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1. Įvadas

Lietuvoje yra apie 22 tūkst. (76,8 tūkst. km) upių, iš kurių tik 13,4 tūkst. km išliko natūralių,
iš jų – 4266,1 km ichtiologiniu požiūriu svarbių. Sovietmečiu dėl melioracijos ir tvenkimo Lietuva
prarado apie 70 proc. potencialių praeivių žuvų nerštaviečių, o tai lėmė ženklų šių žuvų populiacijų
sumažėjimą. Natūralių žuvų migracijos kelių apsauga ir migracijos sąlygų gerinimas yra vienas iš
būdų, kuris padeda atkurti ir gausinti natūralias žuvų populiacijas bei palaikyti upių gerą ekologinę
būklę pagal Bendrają vandens politikos direktyvą. Šiuo metu pagrindinės lašišinėms ir kitoms
svarbioms žuvų rūšims svarbios upės yra apsaugotos nuo naujo tvenkimo vajaus pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu
požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“. Tačiau Lietuvos upėse yra pakankamai
daug senų užtvankų, neturinčių migracijos įrenginių – žuvų pralaidų, užkertančių kelią žuvų
migracijoms.
Valstybė yra įsipareigojusi gerinti žuvų migracijos sąlygas, atstatant upių vientisumą ir taip
pasiekti gerą upių ekologinę būklę pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos tikslus. Būtinos
priemonės upių vientisumo atstatymui ir geros ekologinės būklės pasiekimui (žuvitakių statyba ir
migracijos kliūčių šalinimas) identifikuotos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planuose ir
priemonių programose.
Siekiant maksimaliai efektyviai atkurti upės vientisumą, užtikrinti sėkmingą žuvų migraciją,
prioritetas teikiamas visiškam kliūties pašalinimui, didelį dėmesį kreipiant ir į buveinių kompleksinį
atkūrimą. Tačiau užtvankų šalinimas būdamas pats efektyviausias migracijos kelių atkūrimo būdas,
taip pat kelia bene daugiausiai kontraversiškų reakcijų tiek vietos bendruomenių, tiek kitų
suinteresuotų šalių tarpe. Todėl šiems projektams ypač svarbi tinkama komunikacija pasitelkiant
gerosios praktikos pavyzdžius.
„Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės
gerinimas, siekiant atkurti upės vagą“ yra pirmasis didelės apimties ir sudėtingumo užtvankos
šalinimo projektas, galimai reikšmingai formuosiantis tolesnį tiek atsakingų institucijų, tiek
visuomenės supratimą ir poziciją apie tokių projektų naudą. Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti
kritiškai svarbų komunikacine prasme projektą reikia nusimatyti ir tinkamas projekto
efektyvumo stebėsenos apimtis ir struktūrą.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija ir rekomendacijos dėl:
-

Monitoringo programos tikslų: trumpalaikis ir ilgalaikis stebėjimas;

-

Apimčių: stočių tinklas, tiriami parametrai, periodiškumas;

-

Naujų technologijų integravimo galimybių: automatiniai žuvų registratoriai.
3

2. Aplinkos monitoringo pagrindiniai principai.
Aplinkos įvairių komponentų monitoringo (arba stebėsenos) bendrasis tikslas yra – vertinti
ir prognozuoti svarbių buveinių ir rūšių būklės pokyčius, natūralių ir antropogeninių veiksnių
poveikį jiems, sudaryti sąlygas priimti tinkamiausius sprendimus dėl buveinių ir rūšių apsaugos ir
atkūrimo.
Bet koks monitoringas turi tenkinti reprezentatyvumo, nuoseklumo, tęstinumo principus.
Reprezentayvumas – tinkamo metodo, stebėjimo rodiklio, stočių tinklo, laiko parinkimas.
Nuoseklumas yra svarbus keičiantis politinėms, technologinėms, ekonominėms sąygoms, turi būti
užtikrinamas tikslinių parametrų nepertraukiamas stebėjimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje Praeivių žuvų
monitoringo programa nuo jos pradžos 1998 metais ne kartą keitė pavadinimą, atakingas
institucijas, apimtis, bet esminės kritinės stotys buvo visą laiką tiriamos tuo pačiu metodu arba kitu,
kuris neįtakoja rezultato patikimumos ir nepertraukia duomenų laiko eilutės.
Aplinkos monitoringas gali būti:
Tiek esminių aplinkos parametrų (oro kokybė, miškingumas, upės debitas, žuvų populiacijos
būklė ir pan.) sisteminis ilgalaikis stebėjimas siekiant sekti ir prognozuoti vykstnčius natūralius
arba antropogennio poveikio sukeltus procesus;
Tiek tam tikrų taikomų veiklų ir priemonių poveikio sisteminis įvertinimas, kaip kad šiuo
atveju, norima įvertinti šalinamos užtvankos įtaka žuvų bendrijai ir atskiroms tikslinėms rūšims
aukščiau panaikinamos migracijos kliūties. Tai reiškia, kad stebimas parametras turi remtis
sistemišku vertinimu, specifiniai tiriamais rodikliais, kad atskirti taikytos priemonės poveikį nuo
kitų veiksnių poveikio arba natūralių ilgalaikių, didesnės apimties kaitos sąlygų.
Daugelyje ekosistemų atkūrimo veiklų, kaip elementariausia, bet tuo pačiu ir geriausia
praktika yra BACI (Before-After-Control-Impact) arba lietuviškai „Prieš-Po-Kontrolė-Poveikis“
principu vykdoma stebėsena (Green, 1979; Smokorowski, Randall, 2017). Šiuo būdu tyrimai yra
vykdomi teritorijoje Prieš poveikį (užtvankos pašalinimą), t.y. Salanto baseino dalis aukščiau
užtvankos, kurią pašalinus potencialiai pasikeis aukštupio bendrijos sudėtis, lašišinių žuvų
gausumas ir upės ekologinė būklė (Po laikotarpis). Kontrolės (Salanto baseino dalis žemiau
šalinamos Salantų užtvankos, kuriai pašalinta užtvanka poveikio potencialiai neturi daryti) ir
poveikio teritorijų (Salanto aukštupio baseinas) palyginimas (Kontrolė-Poveikis) leidžia suprasti ar
pasikeitimai Salanto aukštupio dalyje vyksta dėl užtvankos pašalinimo ar dėl kitų bendresnių
aplinkos kaitos veiksnių ir dėsningumų.
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3. Salanto baseino upių studijos pagrindiniai rezultatai, tolesnės monitoringo
programos pagrindimui
2021 metais buvo atlikta išsami žuvų bendrijos tyrimo Salanto baseine studija. Planuojant
ichtiologinės studijos tyrimą BACI principu, buvo atsižvelgiama į sekančius svarbius aspektus:
- Prieš-Po vertinimui yra pageidautina turėti bent 3 metų tyrimų duomenis prieš poveikį
(Smokorowski, Randall, 2017). Suplanuotas baseino žuvų bendrijų tyrimas suteiks
duomenų tik apie vienerių metų situaciją prieš užtvankos pašalinimą, o daugelyje stočių –
išvis pirmą kartą, nes Salanto aukštupio baseinas iki šiol buvo beveik netyrinėtas. Todėl
situacijos Prieš įvertinimui surinkta ir išanalizuota visa ankstesnių tyrimų medžiaga.
- Pagrindinė tiriamoji rūšis, kurios išteklių būklės reikšmingo pokyčio tikimąsi pašalinus
užtvanką yra upėtakis/šlakis Salmo trutta. Tai yra modelinė rūšis upių ekosistemų gerai
būklei identifikuoti, taip pat ši rūšis yra asocijuota su daugeliu kitų sveikos bendrijos rūšių.
Laimei, šios rūšies nuolatinio monitoringo nuo 1992 metų stotis yra ir Salanto baseine –
Blendžiava. Dar daugiau, ši stotis pasižymi viena geriausių ir stabiliausių Salmo trutta
populiacijų Lietuvoje. Todėl Blendživos populiacijos charakteristikos ir būklės dinamika
turėtų būti laikoma kaip referentinė, siektina visam Salanto baseinui.
- Bendram žuvų bendrijos įvertinimui, tiriant jos reakciją į sistemos pokyčius, yra
nustatomas Lietuvos žuvų indeksas (LŽI), pagal kurį vertinama upės ekologinė būklė. LŽI
apskaičiuojamas pagal tolerantiškų ir netolerantiškų aplinkos pokyčiams rūšių skaičių ir
santykinį gausumą bendrijoje lyginant su etaloninėmis sąlygomis natūraliose Lietuvos
upėse. Užtvakų veikiamos upės, paprastai aukščiau užtvankos, dažniausiai turi prastesnę
bendrijos struktūrą ir upės ekologinę būklę.
- Salanto baseino aukštutinė dalis (aukščiau Salantų) tiriama kaip poveikio zona ir žemutinė
dalis (žemiau Salantų) – kaip kontrolinė zona, turi esminius skirtumus buveinių struktūroje
ir potenciale lašišinėms žuvims. Kadangi pati Salanto upė, tekanti senslėniu, nėra
tinkamiausia buveinė šlakių jaunikliams, kaip pagrindinė kontrolinė upė, atitinkanti
Salanto baseino aukštupio tyrimo ruožų struktūrą bus Blendžiava. Papildomai, bendram
bendrijos būklės situacijos įvertinimui, tirti trys Salanto upės ruožai žemutinėje dalyje, juos
atrenkant pagal maksimaliai tinkamas salygas lašišinėms ir kitoms reofilinėms žuvims.
- Žuvų bendrijos tyrime didesnis dėmesys skiriamas Salanto aukštupio baseinui, nes per visą
baseino ichtiologinių tyrimų istoriją ši dalis buvo tirta vos tris kartus, o Salantas aukščiau
Salantų užtvankos – tik vieną kartą pačiame aukštupyje (aukščiau ir Tuzų užtv.).
- Salanto aukštupyje tyrimai koncentruoti į baseiną žemiau Tuzų užtvankos. Pašalinus
Salantų užtvanką teigiamo poveikio zona bus iki Tuzų užtvankos, kuri yra kita neįveikiama
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migracijos kliūtis. Salantas aukščiau Tuzų užtvankos taip pat ištirtas kaip aukštupio
baseino kontrolinė stotis.
- Visos tyrimų stotys atrinktos taip, kad geriausiai reprezentuotų reofilinių žuvų buveinių
struktūrą. Tokiame tiriamame ruože turi būti tiek žvyruotų (ir akmenuotų, jei įmanoma)
sraunumų, tiek ir gilesnių ramesnių ruožų, atspindinčių vyresnių upėtakių ir kitų bendrijos
rūšių buveines. Tyrimai vykdomi vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje, kuomet būna
paaugę lašišinių žuvų jaunikliai (standartinė lašišinių žuvų tyrimų metodika).
Taigi, tyrimamas pagal visus aukščiau suformuotus principus buvo atrinkta 14 tyrimų stočių:
4 stotys – žemiau Salantų užtvankos ir 9 stotys – aukščiau. Pačiame Salanate tyrimai atlikti 8
stotyse ir 6 – didžiausiuose intakuose (Blendžiavoje, Notėje, Bubine) (1 pav.).
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1 pav. Salanto baseino tyrimų vietų žemėlapis. Raudoni taškai žymi Salanto baseino ichtiologinės
studijos stotis: 1 – Salantas aukščiau geležinkelio tilto; 2 – Salantas ties Blendžiavos santaka; 3 –
Salantas ties Kalnaliu; 4 – Salantas ties Laiviais; 5 – Salantas ties Notės santaka; 6 – Salantas ties
Alksnės santaka; 7 – Salantas žemiau Tuzų užtvankos; 8 – Salantas aukščiau Tuzų užtvankos; 9 –
Blendžiava ties Gaivališke; 10 – Bubinas žemiau Laivių; 11 – Bubinas aukščiau Laivių; 12 – Notė
ties Baidotais; 13 – Notė ties Panotėnais; 14 – Notė ties Notėnais.
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Tyrimų rezultatai parodė, kad baseine sutinkama plačiai paplitusi ir geros būklės Salmo
trutta populiacija. Visose 14-oje stočių buvo pagauta upėtakių/šlakių individų (100 %
sutinkamumas) (2 pav.). Didžiausias gausumas nustatytas Salanto upėje žemiau Tuzų užtvankos –
net 22,6 ind./100m2! Taip pat tradiciškai aukštas gausumas fiksuotas Blendžiavoje (18,4
ind./100m2), nors lyginanat su ankstesniais metais (2017-2020 metų vidurkis buvo 32,6±3,5
ind./100m2) gausumas sumažėjo beveik dvigubai. Didelis gausumas nustatytas ir Notės aukštupyje
ties Notėnais – 16,7 ind./100m2. Baseine užfiksuotas populiacijos vidutinis gausumas siekė 7,2
ind./100m2 ir biomasė – 0,167 kg/100m2 biomasė. Populiacijoje absoliučiai dominuoja 0+
jaunikliai, kas parodo sėkmingą reprodukciją ir todėl didelį reprodukcinį potencialą šlakiams
naujose vdurupio buveinėse po užtvankos pašalinimo projekto įgyvendinimo.

2 pav. Salmo trutta populiacijos gausumo (N) ir biomasės (B) pasiskirstymas skirtingose 2021
metais tirtose baseino vietose.
Vertinant žuvų bendrijų struktūrą baseine, tai ji atitinka upių buveinių tipą ir bendrijos yra geros
sudėties, lemiančios gerą arba labai gerą ekologinę būklę pagal LŽI (2 lenetelė). Tik dvi iš 14 tirtų
stočių buvo vidutinės ekologinės būklės klasės.
Visų ruožų ekologinė būklė buvo gera arba labai gera (11 lentelė). Upės auktupio ir intakų
bendrijoje dominavo LITH ekologinei grupei priklausančios žuvys, neršiančios žvyruotame,
akmenuotame biotope. Visose bendrijose dominavo rainės, todėl daugeliu atveju buvo aukšti LITH
(N% ir sp.%) įverčiai. Tačiau labai aiškiai pasistebi, kad daugeliu atveju buvo žemas NTOLE, N%
įvertis, susijęs su upėtakių, srovinių aukšlių, kartuolių ir kūjagalvių sąlyginai nedideliu gausumu ir
santykinai nedideliu bendrijos gausumu šių indikatorinių rūšių bendrame gausume.
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Bendrijos žuvų gausumas,
N (ind./100 m2)

26,0

50,3

435,9

27,1

39,3

114,9

103,7

67,4

209,1

150,4

Upės atkarpos ekologinė
būklė pagal LŽI

Gera

Gera

Gera

L.gera

Vidutinė

Gera

Gera

Gera

Gera

+
5

Gera

6

46,2

5

Vidutinė

5

57,1

9

Gera

7

158,4

13

L.gera

13

265,0

15

+

Gera

Upėtakis
Kuoja
Šapalas
Strepetys
Žiobris
Paparastoji aukšlė
Srovinė aukšlė
Kartuolė
Gružlys
Šlyžys
Rainė
Saulažuvė
Paprastasis kirtiklis
Paprastasis kūjagalvis
Ešerys
Lydeka
Trispyglė dyglė
Devinspyglė dyglė
Lampetra nėgių lervos
Rūšių skaičius

Salantas ties Blendžiava

Salantas aukščiau geležinkelio

1 lentelė. Žuvų bendrijų Salanto baseino tyrimų vietose 2021 metais sudėtis, bendras bendrijos
gausumas ir pala LŽI apskaičiuota upės ruožų ekologinės būklės klasė.

Salanto baseino upių ichtiologinės studijos rezultatų pagrindu šioje ataskaitoje toliau
pateikiamos tolesnės rekomendacijos ir pagrindiniai monitoringo principai.

4. Salanto baseino ichtiologinių tyrimų programos pagrindai: apimtys ir
periodiškumas
Salanto baseino monitoringo programa kaip atskira veikla yra sunkiai įmanoma ilgalaikėj
perspektyvoj. Tokio tipo projektas gali ir turėtų turėti dviejų lygių ir tikslų stebėsenos programą.
Pirmas paremtas BACI principais, intensyvus pilnos apimties tyrimas, kad surinkti
maksimaliai informacijos apie užtvankos pašalinimo poveikį.
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2 lentelė. Salantų užtvankos pašalinimo poveikio stebėsena Salanto upės baseine. Siūloma struktūra
ir apimtys.
Programos aspektas

Aprašymas

Principas/tikslas

BACI (Before-After-Control-Impact) arba lietuviškai „Prieš-PoKontrolė-Poveikis“ principu vykdoma stebėsena (Green, 1979;
Smokorowski, Randall, 2017). Tikslas - nustatyti

ar užtvakos

pašalinimas paveikė žuvų bendriją: lyginama prieš (2021 m.) ir po
(2022-2024 (2026)) laikotarpiais kontrolinės ir poveikio zonoje
esančios

stotys.

Kontrolės-Poveikio

stočių

lyginimas

leidžia

sistemiškai įvertinti ar pasikeitimai Salanto aukštupio dalyje vyksta dėl
užtvankos pašalinimo ar dėl kitų bendresnių aplinkos kaitos veiksnių ir
dėsningumų.
Periodiškumas

Stebėsena vykdoma vieną kartą per metus, vasaros pabaigoje arba
rudens pradžioje, kuomet būna paaugę lašišinių žuvų jaunikliai.

Trukmė

Dvi alternatyvos: I aternatyva – 5 metai (2022-2026 m.); II alternatyva
– min 3 metai (2022-2024 m.). Lašišinių žuvų populiacijos yra
inertiškos, pasižyminčios homingo efektu, todėl per trumpą laiką
pastbėti ir suprasti poveikį gali būti neįmanoma.

Tyrimų metodas

Elektros žūklė, brendant, impusinės srovės aparatas.

Apimtys: tyrimų stočių
skaičius

I alternatyva:

II alternatyva:

visos 14 tyrimų stočių, tirtos 2021

mažesnis stočių skaičius,

metais, tiriamos tais pačiais principais,

optimizuojant poveikio

nežymiai pakoreguojant keletos stočių

stebėjimo ir kontrolės stočių

lokaciją, kad buveinių struktūra būtų

tinklą iki 7-9 vietų, išlaikant

reprezentatyvesnė.

tą patį erdvinį pa.dengimą ir
BACI principą. Siūlomos
stotys: Salantas ties
Blendžiava, ties Kalnaliu, ties
Laiviais (pakoregojant vietą),
ties Alksne, žemiau Tuzų,
aukščiau Tuzų, Bubinas
žemiau Laivių, Notė ties
Panotėnais ir ties Notėnais

Tiriamieji parametrai

Visos žuvų bendrijos nuotrauka, nustanat visų rūšių populiacinius
parametrus, L, l ir Q matavimas, amžiaus vertinimas migruojančioms
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žuvims, LŽI nustatymas. Matuojami standartiniai aplinkos parametrai:
apgaudymo plotas, vidutinis ir maksimalus gylis, plotis ir srovės
greitis, vandens temperatūra, ištirpusio vandenyje deguonies kiekis
(mg/l ir %), pH, vandens elektros laidis (μS/cm), dugno substrato
sudėtis, vagos ir šlaitų apaugimas augalais.
Papildomai šioje stebėsenos programoje tyrimų stotyse reiktų tirti
nėgių vingilių gausumą (ind./m2).

Kitas monitoringo lygmuo – nacionalinis ilgalaikės stebėsenos programa. Šios programos
metu tyrimų intensyvumas yra mažesnis skirtas tam tikriems aktualiems parametrams stebėti.

5. Nacionalinio monitoringo programos papildymo poreikis
Praeivių žuvų būklės monitoringas Lietuvos upėse vyksta nuo 1998 m. Anksčiau jis buvo
finansuojamas ir kuruojamas AM, šiuo metu, už programą atsakingas Klaipėdos universitetas,
kuruojantis vieną iš ŽŪM programų – nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Šalia
kitų žuvininkystės duomenų, jos rėmuose vykdoma iš lašišinių žuvų jauniklių apskaita upėse
elektros žūklės būdu. Už vakarų Lietuvos upių monitoringą atsakingas KU tyrimus vykdo 50-yje
nuolatinių tyrimų stočių. Viena iš šių stočių yra Blendžiavoje, kol reprezentuojanti didelio
potencialo Salanto baseiną.
Manome, kad atvėrus reikšmingą produktyvų Salanto vidurupio plotą, taip pat 2021 m. tyrimų
metu išsiaiškinus kokia geros būklės Salmo trutta populiacija yra paplitusi ne tik Blendžiavoje bet ir
visame baseine, nacionalinės monitoringo programos sąrašą reikėtų papildyti dviem tyrimų
stotimis:
- Salantas ties Alksne arba žemiau Tuzų užtvankos
- Notė ties Notėnais.
Stotys atrinktos pagal logistikos patogumą, paprastą privažiavimą, o taip pat pagal
didžiausią potencialą palaikyti produktyvias upėtakių/šlakių populiacijas (2 pav.).
Programos papildymas turėtų būti atliktas po sisteminės užtvankos pašalinimo poveikio
vertinimo studijos pabaigimo, t.y. po 3-5 metų.
Tyrimai būtų vkdomi elektros žūklės būdų, vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje, kartu su
visomis kitomis stotimis. Duomenys renkami tik apie Slamo trutta populiacijos būklė, kitų rūšių
populiacijos monitoringo metu nevertinamos. Duomenys teikiami tarptautinei ekspertų WGBAST
grupeir bei Europos komisijai.
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6. Naujų technologijų integravimo į monitoringo veiklas galimybė:
automatiniai žuvų registratoriai
Kad įvertinti migracijos per atkurtą vagą intensyvumą ir efektyvumą bei naujai atvertos
teritorijos įsisavinimą yra galimos kelios metodikos.
1) Naujai atvertos teritorijos, buveinių užėmimui, nerštaviečių naudojimui gali būti ir iki šiol
dažniausiai vertinamas populiacijos papildymas (r). Šiuo principu pagrįsta ir aukščiau išdėstytos
programos principai. Yra vykdoma jauniklių apskaita, populiacijos gausumo įvertinimas ir pagal
populiacijos gausumo bei sudėties dinamiką mes galime spręsti kaip aktyviai naujos buveinės
naudojamos, lyginant su situacija prieš užtvankos pašalinimą ir su kontrolinėmis teritorijomis, kur
priemonės poveikis nejaučiamas. Šiam vertinimui yra reikalingos didelės kompetencijos,
specializuota įranga (elektros žūklės aparatai ir kt.), arba lėšos samdyti išorinę eskertų paslaugą. Šis
metodas yra pagrindinis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos lašišų ir šlakių darbo grupėj (ICES
WGBAST), kur kiekviena Baltijos jūros šalis elektros žūklės būdu vykdo jauniklių apskaitą
bendram regiono lašišų ir šlakių išteklių būklės įvertinimui.
2) Nerštaviečių apskaita. Daug mažiau pasirengimo ir specilaių priemonių reikalaujantis
būdas, bet ne toks tikslus ir priklausomas nuo aplinkos sąlygų. Sunku užtiktinti nuoseklų, testinį
duomenų reprezentatyvumą. Iš kitos pusės šis vertinimas nereikalauja jokios specifinės įrangos,
specialių tyrimų leidimų, didelės specialios kvalifikacijos. Priemonė yra salyginai pigi. Lašišinių
žuvų neršto intensyvumas vertinams vizualiai, einant upės krantu arba brendant upe, ir skaičiuojant
užbaigtus (pilnai struktūriškai suformuotus) nerštinus lizdus ir įvertinant kiekvieno lizdo plotą (m2).
Lizdas nustatomas pagal būdingus požymius: rėvose ir sraunumose suformuotą šviesesnio
(švaresnio) žvirgždo – gargždo kaupą ir daugeliu atveju rausimo duobę prieš jį. Neršto
intensyvumas vertinamas pagal nerštaviečių tankį viename upės kilometre (vnt./km) ir panaudoto
dugno plotą viename upės kilometre (m2/km).
3) Kitas būdas, dar tik įsitvirtinantis, tai automatinis žuvų registratoravimas, kurio pagalba
fiksuojami į vieną ar kitą pusę (gali būti skaičiuojami tiek rituoliai, tiek reproduktoriai) plaukiantys
gyvūnai. Šis metodas paskutiniu metu WGBAST eskpertų iš įvarių šalių yra kombinuojamas kartu
su jauniklių apskaita vasarą, ir turint vienos upės atplaukiančių neršti reproduktorių, jauniklių, bei iš
išsivystančių rituolių, kurie po 2 metų upėje plaukia į jūra duomenis, galima vystyti sudėtingesnius
ir tikslesnius rituolių išeigosi ir išteklių būklės modelius. Aukštos kokybės duomenų apie smoltų ir
reproduktorių kiekius upėse poreikis yra apibrėžtas naujoje Europos Sąjungos Duomenų rinkimo
programoje, todėl Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (ICES) Baltijos jūros lašišų ir šlakių
vertinimo darbinės grupės (WGBAST) privalomosiose rekomendacijose yra pabrėžiama būtinybė
pradėti vertinti lašišų ir šlakių jauniklių tankį, išmigruojančių rituolių gausumą ir atplaukiančių
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reproduktorių kiekius modelinėse upėse (ICES WGBAST, 2015) Būtent pastarasis rodiklis yra
viena didžiausių spragų Lietuvos Praeivių žuvų monitoringo programoje.
Žuvų registravimui yra sukurta net keletas technologinių sprendimų, tačiau kiekvienas būdas
turi savo privalumus ir trūkumus bei yra riboto pritaikymo skirtingomis sąlygomis. Vistik, tai yra
tiksliausias ir efektyviausias neinvazinis praplaukiančių žuvų registravimo būdas ir automatinio
registravimo technologijos pakankamai dažnai yra naudojamos lašišinių žuvų apskaitai.
Automatinio žuvų registravimo tam tikro technologinio būdo pasirinkimas yra sudėtingas
uždavinys, ypač kuomet trūksta informacijos tinkamai įvertinti, skirtingo būdo privalumus,
trūkumus, įrengimo kainą ir kitas sąlygas. Pasirinkimas priklauso nuo daugelio objektyvių veiksnių,
tokių kaip tikslinė žuvų rūšis, vandens drumstumas, registravimo atstumas, darbas atviroje upės
vagoje ar žuvitakyje ir pan.
Žuvų registravimui yra sukurta net keletas technologinių sprendimų, tačiau yra salyginai
nedaug gamintojų, kurie pritaiko šiuos sprendimus kurdami žuvų registravimo įrenginius.
Kiekvienas būdas turi savo privalumus ir trūkumus bei yra limituoti pritaikymui skirtingomis
sąlygomis. Tarp dažniausiai naudojamų technologijų lašišinių žuvų apskaitai Vakarų Europoje ir
Šiaurės Amerikoje patenka:
1) hidroakustiniai;
2) elektrinės varžos
3) optiniai žuvų skaičiavimo/registravimo įrenginiai.
Hidroakustikos principas naudojamas dviejų tipų žuvų registravimo įrenginiuose:
daugiaspinduliniuose ir vienspinduliniuose (padalinto spindulio) sonaruose; o optiniai metotai
apima žuvų registravimą matomosios šviesos bangų spektro ir infraraudonųjų spindulių spektro
diapazone. Tam tikro technologinio būdo pasirinkimas yra sudėtingas uždavinys, ypač kuomet
trūksta informacijos tinkamai įvertinti, skirtingo būdo privalumus, trūkumus ir įrengimo kainą.
Visi, skirtingų technologijų elektroniniai žuvų registratoriai negali tinkamai savarankiškai
funkcionuoti, kiekvienai technologijai yra būtinos tam tikros sąlygos ir tam tik struktūros bei
inžineriniai sprendimai siekiant pilnai išnaudoti jų potencialą. Šiame darbe trumpai pristatomos
dažniausiai naudojamos žuvų registratorių technologijos, kartu su jų trūkumais, privalumais ir
pritaikymo galimybėmis. Pirmiausia apžvelgsime kaip kiekviena technologija veikia ir kokiomis
sąlygoms ji labiausiai tinkama.
Hidroakustiniai

žuvų

registratoriai.

Daugiaspindulinis

sonaras

(Multibeam

sonar).

Daugiaspinduliniai arba dar vadinami atvaizdavimo sonarai, veikia fiksuotame dažnyje skleisdami
iš keitiklio daug mažų akustinių spindulių (pvz., garsinių impulsų), o grįžusius spindulių atspindžius
paversdami į aukštos kokybės vaizdus. Programinės įrangos pagalba gauti vaizdai naudojami
sugeneruoti filmuotos medžiagos tipo vaizdą, kurį galima įrašyti ir paleisti iš naujo naudojant
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įvairaus pobūdžio programinę įrangą. Kaip pagrindiniai įrangos gamintojai, kurie gali tiekti sonarų
daviklius (transdiuserius) ir susijusią programinę įrangą: Teledyne BlueView (JAV) ir Sound
Metrics Corp. (JAV). Abu gamintojai siūlo skirtingus sonarų modelius, kurie varijuoja tiek kaina,
tiek techninėmis specifikacijomis. Atliekant literatūros apžvalgą bei konsultuojantis su
mokslininkais dirbančiais ir turinčiais patirties su sonarų įranga žuvininkystės srityje, sužinota, jog
dažniausiai naudojamas, efektyviausias ir labiausiai patikimas modelis – DIDSON 300, kurį gamina
Sound Metrics Corp (nuo 2017 metų DIDSON serijos modelių gamyba nutraukiama ir jį pakeis
naujesnės generacijos ARIS modeliai).
Vienas iš pagrindinių šios technologijos privalumų yra tas, kad jam nereikia daug
pritvirtinimo elementų ir nebūtini žuvų srauto nukreipimo elementai siekiant užtikrinti tinkamą
įrenginio veikimą ir duomenų kokybės surinkimą. Minimali investicija į įrangą šiai technologijai
apima: įrangos sandėliavimas ir laikymas, sonaro daviklis ir jo pritvirtinimo elementai
(priklausomai nuo vietos), ir duomenų kaupiklis (pvz., nešiojamas kompiuteris su operacine sistema
ir kietuoju disku), ir elektros šaltinis įengimo vietoje (gali būti prijungtas prie standartinio elektros
tinklo arba naudoti išorinę bateriją/akumuliatorių). Sonaro daviklio pritvirtinimas kiekvienai vietai
gali būti skirtingas (nėra universalaus varianto) ir kiekvienu atveju gali būti sukurtas ir pagamintas
vietoje. Sonaro daviklis gali būti pritvirtintas prie esamų statinių struktūrų, tačiau siekiant užtikrinti
efektyviausią įrenginio panaudojimą modifikacijos statiniuose yra pageidautinos. Taipogi įrenginys
gali būti pritvirtintas prie reguliuojamo vamzdinio laikiklio arba modifikuotų kopėčių.
Privalumai:
1.

Nesudėtingas naudojimas

2.

Aukštos kokybės, patikimi duomenys

3.

Galimybė naudoti įvairią programinę įrangą duomenų analizei

4.

Nesudėtingi inžineriniai reikalavimai ir sprendimai įrenginio sumontavimui

5.

Nedidelės sąnaudos priežiūrai

6.

Veikia dideliame vandens drumstume ir esant mažam arba dideliam vandens elektriniam

laidumui
Trūkumai:
1.

Didelė pradinė įrangos kaina

2.

Reikia aptarnaujančio ir prižiūrinčio personalo

3.

Būtinas tiesiogiai projungtas kompiuteris fiksuoti ir kaupti jame duomenis, todėl

pageidautinas internet ryšys.
4.

Gan didelės energijos sąnaudos

5.

Gautų duomenų apdorojimas imlus laikui

6.

Registratoriaus validacija neįmanoma esant labai dideliam vandens drumstumui
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7.

Būtinas personalas prižiūrėti ir apdoroti duomenis

8.

Būtinas specifinis upės dugno profilis ir dugno grunto kompozicija efektyviam veikimui.

4.1 pav. Sound Metrics kompanijos gaminami daugiaspinduliniai sonarai ARIS (kairėje) ir
DIDSON (dešinėje). Apačioje parodyta visa įrango komplektacija, akustinis vaizdas su
programine įranga ir montavimmo galimybės žuvitakyje arba atviroje upės vagoje. © 2016
Sound Metrics Corp. (www.soundmetrics.com).
Vienspinduliniai (padalinto spindulio) echolotai
Vienspinduliniai (padalinto spindulio, angl. split-beam) echolotai kartais naudojami įvertinti
žuvitakių efektyvumą (Brotherston, C.E 2002). Echoloto valdymo įrenginys generuoja aukštos
įtampos pulsus, kurie keitiklyje verčiami į garsines bangas (pingus) – tai esminis principas, kuriuo
veikia visi echolotai. Keitiklio generuojamos garso bangos sklinda vandenyje, o bangoms susidūrus
su skirtingo tankio objektu negu vanduo, yra atspindimos nuo jo ir grįžta atgal į keitiklį. Grįžusios
garso bangos keitiklyje vėl paverčiamos elektriniais impulsai, kurie echoloto imtuve sustiprinami ir
išfiltruojami. Tuomet imtuvas pateikia išvesties signalą, kuris gali būti išmatuotas ir įvertinama
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papildoma informacija. Echolotus kuriuos būtų galima pritaikyti žuvų migracijos registravimui
gamina du pagrindiniai gamintojai: BioSonics (DT-X AMS) ir Hyrdroacoustic Technologies Inc.
Echoloto davikliai gali būti pritvirtinti prie jau egzistuojančių struktūrų, žuvitakiuose arba
montuojami prie nešiojamų specialių laikiklių. Papildoma programinė įranga ir kompiuteris
duomenų kaupimui taipogi yra būtinas kuomet yra renkami duomenys. Minimali būtiniausia įranga:
Echoloto daviklis ir imtuvas, kompiuteris, daviklio tvirtinimo elementai/laikikliai, energijos šaltinis.
Echoloto pagrindiniai privalumai ir trūkumai labai panašūs į daugiaspindulinių sonarų. Echolotaų
išsaugojami failai užima mažiau vietos, įrenginiui nereikia dažno aptarnavimo (priklausomai nuo
hidrologinių sąlygų). Kaip didžiausius šios technologijos trūkumus būtų galima įvardyti
programinės įrangos tikslumą, atskiriant žuvis nuo vandenyje esančių šiukšlių, tikslus žuvies rūšies
ir dydžio nustatymas (ypač esant panašaus dydžio žuvims), norint nuotoliniu būdu stebėti, valdyti
įrangos veikimą būtinos papildomos trečiųjų šalių programinės įrangos ir įrengimai, taipogi nesant
papildomai programinei įrangai duomenų apdorojimas ir analizė užima daug laiko.
Privalumai:
1.

Nesudėtingas naudojimas

2.

Automatinio žuvų registravimo ir duomenų kaupimo galimybė

3.

Galimas nuotolinis valdymas

4.

Nesudėtingi inžinerinei reikalavimai ir sprendimai įrenginio sumontavimu

5.

Nedidelės sąnaudos priežiūrai

6.

Veikia dideliame vandens drumstume ir esant mažam ar dideliam vandens elektriniam

laidumui
Trūkumai:
1.

Didelė pradinė įrangos kaina

2.

Reikia aptarnaujančio ir prižiūrinčio personalo bei kompiuterio fiksuoti ir kaupti duomenis.

3.

Gan didelės energijos sąnaudos

4.

Gautų duomenų apdorojimas imlus laikui

5.

Registratoriaus validacija neįmanoma esant labai dideliam vandens drumstumui

6.

Būtinas personalas prižiūrėti ir apdoroti duomenis

7.

Būtinas specifinis upės dugno profilis ir dugno grunto kompozicija efektyviam veikimui
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Elektrinės varžos žuvų registratoriai. Elektrinės varžos registratorių veikimo principas
paremtas elektrinio laidumo pokyčių tarp elektrodų nustatymu. Žuviai praplaukus pro elektrodus,
signalas perduodamas į registratorių, kuris palygina žuvies judėjimą upės srove aukštyn ir žemyn
pašalindamas signalus sukeltus upe plaukiančių šiukšlių ar medžio šakų. Iš elektrinės varžos
technologija paremtų žuvų registratorių dažniausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje yra naudojami
Logie ir Mark serijos įrenginiai.
Esminiai šios technologijos privalumai – po įrenginio instaliacijos, ganėtinai mažos
kasmetinės aptarnavimo ir veikimo sąnaudos, ir ganėtinai patikimas duomenų apie migracijas
surinkimas (>90% tikslumas; McCubbing and Ignace 2000). Trūkumai: ganėtinai didelė pradinė
įrengimo kaina (priklausomai nuo vietos), taipogi davikliai turi būti validuojami siekiant įvertinti jų
tikslumą esant skirtingoms sąlygoms upėje (vandens lygis, srovės greitis, elektrinis vandens
laidumas, temperatūra ir pan.) ( Forbes et al. 1999). Elektrinės varžos tipo registratoriai
projektuojami taip, jog būtų išvengta situacijų kuomet varža tarp elektrodų maža pvz., žemas
vandens lygis, aukštas vandens savitasis elektrinis laidumas (>500 μS), ilgi elektrodai. Būtiniausia
įranga siekiant užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą: elektrinės varžos žuvų registratorius,
elektrodai/sensoriai, energijos šaltinis, valdymo skydas, patalpa įrangos saugojimui/sandėliavimui ir
duomenų apdorojimui nešiojamas kompiuteris.
Privalumai:
1.

Vidutinė įrenginio kaina

2.

Automatinis migruojančių žuvų registravimas ir duomenų kaupimas

3.

Galimybė nuotoliniu būdu parsisiųsti duomenis

4.

Nedidelės apimties duomenų archyvavimo failai ir didelės talpos duomenų kaupiklis

5.

Patentuota programinė įranga sutrumpina įrenginio validavimo laiką (Mark 12 modeliui)

6.

Mažos energijos ir įrenginio aptarnavimo sąnaudos

7.

Plačiai pritaikomas naudojimas, įvairūs sensorių tipai ir jų konfigūracijos labiausiai

tinkančios konkrečiai vietai
Trūkumai:
1.

Geriausiai veikia esant vandens elektriniam laidumui nuo 20μS iki 500 μS

2.

Būtinas kompiuteris ar kitas analogiškas įrenginys duomenų saugojimui, kaupimui.

3.

Atliekant įrangos validaciją, sunaudojama daugiau elektros energijos

4.

Trečiųjų šalių pagaminti elektrodai/sensoriai blokai (galimos didelės išlaidos)

5.

Galimai didelės inžinerinių sprendimų kainos.

6.

Geriausiai tinka nedidelėms ir vidutinėms upėms.
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Optiniai žuvų registratoriai. Optiniai registratoriai naudoja vertikaliai išdėstytus infraraudonųjų
spindulius fiksuoti per įrenginį praplaukiančias žuvis. Dėl limituoto atstumo kurį šviesa gali
nukeliauti vandenyje, infraraudonuosius spindulius skleidžiantys diodai ir imtuvai turi būti
lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu išdėstyti iki 1 metro atstumu. Dažniausiai papildomai yra
naudojamos tvoros nukreipti migruojančių žuvų srautą per registratorių, tačiau kuomet toks
įrenginys statomas ant žuvitakių to nereikia. Žuviai plaukiant per įrenginį šviesos perdavimas iš
diodų į imtuvus sutrikdomas ir įrenginys gali apskaičiuoti žuvies kontūrus, formą, dydį ir judėjimo
kryptį. Pagrindinė įranga reikalinga optinio įrenginio tinkamam veikimui: optinis žuvų
registratorius, energijos šaltinis, pritvirtinimo elementai.
Dažniausiai visame pasaulyje naudojamas optinio žuvų registravimo įrenginių –
Riverwatcher. Pagal gamintoją, Riverwatcher pasiekia apie 98% tikslumą registruojant ir daugiau
kaip 95% nustatant pro įrenginį praplaukiančių žuvų ilgį. Shardlow ir Hyatt (2004) atlikta studija su
Riverwatcher pasiekė >90% tikslumą, o esant labai geroms sąlygoms (geras vandens skaidrumas,
nedidelis pro įrenginį praplaukiančių žuvų skaičius ir mažai šiukšlių/nešmenų vandenyje) įrenginio
tikslumas gali siekti ir 100%.
Didžiausias šios technologijos privalumas – patikimi duomenys ir po įrengimo mažos
energijos ir veikimo sąnaudos. Trūkumas – įrengimo sąnaudos, sąnaudos dar išauga jeigu reikia
modifikuoti žuvitakį. Taipogi šiam įrenginiui reikalingas aptarnavimas (šiukšlių pašalinimui).
Įrenginio sensoriai turėtų visą laiką turi būti apsemti ir vengti oro burbulų, vandens sūkurių siekiant
išvengti trukdžių duomenų fiksavime ir jų geros kokybės užtikrinimui.
Privalumai:
1.

Vidutinė įrenginio kaina (įskaitant IR spindulių sensorių ir validacinę vaizdo kamerą)

2.

Automatinis žuvų registravimas ir duomenų kaupimas

3.

Galima atsarginę duomenų kopija

4.

Galimybė nuotoliniu būdu atsisiųsti duomenis

5.

Labai gera įrenginio programinė įranga (duomenų analizės galimybėms)

6.

Maži duomenų failai ir didelės talpos duomenų kaupiklis

7.

Mažos energijos sąnaudos

8.

Nedidelės sąnaudos registratoriaus priežiūrai

9.

Sensoriai projektuojami ir surenkami pačio gamintojo, kad būtų pritaikyta konkrečiai vietai

arba atitiktų užsakovo pageidavimus.
10.

Geriausia tinka mažuose ir vidutinio dydžio upėse ir žuvitakiuose

11.

Gali būti įrengta papildoma įranga, sensorių validacijai (papildomas foto tunelis su vaizdo

kamera)
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Trūkumai:
1.

Optimalus funkcionavimas kuomet vandens drumstumas < 90 NTU

2.

Įrenginio anga su sensoriais, per kurią turi praplaukti žuvis yra ganėtinai siaura (< 1 m),

todėl dažnai reikia papildomų inžinerinių sprendimų nukreipti žuvų srautą, bet įrengiant žuvitakyje
tai neturi reikšmės
3.

Plačiuose žuvitakiuose ar upėse gali reikėti keleto įrenginių, bei papildomų užtvarų

nukreipti migruojančias žuvis
Vaizdo kameros. Kelis dešimtmečius matomojo šviesos spektro vaizdo kameros dažnai naudotos
Šiaurės Amerikoje, JAV, kaip papildoma priemonė patikrinti žmogaus skaičiuojančio
migruojančias lašišas per laiptinį žuvitakį padarytas skaičiavimo klaidas arba padengti laiko tarpus
kuomet žmogaus prie žuvitakio nebuvo peržiūrint vaizdo įrašus. Šiandien, pasitelkiant į judesį
reaguojančius įrenginius ir vaizdo įrašus apdorojančia programinę įranga (kuri fiksuoja arba iškerpa
tik tuos vaizdo epizodus, kuomet pro žuvitakį plaukė žuvis) ši technologiją vis dar naudojama, bet
kaip priemonė fiksuoti kaip skaitlingai vyksta žuvų migraciją žuvitakiu, nes tokie duomenys kaip
žuvies dydis, kartais net rūšis yra nenustatomi arba tai labai sunku padaryti.
Svarbiausias šios technologijos principas – tai lyginant su kitomis minėtomis
technologijomis labai maža reikalingų įrenginių kaina. Trūkumai: vandens drumstumas, blogas
apšvietimas, atspindžiai nuo vandens paviršiaus ir vandens sūkuriai gali stipriai įtakoti surenkamų
duomenų kokybę ir pačios migracijos fiksavimo tikslumą. Taipogi vaizdo kameros turi būti
apsaugotos nuo vandens, o surinkti duomenys turi būti apdoroti rankiniu būdu, kas reikalauja daug
žmogaus darbo laiko.
Privalumai:
1.

Reikalinga įranga lengvai įsigyjama

2.

Reikalinga įranga lyginant su kitomis technologijomis sąlyginai nebrangi

3.

Nesudėtingas naudojimas
Trūkumai:

1.

Optimaliai funkcionuoja tik esant mažam vandens drumstumui < 30 NTU

2.

Gautus vaizdo įrašus reikia apdoroti rankiniu būdu arba papildoma programinė įranga

3.

Duomenų apdorojimas ir analizė imli laikui
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3 lentelė. Skirtingų įrenginių skirtų žuvų registravimui/skaičiavimui charakteristikų palyginimas
Charakteristikos

Vaizdo kamera

Vaki
Riverwatcher

ARIS/DIDSON

Pradinė įrangos kaina
5000 – 10 000
35 000
98 000
Žuvų elgsenos stebėsena
+
Netiesiogiai
+
Įvertina populiacijos dydį
+
+
+Galimybė atpažinti
+
konkretų individą *
Galima identifikuoti
+
+
+
žuvies rūšį
Fiksuoja ir išmatuoja
++
+
žuvies dydį
Fiksuoja mažesnes žuvis
+
+
+
Mobilus ar aktyvus žuvų
+
stebėjimas
Gali naudoti saulės
+
+
+
baterijas
Veikia drumstame
Ribota
+
+
vandenyje
Reikia apšvietimo
+
Veikia giliuose
+
vandenyse
Būtinos specifinės
struktūros žuvies srauto
+
+
nukreipimui
*- esant skiriamiesiems požymiams ar žymekliams ant žuvies kūno.

DT-X AMS
45 000- 50 000
+
++++
+
+
+
+
-

Išnagrinėjus aplinkinių kaimyninių regionų žuvų pralaidose esančius žuvų registravimo
įrenginius taip pat atsižvelgiant į technines galimybes, naudojimo ir priežiūros sąnaudas, kainos
ir kokybės santykį, ekonomiškiausia ir optimaliausia mūsų nagrinėjamiems žuvitakiams būtų
Riverwatcher žuvų registravimo sistema. Tai laiko patikrinti, iš esmės nesudėtingos konstrukcijos
ir aptarnavimo, bei vieni iš tiksliausių žuvų registravimo įrenginių visame pasaulyje. Todėl
sekančiame skyriuje plačiau aptarsime Riverwatcher technines galimybes ir pritaikymą
konkrečiuose žuvitakiuose.
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Automatinio žuvų registravimo įrenginio diegimo ir naudojimo Salanto upėje galimybė.
Riverwatcher automatinis žuvų registratorius naudojimas ir aptarnavimas

Riverwatcher yra montuojami žuvų pralaidose, užtvankose, gaudyklėse ir panašiose
vietose, kur visos žuvys praeina pro upę. Riverwatcher skirtas stebėti žuvų migracijai. Naudojama
infraraudonųjų spindulių skenavimo technologija ir aukštos rezoliucijos kamera, kurių pagalba yra
įmanoma atpažinti skirtingas rūšis ir vykdyti žuvų skaičiavimą iš nuotraukų ir siluetų atvaizdų.
Riverwatcher yra naudojama daugiau nei 300 vietų visame pasaulyje, įskaitant Islandiją,
Skandinaviją, Airiją, Didžiąją Britaniją, JAV, Kanadą, Ispaniją, Portugaliją, Lenkiją, Čekiją,
Vokietiją ir Šveicariją.

pav. Riverwatcher sistema ir fiksuojami duomenys (šaltinis: http://www.riverwatcher.is/ )
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Pagrindinės savybės:
1. Skaičiuoja žuvis daugiau nei 98% tikslumu;
2. Kiekvienos žuvies dydžio nustatymas didesniu nei 95% tikslumu;
3. Valdymo punkte išsaugojamas kiekvienos praėjusios žuvies vaizdas, galimybė skaičiavimus
tikrinti kada tik reikia vėliau;
4. Fiksuojamas kiekvienos praėjusios žuvies pro skenerį data ir laikas;
5. Dažnais intervalais matuojama vandens temperatūra;
6. Skenerio elektroniniai prietaisai yra apsaugoti storu plastikiniu rėmu;
7. Elektros energijos šaltiniais gali būti tiek saulės baterijos, tiek akumuliatoriai;
8. Skaičiuotuvas gali būti labai lengvai pritaikomas visose žuvų pralaidose, užtvankose,
gaudyklėse ir panašiose vietose;
9. Duomenų saugojimas ir pateikimas per kompiuterines programas;
10. Galima nuotolinė kontrolė telefonu ar internetu;
11. Riverwatcher gali būti naudojamas kartu su video kamera;
Privalumai:
1. Pagal sugavimų ir migracijos intensyvumo duomenų palyginimą galimybė nustatyti žuvų
eksploatavimo normas;
2. Galimybė palyginimas žuvų migracijos intensyvumą metų bėgyje;
3. Įvertinami augimo ir paleidžiamų smoltų rezultatai;
4. Skirtingų aplinkos veiksnių vertinimas;
5. Žuvų pralaidos efektyvumo vertinimas;
6. Vertingi duomenys geresniam žuvininkystės valdymui;
7. Identifikavimas žuvies rūšies, lyties, laukinės, dirbtinai išveistos ir kt. iš aukštos kokybės
skaitmeninių nuotraukų;
8. Galimybė sujungti keletą skaičiuotuvų tarpusavyje upėse kuriose nėra žuvitakių.
9. Fototunelis užtikrina užtiktina optimalų skaitmeninių nuotraukų ir vaizdo kokybę

Veikimo principai
Riverwatcher sudaro rėmo vidinėje pusėje pritvirtintos dvi skaitytuvų plokštės (20x60cm)
nutolusios viena nuo kitos 10-45 cm atstumu. Skaitytuvo viduje šviesos diodai siunčia
infraraudonuosius spindulius į imtuvą kitoje sienelės pusėje. Kuomet žuvis plaukia per šviesos
spindulių zoną/tinklelį gaunamas žuvies vaizdinio siluetas, kuris vėliau panaudojamas skaičiuojant
ir įvertinant kiekvienos žuvies svorį. Kiekvienas vaizdinys yra išsaugojamas valdymo bloke, kurio
duomenis galima tikrinti bet kada vėlesniu laikotarpiu. Valdymo blokas gali būti tiesiogiai
sujungtas su kompiuteriu, kuriuo bet kuomet galima apdoroti jau surinktus duomenis.
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Įrengimas
Įrengimo vieta turi būti pasirinkta taip, kad kuo minimaliau butų pakeista upė ir visos
migruojančios žuvys praeitų pro sktaitytuvą. Dažniausiai įrengimo vietos yra įvairaus tipo
žuvitakiai iar upių susiaurėjimai. Įrengimo sąlygos gali kisti priklausomai nuo vietos, tačiau
daugeliu atveju naudojamos metalinės grotos, kurios nukreipia migruojančias žuvis į skaitytuvą,
nestabdant vandens srovės tėkmės. Metalinių grotų strypai turi būti pakankamai tvirti, kad
nepraleistų praplaukiančių žuvų ir užtikrintų maksimalų vandens patekėjimą bei minimizuotų
šiukšlių užsilaikymą ant grotų. Galimybė įrenginį montuoti atokiose vietovėse, kur nėra vietinio
elektros tinklo. Pakankamą elektros energijos tiekimą užtikriną saulės baterijos ar gilaus ciklo
akumuliatoriai.
Nuotolinis valdymas
Riwervatcher gali būti pasiekiamas nuotoliniu būdu. Ši parinktis leidžia vartotojams
kontroliuoti ir patikrinti skaitytuvo būseną taip pat atsisiųsti duomenis iš Riverwatcher tiesiogiai į
kompiuterį nebūnant prie pačio įrenginio. Reguliarus nuotolinis elektros energijos tiekimo,
užsikimšimo dėl šiukšlių ar galimų skaitytuvo pažaidų patikrinimas minimizuoja skaitytuvo
netinkamo veikimo ar visiško neveikimo riziką. Taip pat dažnas duomenų parsisiuntimas mažina
atsisiuntimo laiką kartu sumažėja perkeliant failus galimų nesklandumų rizika.
Programinė įranga
Riwervatcher programinė įranga naudojama iš skaitytuvo gautų duomenų analizei ir
pateikimui. Yra galimybė sudaryti migracijos modelius pagal gautas ilgio grupes ar tam tikrame
paros laike. Galimybė temperatūros ir kiekvienos žuvies siluetų vaizdinių analizei.
Kameros prijungimas
Riwervatcher gali būti suprojektuotas kartu su skaitmenine kamera sistema skirta
praplaukiančių pro skaitytuvą žuvų vaizdo įrašymui ar fotonuotraukos padarymui. Skaitytuvas
aktyvuoja kamerą ir padaromos kiekvienos žuvie 1-5 fotonuotraukos ar trumpas vaizdo klipas.
Tuomet kompiuteris automatiškai susieja gautus vaizdinius su kita informacija esančia duomenų
bazėje (žuvies dydžio, praplaukimo laiku, praplaukimo greičiu, vaizdiniu siluetu temperatūra).
Fototunelis
Yra rekomenduojamas, siekiant užtikrinti aukšta vaizdinių kokybę, nepaveiktą dienos
saulės šviesos. Standartinis tunelio dydis yra 160 x 105 x 63 cm (L x W x H), kartu jame įmontuota
skaitmeninė kamera, apšvietimo ir skaitytuvo įrenginiai. Optimalus kamera, apšvietimo ir
skaitytuvo išdėstymas leidžia gauti geriausią, kokybiškiausią vaizdinį.
Kvalifikacija
Vaki Riverwatcher sistemos technikas būtų atsakingas už duomenų atsisiuntimą ir įrangos
priežiūrą bei visų procedūrų detalų protokolavimą. Tam, kad užtikrinti sėkmingą ir patikimą
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duomenų surinkimą Vaki Riverwatcher technikas turėtų atitikti keletą pagrindinių reikalavimų:
turėtų aukštesnįjį bakalauro universitetinį išsilavinimą (ichtiologijos, biologijos ar ekologijos
srityse) ir ne mažesnę nei dviejų metų profesine patirtį žuvų biologijos srityje taip pat turėti
kompetencijos ir patirties taikant bei naudojant:
•

įvairių žuvų jų buveinių tyrimo metodus;

•

gebėti identifikuoti gėlųjų vandenų žuvis, ypač lašišines;

•

povandeninės fotografijos išmanymas;

•

darbo su įvairiomis kompiuterinėmis duomenų bazėmis išmanymas;

•

biologijos srities lauko tyrimų išmanymas.

Riverwachter aptarnavimo grafikas
Riverwacher sistema eksploatavimo periodu turėtų būti tikrinama iki trijų kartų per savaitę
(pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį) ypač esant sudėtingoms hidrologinėms sąlygoms (aukštas
vandens lygis, daug nešmenų). Kiekvienos savaitės antradienį ir ketvirtadienį būtų analizuojami ir
redaguojami išsaugoti praplaukusių žuvų pro registratorių išsaugoti duomenys. Atsakingas paskirtas
technikas būtų atsakingas kada sistemą reikėtų tikrinti ir aptarnauti. Sistema galėtų būti
aptarnaujama ir kitokiais dienų intervalais priklausomai nuo susiklosčiusios situacijos. Žemiau
esančioje lentelė pateikiamos metinės detalesnės, maksimalios Riverwatcher sistemos aptarnavimo
sąnaudos.

7. Žuvų registravimo sistemų įrengimo ir eksploatavimo kainų palyginimas
Kaip labiausiai tinkamos vietos, kuriose būtų tikslinga įrengti migruojančių lašišinių žuvų
registratorius – žuvitakiai. Tačiau tai galima daryti ir vagos susiaurėjimuose, todėl teoriškai būtų
galimybė įrengti Salante buvusios užtvankos vietoje.
Lentelė. ARIS Explorer 1800 ir Riverwatcher žuvų registratorių sąnaudų įrengimui, aptarnavimui ir
duomenų analizei palyginimas.
ARIS Explorer 1800
Riverwatcher su video bloku
Įrenginių kaina su instaliacija ir
103 000 €
35 000 €
papildoma įranga
10-ties metų naudojimo ir
47 900 / 47 200 €
78 300 / 77 600 €
aptarnavimo kaštai
Bendra įrenginių ir 10-ties metų
150 900 / 150 200 €
113 300 / 112 600 €
laikotarpio aptarnavimo kaina
Tauragės/Kavarsko žuvitakiuose
Pastaba: paskaičiuotos sąnaudos eksplotuojant Riverwatcher ir ARIS Explorer 1800 sistemas 2
mėnesius per metus (lašišų ir šlakių migracijos per žuvitakius metu).
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Atlikus žuvų registratorių techninių galimybių studiją, įvertinus įrengimo, aptarnavimo
kaštus ir kainos/kokybės santykį, bei konsultuojantis su aplinkinių šalių specialistais vykdančiais
migruojančių neršti suaugusių lašišinių žuvų apskaitą, prieita išvada, jog tinkamiausi įrenginiai yra,
Vaki Riverwatcher. Rekomenduojamos Vaki Riverwatcher žuvų registravimo sistemos privalumai
geriausiai išnaudojami, kuomet sistema įrengiama dirbinių baseinėlių tipo žuvitakiuose ar ant
vertikalių gelžbetoninių konstrukcijų žuvitakių pabaigoje. Šiuose žuvitakiuose Riverwatcher
įrenginio įrengimas, o esant būtinybei ir perkėlimas į panašaus tipo žuvitakį reikalauja minimalių
žuvitakio modifikacijų ir minimalių investicijų į papildomas struktūras reikalingas nukreipti žuvų
srautui (kas neigiamai įtakoja ir pačią žuvų migraciją). Įrengiant kitokio tipo žuvitakiuose ar upės
vagoje Vaki Riverwatcher sistemos aptarnavimo ir įrengimo kainą gali išaugti.
Dėl didelės pradinės įrenginio Soundmetrics ARIS 1800 sistemos kaina net ilgalaikėje
perspektyvoje (10-metų eksploatavimo laikotarpyje) išlieka didesnė (nors eksploatavimo sąnaudos
yra apie 40% mažesnės) nei Riverwatcher. Tačiau ARIS 180 sistema dėl mažų investicijų į
infrastruktūrą, reikalavimų papildomiems įrenginiams, mobilumo bei pritaikymo galimybes
skirtingo tipo plačiuose žuvitakiuose ir net galimybės naudoti upės vagoje tinkamas įrengti tokiuose
žuvitakiuose kaip: Belmonto, Šyšos. ARIS Explorer 180 sistemos eksploatavimo periodu
didžiausios sąnaudos numatomos ne pačios sistemos priežiūrai, bet duomenų analizei, kadangi
šiukšlių pašalinimas ir aptarnavimas šio tipo įrenginiui yra minimalus, lyginant su kito tipo
įrenginiais.
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