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Mėgėjiška žuvininkystė
Didėjant gyventojų skaičiui Žemėje, augant užterštumui ir mažėjant žemdirbystei 

tinkamų žemės plotų, žmonija susiduria su maisto, ir ypač kokybiško, švaraus 
ir sveiko, trūkumu. Pramoninėje, labai intensyvioje maisto produktų gamyboje 
(augalininkystėje, gyvulininkystėje ir maisto produktų perdirbime) vis daugiau 
naudojama dirbtinių maisto „gerinimo“ priemonių. Beveik kasdien girdime 
apie genetiškai modifikuotų pašarų, sėklų naudojimą. Užsakytais straipsniais 
įrodinėjama, kokią naudą gali atnešti genų inžinerija kuriant atsparias veisles, 
tarprūšinius hibridus perkeliant vienų genus kitiems arba augalų genus gyvūnams 
ir priešingai. Tai didina atsparumą ligoms, nepalankioms sąlygoms... Bet tai tik 
dalis tiesos – pliusai, o apie minusus, rizikas sąmoningai nutylima. Dar neaišku, 
kaip tai atsilieps žmonių sveikatai per kelias kartas. Šios technologijos pradėtos 
taikyti ne taip jau seniai, o visapusiškų tyrimų atlikta ne tiek ir daug. Ligų parazitai 
taip pat nestovi vietoje, sparčiai vystosi, prisitaiko prie naujai sukurtų organizmų, 
sąlygų ir šios varžybos kas ką, kartą pradėtos, negalės būti sustabdytos. O kur dar 
milijonais tonų naudojami skonio gerintojai, dažikliai, tirštikliai, pakuotų produktų 
saugojimą prekybos lentynoje ir naudojimo laiką prailginančios medžiagos... Nors 
jie gražiai, spalvingai, patraukliai supakuoti, išreklamuoti, tačiau sveikumui ar 
tikrajai maisto kokybei netarnauja. Pasaulinis GMO lobizmas labai išvystytas ir 
apėmęs visą pasaulį. Taigi, GMO ir chemijos pramonės priedų maisto gamybai 
džinas išleistas, todėl maisto sveikumu turime domėtis ir pasirūpinti patys dėl 
savęs, dėl savo vaikų, anūkų.

Malonu žinoti, kad Lietuvoje tradicinėje maisto produktų gamyboje dar 
nepuolama stačia galva į tas naujoves, dar daug sveiko valstietiško mąstymo, 
kai dauguma žmonių supranta ir vertina sveiką, natūralų, kaimišką maistą. Nori 
ir gali už jį mokėti truputį brangiau mugėse, turgeliuose ar ekologinių produktų 
parduotuvėlėse. Gerai, jeigu žmogus dar turi giminaičių kaime ar savo žemės 
lopinėlį, laiko ir noro, daržovių užsiaugina patys, dalinasi su artimaisiais, vaikais 
mieste.  Bet be daržovių (vitaminų, angliavandenių, ląstelienos) labai reikalingi ir 
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gyvulinės kilmės baltymai, nepakeičiami nesotieji riebalai. 
Šioje knygelėje neaptarsime paukščių, kiaulių ar triušių auginimo maistui – 

gera žinia ir vegetarams, bet apžvelgsime tik mėgėjišką žuvų auginimą tvenkinyje 
maistui, pramogai ar pasigrožėti. Kaip teisingai įrengti tvenkinį ir jį prižiūrėti? 
Kokias ir kiek žuvų pasirinkti, kaip suderinti tarpusavyje? Kaip ir kuo jas maitinti, 
kaip pasirūpinti žuvimis vasarą ir žiemą? 

Mokslininkai tyrimais įrodė žuvų produktų naudą žmonių sveikatai. Jų baltymų 
gerą įsisavinimą, omega3 nesočiųjų riebiųjų rūgščių reikalingumą žmogaus 
organizmui. Ypač išskiriamas naudingumas vaikams, nėščioms moterims, 
senoliams, ligoniams ar sveikstantiems. Tyrimais nustatyta, kad suaugęs žmogus 
per metus turėtų suvalgyti apie 25 kg žuvų ir žuvų produktų. Pastaruoju metu 
Lietuvoje vienas žmogus vidutiniškai suvartoja apie 12 kg per metus – tai tik pusė 
rekomenduojamo kiekio! 

Žuvų patiekalai ant stalo turėtų būti mažiausiai du kartus per savaitę, optimalu 
– 3 kartus. Vaikus valgyti žuvį, jos produktus reikėtų pratinti nuo mažens. Nors 
tai labai sveikas maistas, turtingas baltymais, būtinomis nesočiomis riebiosiomis 
medžiagomis, bet dėl paruošimo būdo (kepant) susidaro ne visiems patinkantis 
kvapas. Kvapams jautresnius žmones tai gali apskritai atgrasyti vartoti žuvį, todėl 
vaikus reikėtų pratinti nuo mažens arba rinktis kitą ruošimo būdą.

Kaip ir kur įsirengti tvenkinį

Tvenkiniai pagal maitinimo vandeniu pobūdį skirstomi:
•	 Pratekantys, į juos laikinai ar nuolatos įteka upelis ar iš melioracijos tinklo 

surinktas vanduo
•	 Maitinami šaltiniais, tai po vandeniu ar priekrantėje trykštantys šaltiniai, 

nuolat papildantys tvenkinį vandeniu
•	 Nepratekantys, tai pavasarinio polaidžio ar stiprių liūčių metu papildomi 

vandens telkiniai
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Pagal temperatūrinį režimą:
•	 Šaltavandeniai, temperatūra vasarą nepakyla aukščiau 180C
•	 Šiltavandeniai, temperatūra vasarą pakyla aukščiau 200C 

Tvenkinį galima iškasti dauboje, supilti pylimą ir patvenkti besikaupiančius 
sezoninius polaidžio vandenis arba užtvenkti upeliuką.

Renkantis, kur kasti tvenkinį, būtina įvertinti dirvožemius. Tik derlingame 
dirvožemyje galėsime sėkmingai ir intensyviai auginti karpines žuvis. Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis vidutinio derlingumo dirvožemiuose įrengto tvenkinio 
natūralus produktyvumas (kiek per metus nešeriant žuvys gali priaugti svorio) 
netręšiant gali siekti iki 180 kg. Jei žuvis papildomai šersime ir minimaliai 
naudosime organines trąšas natūraliam tvenkinio produktyvumui pagerinti, 
nesiekdami profesionalios tvenkininės žuvininkystės produktyvumo aukštumų, 
galime planuoti užsiauginti iki 400-600 kg/ha žuvų per metus. Todėl kelių šeimų  
ar giminės poreikiams tenkinti užteks 20-50 arų tvenkinio. Juolab, kad tokio 
dydžio tvenkinį ekonomiškai naudingiausia išsikasti ir prižiūrėti. Aišku, jei yra 
galimybių, didesnis visada geriau.

Nelabai tinkami yra gryno smėlio ar durpiniai dirvožemiai. Pirmieji dėl 
skurdumo maistinėmis medžiagomis, o durpiniai – dėl žemos pH reikšmės 
(rūgštus vanduo netinkamas daugelio žuvų rūšių auginimui). Ir vis tik, jei smėlio 
dirvožemyje turėsime šaltavandenį, pratekantį tvenkinį, jis bus tinkamas auginti 
upėtakius ar kitas šaltavandenes žuvis. 

Tvenkinys įrengiamas žemiausioje, drėgniausioje sklypo vietoje. Prieš kasant 
tvenkinį, numatytoje vietoje pravartu pasidaryti keletą gręžinių, nors iki 1,5m 
gylio, gruntinio vandens lygiui nustatyti. Tokie parengiamieji darbai atliekami 
sausiausiu metų laiku, kai gruntinio vandens lygis žemiausias. Nesuklysite 
nustatinėdami vandens lygį sausą vasarą ir vėliau iškastame tvenkinyje ar kūdroje 
visada bus pakankamai vandens.

Gruntinio vandens lygio matavimo nebūtina atlikinėti, jei per sklypą teka 
upeliukas, išteka melioracijos surinktas vanduo ar veržiasi šaltiniai.

Tvenkiant upeliuką, būtina pasikonsultuoti su aplinkosaugos specialistais, nes 
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kai kuriais atvejais reikalinga gauti leidimus, paruošti projektą ir atlikti poveikio 
aplinkai įvertinimą, taip pat pateikti kitus dokumentus.

Renkantis vietą tvenkiniui, reikia įvertinti atstumą iki elektros įvado, numatyti 
galimybę ir įvertinti kaštus elektros linijai atvesti. Tvenkinio kasimo metu, 
panaudojant tą pačią kasimo techniką, galima pigiau ir greičiau iškasti tranšėją ir 
pakloti elektros kabelį.

Prieš kasant tvenkinį, reikia neskubant, gerai suplanuoti visus tvenkinio kasimo, 
kokybiškų, praktiškų vandens išleistuvų – vandens lygio reguliatorių (vienuolių) 
įsigijimo kaštus, aplinkos tvarkymo darbus (grunto išstumdymas, išlyginimas, 
krantų sutvirtinimas). Samdoma tik patyrusi tvenkinius kasanti įmonė, iš anksto 
suderama dėl galutinės kainos ir apmokėjimo būdo (ar valandinis, ar už visą darbą, 
ar ir su aplinkos sutvarkymu) ir garantijų. Reikia neužmiršti, kad, iškasus tvenkinį, 
lieka labai daug grunto ir dažnai nederlingo – didelė problema, kur jį padėti. 
Reikia iš anksto numatyti, kur gruntas bus paskleistas ar supiltas į kalvelę. Grunto 
stumdymo, lyginimo ar pervežimo darbai kainuoja brangiai.

Prieš kasant tvenkinį, derlingas dirvožemio sluoksnis sustumiamas į šalį. Vėliau 
jis paskleidžiamas iškasto tvenkinio dugne (natūralus tvenkinio produktyvumas) ir 
paskleidžiamas ant išlyginto, nederlingo iškasto tvenkinio grunto.

Iškasus tvenkinį ir užpildžius vandeniu, žuvinti neskubama. Būtina patikimoje 
laboratorijoje pasidaryti pilną hidrocheminę analizę. Pagal turimus duomenis jau 
galima planuoti ūkininkavimo strategiją, pasirinkti tinkamas auginti žuvų rūšis, 
kiekius, rinktis įžuvinamų žuvų amžių, dydį. 

Tvenkinio forma
Tvenkinio formą dažniausiai apsprendžia vietovės landšaftas.
Šiltavandenio tvenkinių tipo vandens telkinyje, kur įprastos šilumamėgės 

karpinės žuvys, eršketai ir šamai, tinkamiausia ir praktiškiausia rinktis ovalo, 
kvadrato ar stačiakampio formą. Nereikėtų labai žavėtis salų įrengimu nedideliuose 
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tvenkinukuose. Dėl skalaujamo kranto, slenkančio grunto greitai seklėja 
priekrantė, tvenkinukas vasarą perkaista, žiemą 
ledas įšąla iki dugno. Tokios seklios zonos nelabai 
tinkamos žuvims ar dekoratyviniams vandens 
augalams auginti. Jos tinkamos tik labai trumpam 
sezonui kaip nerštavietės ir mailiuko paauginimui. 
Mėgėjiškoje žuvininkystėje daug pigiau ir 
efektyviau pirkti tinkamo amžiaus, reikalingų žuvų 
rūšių kokybišką įžuvinimo medžiagą nei užsiimti 
žuvų veisimu patiems.

Šaltavandenio tipo (upėtakinis) tvenkinys, jeigu 
jis dar pratakus ir pakankamas vandens debitas 
ir ištirpusio deguonies kiekis žiemą, vasarą, labai tinkamas lašišinėms žuvims 
(vaivorykštiniai upėtakiai, palijos, margieji upėtakiai, lašišos, šlakiai ir kt.) auginti. 
Tačiau tokio tipo tvenkinys turi būti „upės“ tipo, t.y. ilgas, siauras. Pločio ir ilgio 
santykis neturėtų būti mažesnis 1:7.

Tvenkinio gylis

Karpinio, šiltavandenio tipo tvenkinio gylis turėtų būti iki 2,5 m gylio. Giliausia 
vieta turi būti prie vandens išleistuvo, jei toks yra, arba bet kurioje tvenkinio vietoje. 
Giliausioje vietoje vasarą yra šalčiausias vanduo, mažiau tinkamas žuvims greitai 
augti, o ir deguonies dažniau gali pritrūkti. Žiemą priešingai, čia šilčiausia ir jei 
ištirpusio vandenyje deguonies kiekis pakankamas – tinkamiausia vieta žuvims 
ramiai žiemoti. Tokios 2-2,5 m gylio žiemojimo „daubos“, „tvenkinio vagos“ 
galėtų užimti apie 20 procentų nedideliame tvenkinuke, o seklesnės zonos, 1,5-1,8 
m, kurios greičiau prašyla, geriau aeruojasi ir maišosi vanduo, turėtų užimti ne 
mažiau 2/3 tvenkinio ploto.

Tvenkinio gilėjimas prie kranto turėtų būti 300.
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Upėtakinio, šaltavandenio tipo tvenkinio gylis – ne taip svarbu, jei yra 
pakankamas vandens pratakumas. Gali būti nuo 1 iki 2 m gylio. Bet kadangi 
jis yra siauras ir statūs krantai, reikia iš anksto pasirūpinti, kad jie nenuslinktų. 
Tvirtinama betono plokštėmis, stambiais rieduliais, pinami medžio šakų pinučiai 
arba leidžiama augti juodalksniams, kad šie savo šaknimis sutvirtintų krantus.

Tvenkinio gilėjimas prie kranto gali būti ir labai status, tik reikėtų atsakingai 
įvertinti saugumo aspektu.

Tvenkinio pylimas

Tvenkinio pylimas turi būti pakankamai platus, tvirtas ir supiltas iš sunkesnio 
dirvožemio (molio, priemolio). Jei dirvožemiai laidūs vandeniui, per pylimo vidurį 
reikia įrengti plūkto molio užtvarą. 

Smėlio, durpės dirvožemiai labai laidūs vandeniui. Jei tvenkinys sausuoju metų 
laiku silpnai papildomas vandeniu, sunku palaikyti norimą vandens lygį tvenkinyje.

Negilių tvenkinukų (2-2,5m gylio) pylimo plotis viršuje turi būti platesnis nei 
3 m, o šlaitas ne statesnis nei 300. Priklausomai nuo grunto, gali reikti ir platesnio, 
lėkštesniais krantais pylimo. 
Konkrečioje situacijoje visada 
būtina pasikonsultuoti su 
hidrotechnikos specialistais.

Jei tvenkinys pratakus, 
vietovėje dideli pavasariniai 
polaidžiai ar po staigių liūčių 
galimi potvyniai, reikia labai 
atsakingai įvertinti, kur ir 
kaip nukreipti polaidžių 
vandenį, kad potvynio vanduo 
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neišgraužtų pylimo ir staiga neišleistų žemyn viso tvenkinio vandens ir žuvų. 
Dėl neteisingai suprojektuoto, pastatyto tvenkinio ir dėl sukelto potvynio 

galimi dideli nuostoliai teismuose dėl padarytos žalos kaimynams, gyvenantiems 
ar ūkininkaujantiems  žemiau jūsų tvenkinio.

Būtina suprojektuoti ir įrengti saugų ir pakankamo pajėgumo vandens 
pertekliaus išleidimą greta tvenkinio, o ne per jį.

Vandens išleistuvas – vienuolis

Tai pagrindinis pratekančio tvenkinio hidrotechninis įrenginys. Jis turi būti 
kokybiškas, patikimas, ilgaamžis ir lengvai, saugiai prižiūrimas.

Gali būti pagamintas iš armuoto, geros kokybės betono, metalo (senovėje buvo 
ąžuoliniai arba iškalti iš akmens).

Vienuolis įbetonuojamas į pamatą giliausioje vietoje, kuo arčiau pylimo (reikės 
trumpesnio vamzdžio po pylimu).

Nedideliam tvenkinukui (0,2-1ha) užteks 30-40 cm žandorų (pertvarinės lentos) 
pločio, Ø 160-200 mm išleidimo vamzdžio.

Labai praktiška, kai vienuolis turi tris eiles žandorų. Tuomet galima pasirinkti, 
iš kurios tvenkinio vietos (nuo paviršiaus ar nuo dugno) paimsime vandenį 
išleidimui iš tvenkinio. Dažnai žiemą reikia išleisti vandenį paimant jį nuo dugno. 
Ten mažiau deguonies, kaupiasi organika, nepalankios sąlygos žuvims žiemoti.

Ant vienuolio viršaus ir iš priekio reikia įrengti tankias, tvirtas grotas, kad 
netyčia neįkristų žmogus ar gyvūnas.

Dėl žmonių saugumo iki vienuolio viršaus reikia įrengti lieptelį ir turėklus. 
Lieptą galima panaudoti kompresoriui tvirtinti (vandens aeravimas, prisotinimas 
ištirpusiu deguonimi).
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Kaip ir kuo žuvinti

Žuvis geriausia įsigyti žuvininkystės ūkyje ir kuo anksčiau pavasarį. Kol dar 
šaltas vanduo, jas lengviau pervežti, jų dar yra trumpoje sezoninėje prekyboje ir 
jos dar neperkeltos į vasaros auginimo tvenkinius. Visada reikėtų pasidomėti ne 
tik apie kainas, dydžius ir rūšinį asortimentą, bet ir apie žuvų sveikatingumą, kaip 
su jomis elgiamasi gaudymo, laikymo, pardavimo metu, ar tvarkingi, neaštrūs 
gaudymo ir krovimo įrankiai, tara, ar žuvys fiziškai nežalojamos, kaip pakuojamos. 
Ar, prieš parduodant žuvis įžuvinti, atliekamos kokios nors profilaktinės priemonės 
prieš ektoparazitus. 

Nereikia susigundyti įsigyti žuvų, net ir už labai mažą kainą ar sukorus ilgą 
kelią, jei kyla įtarimų, kad žuvys serga ar mechaniškai sužalotos. Tokios žuvys 
gali tapti ligų šaltiniu ir kitoms, jūsų tvenkinyje jau gyvenančioms žuvims. Žuvis 
gydyti brangu, o kai kurių ligų mėgėjiškai ūkininkaujant, nenuleidžiant vandens iš 
tvenkinio – neįmanoma, todėl tai gali tapti didele problema ilgam. Jeigu jau taip 
atsitiko, kad parsivežus apžiūros metu pastebėjote ektoparazitus, reikėtų atlikti 
profilaktines voneles, t.y. 1 m3 tvenkinio vandens ištirpinti:

1 kg valgomosios druskos NaCl, 1 kg geriamosios sodos NaHCO3, 10 g kalio 
permanganato KMnO4,10 g chlorkalkių. 

Tokiame keturių komponentų tirpale, stebint žuvų savijautą, jas reikėtų palaikyti 
maždaug pusvalandį. Jeigu žuvis auginate ekologiškai, naudoti chlorkalkių 
negalima ir ekspoziciją reikėtų trumpinti iki 20 min.

Didesnes karpines žuvis galima trumpam, iki 5 min, panardinti į 5 proc. 
valgomosios druskos profilaktinę prieš ektoparazitus vonelę, bet reikia stebėti ir 
visada būti pasiruošus sutrumpinti ekspoziciją.

Tirpalų po vonelių procedūrų negalima išpilti į tvenkinį, nes atsigavę parazitai 
gali išlikti gyvi. 

Visada yra pigiau pirkti didesnes (dvimetes) žuvis, paauginti vasarą ir rudeniop 
jau žvejoti nepasiliekant žiemai ar susimažinti iki minimumo. Nušausite du 
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zuikius: jau pirmais metais turėsite smagią žvejybą, puikų produktą ant savo stalo 
ir nereikės vargti kovojant su žuvų dusimu žiemą.

Dažniausiai daroma klaida žuvinant nedidelį tvenkinuką – kai prisileidžiama 
visokiausių žuvų, kokių tik pagaunama aplinkiniuose ežeruose, upėse ar kūdrose 
pradedant karosais ir baigiant kuojomis, raudėmis ar net sauląžuvėmis. Įsitraukiama 
į tokį azartą, sakyčiau, savotišką „kolekcionavimą“: kuo daugiau, kuo įvairesnių. Iš 
to nieko gero nesigauna, žuvys sunkesnėmis žiemomis išdūsta, dėl to neįmanoma 
peržiemoti vertingesnėms žuvų rūšims (jautresnės vandens parametrams). O ir 
įleistos skursta, nes neišmatuojami karosiukų būriai ar sauląžuvių tuntai sušlamščia 
vertingą žuvų pašarą. Lieka tik piršto dydžio karosiukai, ir niekas daugiau neauga 
arba neperžiemoja antros žiemos.

Todėl žuvinimą reikia gerai apsvarstyti, suplanuoti ir labai nenukrypti nuo 
plano.

Jei tai naujai iškastas tvenkinukas ir dar nėra jokių žuvų, planuotis ir žuvinti bus 
daug paprasčiau.

Žuvų 
rūšys

Karpiai 
metinukai

30 - 
50 g

Karpiai 
dvimečiai

300 – 
500 g

Amūrai 
dvimečiai

300-
700 g

Amūrai 
trimečiai

700-
1000 g

Eršketai 
dvimečiai

700-
1000 g

Lydekos 
metinukės

90-
200 g

Šamai
200-

1500 g

10 arų 100 50 10 7 30 10 3

20 arų 200 100 20 15 60 20 5

50 arų 500 250 50 30 150 50 10

1 ha 1000 500 100 50 300 100 20
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Karpiai

Tai pačios populiariausios žuvys auginamos ne tik Lietuvos tvenkiniuose, bet 
ir Centrinės Europos valstybėse, Indokinijoje. Per daugiau nei tūkstantį metų 
trukusio selekcinio darbo Europoje, puikiai prisitaikė prie mūsiškų gamtinių 
sąlygų. Išvestos veidrodinės ir bežvynės (plikieji karpiai) veislės. Kiekviena šalis 
turi ir savo aprobuotas veisles. Ne išimtis ir Lietuva, turi savo karpių veislę Šilavoto 
karpis, pasižyminčią gerais augimo tempais, turinčią gerą atsparumą ligoms, gerą 
prisitaikymą prie Lietuvos klimatinių sąlygų ir pasižyminčią dideliu vislumu. 
Lietuvoje užauga iki 10-15 kg, retai pasitaiko rekordinio dydžio virš 25kg 

Mėgėjiškoje žuvininkystėje tvenkinuką rekomenduočiau žuvinti paaugusiais, 
dvimečiais karpiais kuo anksčiau pavasarį. Dvimečiai karpiai gali siekti siekti 250-
700g. Tokie karpiukai iki rudens geromis klimatinėmis sąlygomis, pakankamai 
šeriami, nesunkiai išaugs iki 1,5-2kg svorio. Suteiks daug gerų emocijų žvejojant ir 
turėsite puikaus, sveiko maisto ant kasdienio ar šventinio stalo.

Jei tvenkinys didelis ir pasirodytų per brangu pirkti didžiulį kiekį dvimečių, 
tuomet galima pirktis metinukus, sveriančius po 25-40g, bet reikės palaukti dar 
dvi vasaras kol galėsite žvejoti. Prisidės ir žiemos rūpesčiai, kad žuvys neišdustų, o 
taip pat apsaugos problemos nuo ilgapirščių, jei tvenkinys ne šalia namų.

Lynai.

Plikasis karpisVeidrodinis karpis Žvynuotasis karpis

 Lynai, tai labai gražios priedugnio 
žuvys, kurių yra ir geltonų – auksinė forma.

Tinkami žuvinti vandens telkinius, 
kuriuose sezoniškai trūksta deguonies. Jie, 
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po vijūnų ir karosų, mažiausiai reiklūs ištirpusio vandenyje deguonies kiekiui. 
Todėl gali būti ta vienintele rūšimo (po karosų) tinkančia žuvinti vandens telkinį, 
kuriame sistemingai trūksta deguonies ir kitos žuvys periodiškai išdūsta.

Tačiau nelabai tinka žuvinti kartu su karpiais. Pastarieji, jeigu jų gausiai 
įžuvinta, neprileidžia lynų prie pašarų ir šie badaudami lėtai auga, skursta.

Įžuvinus lynų monokultūrą, gerai šeriami auga sparčiai, tačiau augimo tempais 
vis tik atsilieka nuo karpių.

Augalėdės

  Amūrai.
Maitinasi aukštesniąja 

augmenija, žole, vandens 
augalais, jaunų nendrių 
ūgliais, jei trūksta maisto, 
gali pešti žolę nuo krantų. 
Jeigu kitos žuvys šeriamos 
grūdais ar kombinuotais pašarais, ima maitintis jais ir mažiau maitinasi žole. Tai 
gali būti priežastis dėl ko „nekovoja“ su nepageidaujama augmenija.

Dažnai įsigyjama dėl savybės mažinti augmeniją tvenkinyje, tačiau, kad būtų 
apčiuopiamas efektas, reikėtų įsigyti didesnes žuvytes, bent jau dvimetes, nuo 
300-500 g.

Plačiakakčiai. 
Filtratoriai, minta tuo, kas 

užkliūna žiaunų filtrų aparate. 
Tai smulkūs dumbliai, fito, 
zooplanktonas. Aukštesniųjų 
augalų, dumblo neėda!

Galima žuvinti tik jei vandens 
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telkinyje visą vasarą yra maisto, vanduo drumstas, gausu dumblių, fito, 
zooplanktono, kitaip badaus ir skurs. Netikslinga žuvinti į skaidrų, neturtingą 
maistu vandens telkinį. Bus tik veltui išleisti pinigai ir žuvys pasmerktos žūti dėl 
išsekimo ir bado.

Plėšrūnai
Starkiai.

Viena iš geriausių plėšrūnų 
rūšių kontroliuoti smulkių, 
menkaverčių žuvelių kiekius. 
Dėl savo palyginti nedidelės 
burnos nesukelia per 
didelio pavojaus didesnėms 
anksčiau įžuvintoms ir 
paaugintoms žuvims, bet 
geras biomelioratorius prieš 
karosiukus ir sauląžuves. 
Svarbu, kad jam tiktų esamos vandens sąlygos tvenkinyje.

Starkių galima įsigyti tik rudenį, šiųmetukų. Paprastai jie būna 10-15 g/vnt. 
Dvivasariai būna 100-200 g/vnt ir labai tinkami žuvinti.

Lydeka.
 Galima arba reikėtų įsileisti 

tik šiųmetukes arba metinukes 
~100-200 g/vnt ir tik  tada, 
jei įsiveisė daug karosų, 
jie susmulkėjo ir per juos 
neįmanoma nei pašerti, nei 
auginti kitų rūšių žuvų. 

Jei vanduo visiškai iš 
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tvenkinio neišleidžiamas, gali kilti problemų su jų išgaudymu ateityje. Problema 
dar ir ta, kad lydekos greit pasiekia 6-8 kg ir tokio dydžio plėšrūnei praryti 500 
g karpiuką – ne problema. O tvenkinio savininkui dilema, ar jis žuvis perka 
auginimui, ar lydekoms pamaitinti. Visada tą turėkite omenyje, kai galvosite apie 
įžuvinimą lydekomis.

Šamas. 
Šilumamėgė žuvų 

rūšis. Galima įsileisti, tik 
jei vanduo iš tvenkinio 
visiškai išleidžiamas 
ir galima išgaudyti, 
atrinkti per didelius 
šamus, kontroliuoti 
jų skaičių. Kitaip kils 
grėsmė beveik visoms 
tvenkinio žuvims. 
Šamas tvenkinyje 

nesunkiai ir greit pasieks keliolika – keliasdešimt kg ir niekas jam ne konkurentas.
Esant tvenkinyje šamams, bus išgaudytos visos varlės arba tupės įbaugintos ant 

kranto, bijodamos lįsti vandenin, o trūkstant maisto, gali pradėti dingti ir vandens 
paukščių jaunikliai, pvz. ančiukai.

Tiesa, šamus galima šerti kaloringais koncentruotais pašarais (upėtakių, eršketų 
pašarai). Turint pakankamą pašarų kiekį, šamai auga labai sparčiai.

Tvenkinio įžuvinimas skirtingais žuvų deriniais

Eršketų-lynų-starkių tvenkinys
Jei tvenkinys šiltavandenis, yra galimybė įsigyti kokybiškų kombinuotų pašarų, 

tvenkinyje mažai dumblo, kietas gruntas ir nėra smulkios augmenijos (maži 
įsipainioja į maurus), galima įsileisti eršketų – tai pagrindinė tvenkinio rūšis. Jei 
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yra galimybė, reikėtų rinktis besterius, sibirinius eršketas, sterles arba rusiškus 
eršketus. 

Besteris – belūgos ir sterlės hibridas. Iš belūgos paveldėjo greitą augimą, iš 
sterlės – ankstyvą brandą. Atsparus, neišrankus pašarui, nedaug kaulinių plokštelių.

Sterlė greitai auga, greitai bręsta ir greitai sustoja augti.
Sibirinis eršketas – atsparus gamtinėms sąlygoms, ilgoms žiemoms. Gerai auga.
Paminėtos rūšys atsparios ligoms, gerai ir be konkurencijos šeriami 

kombinuotais, kokybiškais pašarais (baltymų turėtų būti virš 40 proc.), auga 
greitai, žuviena delikatesinė, aukštos kokybės. Yra tik vienas niuansas: mūsų 
klimato sąlygomis ilgomis žiemomis sunkiai žiemoja metinukai, todėl optimalu 
pirkti pavasarį dvimečius ~700 g/vnt.

Lynai, gaudami koloringo pašaro ir neesant karpių, augs sparčiai.
Starkiai sukontroliuos lynų prieauglį ir neleis įsitvirtinti atsitiktinai 

patenkantiems karosams, sauląžuvėms ir kitoms menkavertėms žuvims.

Karpių-amūrų-lydekų tvenkinys
Paprastai karpiais žuvinami padumblėję, derlingi vandens telkiniai. Jie vasarą 

niekada nebus skaidrūs, todėl tai reikėtų įvertinti iš anksto. Jei norima, kad 
tvenkinio vanduo liktų skaidrus, skirtas vien tik maudymuisi, nežuvinkite karpiais, 
lynais, karosais.

Jeigu jūsų tvenkinys didelis, hektaras, keli ar daugiau, galima įsigyti kokybiškų 
karpių metinukų 25-50 g/vnt ir laukti mažiausiai pora metų, kol jie paaugs iki 
žvejojamų dydžio. 

Tačiau, jeigu jūsų tvenkinys – 20-50 arų, neverta laukti tiek laiko, apkrauti 
save žuvų priežiūros rūpesčiais žiemą. Žuvinkite dvimečiais po 300-500 g/vnt, jei 
pakankamai pašersite ir bus šilta, ilga vasara, rudeniop visi bus po 1,5-2 kg.

Amūrai leidžiami, jei reikia sukontroliuoti vandens ir priekrantės augmeniją.
Lydekos suleidžiamos antrais ar trečiais metais nepamirštant, jog po trijų 

metų jas visas reikės išgaudyti, kad nežalotų didelių žuvų ir galėtute vėl žuvinti 
dvimečius karpius auginimui, o ne lydekų pašarui.
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Žuvų šėrimas

išsekusios, nusilpusios. Iš pradžių jos pašarus ima vangiai, todėl reikėtų šerti sekliai 
ir stebėti, ar nelieka pašarų. Papildyti tik tada, kai bus suėsti anksčiau paduoti.

Karpiniame tvenkinyje intensyviau reikėtų pradėti šerti, kai pradeda drumstis 
vanduo – karpiai knisa gruntą, ieško pašaro.

Upėtakiniame tvenkinyje pratinti prie pašaro galima jau nuo +3C, o intensyviau 
pradedama šerti nuo +9C. Kiekvienas kombinuoto pašaro gamintojas pateikia 
šėrimo lenteles skirtingo amžiaus žuvims ir prie skirtingos temperatūros.

Žuvims dienai turi būti skiriama apie 3 proc. pašarų. Stengiamasi šerti tuo pačiu 
laiku, toje pačioje vietoje tikrinant, ar suėsti pašarai. Tai labai svarbu kasdien šeriant 
kombinuotaisiais pašarais, nes šie nesuėsti greitai genda ir gadina vandenį, teršia 
šėrimo vietą. Sezono šėrimo norma paskirstoma taip, kad didžioji pašarų dalis 
tektų gegužės – liepos mėnesiais, kuomet žuvys sparčiausiai auginasi raumenis/
mėsą, o ne rudeniop (antroji rugpjūčio pusė, rugsėjis), kai žuvys pradeda kaupti 
riebalų atsargas žiemai.

Kiekviena žuvų rūšis prisitaikiusi 
maitintis tam tikros rūšies pašarais. 
Karpius, karosus, lynus, (amūrus) 
galima šerti kombinuotais pašarais, 
grūdais (kviečiai, kvietrugiai), 
traiškytais saldžiaisiais lubinais, 
žirniais, nuo pietų stalo likusia 
duona, batonu.

Eršketus, upėtakius, starkiukus, 
šamukus reiktų šerti tik gerais, 
baltymingais pašarais. Jie yra 
brangūs, todėl nereikia prisileisti 
menkaverčių žuvų į savo tvenkinį.

Šerti pradedama ankstyvą 
pavasarį, nes žuvys po žiemos yra 
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Patogu, sąlyginai pigu ir geresnės žuvų skoninės savybės jas šeriant grūdais. 
Duodant dviejų dienų normą, galima šerti kas antrą dieną taip sutaupant laiko. 
Galima grūdus traiškyti, pamirkyti ar net virti (jei yra galimybės ir noro), tuomet 
geriau įsisavinami pašarai.

Labai patogu šerti ant šėrimo stalo: tai iš lentų sukaltas 1x1m skydas ant keturių 
kojų, apjuostas 5-7 cm borteliu ir panardintas po vandeniu maždaug 1m gylyje arba 
ant metalo karkaso iš tankaus nerūdijančio tinklo padarytas stalas, nuleidžiamas 
po vandeniu gerve.

Svarbūs mėgėjiškai žuvininkystei vandens parametrai (biotechnologinės 
normos karpinėms ir augalėdėms žuvų rūšims)

Hidrocheminiai parametrai rekomenduojama leidžiama
Ištirpęs deguonis >5 mg/l >4 mg/l
Aktyvi vandens reakcija pH 7,0–8,5 6,5-9,5
Sieros vandenilis 0 mg/l 0 mg/l
Laisvas anglies dioksidas <10 mg/l <30 mg/l
Laisvas amoniakas NH3* 0,01-0,05 mg/l <0,1 mg/l
Amonio azotas NH4 <1,0 mg/l <2,5 mg/l
Nitritai NO2 <0,2 mg/l <0,5 mg/l
Nitratai NO3 0,2-0,5mg/l <3mg/l
Fosfatai 0,2-0,5 mg/l <2 mg/l
Bendra geležis <2 mg/l <5 mg/l
Suspenduotos medžiagos <25 mg/l <25 mg/l
BDS 7 4,6–10,35 <10,35 mg/l 
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pH
Temperatūra C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7,0 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,34 0,37 0,40

7,1 0,23 0,26 0,27 0,30 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 0,46 0,50

7,2 0,29 0,32 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,50 0,53 0,58 0,63

7,3 0,37 0,40 0,43 0,47 0,51 0,54 0,58 0,62 0,67 0,73 0,79

7,4 0,47 0,51 0,54 0,59 0,64 0,68 0,73 0,78 0,84 0,91 0,99

7,5 0,59 0,64 0,68 0,74 0,80 0,85 0,92 0,98 1,06 1,15 1,24

7,6 0,74 0,80 0,85 0,93 1,00 1,07 1,16 1,24 1,33 1,44 1,56

7,7 0,92 1,01 1,07 1,17 1,26 1,35 1,45 1,55 1,67 1,81 1,96

7,8 1,16 1,27 1,35 1,46 1,58 1,69 1,82 1,95 2,09 2,26 2,45

7,9 1,46 1,59 1,69 1,83 1,98 2,12 2,29 2,44 2,62 2,83 3,06

8,0 1,83 2,10 2,12 2,30 2,48 2,65 2,86 3,05 3,28 3,54 3,83

8,1 2,29 2,50 2,65 2,88 3,11 3,32 3,58 3,81 4,09 4,42 4,77

8,2 2,86 3,12 3,32 3,59 3,88 4,14 4,46 4,75 5,10 5,50 5,94

8,3 3,58 3,90 4,14 4,48 4,84 5,16 5,55 5,90 6,33 6,82 7,36

8,4 4,46 4,87 5,15 5,58 6,01 6,41 6,89 7,32 7,84 8,44 9,09

8,5 5,55 6,05 6,40 6,92 7,45 7,98 8,52 9,04 9,68 10,40 11,20

Amonio jonų virtimas laisvu amoniaku (% kiekis) vandenyje priklausomai nuo pH ir 
temperatūros

Ištirpusio vandenyje deguonies kiekis
Žuvys, kaip ir visi kiti gyvūnai, kvėpuoja deguonimi. Deguonies trūkumas – 

viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų auginant žuvis tvenkiniuose, ir ypač 
nepratekančiuose, užželiančiuose, turinčiuose daug ištirpusios ir neištirpusios 
organikos. Ši problema itin aštriai pasireiškia karštomis, ramiomis, antros 
vasaros pusės naktimis, kai sužydi vienaląsčiai dumbliai, ir ilgomis, sniegingomis 
žiemomis, kai vandens telkinį ilgam padengia storas ledo sluoksnis ar net keli jo 
sluoksniai.
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Deguonies kiekis vandenyje mg/l karosai lynai Karpiai, 
amūrai

Lydekos, 
eršketai upėtakiai

Žuvų dusimas <0,5 <1 <1,5 <2-3 <3-4

Galimas minimalus, trumpalaikis 1,5 2 3 4 5

Pakankamas 3 3 4 5 7

Geras, optimalus >3 >3 >4 >5 >8

Reikalingas ištirpusio deguonies kiekis skirtingoms žuvų rūšims, gali kisti priklausomai nuo 
vandens temperatūros, atmosferos slėgio.

Trūkstant deguonies vasaros metu, reikia nedelsiant stabdyti žuvų šėrimą, 
didinti vandens pratekėjimą, jei tam yra galimybės, panaudoti vandens aeravimą. 

Jei vandens telkinys nepratekantis, neverta įsileisti per daug amūrų (kas dabar 
labai „madinga“) ir juos papildomai šerti žole. Taip greitai didinamas organikos 
kiekis tvenkinyje, telkinys greitai sensta, žiemą dažnos žuvų dusimo problemos. 
Nedideliame tvenkinyje amūrų reikia tik tiek, kad jie kontroliuotų povandeninę 
augmeniją. Papildomas šėrimas jiems nebūtinas, todėl reikia neperžuvinti ir kas 
keli metai kontroliuoti jų skaičių, biomasę.

Jei vandens telkinio terminis ir deguonies režimas nepalankus, neverta net 
bandyti žuvinti šaltvandenėmis žuvų rūšimis (palijos, upėtakiai). Vasarą jos žus 
dėl ištirpusio vandenyje deguonies trūkumo, aukštos temperatūros arba žiemą nuo 
deguonies trūkumo.

Esant ištirpusio deguonies vandenyje kritinei situacijai vasarą, vandens telkinys 
kalkinamas negesintomis kalkėmis. Taip sunaikinami vienaląsčiai vandens 
dumbliai, kurie tamsiuoju paros metu iškvėpuoja daug deguonies. Bet lazda turi 
du galus: sunaikinti dumbliai niekur iš tvenkinio nedingsta. Jie nusėda ant dugno 
ir pradeda irti. Puvimo bakterijos taip pat sunaudoja daug deguonies maitindamosi 
yrančiais dumbliais. Todėl kalkinimas, kaip kovos su žuvų dusimu priemonė, 
naudotina tik kraštutiniu atveju ir duoda trumpalaikį, kelių dienų efektą. 

Kalkinimui naudojamas negesintos kalkės nuo 2000 iki 200 kg/ha. 
Šalutinis poveikis – sunaikinama didžioji dalis natūralios pašarinės bazės (fito, 
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zooplanktonas), dėl aukšto pH gali būti pažeistos žuvų, ypač jaunų, žiaunos. 
Sumažėja žuvų, ypač mailiaus, augimo tempas mažų žuvų auginimo tvenkiniuose.

Temperatūra C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O2 mg/l (100%) 14,2 13,8 13,5 13,1 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,3 11,1 10,9 10,6

Temperatūra C 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
O2 mg/l (100%) 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,7 8,5 8,4 8,2

Deguonies tirpumo priklausomybė nuo temperatūros

Aeracija
Aeracija reikalinga vandenyje 

ištirpusio deguonies kiekiui padidinti. 
Tam naudojami fontanai, vandens 
siurbliai, specialūs aeratoriai, 
oro kompresoriai. Visiems šiems 
prietaisams reikalinga elektros energija, 
todėl kasant ir įrengiant tvenkinį reikia 
numatyti saugų elektros prievadą prie 
tvenkinio.

Pats pigiausias, paprasčiausias ir 
efektyviausias nedidelio tvenkinio 
aeravimo būdas – panaudoti oro 
kompresorių. 10 - 30 arų vidutiniškai 
ir tankiai įžuvintam tvenkiniui turi 
pakakti 20 – 100W oro kompresoriaus. 

Oro kompresorius patalpinamas į 
dėžę, pakeltą nuo žemės, kad neužpiltų 
per dugną vanduo ir gerai izoliuotą iš 
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viršaus, kad neužlytų lietus. Elektros instaliacija turi būti tvarkinga ir saugi.
Tiesiama storesnė, standi žarna ir pajungiamas vienas, du pakankamo 

pralaidumo difuzoriai, panardinami į 1 -1,2-1,8 m gylį.
Fontanas naudojamas tik vasarą. Be aeracijos, jis dar ir labai dekoratyvus 

nedideliame tvenkinyje ar baseine.
Vandens siurbliai naudoja sąlyginai daug elektros energijos, todėl jie naudotini 

tik žiemą, kai skubiai reikia gelbėti žuvis nuo dusimo. Vanduo žarna paimamas 
iš vienos eketės ir išpilamas tolėliau ant ledo, kur prigręžiota keletas ar keliolika 
ekečių. Sąlytyje su oru praturtinamas ištirpusiu deguonimi ir suteka per eketes po 
ledu.

Galima pasigaminti iš lentų kelių metrų ilgio lataką, dugne priskersuoti 
pagaliukų ir vandens srovę nukreipti į kitą eketę.

Pats efektyviausias aeracijos būdas – specializuoti, profesionalūs aeratoriai. 
Vieni – besisukančios mentės, kaip vandens malūno sparnai, taško purslais 
paviršinį vandenį, kiti būna kaip motorinių valčių varikliai, maišantys vandenį 
sraigtu-mentėmis, kiti naudoja Venturi principą, o dar kiti kombinuoti. Visi jie 
sukuria labai galingą vandens-oro purslų srautą. Žiemą jis greitai pratirpdo dideles 
eketes, greitai ir efektyviai prisotina vandenį ištirpusiu deguonimi. 

Ekečių gręžimas ir nendrių/šiaudų kišimas į jas – visiškai neefektyvus ir 
nenaudotinas.

Žuvų gaudymas 

Nuosavame vandens telkinyje žuvys gali būti gaudomos meškere, tinklu, 
bradiniu, bučiumi. Bet net ir nuosavame tvenkinyje neetiška, negalima žuvų 
gaudyti neršto metu.

Meškere gaudoma žuvų tik tiek, kiek reikia maistui, kiek jų bus paimta, suvartota. 
Negaudoma tik dėl malonumo gaudyti, o paskui paleisti. Dažnai vasarą atsitinka 
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taip, kad anksčiau sugauta ir 
paleista žuvis po kelių dienų 
nudvesia dėl patirto streso ar 
sužeidimų nuo kabliuko.

Labai nehumaniška gaudyti 
tol, kol kimba, pasinerti 
į azartą, o paskui didelį 
laimikį dalinti kaimynams, 
pažįstamiems ar sukti galvą, 
kur jas padėti. Tai nebrandus 
poelgis, neatsakingas 
požiūris į žvejybą, gyvybę. 
Tokie „svečiai-žvejai“ 
ypač nelaukiami tvenkinio 
šeimininkų.

Sužvejotos žuvys, kad 
ilgiau išliktų gyvos, laikomos 
specialiame tinkliuke ar 
varžoje vandenyje. O išėmus iš vandens ar parsinešus namo, svaiginamos per 
galvą kuokele ar sunkesniu pagaliu, kad nesikankintų ilgai dusdamos be vandens, 
deguonies. Po to perpjaunamas stuburas už galvos, taip žuvis nejaučia skausmo, 
akimirksniu be kančių miršta ir gali būti dorojama, toliau ruošiama maistui. 

Sugautų žuvų galima išsisaugoti ilgesniam laikui, keliems mėnesiams žiemai, 
pvz. Kūčioms ar pasninkui. Pasigaminama metalinio karkaso ir metalinio tinklo 
arba iš lentų su tarpais 1 kubinio metro dėžė su pakankamo dydžio dangčiu. 
Vėlai rudenį, atvėsus vandeniui, patalpinama 30-50 kg žuvų ir, reikalui esant, 
užtikrinamas tinkamas ištirpusio deguonies režimas. Žiemą išgręžiama, išpjaunama 
eketė, panardintas kompresoriaus difuzorius pratirpina didelę eketę ir iš varžos 
graibštu išgaudomos žuvys. 

Laikyti žuvis varžoje iki pavasario negalima, nes žuvys uždaroje erdvėje 
išsenka ir pavasariop jas pradeda pulti ligos. 
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Žuvų ligos
Ichtioftyrius

  
Tai labai klastinga liga. 

Sukėlėjas Ichthyophthirius 
multifiliis – žiuželinis pirmuonis. 
Užsikrėtusios žuvys atrodo kaip 
išbertos smulkiomis, baltomis 
manų kruopomis. Esant šiltam 
vandeniui, parazitai labai greitai 
vystosi ir išplinta. 

Labai jautrūs šamukai, ypač 
pavojinga mažoms žuvims 
(jaunikliams, šiųmetukams), jei 
masiškai užkrečiamos žiaunos, gali 
būti mirtina.

Gydymui vonelėse ar 
nedideliuose baseinuose, 
naudojamas vario sulfatas, kalio 
permanganatas, formalinas, 
valgomoji druska ir aukšta 
temperatūra (310C). Tačiau gydyti 
tvenkinyje – didelė problema. 
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Arguliozė
 
Ligos sukėlėjas 

Argulus – plokščias, 
apvalus iki 7mm 
dydžio vėžiagyvis, 
parazituojantis ant žuvų 
kūno ir žiaunų. Net keli 
parazitai jauniklius gali 
išsekinti ir pražudyti. 
Gydymui naudojamas 
kalio permanganatas, 
bet didesniame 
tvenkinyje tai ne visada 
efektyvu.
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Lerniozė
 
Ligos sukėlėjas 

Lernea – apie 15mm 
ilgio vėžiagyvis. 
Stipriai įsitvirtinęs po 
žuvies žvynu, todėl 
labai sunkiai nuimamas 
ar pasiekiamas gydymo 
priemonių. Dažniau 
pastebimas ant lašišinių 
žuvų, bet pasitaiko ir 
ant karpinių. Gydymas 
labai problemiškas, 
sunaikinamas tik laisvai 
plaukiojantis parazitas, 
kol dar nesurado šeimininko. Naudojamos kalio permanganato, valgomosios 
druskos, formalino vonios.
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Aeromonozė

   Ligos sukėlėjas Aeromonas bakterijų genties sukėlėjai. Liga dažniausiai 
pasireiškia pavasarį, po sunkios žiemos. Jei išsivysto ūmi forma, gali kristi didžioji 
dalis žuvų. 

Ant žuvų kūno išsivysto kraujosrūvos, žaizdos. Gali padidėti akys, išpūsti 
pilvą, pasišiaušti žvynai. Dažni pelekų ir šalinimo angos uždegimai. Žuvys tampa 
apatiškos, nereaguoja į aplinką, laikosi prie krantų, dažnai sugaunamos paukščių.

Sunkiai gydomos antibiotikais. 
Nesunaikintas visiškai ligos 
sukėlėjas greitai prisitaiko prie 
gydymo priemonės, įgyja atsparumą.
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Saprolegniozė

  Ligos sukėlėjas – 
Saprolegnia grybas. 
Tai labiausiai 
paplitusi grybinė 
liga, bet kol pas žuvis 
geras imunitetas, 
nėra stresų, 
išorinių pažeidimų 
– ligos sukėlėjas 
nepavojingas. 

P a s i r e i š k i a 
žuvims nusilpus (po 
ilgos žiemos), patyrus mechaninius pažeidimus (po grubaus gaudymo, perkėlimo, 
transportavimo), išsekus po kitų ligų kaip antrinė infekcija. 

Liga padengia žuvų kūną, žiaunas grybo hifais ir prasideda epidermio nekrozė. 
Dažna ir tretinė bakterinė infekcija.

Laiku pastebėjus 
ligos atsiradimą, 
reikia gerinti 
sąlygas, panaudoti 
p r i e šg rybe l in iu s 
gydymo preparatus.
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Daktyliogiriozė
Sukėlėjas Dactylogyrus 

– smulki, 1,5mm plokščioji 
kirmėlė, monogenėja 
– sunkiai pastebimas 
parazitas. Pažeidžia žiaunas. 
Žuvys tampa apatiškos, 
laikosi paviršiuje, žūsta 
nuo asfiksijos (uždusimo). 
P r o f i l a k t i n ė / g y d o m o j i 
priemonė – vonelės, 
1m3 vandens 200 ml 
formalino. Ekspozicija iki 
valandos. Reikia stebėti 
ištirpusio deguonies kiekį. 
Sunaikinami tik išsivystę 
suaugėliai, bet ne parazitų 
kiaušiniai.

 

Visada yra lengviau ir pigiau apsisaugoti nuo ligų 
nei jas gydyti. Todėl renkantis, kuo žuvinti ir iš kur 
įsigyti, reikia labai atsakingai įvertinti ir pasirinkti 

tik sveikas, gerai išaugusias žuvis.


