvynai lengviau nusiims, jei žuvį 25-30 sekundžių panardinsite į verdantį
vandenį;
• Ruošiant filė, reikėtų pirmiausia žuvį išdoroti, po to pjauti išilgai ir padalyti pusiau (vieną pusę
su stuburo kaulais, kitą be jų), pašalinti stuburą;
• Žuvį geriausia gardinti dviem, trim prieskoniais - tuomet jie pašalina nepageidautinus kvapus
ir sustiprina žuvies skonį;
• Žuviai gardinti labiausiai tinka juodieji ir baltieji pipirai, saldžioji paprika, bazilikai, kalendra,
čiobreliai, petražolės, švelnūs prieskoninių žolių mišiniai, mišiniai su citrina;
• Kad žuvis išlaikytų savo skonio savybes, ją geriausia virti sultinyje, gautame verdant maistines
žuvies atliekas;
• Jeigu žuvis ruošiama su oda, ją prieš kepimą ar virimą reikėtų keliose vietose įpjauti;
• Prieš kepant ant iešmų ar grotelių žuvį reikėtų lengvai pamarinuoti;
• Vertingiausia yra šviežia žuvis. Šaldyta žuvis mažiau vertinga, nes šaldant netenkama dalies
maisto medžiagų. Skirtingai nuo mėsos, žuvis turi būti atšildoma greitai, geriausia – panardinant į karštą vandenį.





Verdant supjaustytas žuvis negalima jų maišyti – žuvys subyrės. Kad
viralas neprisviltų, katiliuką reiktų pasukioti ir šiek tiek krestelti. Išvirusias
žuvis ir daržoves iš sultinio reikia išimti. Šias dar karštas žuvis reikia pasūdyti
ir jau galima ruošti antrąjį patiekalą. O
į katiliuką su sultiniu reikia dėti trečiąją
dalį šviesių žuvų ir berti pipirų. Galima dėti ir žuvų riebalų juosteles, kurios buvo išimtos darinėjant – žuvienė
bus sotesnė ir sodresnio skonio. Žvejai į žuvienę meta anglies gabaliuką,
taip dūmo kvapas žuvienėje būna dar
aitresnis. Dėl sodrumo įpila ir stiklelį
degtinės.

Pradedantiesiems ir vaikams

Šios žuvys lytiškai subręsta trečiaisiais metais, išaugusios iki 10 – 12 cm ir pasiekusios 10 – 15 g svorio. Jos neršia nuo gegužės pabaigos iki liepos pradžios,
kai vanduo įšyla iki 15-16ºC. Neršia triukšmingai ežerų pakraščiuose, įlankose,
upių žiotyse. Patelė keliomis porcijomis ant augalų, rečiau ant akmenų, apie 0,5m
gylyje padeda ikrelius.
Aukšlių jaunikliai minta vėžiagyviais ir smulkiomis vabzdžių lervomis. Paūgėjusios ir suaugusios aukšlės yra gana rajos ir maitinasi vėžiagyviais, uodais ir kitais
vabzdžiais, kuriuos čiumpa ne tiktai nuo vandens paviršiaus, bet tai pat gaudo juos
iššokdamos iš vandens, ypač rytais, vakarais arba prieš lietų.

Auksinis karosas (Carassius carassius) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas aukštas, iš šonų plokščiais, uodegos stiebelis trumpas. Nugara rusvai
žalsva, šonai auksinės spalvos. Žvynai
stambūs. Nugarinis ir uodeginis pelekai
tamsiai pilki. Pauodeginis, krūtininis ir
pilvinis pelekai tamsiai rausvi. Užauga iki
51 cm ilgio ir 2 kg. Gyvena uždumblėjusiose ežeruose, kūdrose. Atsparus deguonies trūkumui, šalčiui. Dažnas. Neršia
gegužės – liepos mėn., kai vandens temperatūra pakyla virš 140C, porcijomis seklumose ant augalų.

Ešerys (Perca fluviatilis) – šeima ešerinių (Percidae)

Lietuvoje ešeriai labai dažni, gyvena
net rūgščiuose aukštapelkių ežerėliuose, retesni srauniose upėse. Kūnas aukštas, kiek
kuprotas, apaugęs kietais, gerai įsitvirtinusiais odoje žvynais. Nugara tamsiai žalsva,
šonai žalsvai gelsvi, senų ešerių gelsvi, su
5 – 9 skersinėmis tamsiomis juostomis. Pilvas gelsvai baltas. Žiotyse daug smulkių dantų. Turi 2 nugarinius pelekus. Nugaros
pelekas – aukštas, dygliuotas, tamsiai pilkas, su juoda dėme užpakalinėje dalyje.
Antras nugaros pelekas – šviesesnis, žalsvai gelsvas, nedygliuotas. Ešeriai užauga iki
50 cm ilgio ir 3 kg. svorio. Dažniausiai sugaunami 15 – 20 cm ilgio ir 70 – 500 g
svorio. Neršia balandžio – gegužės mėn., kai vanduo dar šaltas (+7 – 8 0C).
Ešerys - dieninė žuvis. Aktyviai maitinasi nuo aušros iki pavakarių įvairiuose
vandens sluoksniuose, bet dažniausia prie dugno. Į vandens paviršių išvilioja tik
zujantys saulažuvių pulkai, kuriuos jie puola visu būriu. Baigę medžioklę ešeriai
niekur nesitraukia, ilsisi ir maistą virškina ten, kur ką tik medžiojo.
Gyvena jie būriais, o stambūs - pavieniui. Pastebėta, kad kuo vandens telkinyje
yra daugiau stambesnių plėšriųjų žuvų, pvz., lydekų, starkių, šamų, vėgėlių, tuo
juose daugiau ir ešerių, kurie yra svarbi šių žuvų raciono dalis, žiemos metu sudaranti net 50% viso maisto.

Aukšlė paprastoji (Alburnus alburnus) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Nedidelė, verpsto formos, plokščiašonė žuvis. Nugara tamsiai melsva ar
žalsva. Šonai ir pilvas sidabriški. Akys didelės. Žvynai ploni, lengvai iškrintantys,
blizgantys. Nugarinis ir uodeginis pelekai
pilkšvi, pauodeginis, krūtininis ir pilvinis
pelekai gelsvi arba rausvi. Tarp pilvinio ir pauodeginio peleko yra briauna. Kūno
ilgis dažniausiai būna 7 – 13 cm, o svoris 6 – 30 g. Lietuvos rekordas – 22,5 cm
ilgio aukšlė. Gyvena tuntais viršutiniuose vandens sluoksniuose, kur nėra augalų.
Pakilus stipriam vėjui, paprastosios aukšlės ieško vietų, kuriose galėtų pasislėpti,
nes yra labai baikščios: pajutusios mažiausi pavojų, jos vikriai išsislapsto, bet tuoj
sugrįžta pažiūrėti kas jas pabaidė. Labai dažna. Aukšlėmis minta plėšrios žuvys.





1 – 8 gyvenimo metų tarpsnyje, jei ešerys praryja savo gentainį, tuomet jis
pradeda labai greitai augti. Toks ešerys medžioja tik mažas žuveles, o ne kirminus,
lervas ar planktoną. Nuo tos dienos apie 4 metus jis auga labai greitai, paskui augimo tempas mažėja ir pasiekę 40 cm, toliau auga lėtai.
Didieji ešeriai užauga per 13 metų, o jų bendraamžiai “vegetarai” per tą laiką
teužauga iki 18 cm. Didieji ešeriai, vadinami klumpiniais ar tiesiog kupriais. Jų
svoris siekia 0,5 kg. ir daugiau. Šios žuvys išrankesnės, atsargesnės, todėl sunkiau
pagaunamos. Didieji ešeriai ieškodami maisto nuolat juda ir nesibūriuoja, dažniau
medžioja pavieniui. Tik vandeniui atvėsus vienoje vietoje jų būna po keletą. Tuo
tarpu mažesnieji ešeriai mėgsta būriuotis, plaukioja ir maitinasi dideliais būriais.
Pavakariais mažesni ešeriai išplaukia į pakrantės seklumas medžioti mailiaus.
Ešeriai mėgsta sukinėtis prie dugno kliuvinių, akmenų, kelmų, į vandenį suvirtusių
medžių. Mažesnieji dažniausiai pagaunami ties povandeniniais kalniukais, sėkliais,
įlankėlėse. Ešeriai labai ėdrūs ir griebia viską, kas juda. Jie labai smalsūs ir greitai
reaguoja į triukšmą arba sudrumstą vandenį, juos traukia viskas, kas nematyta.

Žvynai dideli, ploni. Pelekai gelsvi, dėmėti, pilki. Žiotys apatinės, su ūseliais kampuose. Kūno ilgis 10 – 15 cm.
Paplitęs gėluose vandenyse. Gyvena upėse ir pratakiuose vandenyse tuntais.
Mėgsta seklias, apysraunes, smėlėtas vietas. Neršia gegužės – birželio mėn., kai vandens temperatūra – 12 – 150C. Minta stambesniais bestuburiais ir augalais. Gružliais
minta plėšrios upinės žuvys.

Kuoja (Rutilus rutilus) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas iš šonų plokščias. Nugara pilkšvai melsva arba žalsva, šonai sidabriški. Akys oranžinės su raudona dėmele viršutinėje dalyje. Žvynai dideli, uodeginis ir nugarinis pelekai – pilki, krūtininiai pelekai – gelsvi, pauodeginis ir pilviniai pelekai – oranžiniai ir raudoni. Užauga iki 35 – 53 cm ir sveria 1 – 1,8 kg. Lietuvoje gyvena ežeruose, upėse ir Baltijos jūroje, seklesnėse vietose tuntais. Auga lėtai. Neršia balandžio
– gegužės mėn. ant augalų, kaip vandens temperatūra pakyla virš 80C.
Kuojos dažniausiai pasitaiko žvejų laimikiuose, nors yra įnoringos ir įtarios. Būdamos palyginti nedidelės, šios žuvys yra stiprios ir kovingos. Tirpstant ar jau nutirpus
ledui, tiek stovinčiame vandenyje, tiek upėse kuojos laikosi arčiau krantų. Prieš nerštą kuojos kyla aukštyn į upę ar ežerą įtekančiais upeliais, renkasi į ežerus jungiančias
protakas, traukia arčiau krantų.
Neršia gana triukšmingai sekliose vietose prie pernykščių žolių, kartais net iššoka į krantą. Patinėlio žvynai prieš nerštą
pasidaro šiurkštūs. Po neršto, skirtingai nei daugelis kitų žuvų, pradeda iš karto ir neblogai kibti. Griebia viską, net ir kelių
milimetrų slieko gabaliuką ant kabliuko. Prasidėjus maudimosi sezonui, kuojos traukia toliau nuo atvirų krantų į tas vietas,
kur daugiau augmenijos.

Ešeriai ant iešmo
Marinatui:
• druskos
• sauso balto vyno
• pipirų
• lauro lapų
• česnako
• svogūno
Ešerius išvalyti, žvynų neskusti. Marinuoti valandą kitą. Verti ant iešmo išilgai ir
kepti virš laužo žarijų. Kepant galima pašlakstyti natūraliomis citrinos sultimis. Valgyti, kai žuvys tamsiai paruduos.

Plakis (Blicca bjoerkna) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Aukšta, kuprota, plačiašonė žuvis, panaši į karšį. Nugara tamsi, melsvai žalsva.
Šonai melsvai sidabriški, pilvas baltai sidabriškas. Žvynai dideli, ypač ties galva. Pelekai pilki, tik krūtinės ir pilvo pelekai ties pamatais gelsvi arba rausvi. Kūno ilgis iki
38 cm, o svoris iki 1,3 kg., tačiau dažniausiai pagaunamos 15 – 20 cm, apie 80 – 230
g. žuvys. Gyvena ežeruose ir upėse tuntais. Dažni. Auga lėtai. Neršia gegužės – birželio mėn., ant augalų porcijomis, kai vandens temperatūra būna 16 – 170C. Dėl
kaulingos žuvies – nevertinama.

Gružlys (Gobio gobio) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas apvalus, storas ties galva, uodeginė dalis ilga. Nugara rusva ar žalsva.
Šonai šviesūs, su rusvų ar žalsvų dėmelių eile. Pilvas gelsvai baltas. Akys didelės.





Pūgžlys (Gymnocephalus cernuus) – šeima ešerinių (Percidae)

ta moliuskais, vabzdžiais, jų lervomis,
įvairiausiomis kilmelėmis, vėžiagyviais,
uodo trūklio lervomis, dėlėmis.

Gelsvai ar pilkai žalsvi. Pilvas balkšvas. Žvynai maži. Galva didelė. Akys didelės, violetiškai melsvos. Žiaunadangčiai dygliuoti, aštrūs. Nugara, šonai, nugarinis ir
uodeginis pelekai dėmėti juodais taškeliais. Nugariniai pelekai yra du, tarpusavyje
suaugę. Kūno ilgis dažniausiai būna 10 – 12 cm, o svoris 30 – 50 g. Paplitę ežeruose
ir lėtos tėkmės upėse. Gyvena tuntais. Auga lėtai. Dažni. Neršia porcijomis gegužės – birželio mėn. ant smėlėto ar akmenuoto grunto, kai vandens temperatūra siekia
virš 120C. Minta dugniniais bestuburiais, žuvų ikreliais ir jaunikliais. Pūgžliais minta
unguriai, rečiau – kitos plėšrios žuvys. Iš jų verdama skani žuvienė.

Karšis krienų ir obuolių pataluose
Patalams:
• pusė stiklinės tarkuotų krienų
• du antaniniai obuoliai
• cukraus
• citrinos sulčių
• druskos

Pazengusiems ir rimtiems
Karšis (Abramis brama) – šeima karpinių (Cyprinidae)

Karšis – originalios išvaizdos žuvis. Žuvies kūnas aukštas, kuprotas, plokščias iš
šonų. Nugara tamsi, pilvas sidabriškas, su gelsvais pustoniais, šonai pilkšvai gelsvi,
stambių karšių – tamsiai bronziniai. Upiniai karšiai gelsvesni negu gyvenantys ežeruose. Žvynai stambūs, mažesni ties galva. Tai vienas iš požymių, pagal kurį galima atskirti jauną karšį nuo plakio – pastarojo žvynai prie galvos didesni. Pelekai pilki. Lūpos
mėsingos, minkštos, imdamas maistą nuo dugno, jas sugeba ištiesti lyg dumples, šitaip
įsiurbia mažuosius, minkštame grunte gyvenančius gyvius, pvz., uodu trūklio lervas.
Labai paplitusi žuvis, gyvena būriais, auga lėtai. Vos kilogramą sveriantis plačiašonis yra 9 – 10 metų. Karšiai subręsta 5 – 7 gyvenimo metais. Užauga iki 75 – 80 cm ir sveria 6 – 7 kg. Dažniausiai pasitaiko
25 – 40 cm ilgio ir 0,3 – 1,5 kg. svorio. Lietuvos rekordas – 5,20 kg. karšis. Mėgsta vietas, kur krantai molingi, o tėkmė lėta.
Didėjant upių ir ežerų užterštumui kai kurios vandens kokybei jautresnės žuvys nyksta, o karšiai gana lengvai prisitaiko ir
išgyvena. Labai baikštūs ir atsargūs.
Neršia ant augalų 1 ar kelias porcijas ikrelių gegužės – birželio mėn., kai vandens temperatūra siekia 12 – 160C. Neršia labai
triukšmingai tekšendamiesi, vartydamiesi prie žolių, kartais prie pat kranto. Mailius minta planktonu, suaugusios žuvys - bentosu.
Nors ir priskiriami visaėdžiams, pirmiau griebia gyvulinės kilmės maistą ir tik vasarą mieliau ragauja augalinės kilmės. Karšiai min-
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Nepjaustytas karšis išverdamas
prieskonių ir prieskoninių daržovių sultinyje, atsargiai perkeliamas iš puodo į
pašildytą pusdubenį ir apdedamas tarkuotais krienais, sumaišytais lygiomis
dalimis su stambiai sutarkuotais obuoliais, paskanintais rūgštimi ir cukrumi.
Papuošiama petražolių lapeliais arba
tarkuota citrinos žievele.

Lydeka (Esox lucius) – šeima lydekinių (Esocidae)

Kūnas
ilgas,
žemas, plokščiais šonais.
Nugara
žalsvai pilka. Šonai pilkšvai žalsvi, žalsvi ar pilkai gelsvi. Pilvas šviesus. Šonai, pauodeginis, uodeginis ir nugarinis
pelekai dėmėti. Dažnai dėmės ant kūno sudaro skersines juostas. Galva ir snukis ilgi ir plokšti iš viršaus. Žiotys gilios, su
daugeliu smailių aštrių dantų, palinkusių į ryklės pusę.
Apatinio žiomens dantys didesni. Smulkūs ir aštrūs dantukai auga ant gomurio, liežuvio, žiauninių lankų. Žvynai pailgi.
Užauga iki 40 kg. svorio ir 1,6 m ilgio. Dažniausiai sugaunamos 0,3 – 2 kg lydekos,
tai 3 – 6 metų žuvys. Oficialiu Lietuvos rekordu pripažinta 19,1 kg svorio lydeka.
Neršia pavasarį ant augalų, kai vandens temperatūra siekia 3 – 60C. Prie nerštaviečių suplaukia pavasarėjant. Po neršto kelias dienas būna labai pasyvios ir beveik
nesimaitina. Šiltesniuose vandenyse po keleto dienų pradeda labai aktyviai maitintis. Išneršusios lydekos dar kurį laiką sukinėjasi netoli nerštaviečių. Didžiosios
lydekos po neršto pasitraukia į gelmes netoli povandeninių kalnelių, kur gausu
maisto.
Lietuvoje lydekos paplitusios ežeruose, upėse, tvenkiniuose, Baltijos
jūroje. Plėšrios ir besotės, tačiau labai reikalingos gamtoje. Lydekos reguliuoja kitų
žuvų rūšių populiacijų gausą, išgaudo sergančias bei paliegusias žuveles. Grobį
ryja nuo galvos. Žiemą jos pradeda medžioti vidurdienį. Aktyviausiai maitinasi
spalio mėnesį. Rudenėjant ypač aktyviai maitinasi varlėmis priekrantėse. Vėstant
orams, traukiasi į gelmes. Lydekos smalsios ir nebaikščios. Naktį miega ir prie jų
naras gali priplaukti prie pat. Naktį ją galima paliesti rankomis ar net pagauti.
Tradicinės lydekų slėptuvės – vandens augalijos pakraščiai, šabakštynai, po lelijų
lapais, ties įvairiais kliuviniais, rąstais, kelmais, akmenimis, duobėse, prie kalniukų,
ant skardžių. Upėse mėgsta vietas, kur silpna srovė, tūno senvagėse, sūkuriuose. Kuo

Lynas (Tinca tinca) –
šeima karpinių (Cyprinidae)

daugiau vandens telkinyje augmenijos, tuo daugiau jame lydekų, nes tokiose vietose
joms nesunku pasigauti grobį. Lydekų
buvimo vietas išduoda ir karpinės žuvys.
Lydekos gyvena ir medžioja pavieniui,
auga greitai.
Marinuota lydeka
Marinatui:
• obuolių acto, 50 g
• čiobreliai, ar kraujažolės
• druska
• juodieji pipirai, malti,
• kadagio uogos, 2 vnt.
Ką tik pagautą žuvį išdaryti, išpjauti
filė, supjaustyti 5 cm ilgio ir 0,5 cm storio juostelėmis. Žuvies juosteles sudėti
į dubenį, apšlakstyti obuolių actu (6%),
pagardinti šviežių čiobrelių (arba kraujažolių) lapeliais, druska, maltais juodaisiais pipirais ir sutraiškytomis kadagių uogomis. Taip paruoštą žuvį galima
tuoj pat valgyti.
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Kūnas kresnas, labai gleivėtas,
uodegos stiebelis trumpas. Nugara
tamsiai žalsva, šonai žalsvai auksinės
spalvos, papilvė gelsvai balta. Akys
mažos, raudonos. Žiotys mažos, galinės, jų kampuose yra po trumpą ūselį.
Žvynai pailgi, ploni, giliai įaugę į odą.
Pelekai apvaliais pakraščiais, tamsūs.
Kūno ilgis dažniausiai būna 30 – 35
cm, o svoris 0,5 – 1,0 kg. Didžiausias
Lietuvoje pagautas lynas svėrė 7,71 kg,
tačiau žvejams retokai užkimba didesnės negu 2 – 2,5 kg. žuvys. Gyvena jie
nedideliais tuntais, o stambesni dažnai
pasitaiko ir po vieną. Paplitę užžėlusiuose dumblinguose ežeruose bei lėtos
tėkmės upėse. Labai dažni.
Lynai neršia vėlai – birželio – liepos
mėnesį ant vandens augalų, kai vanduo
įšyla iki 19 – 20°C. Dauguma kitų žuvų
tuo laiku jau būna išneršusios. Jaunos
žuvys retai palieka žolių sąžalynus. Jos
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minta planktonu, o paaugusios - daugiausia vėžiagyviais, lervomis, dėlėmis, apsiuvomis ir sliekais, tačiau neatsisako ir augalinio maisto. Ypač mėgsta uodų trūklių
lervas.
Žvejybos literatūroje rašoma, kad lynams susirasti maisto padeda ne tik trumpi
ūseliai, bet ir visame kūno paviršiuje išdėstyti skonio receptoriai. Lynai aktyviai
maitinasi po keliskart per dieną, gerai kimba ir nakties metu. Tada dažniau pagaunamos didesnės žuvys. Lynų paros maitinimosi grafikas yra maždaug toks: nuo
aušros iki gerai įsidienojant jie laikosi žolėtose vietose arčiau krantų 0,5 – 1,5
m gylyje, kur rausiasi po dugną. Tuo metu matyti į viršų kylantys burbuliukai ir
judančios žolės. Vėliau žuvys pasitraukia toliau nuo kranto bei renka maistą nuo
vandens augmenijos. Rinkdami vėžiagyvius ir įvairias kirmėles nuo vandens lelijų
lapų apačios, kaip ir raudės, lynai garsiai „čepsi”. Vakarop žuvys vėl patraukia prie
kranto, o naktį laikosi ir vandens paviršiuje, ir prie dugno. Jei diena apsiniaukusi,
lynai prie kranto būna ilgiau.
Troškintas lynas su raudonaisiais kopūstais
• miltų,
• pusė stiklinės aliejaus,
• gūžė raudonųjų kopūstų,
• 2 svogūnai,
• sviesto
• šlakelis raudonojo vyno,
• citrinos sulčių,
• cukraus,
• druskos
Lynas supjaustomas gabalais. Šie pabarstomi pipirais, pasūdomi, pavoliojami
miltuose ir apkepinami aliejuje. Kopūsto gūžė supjaustoma ir nuplikoma verdančiu
vandeniu. Į kopūstus sudedami svieste pakepinti svogūnai su trupučiu miltų, supilamas raudonasis vynas, citrinos sultys, cukrus ir viskas kartu troškinama uždarame
inde. Baigiant troškinti, sudedami apkepinti lyno gabaliukai ir dar pusvalandį patroškinama. Sudedama į pusdubenį kartu su troškintais kopūstais. Atskirai patiekiamos
virtos bulvės.

Sazanas
(karpis
laukinis)
(Cyprinus carpio) – šeima karpinių
(Cyprinidae)

Sazanas - svetimšalė gėlavandenė žuvis, labai atspari aplinkos pakitimams, aptinkama ir net dauginasi sūrokuose vandenyse. Jų kūnas pailgas,
storas, apaugęs gelsvais, aukso spalvos,
stambiais žvynais. Nugara tamsi. Nugarinis pelekas labai ilgas. Žiotys apatinės,
jų kampuose styro dvi poros nedidelių
ūsų. Žvyno pamate būna juoda dėmė,
jo užpakalinis kraštas su tamsia juostele
iš pigmentinių taškelių. Sazano nugariniame ir analiniame pelekuose yra po
kaulinį, pjūklinio paviršiaus spindulį.
Lietuvoje sazanas įveistas daugumoje ežerų, Kuršių ir Kauno mariose.
Į Kuršių marias buvo įleisti kaspijiniai
sazanai, amūrinio sazano ir veidrodinio
karpio hibridai, į Kauno marias - amūriniai sazanai. Šios žuvys labiausia mėgsta
stovinčius ar lėtai tekančius, užžėlusius
vandenis ir šilumą. Jos baikščios ir atsar-

gios. Gyvena 30 metų ir ilgiau. Sazanas
greitai auga, gali siekti 1 m ir 20 – 32
kg. Dažniausiai pagaunami 30 – 40 cm
ilgio, 1 – 2 kg. Lietuvos rekordas – 20,1
kg sazanas.
Subręsta šios žuvys 4 – 5 metų ir
būriais traukia neršti. Suaugę sazanai
ryja dugno organizmus, augalinį maistą. Sazanai rausiasi dugne giliau negu
karšiai. Jie aktyvūs tiek dieną, tiek naktį.
Tai stipri ir atkakli žuvis. Žvejo mėgėjo
dvikova su stambesniu egzemplioriumi
neretai baigiasi žuvies pergale.
Druskoje keptas karpis
Nėra nieko lengviau, kaip iškepti
žuvį druskoje. Yra keli variantai, pvz, iš
daug druskos, vandens ir trupučio miltų užminkyti tešlą, į ją suvynioti žuvį, ir
taip kepti. Antras - tiesiog apipilti žuvį
druska ir į orkaitę.
• daug druskos, rupios
• čiobrelis
• rozmarinas
• morkos
• jaunų žirnių ankštys
• sviestas
Orkaitę įkaitinti iki 230°C, įkloti į
skardą folijos, bus žymiai lengviau viską išvalyti. Tuomet ant folijos maždaug
žuvies dydžio plote pilti 0,5cm storio
sluoksnį druskos. Žuvis turi būti išskros-

ta, be žiaunų. Žvynus galima neskusti.
Žuvį dėti ant druskos ir gerai užpilti
druska. Prieš tai – į pilvą įdėti kelias
šakeles šviežio čiobrelio ir šakelę rozmarino. Sūdyti nereikia. Kepti apie 20
min. Iškepus, nulupti viršutinį druskos
sluoksnį. Jis gali būti sukietėjęs į lukštą. Nulupti odą nuo viršaus. Kuo žuvis
karštesnė, tuo lengviau lupasi. Tuomet
atsargiai nuimti viršutinę pusę filė ir dėti
į lėkštę su garnyru. Mėsa turi lengvai atsiskirti nuo kaulų.
Garnyrui papjaustyti keletą nedidelių morkų įstrižai, kad gautųsi ploni pailgi gabalėliai, pakepinti juos ant gana
karštos ugnies svieste, kad suminkštėtų,
ir įberti į keptuvę jaunų žirnelių ankščių. Daržoves pagardinti druska ir čiobreliais.

Starkis (Stizostedion lucioperca) –
šeima ešerinių (Percidae)

Kūnas – verpstės formos, ilgas, galva smaili. Nugara žalsvai pilka, šonai
gelsvai platininiai, padabinti 8 – 12 dry-
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žių, nuo nugaros tįstančiu papilves link. Pilvas baltas, akys gana didelės, šviesios.
Žvynai vidutinio didumo, kieti. Žiaunos vidutinės, su daug smulkių dantų, žiaunų
priekyje yra dvi poros didesnių lyg šuns iltinių dantų. Pelekai pilkšvi,
nugariniai – du, su tamsiomis dėmelėmis. Plaukdami starkiai pašiaušia viršutinį peleką, tarytum visuomet pasiruošę pulti. Kūno ilgis būna
iki 1,3 m, o svoris iki 20 kg. Oficialus Lietuvos rekordas – 8,45
kg. Tai didelis, bet tikrai ne didžiausias mūsų vandenyse sugautas
starkis.
Starkis – plėšri tačiau sėsli žuvis. Gyvena didžiosiose krašto upėse, ežeruose, tvenkiniuose, sugaunami Baltijos jūros
priekrantėje. Lytiškai subręsta 2 – 4 gyvenimo metais, neršia
gegužės mėnesį vandens telkinių pakraščiuose ant žvirgždėto grunto, kartais ir ant pernykščių žolių likučių. Užaugę iki
8 – 10 cm ilgio tampa plėšrūs, maitinasi žuvimis, varlėmis
bei smulkesniais gyvūnais, buožgalviais, vingiliais, sliekais.
Starkiai – reiklūs didesniam, vandenyje ištirpusio deguonies kiekiui, todėl
visų tipų vandens telkiniuose jie aptinkami tose vietose, kur dugnas kietas (akmenuotas, žvirgždėtas ar bent smėlėtas), vengia dumblėtų dugno ruožų. Upėse laikosi pagrindinėse ir ramesnėse srovių sandūrose, beveik visada ties vagos šlaitais,
tačiau retkarčiais sutinkami ir srauniose vietose. Upėse gyvenančių starkių aktyvumo ciklas ilgesnis negu jų gentainių, gyvenančių ežeruose. Gyvendami srovėse, jie suvartoja daugiau energijos, o ja atgauti gali tik aktyviai maitindamiesi.
Aktyviausi starkiai būna nuo saulėlydžio iki aušros. Pats medžiokles įkarštis – vos saulei nusileidus ir trunka 1 – 2 val. Tai sietina su daugelio žuvų rūšių
patiriamu blogu matomumu pasikeitus natūraliam apšvietimui (žuvų regėjimo
adaptacija trunka 30 – 50 min.). Jos kurį laiką mato labai blogai, o starkiai tuo
išradingai naudojasi. Starkiai – dugnines žuvys, vengia ryškios dienos šviesos,
bet jų regos organai prisitaikę matyti gelmėje bei drumstame vandenyje. Judanti
objektą prie dugno starkiai įžvelgia vien mėnulio šviesoje (pilnaties metu). Naktį
starkių aktyvumas kiek sumažėja, bet prieš auštant pasikartoja aktyvios medžiokles protrūkis.

Starkis smetoniškai
• batono
• sviesto
• bobausių
• petražolių
• druska
Starkį išvalyti, išimti nugarkaulį,
įtrinti druska. Metalinį dubenį patepti
sviestu, pabarstyti petražolėmis ir svieste pakeptais bobausiais. Ant viršaus padėti žuvį, užpilti sviestu, pabarstyti petražolėmis, supjaustytais bobausiais ir
batono gabaliukais. Pašauti į orkaitę ir
kepti kol gerai užkeps ir gerai paraustų.
Pateikti su raugintais agurkais ar marinuotomis vyšniomis.
Bobausių paruošimas: nulupus odelę užplikyti, smulkiai supjaustyti, pasūdyti ir patroškinti svieste.

Šapalas (Leuciscus cephalus) –
šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas apvalus, nugara tamsiai žalia
arba juosva. Šonai balti arba gelsvi. Galva stora ir plati. Žiotys galinės, didelės.
Akys geltonos, su šviesiai ruda dėmele.
Žvynai stambūs, kraštuose su juodomis
dėmėmis. Nugarinis pelekas tamsiai

pilkas, krūtininis pelekas oranžinis, pilvinis ir pauodeginis pelekai – raudoni.
Kūno ilgis dažniausiai būna 25 – 40 cm,
o svoris 4,0 – 7,25 kg. Oficialus Lietuvos rekordas – 5,0 kg. Gyvena švariose
upėse su smėlėtu ir žvirgždėtu dugnu,
ypač ties rėvomis, verpetais, nedideliais
tuntais. Dažni Žeimenoje, Merkyje,
Šventojoje, Neryje, Nemune.
Neršia porcijomis balandžio – birželio mėn. Neršti šapalai renkasi maždaug vienodo dydžio ir nedideliais būriais, pamažu keliauja į mažesnes upes
bei jų intakus. Jaunikliai minta planktoniniais, suaugę – bentosiniais bestuburiais, vabzdžiais, žuvų, vėžių, varlių
jaunikliais. Naikina žuvų ikrus. Jaunesni šapalai minta dar ir augaliniu maistu.
Šapalai labai ryklūs.
Savo gyvenimo būdu šapalai primena upėtakius. Šios žuvys labai atsargios
ir įtarios. Kiek mažiau atsargūs jie būna,
kai vandens paviršius raibuliuoja nuo
vėjo arba prie kranto yra didesnė gelmė.
Pučiant stipriam vėjui, šapalai visuomet
laikosi toje upės pusėje, kur nuo medžių ir krūmų į vandenį krinta įvairūs
vabalai ir jų vikšrai. Nedidelių šapalų
beveik visada galima aptikti prie gyvulių girdyklų. Žiemą praleidžia gilesnėse
duobėse.
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Itin igudusiems ir nuotykiu
ieskotojams
Šamas (Siaurus glanis) – šeima šaminių (Siluridae)

Galva didelė, plokščia iš viršaus. Uodeginė dalis ilga, iš šonų plokštėjanti ir
žemėjanti. Nugara tamsiai žalsva, šonai
žalsvai gelsvi, dėmėti. Pilvas šviesus, su
juodai melsvomis dėmelėmis. Oda be
žvynų, minkšta, gleivėta. Akys mažos,
gelsvos. Žiotys galinės. Ties jomis 3 poros
ūsų: 1 pora ilgų ūsų ant viršutinio ir 2 poros trumpų ant apatinio žiomens. Apatinis
žiomuo ilgesnis už viršutinį. Žiotys plačios, su daugybe smulkių aštrių dantų. Pelekai tamsūs. Nugarinis, pilviniai ir uodeginis pelekai maži. Kūno ilgis dažniausiai
būna 50 – 60 cm, o svoris 1,0 – 1,5 kg. Kauno mariose žvejai pagavo rekordinio
dydžio – 83,250 kg. svorio ir 230 cm ilgio šamą.
Gyvena pavieniui giliose vietose, ties akmenimis, kelmais, paskendusiais medžiais. Ten, kur šamų mažai, jie gyvena pačiose giliausiose duobėse. Kuo duobė
gilesnė, tuo joje gyvenantys šamai stambesni. Iki 10 kg. sveriantys šamai paprastai
negyvena labai giliose vietose, jie dažnai aptinkama 1,5 – 2 m gyliuose. Savo slėptuvei renkasi šešėlinę pusę, t.y. pietinį krantą. Šamas nemėgsta keliauti, dešimtis metų
gyvena vienoje ir toje pačioje duobėje. Iš savo duobės išplaukia tik pamedžioti. Tai
labai baikšti ir atsargi žuvis. Naktį šamai bijo ne tik triukšmo, bet ir laužo šviesos.
Nuo to laiko kai šamas atsibunda iš po žiemos miego iki neršto praeina mažiausiai 1 – 2 mėnesiai. Tuo metu šamai aktyviai maitinasi žuvimi, ypač neršiančia
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žuvimi. Neršia labai triukšmingai vandenų pakraščiuose birželio mėn., kai
vandens temperatūra siekia 18 – 200C.
Šamų porelė neišsiskiria, kol neišsirita
mailius. Jauni šamukai iki 5 – 6 metų
auga labai greitai. Pirmąjį rudenį jie
sveria apie pusę kilogramo, o 5 metų
– apie 8 kg. Šamai minta bestuburiais,
tačiau jau pirmaisiais gyvenimo metais
pasidaro plėšrus. Ichtiologai teigia, kad
šamas maitinasi kiekvieną naktį.
Nustatyti šamo medžioklės vietas
sunku. Tai galima padaryti tik nuolat
stebint upę. Šamo medžioklės trasa

gali siekti net 5 kilometrus. Jis dažniausiai keliauja tuo pačiu maršrutu ir gana
tiksliai, tarytum pagal grafiką ir, be to,
medžiodamas palieka pėdsaką – šviesią
šliūžę paskui save seklumose. Akylas
meškeriotojas stebėdamas upę ir tikėtinas šamų vietas gali pastebėti kylančius
burbuliukus šamui plaukiant savo trasa.
16 – 32 kg šamas iš savo buveinės išplaukia temstant. Paprastai iš pradžių
šamas kelis kartus apiplaukia savo duobę. Tada kyla aukštyn prieš srovę aplankydamas tas upės vietas, kur gali rasti
mailiaus, varlių, vėžių ir kitokio maisto.
Pačiupti grobį šamui gana sunku. Jauni
šamukai yra vikrūs ir greiti, o dideli 30
kg šamai labai nerangūs. Grobį susimedžioja tykodami priedangoje, ypač jie
retai pagauna stambią žuvį. Medžiodami jie išplaukia į seklumą ir tūno
prie kranto tykodami mailiaus
pusiau pravėrę savo nasrus.
Kai mailiaus būrelis plaukia
pro šalį šamas siurbia vandenį su būreliu žuvelių. Žuveles
didelis šamas gali įsiurbti būdamas net už 1 metro. Stambesnes žuvis
gaudo pasislėpęs už rąstų ar akmenų,
tačiau toks medžioklės būdas nelabai
tepasotina, todėl dideli šamai mėgsta
maitintis grobiu, kurį lengviau sugauti.

Tai žaliosios varlės ir vėžiai, stambūs
moliuskai. Medžiodamas varles šamas
priplaukia visai arti vandens žolių, išlenda į seklias upės vietas. Šamai taip
pat medžioja ir vandens paukščius – ančiukus, žąsiukus, viską, kas plaukia vandenyje.
Alkanas šamas ieškodamas maisto
kartais tolokai nuklysta nuo savo duobės, bet visada paryčiais į ją sugrįžta.
Ši žuvis sugeba pakeisti savo tradicinę
kelionę, jei tik išgirsta ar pajunta netoliese medžiojančių gentainių keliamą
triukšmą. Viena žuvis, kurį laiką tęsianti
atakas toje pačioje vietoje, informuoja
visas savo kolegas. Ir jei „stalas“ dide-

lis ir gausus, tai po kurio laiko prie jo
puola jau keletas nepasotinamų ūsuotųjų. Šamo gyvenimo negalima pavadinti
visiškai naktiniu, nes jis gana aktyviai
medžioja ir paryčiais, kartais į paviršių
išlenda dieną. Karštomis saulėtomis dienomis šamai mėgsta pasišildyti saulutėje. Jie ypač nerimsta prieš audrą ir per
audrą, iškyla į paviršių. Naktinės audros
metu šamai godžiai griebia maistą, jei
tik jį randa netoli paviršiaus.
Keptas šamas
• stiklinė baltojo vyno
• druska
• pusė stiklinės grietinės
• petražolės
• salieras
• morkos
• pomidorai
• pipirai
• muskato riešutas
• citrina
• cukrus
Šamą išvalyti, nuplauti, nusausinti, pabarstyti pipirais, druska, cukrumi,
smulkintom petražolėm, salieru, į šamo
vidų įdėti daržovių: morkų, salierų, pomidorų, citrinos riekelių, išspausti citrinos
sultis, aplieti baltu vynu ir palaikyti keletą
valandų. Dėti į orkaitę, prieš tai į skardą
įpylus aliejaus, aplieti grietine ir kepti.
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Ungurys (Anguilla anguilla) – šeima upinių ungurių (Anguillidae)

Kūnas panašus į gyvatės – ilgas, cilindriškas, iš šonų plokščia uodegine dalimi.
Galva maža. Akys nedidelės, išsidėsčiusios virš žiočių kampų. Nugara tamsi,
pilvas gelsvas ar baltas. Oda stora, gleivėta. Žvynai smulkūs, giliai įaugę į odą.
Nugarinis ir uodeginis pelekai labai ilgi,
susijungę. Krūtininis pelekas prasideda už žiauninių plyšių. Pilvinio peleko neturi.
Kūno ilgis dažniausiai būna iki 1,2 m, o svoris 3,5 – 4,0 kg. Didžiausias Lietuvoje
sugautas ungurys svėrė 4 kg.
Ungurys – vienas iš žinomiausių, įdomiausių, brangiausių ir paslaptingiausių
žuvų. Jo gyvenimo būdo tyrinėjimai tęsiasi jau daugiau nei 2300 metų, bet iki šiol
dar daug kas neaišku. Pirmuosius tyrimus pradėjo Aristotelis. Jis tikėjo, kad ungurius gimdo “žemės kirminai”, gyvenantys purve ir kuriems nereikia apvaisinimo.
Ilgą laiką niekas negalėjo nuginčyti Aristotelio. 1777 m. italų mokslininkas Carlo
Mondini atrado pas ungurį lytines liaukas ir įrodė, kad tai yra žuvis. Iki 1893 m.
ungurių lervutės – skaidrūs plokšti padarai, apie 5 cm ilgio, pagaunami atvirame
vandenyne, buvo laikomi atskira rūšimi - Leptocephalus brevirostris. Prancūzų zoologas Yves Delage laboratorinėmis sąlygomis įrodė, kad leptocefalas ir ungurys
yra ta pati rūšis. Danų profesorius Johannes Schmidt ėmėsi tirti, kurgi neršia unguriai, ir nuo pat 1904 m. surengė daugybę ekspedicijų į Viduržemio jūrą ir Šiaurės
Atlantą. 1922 m. eilinės ekspedicijos metu jie atsidūrė pietų Bermuduose, Sargaso
jūroje, kur pavyko sugauti patį mažiausią iš kada nors matytų leptocefalų. Nors
J.Schmidt’ui nepavyko tiesiogiai stebėti poravimosi, nepavyko rasti ir pasiruošusių
nerštui suaugusių individų, bet pagal pagautų lervučių dydį ir paplitimą daugmaž
jau buvo atskleistas ungurių gyvenimo ciklas.
Neršia unguriai jūroje ir tik kartą gyvenime. Sulaukę lytinės brandos, iš gėlavandenių ežerų ir upių jie visais įmanomais telkiniais, kanalais, upeliukais ir upėmis veržiasi į jūrą, įveikia Atlanto vandenyną, pasiekia Sargaso jūrą, čia apie 400 –
1000 m. gylyje, kur vandens temperatūra 16 – 170C, išneršia ir žūva. Ungurio
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lervutė, nešama Golfo srovės, keliauja
atviru vandenynu ir maždaug po trejų
metų, jau būdama 45 mm ilgio, pasiekia Europos krantus. Tokio amžiaus
unguriukai vadinami stikliniais (nes jų
kūnas yra visiškai skaidrus). Stiklinukai
keliauja upėmis aukštyn, nugalėdami
visas natūralias kliūtis. Kartais jie netgi
sulipa dešimtimis tūkstančių vienas ant
kito, suformuodami savotiškus kūgius ir
tokiu būdu persirisdami per įvairiausius
kliuvinius, kol pasiekia netgi smulkiausius upelius.
Gėlame vandenyje stiklinukai jau
įgauna pigmentaciją, virsta unguriais ir
ima maitintis įvairiausiais vėžiagyviais,
kirminais ir vabzdžiais. Per 10 – 14 metų
jie užauga iki 60 – 80 cm. Šioje stadijoje jie dažnai vadinami geltonaisiais, dėl
savo auksinės spalvos. Sulaukę brandos,
vasaros mėnesiais jie ima migruoti link
jūros. Ciklas vėl kartojasi. Instinkto vedami, jie veržiasi į upes, o naktimis be
vargo peršliaužia netgi per žolę.
Kaip suaugę individai sugeba įveikti
6000 km. atstumą atviru vandenynu, iki
šiol nėra aišku. Tuo metu kai jie palieka
žemyną, jų virškinimo sistema visiškai
atrofuojasi, todėl jie turi pasikliauti tik ta
energija, kurią sukaupė bręsdami. Vandenyne ungurio kūnas patiria drastiškus

pasikeitimus: ima augti ir didėti akys,
prisitaikant prie atviro vandenyno matomumo pasikeičia akių pigmentacija,
o kad išlikti kuo labiau nepastebimam
atvirame vandenyje, šonai nusidažo sidabrine spalva. Šioje stadijoje unguriai
dažnai vadinami sidabriniais, arba didžiaakiais.
Iki šiol mokslininkai negali paaiškinti
tokio didelio atotrūkio tarp ungurio nerštaviečių ir gyvenimo arealų, ir kaip jie
randa kelią iki Sargaso jūros, neturinčios
krantų. Tai tik rajonas Atlanto vandenyne, tarsi žiedu apsuptas vandens srovių:
iš vakarų – Golfo, iš šiaurės – šiaurės
Atlanto, iš rytų – Kanarų, iš pietų – šiaurinio pasato ir pati druskingiausia Atlanto
vieta – litrui vandens tenka 37 g druskos.
Galimas dalykas, kad unguriams
keliauti ir orientuotis padeda povandeninės srovės. Žinoma, kad neršti jie
plaukia žymiuose gyliuose, galbūt netgi
1 – 1,5 km gylyje. Giluminės srovės išneša ungurius į Atlantą, kur jie patenka
į anti-Golfo srovę (ši srovė atrasta nesenai, ir turi priešingą kryptį Golfui, bet yra
giliau). Keliavimas dideliuose gyliuose
paaiškina ir tuos organizmo pokyčius,
kuriuos patiria unguriai – jie tampa labiau panašūs į giliavandenes žuvis: milžiniškos akys, susilpnėjęs skeletas ir t.t.

Kokiu “kompasu” vadovaujasi unguriukas, ieškodamas sau namų, iki šiol
neaišku. Lašišos nerštui kyla iš jūros
upėmis aukštyn, o vėliau jos mailius
vėl palengva upėmis grįžta jūron. Tai
šiek tiek paaiškina lašišos kelionę ir jos
sugebėjimą grįžti „įsimintu“ maršrutu.
Bet kuo vadovaujasi unguriukas, gimęs
kažkur vandenyne, įveikdamas daugybę kliūčių, šimtus kilometrų ir atkakliai
plaukdamas į vietas, kuriose jis niekada
nė nebuvo?
Pasirinkęs sau tinkamą gyvenamąją
vietą, ungurys ten gyvena ilgai. Buvo padarytas eksperimentas: pagautus Elbėje
ungurius pažymėjo spalvotais siūlais ir
paleido gerokai aukščiau arba žemiau
upėje. Po kurio laiko dauguma ungurių grįžo atgal į tą pačią vietą. Ungurys
vengia smėlėto ar akmenuoto dugno ir
dažniausiai gyvena vietose su dumblėtu, užžėlusiu arba molingu dugnu. Ši
žuvis gyvena naktinį gyvenimą. Šviesiu
paros metu ji tūno kur nors pasislėpusi
urvuose, po pakrantės medžių šaknim
arba įsiraususi į dumblą. Įsirausti sugeba kartais net iki 80 cm, ar net 1,5 m.
Naktį, ypač debesuotą ir tamsią,
unguriai išeina medžioti. Nedideli maitinasi moliuskais, kirmėlėm ir smulkiais
vėžiagyviais, kitų žuvų ikrais o dides-

nieji – nedidelėm kuojom, ešeriais,
pūgžliais, išsinėrusiais vėžiais, varlėmis.
Į žvejų gaudykles unguriai pakliūna tik
naktį. Nepaisant neįtikėtino rajumo,
auga lėtai. Maitinasi visą šiltąjį metų laiką – nuo balandžio iki lapkričio. Žiemą
unguriai nesimaitina ir praleidžia miegodami įsirausę giliai į dumblą. Patinėliai visada būna mažesni, nei patelės
Dauguma upinių ungurių yra patelės. Patinai, kurie sudaro apie 70%
visų ungurių, lieka gyventi jūrose ir
apysūriuose vandenyse, o patelės, kurių
būna apie 30%, plaukia į upes, upelius
ir ežerus. Šis faktas paaiškėjo tuomet,
kai buvo pradėta jauniklius masiškai
apgyvendinti tvenkiniuose ir prūduose.
Užaugę naujoje vietoje beveik visi unguriukai buvo patelės.
Dažniausiai gyvų organizmų lytis
apsprendžiama pirminiu kiaušialąstės
apvaisinimo momentu. Tačiau ungurys
yra viena tų retų išimčių – kol jis užauga iki 23 – 24 cm ilgio, ungurys yra
belytis. Jo lytis priklauso tik nuo išorinių
veiksnių. Nustatyta, kad kuo aukštesnė
aplinkos temperatūra, ir kuo daugiau
mailiaus įleista, tuo daugiau susiformuoja patinų. Gamtinėmis sąlygomis
kuo toliau nuo nerštaviečių – tuo daugiau patelių.
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Šiais laikais dirbtinai veisti bet kokias gėlavandenes
žuvis nekyla problemų, tačiau to negalima pasakyti apie ungurius: niekas nėra
matęs pas ungurį subrendusių ikrelių,
niekas nematė neršto. Tiesa, patinams
pavyko sukelti pienelio išsiskyrimą, bet
ir tai tik po daugybės hormoninių preparatų injekcijų. Hormonų injekcijomis
patelėms pavyko sukelti oocitų padidėjimą, bet ikrai nesivystė. Tuomet prancūzų mokslininkai atliko eksperimentą.
Į žiedo formos baseiną buvo įleisti keturi unguriai, baseine palaikoma 25ºC
temperatūra ir 34 g/litrui druskingumas.
Specialaus prietaiso pagalba vanduo
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žiede
buvo
įsuktas iki 0,5 m/sek greičio.
Unguriams kartkartėmis suleisdavo preparatų injekcijas.
Po trijų mėnesių temperatūrą pažemino iki 20ºC, o druskingumą pakėlė
iki 35,5 g/litrui, ir viena patelė pradėjo
neršti. Paskaičiuota, kad iki to momento
patelė žiedu praplaukė ne mažiau nei
4000 km, ji įgavo tamsią spalvą, ištįso
apatinis žandikaulis, stipriai demineralizavosi skeletas. Smulkūs ikrai (0,93
– 1,4 mm) buvo išmetami porcijomis,
išneršusi patelė iškart numirė. Deja, tuo
momentu neatsirado patinėlio, todėl
visi ikrai liko neapvaisinti.
Unguriai sparčiai nyksta dėl žmogaus veiklos ir įvairių kitų faktorių. Nesenai Europoje pasirodė svetimšalis pa-

razitas nematodas (kirmėlė iš rytų Azijos), kuris kenkia unguriams. Manoma,
kad juo dabar yra užsikrėtę nuo 30 iki
100 proc. visų europinių ungurių. Parazitas kenkia ungurio plaukimo funkcijai, o tai apsunkina ir taip nelengvas
šios žuvies migracijas. Dar viena kliūtis unguriams – šiuolaikinės užtvankos
upėse. Nors dabar jau daugelyje šalių
vykdomos specialios programos ir prie
užtvankų statomi specialūs praėjimo takai žuvims.
Paslaptingoji žuvis nuo seno apipinta įvairiausiomis legendomis. Viena jų
– pavydėtinas gyvybingumas. Unguriai
gana ilgą laiką gali išbūti sausumoje –
drėgname ore, prie 24ºC temperatūros
gali išlikti gyvi iki 36 valandų, nes šių
žuvų žiaunų plyšys yra labai nedidelis
ir jos ilgai išlieka drėgnos, gali ilgai palaikyti kvėpavimo procesus. Be to, gleivėta ungurio oda gali įsisavinti deguonį
daugiau nei 17 kub. cm per valandą
kiekvienam kūno svorio kilogramui.
Sugauti jie aršiai priešinasi ir kandžiojasi. Ungurį nugalabinti išties yra sunku
– dažnai netgi pačios baisiausios žaizdos jam yra nemirtinos.
Pasakojama, kad unguriai labai
mėgsta žirnius, ir netgi naktimis iššliaužia į netoli esančius daržus pasmagu-

riauti šio skanėsto. Kitas mitas – paleistas ant žemės ungurys tuoj pat sprunka žeme iki
artimiausio vandens telkinio pačiu trumpiausiu keliu. Žūklės klasikas A.Sabanejevas
aprašo tokį eksperimentą: kelis ungurius per dieną laikydavo specialiame baseine, o
pavakare, naktį arba paryčiais nunešdavo už 500 m nuo upės ir paleisdavo ant šlapios žolės. Unguriai tuoj pat išsisklaidydavo visom kryptim, bet po kurio laiko susiorientuodavo ir daugmaž tiesia linija pasileisdavo šliaužti upės link. Kryptį keisdavo tik
susidūrę su smėlėtomis vietomis, o jau priartėję prie upės, tik dar labiau padidindavo
greitį ir dingdavo vandenyje. Ungurys turi nepaprastą uoslę ir yra viena jautriausių
žuvų. Gal todėl žvejai rekomenduoja prieš maunant jauką ant kabliuko, švariai nusiplauti rankas. Kita žinoma ungurio savybė – aktyvumas prieš audrą, audros metu,
ir ypač per perkūniją. Jausdamas artėjančią audrą, ungurys tampa neramus, palieka
savo slėptuves ir plaukioja atvirame vandenyje, kartais netgi paviršiuje
Rūkytas ungurys
• druskos,
• pipirų,
• lauro lapelių,
• gvazdikėlių,
• kadagio uogų.
Išdarinėtas ungurys įtrinamas druska, sumaišyta su susmulkintais prieskoniais,
ir paslėgtas palaikomas 2—3 dienas, kad įsisūrėtų. Po to nusausinamas, šonai išplečiami įspraustais pagaliukais ir kabinamas rūkyti. Rūkoma 4—5 dienas, atsižvelgiant į ungurio dydį ir rūkymo būdą — šaltai rūkoma ilgiau, karštai — trumpiau.
Paprastai baigiama rūkyti kadagio dūmais. Patiekiamas neluptas, supjaustytas nedideliais gabalėliais, su citrinos griežinėliais.

Vėgėlė (Lota lota) - šeima menkinių (Gadidae)

Galva didelė, plokščia iš viršaus. Kūnas buožgalviškas. Nugara tamsi, juodai ar rudai pilka. Šonai gelsvai žalsvi,
išmarginti netaisyklingomis šviesiomis

dėmėmis. Žuvies spalva priklauso nuo
dugno spalvos. Pilvas šviesiai pilkas.
Oda gleivėta, stora su giliai įaugusiais
labai smulkiais redukuotais žvynais.
Pelekai minkšti, tamsūs, išmarginti šviesiomis dėmėmis. Ant apatinio žando 1
ilgas ūsas, ant viršutinio ties šnervėmis
– 2 trumpi. Dantys smulkūs. Kūno ilgis
dažniausiai būna 30 – 50 cm, o svoris
0,3 – 1,5 kg. Didžiausia Lietuvoje sugauta vėgėlė svėrė 5,1 kg.
Tai vienintelė Lietuvoje menkinių
šeimos narė, gyvenanti gėlame vandenyje. Mėgsta akmenuotas ar smėlėtas
vietas, slepiasi tarp akmenų ir kerplėšų.
Šiandien ji paplitusi upėse ir ežeruose.
Tuo tarpu vėgėlės protėviai – jūrinės
menkės – mėgo šaltą vandenį ir gyvenos Arkties baseino jūrose. Kai kvartero
periodu masiškai tirpo ledynai, Arkties
vandenyno jūrų vanduo, atskiestas ištirpusių ledynų vandeniu, tapo ne toks
sūrus, ir šios žuvys priprato gyventi gėlesniame vandenyje. Vėlesnis klimato
atšilimas ir atsitraukę ledynai šiek tiek
pakeitė vėgėlių gyvenimą. Joms reikėjo
prisitaikyti prie šiltesnio vandens, ypač
prie aukštos temperatūros vasarą. Šią
problemą vėgėlės išsprendė paprastai:
pagrindinius gyvenimiškus „reikalus“,
reikalaujančius didžiausio aktyvumo
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(dauginimąsi, augimą, maitinimąsi) jos
atidėjo šaltajam metų laikotarpiui, o šiltuoju metų laiku išmoko gyventi nebūdamos aktyvios.
Neršti vėgėlės plaukia lapkričio –
vasario mėn. po ledu. Kadangi tai naktinė žuvis, tai keliauja ji taip pat tik naktį.
Juda jos lėtai (apie 10 m/s) ir laikosi ties
srovės riba. Neršti jos gali įvairiame gylyje, tačiau dugnas būtinai turi būti kietas. Tuomet 10 – 12 vėgėlių (patinų ir
patelių) neršdamos susipina į savitą rutulį, riedantį dugnu. Žuvys tame rutulyje
nuolat juda, patelės ant akmenų padeda
ikriukus. Neršto metas – tik naktis.
Suaugusios plėšrios, minta žuvimis,
varlėmis. Aktyvios naktį, kai maitinasi. Labai gerai mato tamsoje. Auką ne
persekioja, o nepastebimai prisėlinusi
puola plačiai išsižiojusi ir lėtai suryja.
Kuo prastesnis oras, tuo
vėgėlės apetitas didesnis. Kenčia nuo
persivalgymo vėlai
rudenį.
Dieną
tūno
pasislėpusios po
akmenimis, kerplėšomis, urvuose. Kai aukšta
vandens temperatūra vidurvasaryje – nesimaitina, įsirau-
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sia į dumblą ties šalinėtomis vietomis
ir įminga. Tačiau šviesa jos neapakinsi:
kitos žuvys sustingsta jas apšvietus, o
vėgėlė paprasčiausiai nuplaukia. Kuo
tamsesnė ir vėjuotesnė naktis, tuo vėgėlės kibimas aktyvesnis, tačiau vėgėlė
nekimba per pilnatį. Mėnulis kažkaip
veikia šią žuvį.
Vertinama kaip biomelioratorius,
nes išėda daug dyglių, pūgžlių ir kitokios smulkmės. Vėgėlė skonio recepto-

riai yra jų pilviniuose pelekuose, kurie
yra išaugę tiesiai po gerkle. Žvejai ne
kartą yra pasakoję keistų istorijų, kad
vėgėlės “pilvu gulasi ant masalo”, todėl
kabliukas dažnai įsikimba į gerklę. Žinant, kad pilviniai pelekai – tai skonio
jutimo organas, tokie pasakojimai ir
toks vėgėlių kibimo būdas nestebina.
Vėgėlė skani žuvis, ypač vertinamos
jos kepenys, kurios yra žymiai didesnės
nei kitų žuvų. Tai tikras delikatesas. Vėgėlė riebi žuvis, be ašakų.
Obuolių sultyse troškinta vėgėlė
• sviestas,
• kvietiniai miltai,
• stiklinė obuolių sulčių
• apvirti grybai
• svogūnas
• marinuotas agurkas
• malti juodieji pipirai
• druska
• petražolės
Išvalyta supjaustyta vėgėlė apibarstoma pipirais, druska, miltais ir pakepinama svieste. Tada sudedama į puodą
kartu su susmulkintais svieste pakepintais svogūnais, grybais, agurku bei vėgėlės kepenimis, įpilama sulčių, sultinio
(ar vandens) ir troškinama. Tiekiama
pusdubenyje su troškintais grybais tame
pačiame padaže, kuriame troškinta.

Natura 2OOO

moliuske gali vystytis kelių kartuolių ikrai. Išsiritusios 4 – 6 mm ilgio lervos
būna menkai išsivysčiusios, todėl dar kurį laiką gyvena moliusko viduje. Iš
moliusko išplaukia po 10 – 20, kartais – po 30 parų, būdamos 9,0 – 9,5 mm
ilgio. Moliuskams toks kartuolių dauginimosi būdas taip pat naudingas: suteikę prieglobstį kartuolių lervoms, moliuskai jomis pasinaudoja kaip išplitimo priemone, apkrėsdami jaunas žuvis savo lervomis (glochidijomis), kurios
įsitvirtina kartuolių raumenyse ir tik po kurio laiko pasišalina pro odą.
Kartuolės – vienos iš nedaugelio Lietuvos vandenyse gyvenančių augalėdžių žuvų. Jaunikliai ir suaugusios žuvys minta įvairiais smulkiais dumbliais ir tik retkarčiais – smulkiais bestuburiais gyvūnais. Žuviena kartoka.

1992 Europos Taryba paskelbė „Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos“ direktyvą (Europos buveinių direktyva, EBD (92/43 EEC)), privalomą visoms ES narėms. Ši direktyva įpareigoja ES šalis savo teritorijose užtikrinti
efektyvią Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugą, o esant nepatenkinamai situacijai – atkurti buveines ir saugomų rūšių gausumą iki tokio lygio, kad būtų užtikrinta saugi jų egzistencija. Įgyvendinant šią direktyvą, Lietuvoje steigiamos
teritorijos europinės svarbos rūšims ir buveinėms išsaugoti „Natura 2000“. Nemuno kilpos (1538 ha) yra įtrauktos į šią sistemą
(kodas „Natura 2000“ duomenų bazėje - LTPRI0010), kadangi be kitų saugomų floros ir faunos rūšių į Europinės svarbos rūšis
(EBD) yra įrašytos ir šios saugomos žuvų rūšys gyvenančios Nemuno kilpų teritorijoje:

Paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia (L.)) – šeima vijūninių (Cobitidae)

Kartuolė (Rhodeus sericeus amarus) - šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas gelsvos ar šviesiai pilkos
spalvos, 5 – 13 cm ilgio ir 8 – 10
g svorio. Nugara ir pelekai dėmėti.
Šonais eina tamsių dėmelių eilės,
kurios kartais susilieja į juostas.
Žvynai labai smulkūs. Galva iš
šonų plokščia, be žvynų. Po akimis yra po dyglį, kurie gali pasislėpti odos
raukšlėse.
Lietuvoje kirtikliai gyvena daugelyje upių ir ežerų. Paplitę visų didžiųjų – Nemuno, Ventos, Mūšos – upių sistemose, gyvena ežeruose su ilgu
smėlėtu atabradu. Mėgsta smėlėtą, šiek tiek uždumblėjusį gruntą. Vengia
atvirų vandens plotų ir greitos tėkmės upių ruožų, tik retais atvejais jų pasitaiko šalto vandens upeliuose. Gyvena seklumoje, tik žiemos sezono metu
migruoja į gilesnes vietas. Kirtikliai atsparūs deguonies trūkumui vandenyje, nes kaip ir kitos vijūninės žuvys turi žarninį kvėpavimą - vandenyje
stingant deguonies kirtikliai ryja atmosferos orą. Oro burbuliukai žarnyne
pasiekia specialią žarnos atkarpą, kur sustoja ir iš jo paimamas deguonis.
„Išnaudotas“ burbulas, kuris praktiškai nebeturi deguonies, išstumiamas
pro šalinamąją angą.

Kūnas nedidelis, aukštas ir plokščias
šonų. Nugara tamsiai žalsva. Šonai sidabriški, su ryškia žalsvai melsva juostele
ant uodegos stiebelio šono. Akys gelsvos,
su oranžine dėmele viršuje. Žvynai stambūs. Pelekai pilkšvi. Galva maža, žiotys
mažos, pusiau apatinės. Kartuolės auga
lėtai, 1 – ais gyvenimo metais pasiekia tik 2 – 3 cm ilgį ir 2 g svorį. Literatūros
duomenimis, gali užaugti iki 7 – 9 cm, retais atvejais – iki 11 cm ilgio. Lietuvoje
didžiausia sugauta kartuolė buvo 8,3 cm ilgio ir 9 g svorio. Kartuolės – trumpaamžės žuvys, galinčios gyventi iki 5 metų, tačiau dažniausiai gyvena ne ilgiau kaip 3
metus.
Kartuolės gyvena upėse ir ežeruose, kur yra dvigeldžių moliuskų, į kuriuos deda
ikrus. Tai svarbiausias jų paplitimo veiksnys. Laikosi nedideliais tuntais ties smėlėtu
dugnu. Neršia gegužės – birželio mėn. Nerštas įdomus ir sudėtingas. Patinų spalvos
prieš nerštą labai paryškėja, jie tampa agresyvūs, o patelėms užauga ilgas vamzdiškas kiaušdėtis, pro kurį jos ikrus sudeda į dvigeldžių moliuskų mantijos ertmę
porcijomis po 4 – 10 ikrų. Patinai ikrus apvaisina pro moliusko žiaunas. Viename
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Gyvena pavieniui, rečiau – nedidelėmis grupelėmis. Didžiąją dienos dalį kirtikliai praleidžia pasislėpę vandens žolių sąžalynuose, po akmenimis ar įsirausę į gruntą, o naktį išlenda maitintis. Esant dideliam debesuotumui, aktyvūs ir dieną.
Kirtikliai subręsta 1– 3 – iais gyvenimo metais, užaugę iki 5 – 6 cm ilgio ir 1 – 3 g svorio. Patelės visuomet būna stambesnės
už patinus. Neršia balandžio–birželio mėn., vandens temperatūrai pakilus iki 14–20ºC. Ikrus leidžia porcijomis, seklumose ant
siūlinių dumblių, kartais – ant kieto grunto. Nerštas gali tęstis net porą mėnesių.

Salatis (Aspius aspius) - šeima karpinių (Cyprinidae)

Kūnas verpstiškas, iš šonų plokščiais. Nugara melsvai pilka, šonai pilkšvai sidabriški,
pilvas baltas. Nugarinis ir uodeginis pelekai pilki, ties pamatais rausvi. Uodeginis pelekas giliai iškirptas. Žvynai smulkūs. Žiotys plačios, apatinis žiomuo atsikišęs į priekį.
Kūno ilgis dažniausiai būna 25 – 60 cm, o svoris 300 – 4000 g.
Mėgsta rėvėtas ir sūkuriuotas didesnių upių vietas, gyvena pavieniui. Auga greitai.
Tačiau mėgėjiškos žūklės ir žuvų išteklių apsaugos taisyklės draudžia žvejoti mažesnius
nei 52 cm salačius, nors tokio dydžio žuvis sveria per du kilogramus. Ichtiologų duomenimis, salatis subręsta gana vėlai – penktais – septintais savo gyvenimo metais. Tokiu draudimu
siekiama, kad žuvis bent vieną kartą išnerštų. Neršia 1 porciją ikrelių balandžio mėn.,
kai vandens temperatūra būna 9 – 100C, ant akmenuoto ir žvirgždėto grunto, sraunumose ir rėvose. Kai kurios žuvys neršto metu, nors ir nenorėdamos
ėsti, vis tiek godžiai griebia masalą. Ne išimtis ir salačiai.
Per nerštą jie visą laiką gerai kimba, tampa agresyvūs, o tuo naudojasi daugelis spiningautojų, nors
kulinariniu požiūriu nėra vertinga žuvis. Salačių
ikrai ir mailius labai jautrūs cheminiam vandens
užterštumui.
Šiuo metu salačių upėse nėra daug. Pati didžiausia salačių dalis gyvena Nemuno ir Neries upėse, Kauno ir Kuršių mariose. Senieji žvejai pasakoja, kad seniau
Nemuno ir Neries vanduo nuo salačių smūgių tiesiog virdavo. Mažesnės upės taip pat skambėdavo nuo šio plėšrūno smūgių, tačiau dabar to nebėra. Kai kuriuose ruožuose
taip tylu, jog susidaro įspūdis, kad ten niekas negyvena.

26

Salatis iš tiesų yra vienintelė karpinių šeimos žuvis, išskirtinai gyvenanti kaip tikra plėšrūnė. Vien žvilgtelėjęs į jo kūną pasidaro aišku, kad tai upės žuvis. Ji sugeba ne tik kovoti su stipria upės srove, bet ir kaip torpeda šauti iš vienos vietos į kitą. Salatis ne
tik gali išvystyti didelį pagreitį, bet ir įsibėgėjęs sustoti vietoje ar staiga apsisukti
180 laipsnių kampu.
Salačių medžioklę ir ypatingąjį jos pliaukšėjimą iki šiol gaubia paslaptis. Vieni teigia, kad salatis, trinktelėjęs uodega per vandens
paviršių, išgąsdina aukšlių būrį, jos pasklinda į visas puses, ir
plėšrūnui lengviau išsirinkti konkrečią auką, kurią jis be jokio
gailesčio vaikosi toliau. Kita teorija teigia, kad išsirinkus auką
salačiui tenka išvystyti labai didelį pagreitį stipriai užsimojant
uodega. Tačiau vandens paviršiuje esanti žuvis, norėdama tai padaryti, dažniausiai uodega mosteli ne vandenyje, o ore, todėl ir pasigirsta
pliaukštelėjimas.
Žodynėlis pradedantiesiems:
Apsiuva – vabzdys rusvais plėviškais šeriuotais sparnais, kurio lerva gyvena vandenyje iš augalų,
žievės, šapų ir kitko pasidarytoje makštelėje
Atabrada – negilus ežero ar upės pakraštys, kur galima bristi; sekluma
Bentosas – organizmų (augalų ir gyvūnų), gyvenančių vandens telkinių dugne, visuma
Ichtiologas – ichtiologijos secialistas
Ichtiologija – zoologijos skyrius, tiriantis žuvis
Lerva – daugumos bestuburių, žuvų, varliagyvių iš kiaušinėlio išsiritęs jauniklis, ppr. išvaizda ir sandara nepanašus į suaugėlį
Mailius – tik iš lervų atsiradusios žuvytės
Mantija - moliuskų ir kai kurių kitų bestuburių odos raukšlė, gaubianti liemenį ir gaminanti kriauklę
Oocitas – nesubrendusi kiaušialąstė
Planktonas – smulkūs vandens organizmai
Rėva – upės slenkstis, sekluma akmenuotu dugnu
Sėklius – ežero ar upės sekluma
Tuntas – didelis būrys, pulkas
Vingilis – nėgių jauniklis, graužavirba
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Informacijos bei patarimų ieškota:
• internetinėse svetainėse narams, žvejams ir moterims bei jų forumuose:
www.x-diver.lt;
www.nardyk.lt;
www.žvejys.lt;
www.žvejams.lt;
www.zvejotribuna.lt;
www.zinau.lt;
http://lt.wikipedia.org
www.sveikas-zmogus.lt
www.imunitetas.lt
www.meniu.lt
www.skanus.lt
www.gaspadine.lt
www.geri-receptai.lt
http://klaipeda.diena.lt
• knygose ir taisyklėse:
J. Virbickas Lietuvos žuvys. Vilnius:
„Trys žvaigždutės“, 2000. – 192 p.
T.Virbickas, D.Rakutis, R.Žilinskas Žuvys ir žūklė Lietuvoje. Iliustruota enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2007. – 399 p.
Mėgėjiškos žūklės taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337

Nuspalvink mus

Spalvingų ir nuotaikingų žuvelių autoriai yra Birštono vienkiemio darželio - mokyklos ir Birštono gimnazijos auklėtiniai.
Viršelyje - Ievos Jūraitės „Skraidanti žuvis“.
Žuvų spalvinimo puslapį paruošė Andrius Lik.
Už konsultacijas dėkojame Nemuno kilpų regioninio parko vyr. informacijos specialistei Rositai Dargienei
Tiražas 1000 egz.
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Birštono turizmo informacijos centras
Jaunimo g. 3, LT-59206 Birštonas
Tel./faks. (8-319) 65 740
info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
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