Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013
metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso
priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro
intereso priemonėms“ projektą „Sugaunamų vėžių laimikių vidaus vandenyse
apskaitos sistemos ir priemonių įdiegimas, reguliuojant invazinės rūšies –
rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausumo dinamiką ir plitimą Lietuvos
vidaus vandenyse, saugojant natūralias plačiažnyplio (Astacus astacus) bei
siauražnyplio (Astacus leptodactylus) vėžių populiacijas“ Nr. 3KOL3-3-11-01,
finansuojamą iš Europos žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Leidinys, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje gyvenančias vietines,
svetimas ir potencialiai invazines vėžių rūšis, yra skirtas informuoti mūsų krašto
visuomenę, neaplenkiant ir žuvininkystės srityje dirbančių specialistų, taip pat
visų, suinteresuotų projekto pasiekimais.
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Vėžiagyviai (Crustacea)– gausi rūšių skaičiumi nariuotakojų (Arthropoda) grupė
(aprašyta apie 50 000 rūšių), kuri išskiriama į atskirą potipį. Šios grupės atstovams
būdinga labai didelė formų įvairovė, atsiradusi prisitaikant prie skirtingų ekologinių nišų ir
skirtingo gyvenimo būdo. Didžioji dauguma vėžiagyvių yra vandens gyvūnai (2-4), tačiau
yra ir sausumoje gyvenančių rūšių (1).

1

3

2

4

1. Vėdarėlis (Oniscus asellus) Šaltinis (1): Vikipedija. Prieiga:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Oniscus_asellus_Furlbachtal01.jpg
2. Krevetė (Crangon crangon). Šaltinis: IDW. Prieiga: http://idwonline.de/pages/de/image108771
3. Plačiažnyplis vėžys (Astacus astacus) Šaltinis: H.Sakalausko foto (asmeninis archyvas)
4. Rudasis krabas (Cancer pagurus) Šaltinis: E. Radaitytės foto (asmeninis archyvas)
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Sandara
Vėžiagyvio kūną sudaro dvi pagrindinės dalys – galvakrūtinė ir pilvelis. Jis padengtas
chitinine danga, kuri tarnauja kaip apsauginis šarvas. Galvakrūtinę dengia chitinis šarvas
– karapaksas. Kiekviename segmente, išskyrus paskutinį, dažniausiai yra galūnių pora.
Virškinimo sistema paprastai atsiveria burnos anga. Žarnos skirstomos į priekinę, vidurinę
bei užpakalinę. Analinė anga atsiveria telsone – paskutiniame narelyje.[17]
Daugelis vėžiagyvių specializuojasi mitybos atžvilgiu: planktoniniai individai dažniausiai
minta augaliniu planktonu bei bakterijomis, bentosiniai – plėšrūs, detritofagai – minta
augalų ir gyvūnų liekanomis. Smulkūs vėžiagyviai (žandakojai, kiautavėžiai) kvėpuoja
visu kūno paviršiumi arba galūnėmis, kurios nėra diferencijuotos. Kiti turi specializuotus
kvėpavimo organus – pakitusias plokščias kojas arba specialias žiaunas. Vėdarėlių, kaip
ir kitų sausumos vėžiagyvių, dangos audinių vamzdeliai yra įsiterpę į kūno vidų ir sudaro
kažką panašaus į trachėjų sistemą. Šiuos vamzdelius skalauja hemolimfa ir paima iš jų
deguonį.[17]
Galvakrūtinė
Antenulės Karapaksas
Pilvelis
Telsonas

Antenos

Akys
Žandikojis
Pilvelio kojos
Irklinė pilvo koja
(uropodas)
Žnyplė

Vaikščiojamosios kojos

1 pav. Bendroji išorinė vėžio sandara

Vėžiagyvių kraujotaka skiriasi įvairiose jų grupėse. Tie, kurie kvėpuoja visu kūno
paviršiumi, kraujotakos sistemos neturi, o kvėpuojantys pakitusiomis galūnėmis
dažniausiai turi širdį arba širdį ir trumpą aortą (šakotaūsiai ir kiti). Jei kraujagyslių nėra,
hemolimfa cirkuliuoja sinusais ir lakūnomis. Stambiausių vėžiagyvių (dešimtkojai)
kraujagyslių sistema gerai išvystyta. Patys primityviausiu vėžiagyviai turi kopėtinio tipo
nervų sistemą, kuri panaši į daugiašerių kirmėlių nervų sistemą. Vidaus sekrecijos liaukų
veikla tiesiogiai susijusi su nervų sistema ir jutimo organais.[17]
www.veziai.lt

5

Vėžiagyvių akys būna dviejų tipų: paprastos ir sudėtinės. Chitininė kūno danga trukdo
vėžiagyviams justi aplinką, lietimo funkciją atlieka gausūs šereliai, kurie dažniausiai būna
išsidėstę ant čiuopiklių, antenų, galūnių. Kai kurie vėžiagyviai turi pusiausvyros organus.

Daugelis vėžiagyvių yra skirtalyčiai, tačiau pasitaiko ir hermafroditų (ūsakojai ir kai kurios
krevetės). Būdinga heterogonija – vasarą dauginasi partenogenetiniu būdu, o rudenį,
atsiranda patinai bei patelės ir dedami apvaisinti kiaušiniai.[17]
Paplitimas
Bentosu ir planktonu mintantys vėžiagyviai daugiausiai gyvena jūrų ir vandenynų
sublitoralinėje zonoje (iki 250 m gylio), kur daug maisto. Gausiausi vandenyno
planktoniniai vėžiagyviai – krevetės, kurios laikosi dideliais būriais. Antarkties vandenyne
aptinkami dideli būriai nedidelių vėžiagyvių – eufauzidų, kuriais minta ūsuotieji banginiai.
Litoralėje gausu krabų bei kitų vėžiagyvių. Smukieji vėžiagyviai (dafnijos, ciklopai) yra
žuvų mailiaus maistas. Tarp vėžiagyvių yra daug parazitinių formų, kurių sandara būna
stipriai pakitusi. Parazituoja bestuburius, žuvis bei vandens žinduolius.[17]
www.veziai.lt
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Dešimtkojai vėžiai (Decapoda) – tai aukštesniųjų vėžiagyvių būrys, pasižymintis rūšių
gausa. Jų skaičius viršija 15000. Rūšių įvairovė, įvairus gyvenimo būdas nulėmė šių
organizmų sudėtingą kūno sandarą. Dauguma iš jų stambūs, gyvena tiek jūrose, tiek ir
gėluose vandenyse.

Būdingi požymiai: krūtinės segmentai suaugę su žandine galvos dalimi ir priaugę prie
bendro karapakso sudaro galvakrūtinę, trys krūtinės kojų poros virtusios žandikojais,
pirmoji vaikščiojamųjų krūtinės kojų pora virtusi žnyplėmis, žiaunos ant krūtinės kojų
pamatinio narelio arba ant kūno šonų. Pilvelio sandara įvairi. Krevečių pilvelio kojos
(pleopodai) – tai irklai. Plačiažnyplio ir kitų vėžių paskutinio pilvo narelio pakitusios kojos
(uropodai) atlieka plaukimo funkciją. Krabų pilvas sutrumpėjęs, o vėžių atsiskyrėlių
suminkštėjęs.
www.veziai.lt
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Plačiažnyplis vėžys (Astacus astacus) yra vietinė vėžių rūšis Lietuvoje. Manoma, kad
plačiažypliai vėžiai Europoje išplito po paskutinio ledynmečio, o vietine rūšimi laikomas ne
tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Plačiažnypliai vėžiai turi didelę istorinę,
socialinę ir kultūrinę reikšmę, kadangi tai nuo seniausių laikų žinomas ir vartojamas
maisto produktas. Vėžiai – patrauklūs rekreacinės žūklės objektai. Lietuvoje
plačiažnypliai vėžiai buvo gausiai sutinkami, todėl nenuostabu, kad XIX – XX a. pradžioje
Lietuva garsėjo kaip vėžius eksportuojanti šalis.
Dažnai yra pakankamai
sudėtinga nustatyti vėžių rūšį,
ypač, jei tai vėžių jaunikliai.
Jeigu pastebėjote ar
pagavote vėžius, kurių
nepažįstate, kreipkitės į
Aplinkos apsaugos agentūrą:
tel. (8) 706 62008,
faks. (8) 706 62000,
el.p. aaa@aaa.am.lt,
A.Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Vis dėlto, šiai vėžių rūšiai teko išgyventi ir labai nepalankių laikotarpių, kuomet dėl
žmogaus vykdomos intensyvios žemės ūkio veiklos, vandens telkinių užterštumo, upių ir
upelių melioracijos darbų, priešų gyvenamojoje aplinkoje, tokių kaip ūdrų, audinių,
plėšriųjų žuvų – ungurių, ešerių ir kt. – gausėjimo bei vėžių maro proveržių, plačiažnyplių
buvo smarkiai sumažėję. Per pastaruosius du dešimtmečius, sumažėjus vandens telkinių
užterštumui, atsirado palankesnės sąlygos plačiažnyplių vėžių populiacijoms atsistatyti,
tačiau vėlgi dėl skubotos, gerai neįvertintos žmogaus veiklos, į Lietuvos vandenis patekus
dviems, iš Amerikos kilusioms, naujoms Lietuvai vėžių rūšims – rainuotiesiems ir
žymėtiesiems vėžiams – iškilo grėsmė išnykti mūsų krašto plačiažnypliams vėžiams.
Introdukuotieji vėžiai, patys būdami atsparūs vėžių marui, yra šios ligos, kuriai itin
neatsparūs plačiažnypliai vėžiai, nešiotojai. Pradėjus masiškai plisti svetimkraštėms
rūšims, ypač rainuotiesiems vėžiams, iš natūralių buveinių buvo išstumti ne tik
plačiažnypliai vėžiai, bet ir kita, dabar jau laikoma vietine vėžių rūšis – siauražnyplis vėžys.
Nors išsaugoti plačiažnyplius vėžius sudarytos visos teisinės prielaidos (plačiažnypliai
vėžiai, kaip vertinga saugotina rūšis, 1979 m. įtraukta į Berno konvencijos saugomų rūšių
sąrašą, 1992 m. – į saugomų gyvūnų sarašus Europos Sąjungos buveinių direktyvoje),
matyt, be žmogaus pastangų ši rūšis pasmerkta išnykti.
www.veziai.lt
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Siauražnyplis vėžys (Astacus leptodactylus) – tai iš Pontokaspijos baseino kilusi vėžių
rūšis, plačiai išplitusi po visą Europą XIX a. pabaigoje. Manoma, kad siauražnypliai vėžiai
atkeliavo į Lietuvos ežerus iš Latvijos ir Baltarusijos. Kurį laiką buvo laikomasi nuomonės,
kad ši rūšis atsari vėžių marui. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad taip nėra. Introdukavus į
ežerus siauražnyplius vėžius, kai kuriuose vandens telkiniuose jie gyveno kartu su
plačiažnypliais, pasidalindami teritorijomis, o kai kuriuose – išstumdami plačiažnyplius
vėžius. Nors siauražnypliai vėžiai vislesni už plačiažnyplius ir gali išgyventi prastesnėmis
sąlygomis, kurios nėra tinkamos plačiažnypliui, ši rūšis netapo masine rūšimi Lietuvos
vandenyse. Paaiškėjus, kad siauražnypliai nėra atsparūs vėžių marui, jie, kaip ir
plačiažnypliai, mūsų krašte yra saugotini, siekiant, kad ši rūšis išliktų Lietuvos vandenyse.
Kadangi tai pakankamai seniai į Lietuvos vandenis patekusi vėžių rūšis, ji yra traktuojama
globotina rūšimi, kurios žūklei taikomi apribojimai.

Tarptautinis akvakultūros centras, siekdamas mažinti neigiamą poveikį aplinkai, skatinti
geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą bei kompleksinėmis priemonėmis
sudaryti sąlygas išsaugoti vertingąsias vėžių rūšis – plačiažnyplį ir siauražnyplį vėžius,
stebint ir stabdant invazinių rūšių – rainuotojo bei žymėtojo vėžių buveinių plėtimosi
arealą, parengė ir įgyvendino Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“
priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities Parama bendro intereso priemonėms“
projektą „Sugaunamų vėžių laimikių vidaus vandenyse apskaitos sistemos ir priemonių
įdiegimas, reguliuojant invazinės rūšies – rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausumo
dinamiką ir plitimą Lietuvos vidaus vandenyse, saugojant natūralias plačiažnyplio
(Astacus astacus) bei siauražnyplio (Astacus leptodactylus) vėžių populiacijas“
Nr..3KOL3-3-11-01, finansuojamą iš Europos žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
www.veziai.lt
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Vietinės vėžių rūšys
PLAČIAŽNYPLIS VĖŽYS
(sin. Upinis vėžys, angl. Noble crayfish)

H. Sakalausko nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Astacus astacus
Kilmė

vietinė vėžių rūšis.

Ilgis

patinai užauga iki 18 cm, patelės - iki 12 cm. Subręsta pasiekę
7-8 cm ilgį.

Spalva

dažniausiai tamsiai ruda, kartais žalsvai ruda arba melsvai ruda.

Žnyplės

žnyplių nepaslankaus piršto vidiniame krašte du didesni atokiai
išdėstyti dantų pavidalo gumbai, tarp jų aiškiai matoma įgauba.

Gyvenamoji aplinka

gėlųjų vandenų gyventojas, sutinkamas švariose upėse ir
ežeruose bei vandens saugyklose.

Gyvensenos ypatumai

aktyvus naktį. Rausia urvus. Patinai subręsta trečiaisiais, o
patelės – ketvirtaisiais gyvenimo metais. Tuo metu jų kūno ilgis
Lietuvos sąlygomis būna, atitinkamai, apie 7 ir 8 cm. Poruojasi
rudenį, atšalus vandeniui. Jaunikliai išsirita pavasarį, gegužės
mėnesį. Vislumas – 90-260 ikrelių.

Mityba

minta moliuskais, vabzdžiais, vandens augalais, žuvimis,
negyvais organizmais.

www.veziai.lt
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Vietinės vėžių rūšys

SIAURAŽNYPLIS VĖŽYS
(angl. Narrow-clawed crayfish)

E. Radaitytės nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Astacus leptodactylus
Kilmė

vietinė vėžių rūšis. Manoma, kad siauražnypliai vėžiai atkeliavo į
Lietuvos ežerus iš Latvijos ir Baltarusijos.

Ilgis

dažniausia sutinkami iki 15 cm ilgio, bet gali išaugti iki 20 cm.

Spalva

priklausoma nuo gyvenimo sąlygų, dažniausiai šviesiai gelsvos
arba žalsvos spalvos. Apačia labai šviesi arba balta.

Žnyplės

siauros, šiurkščios, dengiamos daug mažų iškilumų. Žnyplių
nepaslankaus piršto vidiniame krašte didesnių gumbų ir
įgaubos nėra. Žnyplių pirštai dažniausiai pailgėję ir siauri.

Gyvenamoji aplinka

gyvena įvairiuose gėlo vandens telkiniuose, jautrūs aplinkos
sąlygoms.

Gyvensenos ypatumai

subręsta trečiaisiais – ketvirtaisiais metais. Poruojasi rudenį,
jaunikliai išsirita pavasarį. Vislumas – apie 100-300 kiaušinėlių.

Mityba

minta moliuskais, vazdžiais, vandens augalais, žuvimis,
negyvais organizmais.

www.veziai.lt
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Aplinkosaugininkai
Lietuva jau kurį laiką vykdo plačiažnyplio vėžio išteklių atstatymo darbus. Ši funkcija nuo
2010 m. deleguota Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos. 2011 m. Žuvininkystės tarnyba į Lietuvos Respublikos vidaus vandenis
išleido 13000 vnt. plačiažnyplių vėžių, kuriuos išveisė ir paaugino Simno poskyrio
specialistai. Be to, atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas, į numatytus vandens
telkinius buvo perkelta 4949 vnt. siauražnyplių vėžių. Nors vėžių įveisimo ir perkėlimo
darbai vykdomi nuolat, tačiau darbų apimtys nėra pakankamos, kaip ir finansavimas
skiriamas šiai sričiai.

Siekiant atkurti vertingųjų vėžių populiacijas, Žuvininkystės tarnybos specialistai
valstybinės reikšmės vandens telkiniuose gaudo vėžių reproduktorius: 2012 m.
plačiažnypliai vėžiai reprodukcijai ir perkėlimui gaudomi Trakų rajono ežeruose, o
siauražnypliai – Zarasų ir Kupiškio rajonų vandens telkiniuose. Pagal Žuvų ir vėžių
įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos
plotą, planą tais pačiais metais ketinama įveisti 5000 vnt. plačiažnyplių vėžių, tačiau tik į
vieną šalies valstybinės reikšmės vandens telkinį. Taip pat ketinama atlikti ir vėžių
perkėlimo darbus: numatyta perkelti dar 1000 vnt. plačiažnyplių vėžių ir 5000 vnt.
siauražnyplių vėžių, praturtinant vėžių ištekliais vos kelis mūsų krašto ežerus.
oojVadovaujantis mokslininkų rekomendacijomis, reikėtų intensyviau naudoti
reproduktorių perkėlimo darbus, nes tai efektyvesnis vėžių išteklių atstatymo ir
pagausinimo būdas. [5] Tenka pastebėti, kad nuo 2009 m. tiek įveisiamų vėžių kiekiai, tiek
reproduktorių perkėlimo darbų apimtys vis mažėja: 2009 m. įveista 20 tūkst., 2010 m. 15,8 tūkst., o 2011 m. – 13 tūkst. vnt. plačiažnyplių vėžių.
www.veziai.lt
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Pagal Žuvų ir vėžiagyvių išteklių atkūrimo valstybinės reikšmės vandens telkiniuose
programos I dalies 2011-2015 metams ir veiklos strategiją 2011-2015 m. rekomenduojami
įveisti šie plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių kiekiai:

Vis dėlto, prieš įveisiant ar perkeliant vertinguosius vėžius, reikėtų atlikti nuoseklius
mokslinius tyrimus, kad tokie darbai netaptų neracionalios žuvivaisos pastangomis. Be to,
mokslininkai rekomenduoja neveisti plačiažnyplių vėžių į vandens telkinius, kuriuos
planuojama įveisti unguriais, arba į vandens telkinius, kurie vandens keliais susisiekia su
šiais telkiniais. Dėl ungurių ir intensyviai plintančių invazinių vėžių rūšių plačiažnypliams
vėžiams geriausia parinkti izoliuotus vandens telkinius.
Kaip vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių Lietuvai galėtų pasitarnauti Švedijos
plačiažnyplių vėžių išsaugojimo veiksmų programa 2008-2013 m. Pastarajame
dokumente numatyti šie uždaviniai, siekiant atkurti stabilias plačiažnyplių vėžių
populiacijas, kurios šioje šalyje buvo paveiktos žymėtųjų vėžių (daugeliu atveju
sąmoningos) introdukcijos ir invazijos: informuoti visuomenę apie plačiažnyplių vėžių
biologinę ir ekonominę vertę, taip pat apie neteisėtos žymėtųjų vėžių introdukcijos
pasėkmes; inventorizuoti plačiažnyplių ir žymėtųjų vėžių išteklius bei sužymėti jų
radavietes; patvirtinti valdymo planus ir saugomas plačiažnyplių vėžių teritorijas; atkurti
tinkamą aplinką vėžių augimui ir veisimuisi; šalinti introdukuotus invazinius žymėtuosius
vėžius ir sudaryti migracijos kliūtis, siekiant sumažinti neteisėtos introdukcijos poveikį
plačiažnypliams vėžiams; atkurti plačiažnyplių vėžių išteklius atkūrimas vandens
telkiniuose, kuriuose yra tinkamos sąlygos jiems gyventi; kontroliuoti žymėtųjų vėžių
žvejybą, transportavimą ir pardavimus, siekiant išvengti neteisėtos šių vėžių introdukcijos;
www.veziai.lt
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įtraukti į šiuos darbus visuomenę, o ypač žvejybos teisių turėtojus. Paskaičiuota, kad šiam
planui įgyvendinti numatytam laikotarpiui prireiks 29 mln. Švedijos kronų (apie 12,1 mln.
litų).
Tačiau ne tik Švedijai būdinga svetimkraščių vėžių problema. Tarp svetimkraščių vėžių,
kurių Lietuvoje sutinkamos dvi rūšys – žymėtasis ir rainuotasis vėžiai, – plačiausiai yra
paplitęs būtent rainuotasis. Pagal turimus duomenis mokslininkai piešia gana
pesimistines prognozes: šis invazinis dešimtkojis plis visas vandentakiais, kurie
susisiekia su vietomis, kur šių vėžių yra. Maža to, labai tikėtina, kad pats žmogus padės
įveikti pakeliui pries srovę esančias užtvankas. [2]
Vis dėlto, vien globotinų vėžių rūšių išteklių gausinimo ir atkūrimo priemonių nepakanka,
– tam turi būti numatomi ir atliekami įvairūs veiksmai kovai su svetimkraštėmis greitai
plintančiomis gyvūnų rūšimis.
Kova su invazinėmis rūšimis
Invazinės rūšies įsikūrimas ekosistemose kelia pavojų biologinei įvairovei, daro žalingą
ekologinį ar ekonominį poveikį, be to, gali kelti pavojų žmonių sveikatai, todėl yra taikoma
invazinių rūšių kontrolė ir jų naikinimas. Invazinių rūšių kontrolė ir naikinimas – tai
biologinių, mechaninių, cheminių ir kitų priemonių, kurias taikant ribojamas invazinių rūšių
plitimas arba siekiant jas išnaikinti, visuma. [9]
Lietuvai invazinių organizmų rūšių sąrašas yra patvirtintas 2004 m. rugpjūčio 16 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-433. Pagal šį sąrašą Lietuvoje
invaziniais paskelbti septynios vėžiagyvių (Crustacea) rūšys:
- rainuotasis vėžys (Orconectes limosus),
- žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus),
- apželtkojis krabas (Eriocheir sinensis),
- spygliuotoji vandens blusa (Cercopagis pengoi),
- ežerinė mizidė (Paramysis lacustris),
- kietašarvė šoniplauka (Pontogammarus robustoides),
- jūros gilė (Balanus improvisus).
Invazinėms rūšims naikinti naudojami biologiniai gausos reguliavimo būdai. Jeigu nėra
galimybės pritaikyti biologinių gausos reguliavimo būdų, – naudojami mechaniniai ar
cheminiai būdai arba naudojamos visos šios priemonės, kaip jungtinis naikinimo būdas.
Kaip numatyta aukščiau minėtame teisės akte, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo būdai
turi būti visiškai saugūs žmonių sveikatai, efektyvūs bei nekenkiantys aplinkai, kitiems
augalams ir gyvūnams.

www.veziai.lt
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2012-2014 m. Aplinkos ministerijos užsakymu bus vykdomos rainuotojo vėžio gausos
reguliavimo veiksmų planų įgyvendinimo priemonės Balsio, Bridvaišio, Dūkstos, Kumpės,
Lygės, Ragažiaus, Ruškio, Vepriškų (Vepriuko), Visbaro ežeruose. Svetimkraščiai vėžiai
šiuose vandens telkiniuose numatytu laikotarpiu bus išgaudomi vėžių gaudyklėmis ir
naudojant elektrožūklę, čia įveisiami unguriai, taip pat vykdomos švietėjiškosinformacinės priemonės, įrengiant stendus ties vandens telkiniais, kuriose
įgyvendinamos kovos su invazinėmis rūšimis priemonės, sukuriamas švietėjiškas filmas.
Tai tik keli ežerai, kuriuose vykdomas rainuotojo vėžio gausos reguliavimas, – tokių
vandens telkinių, kuriuos užkariavę šie atėjūnai, yra gerokai daugiau (žr. 2 pav.), o
kompleksinės Lietuvos invazinių rūšių strategijos ir veiksmų plano šiai dienai nėra.
Pažymėtina, kad ne tik atsakingos valstybinės institucijos, bet ir visuomenė neabejotinai
gali ir turi dalyvauti stabdant šio nepageidaujamo svetimkraščio plitimą. Pagrindinis
principas kovojant su invazinėmis rūšimis, kurį deklaruoja ir Europos atsakingosios
institucijos, yra visuomenės sąmoningumo, ir ypač aplinkos apsaugos srityje, ugdymas.

2 pav. (A) šalies upės ir didieji ežerai, kuriuos pastaruoju metu užkariavo rainuotieji vėžiai; (B)
siauražnyplio vėžio (Astacus leptodactylus) paplitimas; (C) žymėtojo vėžio (Pasifastacus leniusculus)
paplitimas; (D) rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) paplitimas. Can. 1 ir Can. 2 žymi Ventos-Dubysos ir
Sanžilės kanalus (A); apskritimai ir trikampiai (B-D) atitinkamai žymi tekančius ir stovinčius vandenis
(ežerus, vandens talpyklas, karjerus). Pastaba: kai kurios siauražnyplio vėžio ir žymėtojo vėžio istorinės
radavietės gali būti neaktualios.[21]
www.veziai.lt
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Svetimkraštės vėžių rūšys

ŽYMĖTASIS VĖŽYS
(angl. Signal crayfish)

E. Radaitytės nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Pacifastacus leniusculus
Kilmė

Šiaurės Amerikos kilmės invazinė Lietuvai vėžių rūšis. Į Lietuvą
šie vėžiai atvežti 1972 metais.

Ilgis

patinai dažniausiai sutinkami iki 16 cm ilgio, patelės – iki 12 cm.
Didesni individai (iki 20 cm) sutinkami retai.

Spalva

rudos, melsvai rusvos, rausvai rudos spalvos su žalsvu
atspalviu.

Žnyplės

masyvios. Ant žnyplių nugarinės pusės paslankaus piršto
jungties vietoje yra balta dėmė. Gąsdinamas vėžys agresyviai
ginasi iškeldamas žnyples į viršų ir atmesdamas jas didesne
amplitude nei kitos Lietuvoje sutinkamos vėžių rūšys.

Gyvenamoji aplinka

lengviau nei kitos rūšys išgyvena nepalankiomis aplinkos
sąlygomis. Žymėtasis vėžys užima plačiažnyplio vėžio
gyvenamąją nišą ir daro panašų poveikį aplinkai. JAV, kuri yra
žymėtųjų vėžių tėvynė, ši rūšis nerausia urvų, o Europoje jie,
kaip ir plačiažnypliai, rausia urvus upių šlaituose.

www.veziai.lt
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Svetimkraštės vėžių rūšys

ŽYMĖTASIS VĖŽYS
(angl. Signal crayfish)
Gyvensenos ypatumai

žymėtajam vėžiui būdingas upinių vėžių (Astacidae) šeimos gyvenimo
ciklas. Vėžiai poruojasi rudenį, dažniausiai spalio mėnesį. Patelės
padeda 200-400 kiaušinėlių. Juos nešioja prilipusius prie pilvelio kojelių,
kol iš jų išsirita vėžiukai, t.y. iki kovo – liepos mėnesio. Kurį laiką nebuvo
žinoma, kad žymėtieji vėžiai yra vėžių maro nešiotojai. Įveisus šiuos
vėžius Lietuvoje nuolat turime vėžių maro židinius.

Mityba

visaėdžiai, aktyvesni negu plačiažnypliai ir daro didesnį poveikį
aukštesniesiems vandens augalams, vabzdžių lervoms, žuvims,
buožgalviams ir kitoms organizmų grupėms.

E. Radaitytės nuotrauka
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Svetimkraštės vėžių rūšys

RAINUOTASIS VĖŽYS
(angl. Spiny-cheek crayfish)

E. Radaitytės nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Orconectes limosus
Kilmė

rytinėje Šiaurės Amerikoje dalyje gyvenanti vėžių rūšis.
Lietuvoje invazinės rūšies individai pirmą kartą užfiksuoti
1994 metais.

Ilgis

dažniausiai sutinkami 6-8 cm ilgio individai, bet gali išaugti
iki 12 cm.

Spalva

rusvos, rusvai žalsvos spalvos, gali būti tamsiai rudos arba
tamsiai žalios spalvos, atskiriamas pagal ant pilvelio nugarinės
pusės esančias rudas arba tamsiai raudonas skersines juostas.

Žnyplės

priekinių vaikščiojamųjų kojų riešai iš vidinės pusės su aiškiai
matoma aštria pentino pavidalo išauga. Žnyplės vidinėje pusėje
šviesesnės nei kūnas. Žnyplės galas patamsėjęs, o užsibaigia
oranžinės spalvos griebimo spygliu.
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Svetimkraštės vėžių rūšys

RAINUOTASIS VĖŽYS
(angl. Spiny-cheek crayfish)
Gyvenamoji aplinka

gali gyventi visuose vandens telkiniuose, net tokiuose, kuriuose
kitos vėžių rūšys anksčiau nebuvo sutinkamos.
Kadangi yra atsparūs aplinkos sąlygoms ir masiškai migruoja, labai
greitai išplinta po vandens telkinius. Dėl didelės gausos ir aktyvesnio
bei agresyvaus gyvenimo būdo poveikis aplinkai didesnis nei kitų
vėžių rūšių. Šios rūšies atstovai nerausia urvų.

Gyvensenos ypatumai

rainuotajam vėžiui būdingas Cambaridae šeimos gyvenimo ciklas.
Vėžiai poruojasi rugsėjo-lapkričio mėnesiais, tačiau pats kiaušinėlių
apvaisinimas įvyksta tik pavasarį. Patelės nešioja daugiau nei
400 kiaušinėlių. Pastarieji nešiojami prilipę prie pilvelio kojelių,
kol iš jų išsirita vėžiukai. Subręsta būdami 2,5-3,5 cm ilgio.
Rainuotieji vėžiai yra vėžių maro nešiotojai.

Mityba

rainuotiesiems vėžiams nebūdingas maitinimosi sezoniškumas.
Šie vėžiai aktyvūs visą parą. Visaėdžiai, aktyvesni negu plačiažnypliai
ir daro didesnį poveikį aukštesniesiems vandens augalams, vabzdžių
lervoms, žuvims, buožgalviams ir kitoms organizmų grupėms.
Telkinyje jų gausumas gali būti itin didelis.

E. Radaitytės nuotrauka
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Svetimkraščių vėžių poveikis aplinkai ir kitoms rūšims
Tiek žymėtieji, tiek rainuotieji vėžiai yra visaėdžiai, aktyvesni negu plačiažnypliai ir daro
didesnį poveikį aukštesniesiems vandens augalams, vabzdžių lervoms, žuvims,
buožgalviams ir kitoms organizmų grupėms. Žymėtasis vėžys užima plačiažnyplio vėžio
gyvenamąją nišą ir daro panašų poveikį aplinkai.
JAV, kuri yra žymėtųjų vėžių tėvynė, ši rūšis nerausia urvų, o Europoje upių šlaituose jie
urvus rausia kaip ir plačiažnypliai vėžiai. Rainuotieji vėžiai nerausia urvų, mėgsta stambų
gruntą, slepiasi po akmenimis kelmais ir šakomis.
Pagrindinė problema yra ta, kad žymėtieji ir rainuotieji vėžiai perneša vėžių marą ir tame
vandens telkinyje gyvenantys plačiažnypliai arba siauražnypliai vėžiai miršta. Nustatyta ir
tokių atvejų, kuomet plačiažnypliai visai išnyksta, tuo tarpu invaziniai išlieka, nes yra
prisitaikę prie šios ligos.
Invaziniai vėžiai nesikryžmina su mūsų krašto vėžių rūšimis.
Potencialiai invazinės rūšys
Pagrindinės priežastys, leidžiančios plisti invazinėms rūšims yra legalus ir nelegalus
perkėlimas iš vieno vandens telkinio į kitą, natūrali migracija vandens telkiniais, kurie yra
susisiekiantys. Dažniausiai natūralią migraciją skatina per didelis vėžių tankis tame
pačiame vandens telkinyje arba kitos nepalankios sąlygos.
Nemažai gyventojų mėgėjiškai užsiima žuvų ir kitų vandens gyvūnų bei augalų laikymu
namuose – akvariumistika. Dažnai šį pomėgį puoselėjančiųjų turimose vandens talpose
laikomos ne mūsų krašto vandens gyvūnijos ir augalijos rūšys. Pasitaiko, kad atsibodus
vienam ar kitam gyvūnui, jie tiesiog paleidžiami į vandens telkinius, kur sėkmingai
adaptuojasi, o kartu ir paveikia esančią vandens ekosistemą, t.y. tampa invazine rūšimi,
kuri keičia nuo seno vandens telkiniuose gyvenančių vietinių rūšių gyvenseną. Viena iš
tokių rūšių – marmurinis vėžys (Procambarus sp., angl. Marbled crayfish).
Marmurinis vėžys, kurio kilmė nėra aiškiai nustatyta (manoma, kad tai rūšis artima
P.fallax / P.alleni, o jos kilmė pietinė JAV dalis [29]), yra pavojinga svetimkraštė rūšis,
kadangi jai išplisti užtenka vieno individo: tai vienintelė žinoma dešimtkojų vėžiagyvių
rūšis, kuri dauginasi nelytiniu (partenogenetiniu) būdu. Europoje šios rūšies įsitvirtinusių
populiacijų jau randama Vokietijoje [23, 27, 29], Italijoje [28], Olandijoje [29], ir greičiausiai
dėl to, kad šie bestuburiai buvo neatsakingai išleisti į gamtą.
Skirtingai nei marmurinis vėžys, kitos vėžių rūšys – raudonžyplis vėžys (Cherax
quadricarinatus) ir raudonasis pelkių vėžys (Procambarus clarkii) – sutinkamos mūsų
krašto akvariumuose arba zooparduotuvėse nėra tokios pavojingos, kadangi tai
šiltamėgiai vėžiagyviai, kuriems vandens temperatūra yra viena iš esminių išgyvenimo
sąlygų, todėl natūraliomis sąlygomis Lietuvoje jie greičiausiai neišgyventų.
www.veziai.lt
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Svetimkraštės vėžių rūšys

MARMURINIS VĖŽYS
(angl. Marbled crayfish, Marmokreb)

E. Radaitytės nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Procambarus sp.
Kilmė

Šiaurės Amerikoje gyvenanati vėžių rūšis. Potencialiai
invazinė, Lietuvoje auginama akvariumuose. Kitose Europos
šalyse, tokiose kaip Vokietija ir Olandija, jau sutinkama ir
natūraliuose vandens telkiniuose. [23, 27, 29]

Ilgis

gali išaugti iki 13 cm, tačiau dažniausiai sutinkami individai
iki 10 cm.

Spalva

pilkšvai rusvos, pilkšvai žalsvos arba pilkšvai melsvos spalvos
su marmuriniais raštais.

Žnyplės

nedidelės. Priekinių vaikščiojamųjų kojų riešai iš vidinės pusės
su aiškiai matoma aštria pentino pavidalo išauga. Žnypės
užsibaigia oranžinės spalvos spygliu griebimui (tuo panašus į
rainuotąjį vėžį). Žyplės vidinėje dalyje danties pavidalo
gumbas.

Gyvenamoji aplinka

natūrali šių vėžių gyvenamoji aplinka nėra žinoma, tačiau
manoma, kad šie vėžiai gali gyventi tuose vandens telkiniuose,
kuriuose gyvena kitos vėžių rūšys. Vokietijoje marmuriniai
vėžiai gyvena kartu su rainuotaisiais.[23]
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Svetimkraštės vėžių rūšys

MARMURINIS VĖŽYS
(angl. Marbled crayfish, Marmokreb)
Gyvensenos ypatumai

šios rūšies patinai nėra žinomi, vėžiai dauginasi nelytiniu
(partenogenetiniu)
būdu. Kiekvienas individas gali sukurti atskirą populiaciją ir yra gana
atsparūs aplinkos sąlygoms, todėl gali labai greitai išplisti vandens
telkiniuose. Akvariume, esant 23-24 laipsnių temperatūrai, lytinę brandą
pasiekia per 4 mėnesius. [19] Priklausomai nuo individo dydžio nešioja
50-270 kiaušinėlių. Šių vėžių šarvas nėra toks tvirtas kaip kitų vėžių
rūšių, todėl net ir suaugėliai dažnai tampa žuvų grobiu ir gali papildyti jų
natūralią mitybinę bazę. Nėra žinoma, ar išgyventų Lietuvos vandens
telkiniuose žiemos sąlygomis.

Mityba

nebūdingas maitinimosi sezoniškumas. Šie vėžiai yra aktyvūs visą
parą.
Visaėdžiai, aktyvesni negu plačiažnypliai ir daro didesnį poveikį
aukštesniesiems vandens augalams, vabzdžių lervoms, žuvims,
buožgalviams ir kitoms organizmų grupėms.

E. Radaitytės nuotrauka
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Svetimkraštės vėžių rūšys

RAUDONŽNYPLIS VĖŽYS
(angl. Redclaw crayfish)

E. Radaitytės nuotrauka

Pavadinimas lotynų kalba Cherax quadricarinatus
Kilmė

Australijoje bei Papua Naujojoje Gvinėjoje gyvenanti vėžių
rūšis. Lietuvoje, kaip ir dažnoje Europos šalyje, auginama
akvariumuose, Italijoje - akvakultūroje.

Ilgis

dažniausiai išauga iki 35 cm, retai gali būti sutinkami ir didesni
individai. Idealiomis sąlygomis gali pasiekti net 400 g svorį.[29]
Pilvelis ilgas ir panašus į jūrinių vėžių ar krevečių. Turi ilgas
antenas, kurios gali būti ilgesnės net už kūną.

Spalva

kūnas žalsvai melsvos spalvos, žnyplių išorinis kraštas ryškiai
raudonos spalvos. Pilvelio išoriniuose šonuose raudonos
juostelės. Vidinis žnyplių kraštas padengtas tankiais šereliais
dažniausiai balkšvos ar pilkšvos spalvos.

Žnyplės

masyvios. Priekinių vaikščiojamųjų kojų riešai iš vidinės pusės
su aiškiai matomom dviem aštriom pentino pavidalo išaugom.
Žnyplių išorinis kraštas ryškiai raudonos spalvos. Ant žnyplių
nugarinės pusės paslankaus piršto jungties vietoje yra balta
dėmė, būdinga ir žymėtėsiems vėžiams.
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Svetimkraštės vėžių rūšys

RAUDONŽNYPLIS VĖŽYS
(angl. Redclaw crayfish)
Gyvenamoji aplinka

natūraliomis sąlygomis mėgsta akmenuotą gruntą, kur daug slėptuvių,
rausia urvus. Urvuose slepiasi medžiodami bei nėrimosi laiku. Plačiai
(pietryčių Azijoje, įskaitant Kiniją, pietų bei šiaurės Amerikoje, Afrikoje,
Izraelyje ir kai kuriose Europos šalyse) akvakultūroje nuo 1990 m.
auginama, greitai auganti vėžių rūšis.[29] Italijoje šie vėžiai auginami
maistui, o kitose Europos šalyse (Anglijoje, Ispanijoje) auginami kaip
akvariumų gyventojai. Šių vėžių pasitaiko ir Lietuvos zooparduotuvėse.
Tai šiltamėgė rūšis, tačiau yra fiksuota atvejų, kai vėžiai išgyveno tam
tikrą laiko tarpą žemesnėje nei 5 laipsnių temperatūroje.[29]

Gyvensenos ypatumai

Australijoje gali subręsti būdami 7 mėnesių amžiaus, kuomet svoris siekia
110-120 g. Dvejų metų amžiaus patinai užauga iki 400 g. Esant
tinkamoms sąlygoms (vandens temperatūra daugiau nei 23 laipsniai) gali
augti ir daugintis ištisus metus. Gyvenimo trukmė – 4-5 metai. Nėra
duomenų, ar šie vėžiai atsparūs vėžių marui. Taip pat gali būti neatsparūs
ir kitiems, netipiniams Australijos regionui, ligų sukėlėjams. Palyginti
neagresyvūs, todėl akvariume gali gyventi su kitomis vėžių rūšimis, pvz.,
daug mažesniais marmuriniais vėžiais.

Mityba

kaip ir kitų vėžių rūšių atstovai maitinasi įvairiausiu maistu, aktyvūs visą
parą. Minta tiek augalinės, tiek ir gyvūninės kilmės maistu, detritu.

E. Radaitytės nuotrauka
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Vandens telkinių išteklių naudotojai
Nuo 1993 metų, kuomet buvo sudarytas vėžingų vandens telkinių sąrašas, ežerų
vėžingumo koeficientas padidėjo beveik du kartus. Buvo manoma, kad vėžių
pagausėjimas buvo sąlygotas plačiažnyplių vėžių populiacijų atsistatymu sumažėjus
vandens taršai. Mokslininkų patvirtintais duomenimis plačiažnypliai vėžiai gyveno
214omūsų krašto vandens telkinių, esančių 36 rajonuose (Taugbol et al, 1998). Vėliau,
remiantis eksperimentiniais tyrimais ir sukaupta medžiaga, buvo įvertinti vėžių ištekliai bei
nurodyta, kad plačiažnyplių vėžių ištekliai iš tikrųjų turėtų būti didesni nei įvertinti, nes
duomenys apie šią rūšį nepilni (Burba, 2002). Po to, kurį laiką vėžių tyrimai nebuvo
atliekami, o vėliau nuo 2007 m. tyrimai parodė, kad Lietuvoje savo arealą sparčiai plečia
svetimkraščiai vėžiai, ypač rainuotasis vėžys. [1]
Mokslininkai teigia, kad nuo 2008 m. Lietuvos mastu plačiažnyplių vėžių arealas
siaurėja, o populiacijų būklė prastėja, tačiau visų populiacijų visuma yra pakankama
užtikrinti ilgalaikį rūšies išgyvenimą mūsų vandenyse. Plačiažnyplio vėžio būklei palaikyti
būtinos reintrodukcijos, kurių svarba ateityje siekiant išlaikyti stabilią būklę ar ją pagerinti
turėtų didėti. [1]
Atsižvelgiant į mokslininkų išvadas bei įvertinus rinkos sąlygas, plačiažnyplių (o ir kitų
vėžių rūšių) auginimas dirbtinėmis sąlygomis galėtų būti pelningas, tuo pačiu nukreipiant
dėmesį nuo pažeidžiamų natūralių išteklių naudojimo.
Vėžininkystė gali būti pelninga
Lietuvoje nėra registruotų specializuotų vėžių augintojų ūkių, tačiau vėžių vartojimo
tradicijos atsigauna ir tampa vis populiaresnės: Aukštaitijoje jau kasmet rengiama vėžių
valgymo šventė. Vėžių auginimas daugelyje šalių, tarp jų ir Skandinavijoje, Latvijoje ar
Turkijoje, yra laikomas pelninga veikla. Lietuvoje ši niša vis dar lieka neišnaudota, juolab,
kad yra poreikis šią akvakultūros produkciją ne tik patiekti šalies rinkai, bet ir eksportuoti.
Vėžių dirbtinis veisimas mūsų krašte yra prasminga žuvininkystės veiklos dalis, skirta
palaikyti stabilius vertingųjų vėžių rūšių – plačiažnyplio ir siauražnyplio vėžių - išteklius ir
juos pagausinti šalies vidaus vandens telkiniuose. Šiems uždaviniams įgyvendinti
Žuvininkystės tarnybos Simno poskyryje įdiegtas pusiau intensyvios plačiažnyplių vėžių
akvakultūros modelis.
iNorintiems sužinoti plačiau apie vėžių akvakultūros biotechnologijos ciklą,
rekomenduojama susipažinti su G. Mackevičienės ir kt. (2008) parengta plačiažnyplių
vėžių veisimo biotechnologija. Joje aprašyti pagrindiniai vėžių veisimo ir paauginimo
specializuotuose tvenkiniuose bei dirbtinėmis sąlygomis aspektai.
Toliau pateikiami pagrindiniai reikalavimai vėžių gyvenamajai aplinkai tvenkiniuose:
- nuleidžiamų tvenkinių plotas – 100-500 m2., tvenkinių gylis – 1,5-2 m;
- tvenkinių dugnas – kietas, smėlingas gruntas, padengtas žvyro akmenukais;
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- slėptuvės – drenažo vamzdeliai, akmenys, kelmai;
- vandens pratekėjimas – 100 m.2 ploto tvenkinyje – 5 l/min;
- vandens kokybė turi atitikti reikalavimus, keliamus vėžių akvakultūrai, t.y. deguonies
kiekis > 5 mg/l (8-10 mg); pH 7- 8; bendras vandens kietumas 4-5 mg ekv./l; kalcio kiekis
50 mg/l; bendras geležies kiekis 0,1-0,5 mg/l; permanganatinė oksidacija < 10 mg/l;
- apsaugai nuo plėšrūnų (ūdros, ondatros) vėžių migravimo tvenkiniai apjuosiami
plastikine tvorele;
- pakankama pašarinių gyvūnų gausa, salelėmis išsidėsčiusios vandens augalų
paklotės, nedidelis detrito sluoksnis tvenkinyje sudaro gerą natūralią pašarų bazę vėžių
reproduktoriams. [18]
iiiii Vėžių augintojams formuojant vėžių reproduktorių bandą tvenkiniuose
rekomenduojama laikytis šių normatyvų:
- vėžių reproduktorių tankis – 6-7 individai/m.2, lyčių santykis – 1 patinas : 3 patelės,
parenkant patelėms ilgesnio kūno patinus; vėžių reproduktorių banda papildoma 25 proc.,
perkėlus iš gamtinių populiacijų subrendusius vėžius kiekvienų metų rudenį;
- vėžių mityba tvenkiniuose natūrali (detritas, vandens augalai, bentosiniai gyvūnai).
Papildomai šeriami 1-2 kartus per savaitę šaldyta žuvimi, granuliuotais pašarais,
apvirtomis morkomis. [18]
Ieškant galimybių užsiimti vėžininkystės verslu, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad
Europos Komisija numato 2014-2020 m. laikotarpiui įsteigti naują – Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės – fondą. Iki šiol parama žuvininkystei daugiausia teikiama iš Europos
žuvininkystės fondo. Būsimojo fondo galimybėmis siekiama palengvinti bendros
žuvininkystės politikos reformos plataus užmojo tikslų įgyvendinimą ir padėti žvejams
pereiti prie tausios žvejybos, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti ekonomiką. Fondo
lėšomis bus finansuojami projektai, kuriais kuriamos naujos darbo vietos ir gerinama
gyvenimo Europos pakrančių teritorijose kokybė. Daugiausia dėmesio planuojama skirti
nuo žuvininkystės priklausomiems piliečiams ir bendruomenėms bei skatinti akvakultūros
plėtrą (bus remiamos inovatyvios ir naujos akvakultūros formos). Taigi paramos lėšas
planuojama skirti tokiai veiklai, kuri būtų naudinga tiek ekonomikai, tiek ir visuomenei.
Paramos greičiausiai galės sulaukti ir vėžininkystės verslo projektai, ypač jei jie atitiks
daugiafunkcinės akvakultūros reikalavimus, bus kuriama pridėtinė produktų vertė, juos
perdirbant, užsiimant jų rinkodara ir tiesiogiai juos parduodant pačiame ūkyje.
Rekreacinė vėžių žūklė
Mūsų šalis turi puikias gamtines sąlygas rekreacinei ir mėgėjiškai vėžių žūklei plėtoti,
tačiau šalyje sukaupta palyginti nedaug patirties teikiant pridėtinės vertės paslaugas ir
neišplėtotas rekreacinės žūklės paslaugų rinkodaros tinklas, kaip kad, pavyzdžiui,
pietinėje arba rytinėje Švedijoje.
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Pajamas galima generuoti ne tik organizuojant mėgėjišką žūklę valstybiniuose vandens
telkiniuose, kur plačiau galėtų būti eksploatuojami svetimkraščiai vėžiai, ypač rainuotieji,
bet ir sudarant sąlygas limituotai žvejybai. Limituota žvejyba gali būti organizuojama
žvejoti mėgėjiškos žūklės įrankiais ir būdais (saugomų ir globojamų žuvų rūšių žvejybai;
intensyviai veisiamų žuvų, įveistų vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų
sąraše, nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai, žūklei; vandens telkiniuose,
kuriuose mėgėjiška žūklė ribojama) bei nestandartiniais įrankiais ir būdais. Tokio
pobūdžio žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti
leidimai naudoti žūklės plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustato verslinės
žvejybos limitus.
Vandens telkinių išteklių naudotojams Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatyta
prievolė rūpintis šiais ištekliais, o pirmiausiai įveisti reikiamą žuvų ir / ar vėžių kiekį. Mūsų
krašte nustatyta ši plačiažnyplių vėžių minimali įveisimo norma (2012 m.):
Įveisimo norma, vnt./ha (*1 m pakrantės)
Vėžių rūšys

Amžius

išsiritę jaunikliai
Vėžiai
plačiažnypliai paauginti jaunikliai
suaugę

atkuriamasis
įveisimas

verslinei
žvejybai

megėjų
žvejybai

limituotai
žvejybai

10

-

20

-

5

15

10

15

1

5

3

5

Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje
ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, pagrindžiančias, kad
tame telkinyje tikslinga organizuoti limituotą žvejybą.
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Norint pritraukti vidutines ir didesnes pajamas turinčių Lietuvos ir užsienio poilsiautojų,
reikalinga organizuoti ne tik pačią vėžių žvejybą, bet ir teikti kokybiškas paslaugas,
užtikrinant atvykstantiems asmenims atitinkamo lygio aptarnavimą. Rekreacinės vėžių
žūklės, kaip ir bet kurios kitos žūklės, paslaugas teikiančioms kaimo turizmo sodyboms
(angl. Angler's lodge) turėtų būti išlaikomi tam tikri reikalavimai*:
Reikalavimai
Minimalus namelio dydis 40 m
Atstumas iki telkinio <1,5 km
Šiltas vanduo ir dušas
Elektrinė arba dujinė viryklė
Šaldytuvas
Šaldytuvas su šaldikliu
Kriauklė virtuvėje
Nerudijančio plieno kriauklė
Kavos virimo aparatas
Gruzdintuvė
Indų plovimo mašina
Virtuvės įrankiai ir indai 4 žm.
Mažiausiai 4 lovos namelyje
Vienviečiai kambariai
Tualetas ir dušas namelyje
Tualetas ir dušas kambaryje
Pirtis
Patalpa rūbams džiovinti
Skalbimo mašina
Svetainė su židiniu
Satelitinė TV, video, radijas
Veranda
Sodas
Sodo baldai
Grilio ugniakuras
Patalpų šildymas
Vaistinėlė
Akumuliatoriaus pakrovėjas
Valtis su įranga (irklai, inkaras, gelbėjimo liemenė, lynas)

Standartiniai

Prabangos

v
v
v
v
v

v
v
v
v

v

v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

*Pastabos:
1. Lentelė pagal Nemuno deltos rekreacinės žūklės tausojančios plėtros programą.[18]
2. Tamsiau užpildytais langeliais pažymėti neaktualūs reikalavimai.
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Mėgėjiška vėžių žūklė
Vienas iš populiariausių mėgėjiškos vėžių žūklės būdų – tai vėžių gaudymas bučiukais.
Pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. D1-272
redakcija), bučiukas vėžiams gaudyti – tai ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm
gaudyklė.
ooiPažymėtina, kad vidaus vandens telkiniuose vienu metu galima naudoti ne daugiau
kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti bei 4 kitus mėgėjiškos žūklės įrankius.
Vyresnieji mūsų krašto gyventojai žino ir kitų, pakankamai atraktyvių vėžių gaudymo būdų
(pvz., vėžiavimui naudojant rištą šluotą), tačiau plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius
kitais žvejybos įrankiais ar būdais nei bučiukais ar samteliais gaudyti yra draudžiama.
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aaiRainuotiesiems ir žymėtiesiems vėžiams gaudyti bučiukų ir samtelių kiekis
neribojamas. Invazinius vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau
tokiais būdais visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į
tą patį vandens telkinį.
Žinotina, kad vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių,
kurių kiekvieno kūno ilgis ne mažesnis nei 10 cm. Šie reikalavimai netaikomi
rainuotiesiems ir žymėtesiems vėžiams, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas.
Vėžiai matuojami nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės
(uropodo) galo.
Kiekvienam gamtą tausojančiam ir nenorinčiam nusižengti Mėgėjiškos žūklės taisyklių
reikalavimams vėžiautojui rekomenduojama pasigaminti ir turėti su savim kiekvieno
vėžiavimo metu nesudėtingą vėžio kūno ilgio matuoklį. Tai nedidelis medinis įrankis
(maždaug 20 cm ilgio, 3 cm pločio ir 4 cm aukščio), kurio dalis – lygiai 10 cm – išskobta
(kaip parodyta).

10
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Naudojant šį gana primityvų įrankį, kuriame atvaizduotos padalos kas centrimetrą ir taip
iki 10 cm žymos, aplinkos apsaugos inspektoriui neturėtų kilti abejonių dėl leistino sugautų
vėžių dydžio.
Atkreipkite dėmesį, kad rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius draudžiama naudoti
masalui, kadangi tai gyvūnai, įtraukti į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1433.
Nepamirškite, kad plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius draudžiama gaudyti nuo
spalio 15 d. iki liepos 15 d., o mėgėjiškai vėžių žūklei, privaloma turėti meškeriotojo bilietą
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautų įmokų žuvų ištekliams
atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimą, suteikiantį teisę mėgėjiškai žūklei
valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti
žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar
kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė. Rainuotuosius ir
žymėtuosius vėžius taip pat galima gaudyti lašišinėse upėse lašišinių žuvų neršto metu,
kai žvejyba šiose upėse draudžiama.
Meškeriotojo bilietą galima įsigyti naudojantis Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistema
(ALIS, prieiga http://alis.am.lt). Meškeriotojo bilietai taip pat išduodami per loterijos
terminalus, veikiančius prekybos vietose, kurių sąrašas yra pateikiamas
http://www.perlopaslaugos.lt/pradzia/paslaugu-teikejams/terminalu-tinklas/ .
Meškeriotojo bilietus galima įsigyti prekybos vietų darbo valandomis: pirmadieniaisšeštadieniais 7.00-22.00 val., o sekmadieniais 9.00–20.00 val. Įsigyjant meškeriotojo
bilietą loterijos terminale reikia žinoti paslaugos kodą – 101081.
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NELEISKIME PLISTI
SVETIMKRAŠČIAMS VĖŽIAMS
Vertėtų atminti, kad gyvybingų invazinių rūšių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų
platinimas yra draudžiamas. Invazinius laukinius gyvūnus draudžiama sugavus paleisti ar
perkelti į kitas vietas, naudoti gyvam masalui žvejojant. Tiek žymėtiesiems, tiek
rainuotiesiems vėžiams patekus į vandens telkinį, išnaikinti juos pasidaro labai sunku.
Invazinių vėžių gaudymas yra viena iš priemonių, leidžianti sulėtinti natūralų
svetimkraščių vėžių plitimą. Pastaruoju metu atliekami tyrimai naudojant vėžių patelių
kvapą, skleidžiamą poravimosi metu, patinams privilioti. Šie telkiasi tam tikrose vietose,
kur gali būti lengviau išgaudomi. Ateityje šis metodas gali būti bus panaudotas ir plačiau.

Neperkelkite rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių į kitus vandens telkinius!
Jie negrįžtamai gali pakeisti vandens telkinio ekosistemą
oojŽvejams mėgėjams rekomenduojama išdžiovinti bučiukus, samtelius, tinklelius
gyvoms žuvims laikyti, valtį, pakabinamo variklio aušinimo sistemą prieš perkeliant juos iš
vieno vandens telkinio į kitą – vėžių maro sporos ir invaziniai vėžiukai (dažnai esantys
mažesni nei 1 cm) gali būti perkelti kartu su drėgnu žvejybos inventoriumi.
Sugavus bet kokio dydžio rainuotąjį ar žymėtąjį vėžį – nepaleiskite jo gyvo. Net ir
nugaišusio vėžio nevertėtų mesti atgal į vandenį – jei tai bus patelė su ikreliais, iš jų gali
išsivystyti vėžiukai.
Vėžių maro sporų gali būti ir ant žuvų, todėl nenaudokite gyvam masalui žuvų, sugautų
vandens telkiniuose, kuriuose gyvena rainuotieji ar žymėtieji vėžiai.
Negaudykite mažesnių nei 10 cm ilgio plačiažnyplių vėžių, o geriausia laikinai visai
negaudykite šių vėžių: vandens telkinių, kuriuose gyvena rainuotieji, žymėtieji ar
siauražnypliai vėžiai, yra žymiai daugiau.
Atminkite, kad besaikis plačiažnyplių vėžių gaudymas nesilaikant Mėgėjiškos žūklės
taisyklių reikalavimų gali ženkliai sumažinti šių vėžių skaičių vandens telkinyje arba iš viso
juos sunaikinti.
Vandens telkinyje pastebėję rainuotuosius ar žymėtuosius vėžius, praneškite
užregistruodami interneto svetainėje www.veziai.lt
www.veziai.lt
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SUMMARY

In 2012, the International Center of Aquaculture implemented a project titled “Introduction
of an Record System and Instruments of Crayfish Catch to Regulate the Abundance
Dymanics and Spread of the Invasive Species – Spiny-Cheek Crayfish (Orconectes
limosus) – in Inland Water Bodies of Lithuania and Protect Natural Populations of Noble
Crayfish (Astacus astacus) and Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus)” No.
3KOL3-3-11-01 financed from the European Fisheries Fund and the state budget of the
field of activities “Support to Measures of Common Interest” of the instrument “Collective
Actions” of the third priority axis “Measures of Common Interest” of the 2007-2013
operational programme of the Lithuanian fisheries sector.
The main object of the project is to diminish the negative environmental effects, at the
same time promoting better management and preservation of fisheries resources, as well
as launching integrated instruments to facilitate preservation of the valuable crayfish
species, namely, noble crayfish and narrow-clawed crayfish, and halt the spread of the
habitat of the invasive species – spiny-cheek crayfish and signal crayfish.
In the framework of the project and efforts against the invasive species, focus was
placed upon raising of public awareness, inclusion of the broader society (e.g. anglers),
preventive-educational work in schools and preparation of an record system of crayfish
catch in inland waters. Information TV broadcasts were prepared, educational and
information articles were published, with the main accent placed upon the ability to
recognize crayfish species and the need to catch crayfish in a responsible manner. The
instruments are expected to draw the public's attention to the spread of unwanted nonnative crayfish species, and the collected observation data will enable relevant institutions
to continue their efforts against the invasive crayfish species.
The publication containing information about indigenous, non-native species living in
Lithuania and potentially invasive crayfish is intended to communicate project
achievements to the society, fisheries specialists and all those interested.
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