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A 

akytùmas – tinklinio audinio akies kraštinės ilgis, milimetrais, skaičiuojamas kaip 

vienuolikos kraštinių ilgių aritmetinis vidurkis arba specialiu įrankiu akytumui nustatyti. 

aktyvì žvejýba – žvejybos įranga vandenyje yra velkama (traukiama) žmogaus, variklio 

ar gyvūnų jėgomis. 

akùtės stãdija – žuvų ikrelio vystymosi etapas, kuriame aiškiai matomos 

besivystančios žuvytės akys, tačiau embrionas tebėra apgaubtas ikrelio apvalkalu. 

akvakultūrà – žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų organizmų auginimas gėlame arba 

jūros vandenyje, sudarant jiems optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas. 

anadròminė žuvìs – žuvis, kuri veistis (neršti) iš jūrinio vandens plaukia (grįžta) į upes, 

deltas ar kitus gėlo vandens telkinius. 

apatìnė pavarà – apatinė tinklo dalis, skirta pritvirtinti tinkliniam audiniui su į virvės 

audinį įpinta skirtingos gramzdinamosios galios švinine ar kitokia medžiaga. 

apmetamàsis tinklas – žūklės įrankis, kuriuo apmetama lanko pavidalo atviro vandens 

telkinio dalis, o tinklas traukiamas į valtį ar laivą. Toks tinklas išsiskleidžia kaip parašiutas ir 

uždengia žuvis. Juo žvejojama, kur lygus dugnas, negilu ir silpna tėkmė. Lietuvoje naudotas 

labai retai ir nepaplito. (Sinonimas gaubiamasis tinklas). Šiuo metu nelegalus žvejybos įrankis. 

 

B 

bendràsis léidžiamas sugáuti žuvų kiẽkis (BLSK) – žuvų ištekliams atkurti ir/arba 

išsaugoti taikomas didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantis sužvejotų žuvų kiekio principas.  

bendróji talpà (BT) – bendroji laivo talpa, nustatyta pagal 1969 m. Tarptautinę laivų 

matmenų nustatymo konvenciją. 

beñtosas – [gr. benthos – gylis], organizmų (augalų ir gyvūnų), gyvenančių vandens 

telkinių dugne, visuma. 

Bèrno konvencija – tai sutrumpintas Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos 

apsaugos konvencijos pavadinimas. Berno konvencija yra tarptautinis gamtinės aplinkos 

apsaugos dokumentas. Priimta 1979 m. rugsėjo 19 d. Berne (Šveicarija), įsigaliojo nuo 1982 m. 

birželio 1 d. 

bestubùriai – gyvūnai, priskiriami bestuburių tipui arba maža dalis chordinių gyvūnų, 

neturinčių tikrojo stuburo. 

bradinỹs – aktyvios žvejybos įrankis, ilgas, tankus tinklas žuvims gaudyti, kuriuo 

žvejota brendant (žr. dvibradis). Šiuo metu nelegalus žvejybos įrankis.  

bučiùkas vėžiáms gáudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm 

gaudyklė.  
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buveĩnių direktyvà – 1992 m. gegužės 21 d. ES Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl 

natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos yra pagrindinis visos Europos natūralių 

buveinių ir gyvūnijos bei augalijos apsaugos dokumentas. Jos tikslas skatinti biologinės 

įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius 

reikalavimus, prisidėti prie bendro subalansuotos plėtros siekio; išlaikyti biologinę įvairovę, o 

tam tikrais atvejais palaikyti ar netgi skatinti žmogaus veiklą. Vadovaujantis šia direktyva 

steigiamos specialios saugomos teritorijos, kurios kartu su paukščių apsaugai svarbiomis 

teritorijomis sudaro bendrą Natura 2000 tinklą. 

 

C 

CITES – nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija. Ji 

dar vadinama Vašingtono konvencija, nes čia buvo pasirašyta 1973 m. kovo 3 d. Lietuvos 

Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 9 d. 

CORINE programà – Europos sąjungos programa skirta surinkti kuo daugiau 

geografinių vietovių informacijos didžiosiose Europos sąjungos šalyse. 

 

D 

detrìtas – organinių medžiagų, plūduriuojančių vandenyje ar skęstančių į dugną 

visuma. 

draudžiamì žvejýbos būdai – žvejyba, naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar 

sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės 

šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo aparatus, taip pat žūklė duriamuoju, 

užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus 

galvą), smogiamuoju bei kitu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu.  

draudžiamì žvejýbos įrankiai  – elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei 

tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai. 

dreifúojantieji tinklái čiai – aktyvios verslinės žvejybos įrankiai, naudojami stambių 

žuvų žvejybai jūroje ar Kuršių mariose. 

druskingi vándenys – vandenys, kuriuose druskingumas didesnis nei 2 g litre vandens 

(2‰), tačiau mažesnis nei jūrinio vandens (30–38‰).  

dugnìnis plaũkiantysis tinklas – aktyvus verslinės žvejybos įrankis, kuriuo žvejojama 

pavasarį ir rudenį, kai vanduo šaltas ir žuvys laikosi giliau (žr. plaukiantysis tinklaitis). 

dugnìnis pórinis trãlas – dugninis tralas, kurį jūros dugnu lynais traukia (velka) du 

traleriai, plaukdami lygiagrečiai.  
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dugnìnis trãlas – žvejybinio tralo traukiamas siaurėjančio maišo formos žvejybos 

tinklas, skirtas gaudyti priedugnio žuvis ar kitus gyvūnus. 

dvìbradis traukiamàsis tinklas – žūklės įrankis. Trumpas tinklinio audeklo gabalas, 

pritvirtintas prie kuolų, traukiamas dviejų žmonių (naudotas tik kai kur Lietuvoje, šiuo metu 

nelegalus žvejybos įrankis). (Sinonimas dvibradis). 

dvimẽtė – peržiemojusi ir tvenkiniuose ar kitose talpose per žiemą iki kitų metų 

pavasario gyvenusi dvivasarė žuvis. 

dvisíenis tinkláitis – pasyvi žvejybos priemonė, pagaminta iš sintetinio tinklinio 

audinio, kuris pritvirtintas prie viršutinės keliamosios ir apatinės gramzdinančiosios pavarų, o 

vienoje kurioje nors jo pusėje pritvirtinamas daug retesnis tinklinis audinys, kad žuvys iš tos 

pusės patektų į susidariusią „kišenę“. 

dvivasãrė – vienerių metų žuvis, kuri tvenkiniuose ar kitose talpose auginama iki 

antrųjų metų rudens ar žiemos pradžios. 

 

E 

elèktros srovės aparãtas – elektroninis prietaisas, kuris modifikuoja akumuliatoriaus 

elektros srovę į aukšto dažnio impulsus ir skirtas žuvims apsvaiginti ir jas gaudyti. Draudžiamas 

įrankis, jį leidžiama naudoti tik išimties tvarka moksliniams tyrimams atlikti, vykdant Aplinkos 

ministerijos gamtosauginius projektus ar reproduktoriams sugauti griežtai kontroliuojamose 

sąlygose. 

ES buveĩnų direktyvà – vienas pagrindinių Europos sąjungos gamtosaugos projektų, 

skirtas apsaugoti virš 200 buveinių tipų (ypatingų tipų miškai, pievos, pelkės ir t.t.). 

estuãrija – užtvindomos upės žiotys, kur susilieja gėlas upės ir sūrus jūros vanduo. 

ežerìnis traukiamàsis tinklas – žūklės įrankis, kuriuo žvejojama apmetant atviro 

vandens plotą ir tinklą traukiant į krantą ar į valtis, arba žvejojant žiemą tinklas traukiamas po 

ledu. 

ežerinìs vénteris – pasyvios žvejybos priemonė (įrankis). Tai kūgio formos upinė arba 

ežerinė gaudyklė, pagaminta iš tinklinio audinio, apgaubiančio apvalų rėmą. Gaudyklė turi dvi 

piltuvo formos gerkles (vadinamas įgerkliais), kurios sujungtos tarpusavyje. Ežerinių gaudyklių 

(venterių) konstrukcija nesudėtinga: sumontuojami keli ratai žiedų, gaudyklė turi inkarus ir 

leidžiama į gilesnes ežero vietas ant dugno. 
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F 

fitoplanktònas – vienaląsčių dumblių ar melsvabakterinių ląstelių visuma vandenyje. 

 

G 

gaudỹklė – stacionarus žvejybos įrankis. Gaudyklės gaminamos iš medžio, metalo, 

tinklų, plastiko, gali būti pritvirtinamos arba ne.  

globójamos žuvų rū́šys – žuvų rūšys įrašytos į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 

1999, Nr. 33-970). 

gonãdos – žuvų lytinės liaukos. 

graĩbštas – samtinis įrankis, skirtas žuvims ar apskritažiomeniams, vėžiams bei uodų 

trūklių lervoms sugauti, įkelti į plaukiojimo priemonę ar išgraibyti iš bradinio ir traukiamojo 

tinklo. 

gramzdìklis – vamzdelio, žiedo, trikampio ar kitos formos svarelis iš sunkios 

medžiagos, skirtas tinklui gramzdinti. 

griežtaĩ sáugomų rū́šių są́rašas – 2010 m. kovo 29 d. pagal Lietuvos raudonosios 

knygos komisijos siūlymą Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas labai retų augalų, grybų ir 

gyvūnų sąrašas. 

gyvà žuvìs – žuvis, kurios kūno, žiaunų ar kiti judesiai yra natūralūs ir kuri reaguoja į 

išorinius dirgiklius bei natūraliai plaukioja vandenyje ar atlieka kitokius natūraliam žuvies 

elgesiui būdingus judesius. 

 

H 

HELCOM –  Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos 

apsaugos valdantysis organas. 

 

I, Y 

ichtiològinis draustìnis – vieta, kurioje negalima žvejoti ar bent gaudyti tam tikros 

rūšies žuvų.  

ìkras – žuvų veisimosi stadija nuo ikrelio susiformavimo gonadose patelės kūne iki 

apvaisinimo (embriono vystymosi pradžios). 

intensyviaĩ veĩsiamos žùvys – žuvys, įveistos pagal Žemės ūkio ministerijos ir 

Aplinkos ministerijos nustatytas žuvų įveisimo limituotai žvejybai normas. 
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invãzinė žuvìs – nevietinė rūšis, kuri buvo įvežta, įleista ar atsitiktinai pateko iš kitų 

regionų į tuos vandens telkinius, kuriuose anksčiau negyveno, tačiau dabar veisiasi ir plinta, daro 

neigiamą poveikį vietinių organizmų populiacijoms.  

iškrovìmo deklarãcija – laivo kapitono pateikiamas dokumentas, kuriame aprašoma 

iškraunama žuvis, nurodomas tikslus žuvų kiekis ir iškrovimo uostas. 

išskirtìnė ekonòminė zonà (išimtìnė ekonòminė zonà) – už teritorinės jūros esantis ir 

su ja besiribojantis rajonas kuriame visos pakrantės valstybės teisės ir jurisdikcija bei kitų 

valstybių teisės ir laisvės yra nustatytos atitinkamomis JTK Konvencijos nuostatomis. Išskirtinės 

ekonominės zonos plotis negali viršyti 200 jūrmylių nuo bazinių linijų, nuo kurių yra 

matuojamas teritorinės jūros plotis. 

izobatà – dinaminė kranto linija – žemėlapio linija, jungianti vaizduojamojo vandens 

baseino (ežero, jūros, vandenyno) vienodo gylio vietas; rodo dugno reljefą. 

 

J 

j ū́rin ės sáugomos teritòrijos Rytìnėje Báltijos j ū́roje – grėsmių jūrinėms NATURA 

2000 teritorijoms nustatymas ir stebėsena, šių teritorijų steigimas Baltijos šalių jūrinėse 

teritorijose, gamtotvarkos planų ir priemonių, galinčių sumažinti atsitiktinį paukščių ir žinduolių 

pagavimą, taikymas. 

j ū́rų šèlfas –priekrantinė vandenynų ir jūrų dalis iki 200 m gylio. 

 

K 

komèrcinių žuvų rū́šių pavadinìmų są́rašas – LR Žemės ūkio ministro 2008 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-22 patvirtintas komercinių žuvų sąrašas. 

 

L 

laisvóji ekonòminė zonà (LEZ) – ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta 

teritorija, kurioje įstatymu nustatytos ypatingos ekonominės ir teisinės ūkio subjektų 

funkcionavimo sąlygos. 

laĩvo talpà – laivo vidaus patalpų tūris, išreiškiamas registro tonomis. Skiriamos: 

bendroji (bruto) talpa, talpa žemiau denio ir grynoji (neto) talpa. 

leidìmas naudóti žvejýbos plõtą – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė jame 

nustatytomis sąlygomis naudoti žuvų išteklius ir organizuoti mėgėjų žvejybą tam tikrame 

valstybiniame žuvininkystės telkinyje. 
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lervùtė – žuvų vystymosi stadija nuo to laiko, kai pakankamai susiformavusi jauna 

žuvelė išsilaisvina iš ikrelio dangalo. 

Lietuvõs raudonóji knygà – tai teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje 

organizuojama retų ir nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos 

planai joms išsaugoti. 

Lietuvõs Respùblikos žvejýbos laĩvas – bet koks laivas su jame esančia verslinės 

žvejybos įranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų 

laivų registre arba Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įgaliotos klasifikacinės 

bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „Žvejybos laivas". Lietuvos Respublikos 

žvejybos laivas, žvejojantis jūrų vandenyse, turi būti įregistruotas Žvejybos laivų rejestre. 

Lietuvõs žuvininkỹstės vidaũs telkiniaĩ – Lietuvos teritorinė jūra ir išskirtinė 

ekonominė zona Baltijos jūroje, visi paviršiniai Lietuvos Respublikos vidaus vandenys, kurie 

naudojami žuvininkystei. 

limitúota žvejýba – saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų 

žvejyba, taip pat žvejyba vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė ribojama, arba žvejyba 

nestandartiniais įrankiais ir būdais pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką. 

 

M 

maĩlius – bendras žuvų jauniklių pavadinimas, paprastai juo vadinamos mažos žuvelės 

nuo išsiritimo iš ikrelių iki pirmosios vasaros pabaigos. 

mãstas – švaraus dugno vieta, pritaikyta žvejoti traukiamu tinklu, paprastai gaudant 

stintas Nemuno žemupyje.  

mažõs apimtiẽs príekrantės žvejýba – žvejyba laivais, kurių ilgis mažesnis nei 12 metrų. 

mėgė́jiška žvejýba – žuvų gaudymas mėgėjiškos žūklės įrankiais ir būdais laikantis 

mėgėjiškai žūklei nustatytos sugautų žuvų laikymo ir gabenimo tvarkos. 

mėgė́jiškos žvejybos įrankiai – visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių 

pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai (neviršijant Taisyklėse nustatyto jų 

skaičiaus limito), taip pat bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš 

vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai. 

mėgė́jiškos žvejybos taisỹklės – LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 

D1-337 patvirtintos, 2012 m. kovo 28 d. įsakymais Nr. D1-272 bei 2013 m. liepos 2 d. Nr. D1-

485 pakeistos bei papildytos taisyklės nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, 

organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba susijusią veiklą. 
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meškeriótojo bìlietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 

gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę 

mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai 

naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 

(Žin., 2005, Nr. 85-3189) ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė. 

meškeriótojo kortẽlė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 

gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę 

mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame 

organizuota limituota žvejyba. 

metinùkė – peržiemojusi šiųmetukė žuvis, auginama iki liepos mėnesio. 

mókslinių tyrìmų specialióji žvejýba – tai žuvų gaudymas moksliniams tyrimams ar 

stebėsenai, norint nustatyti jų gausumą, biomasę, augimo tempus, įmitimą, paplitimą, 

pasiskirstymą vandens telkiniuose, nustatyti migracijos dėsningumus, atlikti kitus mokslinius 

tyrimus, taip pat mokymo ir kolekcijų papildymo tikslais. 

 

P 

paaugìnta žuvìs – žuvies amžius nuo laisvojo embriono stadijos pabaigos ir mitybos 

išoriškai pradžios ir paaugintos 10 dienų ar ilgiau. 

pasitraukìmas iš žvejýbos – žvejybos laivo išbraukimas iš ES valstybės narės žvejybos 

laivyno rejestro; sąlygos nurodytos 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento Nr. 2371/2002 

15 straipsnio 1 dalyje. 

pasỹvūs žvejýbos į́rankiai  – verslinės žvejybos įrankiai, tvirtinami prie dugno arba ne, 

tačiau netraukiami į krantą ar į plaukiojimo priemones rankomis ar specialiais įrenginiais 

(statomieji, plukdomieji tinklai, ežerinės ar upinės gaudyklės (venteriai), vartos, nėginiai.  

pavarà – viršutinė ir apatinė tinklo virvės, prie kurių tvirtinamas tinklinis audinys. 

paviršìnis plùkdomasis tinklas – aktyvios žvejybos įrankis, kuriuo žvejojama upėse, 

paprastai vasarą, kai vanduo įšyla ir žuvys ieškosi maisto paviršiuje (žr. plaukiantysis tinklaitis). 

pelãginis trãlas – tai traukiamasis tinklas, skirtas gaudyti žuvis jūroje, kurios būriuojasi 

viduriniuose ar paviršiniuose vandens sluoksniuose. 

pirmìnis žuvininkỹstės prodùktų pardavìmas – pirminis didmeninis sužvejotų, apdorotų 

ar laive perdirbtų žuvininkystės produktų, iškrautų uoste, pardavimas arba pardavimas iš 

žvejybos bei kitų žuvininkystės produktus vežančių laivų. 



Žuvų biologija ir sandara, klasifikacijos pagrindai 

9 

 

 

pirmìnis žuvininkỹstės prodùktų supirkìmas – pirminis didmeninis sužvejotų, apdorotų 

ar laive perdirbtų žuvininkystės produktų, iškrautų uoste, supirkimas arba supirkimas iš žvejybos 

bei kitų žuvininkystės produktus vežančių laivų. 

plaũkiantysis tinkláitis  – aktyvios žvejybos tinklinis įrankis, naudojamas upėse, kai 

veikiamas vandens srovės plaukia kartu su vandens tėkme, jį žvejui prilaikant valtyje ar einant 

krantu. Gali būti vienasienis, rečiau trisienis ar rėminis. Šiuo metu nebenaudojamas, išskyrus 

specialiąją žvejybą. 

plūduras – tai kieto putplasčio ar kitos plūdrios medžiagos (medžio tošies, išdžiūvusios 

žievės, tuščiavidurio plastiko ar metalo) gabalas, kurios keliamoji galia atitinka žvejybos įrankio 

parametrus ar skirtas žvejybos įrankių žymėjimui. 

plūdrì virv ė – viršutinė tinklo dalis (pavara) su įpintomis į virvės audinį plūdėmis. 

prẽkinė žuvìs – gyva žuvis, kuri atitinka tam tikrą nurodytą svorį ir kitus Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus. 

 

R 

r ė́minis tinklas – pasyvus žvejybos įrankis, pagamintas iš sintetinio tinklinio audinio, 

kuris pritvirtintas prie viršutinės keliamosios ir apatinės gramzdinančiosios pavarų, o per šį 

audinį perveriant pritvirtinamos išilginės ir skersinės pertvaros, kad susidarytų stačiakampio 

formos „kišenės“, į kurias įsipainiotų iš bet kurios pusės patekusios žuvys. Paprastai naudojamas 

Kuršių mariose.  

 

S 

sáugomos žuvų rū́šys – žuvų rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, 

augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 

13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949) ir (arba) 

Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia 

steigti buveinių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 40-1513; 2006, Nr. 42-1531) 

arba saugomos pagal tarptautinius susitarimus.  

sáugomos žùvys – žuvys, kurios yra mažesnės, negu nustatytas verslinis dydis, arba 

kurių žvejyba visiškai ar tuo metu, tose vietose arba tokiais įrankiais yra draudžiama. 

sáugomų ir globójamų žuvų r ū́šių migrãcijos kelių są́rašas – Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu 

Nr.27/3 D-13 patvirtintas upių ar jų atkarpų, svarbių kaip žuvų bei apskritažiomenių migracijos 

keliai, sąrašas. 
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selektyvùs traukiamas tinklas – specialus žvejybinis tinklas, kuris skirtas tik tam tikro 

dydžio žuvims gaudyti, paprastai įsiuvant specialų intarpą, pro kurį smulkesnės žuvys gali 

išplaukti.  

selektyvùsis tinkláitis – pasyvi vienasienė žvejybos priemonė, pagaminta iš sintetinio 

tinklinio audinio, kuris pritvirtintas prie viršutinės keliamosios ir apatinės gramzdinančiosios 

pavarų, prie dugno tvirtinamas inkarais arba ne, kuris sudarytas iš skirtingo akytumo dalių, kurių 

ilgis 5 ar 10 metrų ir susiuvamas į vientisą įrankį ir naudojamas specialiajai žvejybai moksliniais 

tikslais jūroje ar gėluosiuose vandens telkiniuose. 

seliavìnis tinkláitis – pasyvi verslinės žvejybos priemonė, skirta gaudyti seliavas. 

Tinklaičio aukštis paprastai būna 6–12 m, tinklinio audinio akytumas – 18–30 mm. 

specialióji žvejýba (specialioji žvejyba mokslinių tyrimų tikslais) – tai žuvų gaudymas 

moksliniams tyrimams, stebėsenai, norint nustatyti jų gausumą, biomasę, augimo tempus, 

įmitimą, paplitimą, pasiskirstymą vandens telkiniuose, nustatyti migracijos dėsningumus, atlikti 

parazitologinius, ichtiopatologinius ir kitus mokslinius tyrimus bei mokymo tikslais. 

specialióji žvejýba žuvìvaisos tikslaĩs – tai žuvų gaudymas dirbtiniam veisimui, 

paauginimui, perkėlimui į kitus vandens telkinius, hipofizėms paimti, plėšriųjų žuvų 

reproduktoriams šerti bei biomelioracijos tikslais. 

stãtomasis tinklas – bendrinis verslinės žvejybos įrankio pavadinimas. Skirtas gaudyti 

įvairias žuvis, priklausomai nuo akytumo ir tipo. 

stìntinis tinkláitis – pasyvi verslinės žvejybos priemonė, skirta gaudyti ežerines stintas 

ar didstintes. Tinklaičio tinklinio audinio akytumas – 10–16, rečiau 18 mm. 

stìntinis traukiamàsis tinklas – žūklės įrankis. Išsiskiria didele keliamąja galia 

(didelėmis plūdėmis) ir didele gramzdinamąja galia (sunkiais svareliais). Stintinis tinklas 

anksčiau buvo kanapinis, storas, taigi, labai sunkus. Dabartiniai stintiniai tinklai gaminami iš 

sintetinių medžiagų, jų akytumas sparnuose siekia 10–12 mm, maiše – 4–6 mm. 

 

Š 

šalutìnis žvejýbos laimìkis – saugomų žuvų dalis atskirai žuvų rūšimis žvejybos laimikyje 

pagal skaičių arba pagal svorį, išreikšta procentais. 

šãminė gaudỹklė – pasyvios žūklės įrankis. Šios gaudyklės konstrukcija, išmatavimai ir 

naudojimo būdas iš esmės nesiskiria nuo labai didelių ežerinių gaudyklių – venterių be sparnų. 

Sudaryta iš 5–7 lankų. Skiriasi tik didesniu tinklinio audinio akytumu. Statoma pavieniui 

srauniose ir giliausiose upių vietose, prie dugno tvirtinama inkarais.  

šiųmetùkė – žuvis nuo žvynų atsiradimo iki pirmojo žiemojimo pabaigos. 
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T 

tárpiniai vándenys – paviršinio vandens telkiniai aplink upių žiotis, kurie yra iš dalies 

sūrūs, nes yra arti pakrančių vandenų, ir kuriems didelės įtakos turi įtekantis gėlas vanduo 

(direktyva 2000/60/EB). Šiai vandenų kategorijai Lietuvoje priskiriamos Kuršių marios (be 

Klaipėdos sąsiaurio) bei Kuršių marių gėlojo ir jūrinio vandens susimaišymo zona Baltijos 

jūroje. 

tarptautìn ė žvejýbos Báltijos jū́roje komìsija (IBSFC) – yra regioninės žuvininkystės 

valdymo organizacija, įsteigta 1973 m. Gdansko Konvencijoje dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių 

išsaugojimo Baltijos jūroje. 

teritòriniai vándenys – Lietuvos Respublikos pakrantės 12 jūrmylių pločio Baltijos 

jūros vandenų juosta, kuri sudaro Lietuvos Respublikos teritorijos dalį ir kurios ribas su 

kaimyninėmis valstybėmis nustato Lietuvos Respublikos tarptautiniai susitarimai. 

tinklas – tai stačiakampio formos tinklinis audeklas, pritvirtintas prie dviejų virvių, 

vadinamų pavaromis, į kuriuos įsipainioja žuvys.  

tinklìniai ne mėgė́jiškos žūklės į́rankiai  – tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji 

bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami 

tinkliniai įrankiai. 

tinklų žénklinimas – LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 

„Dėl plombos aprašymo patvirtinimo ir žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ 

nurodoma, kad visi pasyvūs verslinės žvejybos įrankiai turi būti paženklinti specialiomis 

plombomis. 

trãlas – siaurėjančio maišo pavidalo žvejybos tinklas. 

trãleris – žvejybos laivas žvejybai tralu. Pagal vandens talpą skirstomi į mažuosius (iki 

250 BT), vidutiniuosius (iki 900 BT) ir didžiuosius (daugiau kaip 900 BT). 

traukiamàsis tinklas – žūklės įrankis, kurį sudaro tinklinis audinys su įsiūtu per vidurį 

maišu, taip pat turi sparnus ir traukiamąsias virves. Susideda iš gabalų po 50 metrų, gali būti net 

kelių šimtų metrų ilgio ir keliasdešimties metrų aukščio. Matmenys priklauso nuo vandens 

telkinio ypatybių.  

trìsienis tinkláitis  – pasyvi žvejybos priemonė, pagaminta iš sintetinio tinklinio 

audinio, kuris pritvirtintas prie viršutinės keliamosios ir apatinės gramzdinančiosios pavarų, o 

abiejose jo pusėje pritvirtinamos daug retesnio tinklinio audinio dalys, kad žuvys iš bet kurios 

pusės patektų į susidariusią „kišenę“. 

tvenkinių žuvininkỹstė – žuvų veisimas, auginimas ir žvejyba žuvininkystės 

tvenkiniuose. 
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tvenkinỹs – dirbtinis vandens telkinys, kuris įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę 

vandentakyje, žemės paviršiaus įdauboje ar pylimu apsuptame plote.  

 

U, Ū 

ū́da – žūklės įrankis, kurį sudaro virvutė ar storas siūlas, ant kurio pavadėliais pririšti 

kabliukai. Skirtas gaudyti ungurius. Ūda turi kelias sekcijas. Kiekvienos sekcijos ilgis 100–200 

m, visa ūda tęsiasi net 1000–2000 m. Prie pagrindinės virvės rišami pavadėliai su kabliukais, ant 

kurių kabinamas jaukas smulki žuvelė. Prie galinių ūdos kilpų naktį pritvirtinami mirksintys 

plūdurai, dieną – gairelės su ryškios spalvos vėliavėlėmis. Lietuvoje anksčiau paplitęs gaudymo 

būdas dabar naudojamas tik retais atvejais kaip verslinės žvejybos įrankis, tik Kuršių mariose iki 

šiol tai įprasta ungurių gaudymo priemonė. (Sinonimas šniūras). 

ungurìnė ežerìnė gaudỹklė – pasyvios žvejybos įrankis. Tai vienu sparnu sujungtos 

dvi venterių gaudyklės. Prie gaudyklių prieangių, vadinamų katilais, prijungiami priešsparniai. 

Viena ungurinė gaudyklė sudaryta iš dviejų katilų, šešių venterių, keturių priešsparnių ir vieno 

centrinio sparno. Vienos gaudyklės aptvertas plotas vadinamas kiemu. (Sinonimas varta). 

ungurìnė ùpinė gaudỹklė – pasyvios žvejybos įrankis. Tai vieno venterio gaudyklė, 

prie kurios prieangio šonų prijungiami nukreipiantieji priešsparniai.  

ùpinis traukiamàsis tinklas – žvejybos įrankis. Anksčiau naudotas nuo ežerinio 

traukiamojo tinklo skyrėsi tuo, kad neturėjo per vidurį maišo žuvims. Dabar naudojamas 

verslinei stintų žvejybai pavasarį Nemuno žemupyje. 

ùždarosios recirkuliacìnės sistèmos – žuvų ar verslinių bestuburių (vėžių) auginimas 

specialiose talpose, vėsaus klimato juostoje, paprastai patalpose, cirkuliuojančiame ir biologinio 

filtro valomajame vandenyje nuolat kontroliuojamose, stabiliose sąlygose. 

užmetamàsis tinklas – pasyvios žvejybos įrankis. Užmetamieji įrankiai yra tie, kurie 

plaukiant valtimi apmetami dalyje akvatorijos ir po to traukiami į krantą. Pastaruoju metu 

nebenaudojami. 

 

V 

vandens telkinio savininkas – fizinis, juridinis asmuo ir Lietuvos Respublikoje įsteigti 

Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių 

įmonių filialai, kuriems nuosavybės teise priklauso paviršinio vandens telkinys. 

vandens bestubùriai – vandens bestuburiai, išskyrus vėžius ir nėges. 

vandens ìštekliai – konkrečioje teritorijoje (valstybėje, apskrityje, upės baseine ir kt.) 

paviršinio ir požeminio vandens telkiniuose (gelmėse) esantis vanduo, apibrėžtas kiekybės 

rodikliais. 
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vandens naudótojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, imantys iš vandens telkinio vandenį 

arba išleidžiantys į gamtinę aplinką nuotekas, taip pat naudojantys vandens telkinį įvairioms 

reikmėms (žuvininkystei, hidroenergetikai, laivybai ir kt.). 

vandens telkiniaĩ – Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona, teritoriniai 

vandenys, visi vidaus vandens telkiniai, kurie naudojami arba gali būti naudojami žuvininkystei.  

vandens telkinio valdýtojas – privataus vandens telkinio savininkas, taip pat valstybės 

ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka 

vandens telkinys perduotas patikėjimo teise.  

vartà – ungurinės gaudyklės, pritaikytos ungurių žvejybai ir naudojamos Kuršių 

mariose atmaina. Tai vienu sparnu sujungtos dvi-trys venterių gaudyklės. Prie gaudyklių 

prieangių, vadinamų katilais, prijungiami priešsparniai. Viena ungurinė gaudyklė sudaryta iš 

dviejų katilų, šešių venterių, keturių priešsparnių ir vieno centrinio sparno. Vienos gaudyklės 

aptvertas plotas vadinamas kiemu.  

verslinė žvejýba – žvejyba versliniais žvejybos įrankiais komerciniams tikslams. 

vėžiãgyviai – nariuotakojų tipo vėžiagyvių klasės gyvūnai, gyvenantys tiek sausumoje, 

tiek vandenyse. Žinomiausios grupės – vandens asiliukai, šoniplaukos, mizidės, krevetės, 

dešimtkojai vėžiai ir kalanidai. 

vidaũs vandens telkiniaĩ – visi Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje esantys 

paviršinio vandens telkiniai ir teritoriniai vandenys. 

vienà žvejýba – vieno fizinio asmens mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo 

atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos. 

vienasiẽnis stãtomasis tinklas – pasyvus žvejybos įrankis, kai prie viršutinės ir 

apatinės pavaros pritvirtinamas skirtingo akytumo tinklinis audinys. Plačiausiai naudojama 

verslinės žvejybos priemonė. Populiarus dėl universalumo ir lengvo naudojimo. Gali būti 

naudojamas įvairaus dydžio ežeruose, tvenkiniuose ar lėtos tėkmės upėse, dideliame gylyje ar 

seklumose, po ledu. (Sinonimas žiauninis tinklas). 

vienasiẽnis tinkláitis  – verslinės žvejybos įrankis, skirtas gaudyti įvairias žuvis, kurios į 

jį įsipainioja įkišdamos galvą ar dalį kūno. (Sinonimas žiauninis tinklaitis). 

viršutìnė pavarà – viršutinė tinklo dalis, skirta pritvirtinti tinkliniam audiniui su 

įpintomis į virvės audinį skirtingos keliamosios galios plūdėmis. 

 

Z 

zoobentosas – įvairių gyvūnų, gyvenančių priedugnyje, ant jo ar pačiame grunte 

visuma. 
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zooplanktònas – vandens storymėje pasyviai plaukiojančių bestuburių ar žuvų lervų 

visuma. 

 

Ž 

žvejybos plõto naudótojas – fizinis, juridinis asmuo ir Lietuvos Respublikoje ar 

Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių 

įmonių filialai, nuo 2013 m. gegužės 1 d. pagal Aplinkos ministerijos regioninių aplinkos 

apsaugos departamentų išduotus leidimus naudojantys valstybinį vandens telkinį. 

žvejybos leidìmas – Mėgėjų žvejybos įstatymo nustatyta tvarka vandens telkinio 

savininko ar žvejybos ploto naudotojo išduotas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė naudoti 

žuvų išteklius mėgėjų žvejybai. 

žvejybos limìtas – vandens telkiniui nustatytas didžiausias žuvų sugavimo arba 

žvejybos įrankių kiekis, arba žvejybos dienų skaičius, arba nustatytos žvejybos vietos. 

žuvininkỹstė – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra, 

žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu ir supirkimu susijusi veikla. 

žuvininkỹstės prodùktai – žuvys ir iš jų pagaminti produktai. 

žuvininkỹstės prodùktų gamìntojų organizãcija – juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir 

(ar) juridinius asmenis, kurie užsiima versline žvejyba arba akvakultūra ir pirminiu žuvininkystės 

produktų pardavimu, jei apdorojant ar perdirbant žuvininkystės produktus atitinkamos 

procedūros atliekamos žvejybos laivuose, pripažintas ŽŪM ar jos įgaliotos institucijos tam tikros 

rūšies ar rūšių žuvininkystės produktų gamybai (žvejybai ar akvakultūrai) bei prekybai ir 

siekiantis savo įstatuose (nuostatuose) numatytų šių svarbiausių tikslų – užtikrinti žuvų išteklius 

tausojančią žvejybą ir gerinti žuvininkystės produktų pardavimo sąlygas. Įgyvendindamas 

nustatytus tikslus, taiko šiuos būdus: gamybos planavimą pagal paklausą, gamintojų 

organizacijos narių pagamintų produktų pasiūlos ir tiekimo į rinką koncentraciją palaiko 

žuvininkystės produktų stabilias kainas, žvejybos metodus, užtikrinančius žuvų išteklius 

tausojančią žvejybą. 

žuvininkỹstės tvenkinỹs – hidrotechninis statinys (pylimai, krantų stiprinimo įrenginiai, 

vandens padavimo, nuleidimo ir dugno sausinimo kanalai, įleistuvai, išleistuvai, šliuzai, 

slenksčiai, pralaidos), įrengtas žemės paviršiuje, jo įdauboje, iškasoje arba upės vagoje ir 

naudojamas žuvims auginti ir veisti. 

žuvininkỹstės ū́kis – ūkio šaka, apimanti žuvų ūkio veiklą. 

žuvìvaisa – žuvų veisimas, paauginimas bei perkėlimas iš vienų vandens telkinių į kitus, 

taip pat reproduktorių gaudymas ir laikymas žuvų išteklių atkūrimo, palaikymo ir gausinimo 

tikslais. 
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žuvų aukciònas – sugautų žuvų produkciją priimanti gamintojų organizacija arba žvejų 

asociacija, kuri sandėliuoja žuvis, kol ji bus parduota žuvies perėmėjui, kuris pateikia perėmimo 

deklaraciją. 

žuvų augìntojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užsiima žuvų auginimu gėlame ar 

jūros vandenyje, sudarydami joms dirbtines mitybos ir gyvenimo sąlygas. 

žuvų ìštekliai – visos gėlųjų ir jūros vandenų žuvys, išskyrus dirbtinai auginamas žuvis, 

kurias žmogus naudoja arba gali naudoti savo poreikiams. 

žuvų ìšteklių apsaugà ir atkūrìmas – teisinių, techninių ir finansinių priemonių, 

padedančių išlaikyti stabilias, natūraliai atsikuriančias arba nykstančias žuvų populiacijas, 

visuma. 

žuvų ìšteklių apsaugà ir kontròlė – teisinės, materialios ir finansinės priemonės žuvų 

ištekliams apsaugoti. 

žuvų ìšteklių atkūrìmas – teisinės, materialios ir finansinės priemonės, padedančios 

išlaikyti stabilias, natūraliai atsikuriančias arba atkurti nykstančias žuvų populiacijas. 

žuvų ìšteklių naudótojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę naudoti žuvų 

išteklius. 

žùvys – visų rūšių žuvys, nėgės, vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai. 

žvejýba – žuvų gaudymas verslo, veisimo ar moksliniais tikslais ir visa kita veikla, 

susijusi su žvejyba, žuvų perdirbimu laivuose, pervežimu laivais ir pagalbinių laivų naudojimu. 

žvejýba atvirojè jū́roje – žvejyba vandenyse už valstybių teritorinių jūrų ir ekonominių 

zonų ribų, neutraliuose vandenyse, konvencijomis reguliuojamuose jūros žvejybos rajonuose. 

žvejýba nestandártiniais į́rankiais ir b ūdais – stintų ar nėgių žūklė tinkliniais 

samčiais, taip pat nėgių žūklė bučiukais. 

žvejýba sugáunant ir paléidžiant – mėgėjų žvejyba, užtikrinanti sugautų ir paleistų 

žuvų gyvybingumą, laimikį nedelsiant paleidžiant atgal į tą patį vandens telkinį. 

žvejýbos laivýnas – žvejybos, žuvų apdorojimo, transportavimo ir aptarnavimo laivų 

visuma. Priklauso visi versliniai laivai, refrižeratoriai. 

žvejýbos limìtas – žuvininkystės vandens telkiniui nustatytas didžiausias žuvų sugavimo 

kiekis arba žvejybos įrankių kiekis, arba žvejybos dienų skaičius, arba nustatytos žvejybos 

vietos. 

žvejýbos pajėgùmas – laivo talpa, išreikšta bruto tonomis (BT), ir jo galia, išreikšta 

kilovatais (kW) (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86 4 ir 5 straipsniai. Tam tikroms 

žvejybos rūšims Taryba gali pajėgumą apibrėžti ir kitaip, pvz., atsižvelgiant š laivo žvejybos 

įrankių kiekį ir (arba) dydį.). 
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žvejýbos pãstangos – žvejybos laivo pajėgumo ir laivo žvejybos trukmės sandauga; 

laivų grupės žvejybos pastangų suma. 

žvejýbos tinkláitis – pasyvi žvejybos priemonė, pagaminta iš sintetinio audinio, kuris 

pritvirtintas prie viršutinės keliamosios ir apatinės gramzdinančiosios pavarų, prie dugno 

tvirtinamas inkarais arba ne ir skirtas verslinei žūklei jūroje ar gėluosiuose vandens telkiniuose. 

Išskiriamos atskiros rūšys: dvisienis, trisienis, rėminis, selektyvusis, seliavinis, stintinis. 


