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Santrauka 

Siekiant tvariai eksploatuoti verslinių žuvų populiacijas nesukeliant pavojaus jų genetiniams 

resursams būtina sukaupti daug duomenų apie šių rūšių populiacinę-genetinę struktūrą. Iš viso 

tyrimams panaudoti 221 unguriai ir 262 ešeriai. Lietuvoje ir Latvijoje surinkti žuvų audinių 

pavyzdžiai tirti naudojant mikrosatelitinės DNR, mtDNR D-kilpos regiono ir mtDNR cyt b 

žymenis. Ungurių mtDNR analizei sukurtos originalios Ang1 ir Ang2 pradmenų poros. Remiantis 

disertacinio darbo metu atliktais Anguilla genties rūšių mtDNR D-kilpos regiono tyrimais, galima 

teigti, jog šiuo metu A. japonica ir A. rostrata rūšių, tiek tirtuose Lietuvos vidaus vandens 

telkiniuose, tiek Lietuvos teritoriniuose vandenyse nėra. Atlikti molekuliniai tyrimai rodo, kad 

europinio upinio ungurio populiacinė-genetinė struktūra pasižymi genetine mozaika, kurios 

susiformavimą lemia reproduktyviai izoliuotos grupės. Tarp natūraliai į Lietuvą ir Latviją 

atplaukusių ir introdukuotų Lietuvos ežeruose ungurių grupių statistiškai patikima genetinė 

diferenciacija nenustatyta (p > 0,05), tačiau skirtinguose Lietuvos ežeruose gyvenantys unguriai 

pasižymi skirtinga genetine įvairove. Atliktų Perca fluviatilis mtDNR D-kilpos regiono tyrimų 

rezultatai rodo, jog Drūkšių ežero ešerių populiacija statistiškai patikimai (p < 0,05) skiriasi nuo 

visų kitų Lietuvos ir Latvijos ešerių populiacijų. Nustatyta, kad nuo Lietuvos pietvakarinės dalies 

iki Latvijos centrinės dalies plyti kelių skirtingų ešerių genetinių linijų kontaktinė zona. Ešerių 

haplotipų paplitimo palyginimas Europos mastu atskleidė Baltijos šalyse gyvenančių ešerių 

populiacijų genetinės įvairovės ypatumus. 
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