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Gamtos tyrimų centras

1. DARBO PAVADINIMAS
EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS,
MONITORINGAS 2010 M
Steb÷jimų vykdytojai: Šalies saugomų teritorijų specialistai.
Ataskaitos reng÷jai: Gamtos tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas Liutauras
Raudonikis, biolog÷ dr. Jurgita Sorokait÷.
2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Darbo tikslas: Vykdyti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti
teritorijas, monitoringą.
Uždaviniai:
1. Atlikti surinktų duomenų apie Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai
būtina steigti teritorijas, gausą bei pasiskirstymą už PAST ribų analizę.
2. Įvertinti duomenis apie Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina
steigti teritorijas, gausą bei pasiskirstymą PAST ribose.
3. Atlikti surinktų duomenų apie Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai
būtina steigti teritorijas, gausą bei pasiskirstymą PAST ribose analizę.
4. Įvertinti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti
teritorijas, apsaugos būklę PAST.
5. Pateikti rekomendacijas d÷l vykdytų tyrimų efektyvumo ir reprezentatyvumo bei steb÷tų
Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių apsaugos būkl÷s pagerinimo.
6. Pateikti tyrimų rezultatų bei atliktos analiz÷s pagrindu ataskaitą apie Europos Bendrijos
svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, gausos ir pasiskirstymo
bei apsaugos būkl÷s ypatumus.

3. METODIKA
Ataskaitoje pateiktus duomenis surinko šalies saugomų teritorijų direkcijų specialistai, o jų darbą
koordinavo Valstybinei saugomų teritorijų tarnybos (toliau VSTT) darbuotojai. Už PAST ribų
2010 metais steb÷jimai nebuvo vykdomi, tod÷l nagrin÷jimų paukščių rūšių būkl÷ už PAST ribų
n÷ra aptariama šioje ataskaitoje.
Šios ataskaitos įvadin÷je dalyje nurodytos atliktų darbų apimtys bei ypatumai.
Tyrimai atlikti pagal Europoje taikomas ir šalyje patvirtintas metodikas, skirtas būtent Europos
Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, steb÷senai ir
publikuotas specialiame leidinyje (Raudonikis L. ir kt. 2006).
Duomenų, surinktų PAST ribose analizę atliko GTC darbuotojai, o apibendrinta informacija
pateikiama šioje ataskaitoje.

4. ĮVADINö DALIS
Kaip ir numatyta sutarties technin÷je užduotyje, 2010 m. atlikti sekantys darbai:
1. Surinkta mokslin÷ medžiaga Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių būklei bei gr÷sm÷ms
jai įvertinti. 2010 metų darbai vykdyti vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių,
kurių apsaugai būtina steigti saugomas teritorijas, sąrašu (1 lentel÷). Remiantis Valstybin÷s
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saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau VSTT) direktoriaus 2010 m. kovo
4 d. įsakymu Nr. V-53, steb÷jimus Europos Bendrijos rūšims įsteigtose Natura 2000 teritorijose
vykd÷ saugomų teritorijų direkcijų specialistai (1 priedas). Gamtos tyrimų centro Ekologijos
instituto darbuotojai saugomų direkcijų specialistams lauko darbuose talkino santykinai nedaug.
2010 metais vykdyti bendri monitoringo tyrimai penkiose teritorijose: stulgio (Gallinago media)
- Nemuno deltoje (LTSLUB001) ir Svylos up÷s sl÷nyje (LTSVEB001), meldin÷s nendrinuk÷s
(Acrocephalus paludicola) – Nemuno deltoje (LTSLUB001), kurtinio (Tetrao urogallus) –
Rūdninkų girioje (LTSALB002) ir Dainavos girioje (LTVARB005) bei sibirin÷s gagos
(Polysticta stelleri) apskaitos Baltijos jūros priekrant÷je (LTPALB001).
2010 metų paukščių monitoringo plane numatytų steb÷jimų apimtys (Natura 2000 teritorijos ir
apskaitų pakartojimų skaičius) pateikta 1-oje lentel÷je. Realiai atliktų tyrimų Natura 2000
teritorijose apimtys ir pakartojimų skaičius pateikti 2-oje šios ataskaitos lentel÷je. Duomenų
analiz÷, t.y. rūšių gausumas ir paplitimas Natura 2000 teritorijų tinkle, jų pokyčiai bei būkl÷
Natura 2000 teritorijose ir už jų ribų, bus pateikiama galutin÷je ataskaitoje kartu su natūralių ir
antropogeninių veiksnių esamo ir tik÷tino poveikio nurodytoms rūšims ir jų buveinių būklei
įvertinimu.
2. Pagal kompetenciją ir poreikį, užtikrintas steb÷jimus atliekančių specialistų metodinis bei kitas
dalykinis konsultavimas. 2010 m. specialiai organizuotų mokymų saugomų teritorijų direkcijų
specialistams nebuvo organizuojama. Metodin÷ pagalba buvo teikiama atskiriems specialistams
individualiai, remiantis jų poreikiu ir iniciatyva, t.y. Gamtos tyrimų centro mokslininkai juos
konsultavo, jei gaudavo atitinkamus užklausimus. Šiuo atveju, didesnioji dalis užklausimų gauta
elektroniniu paštu – Pajūrio RP, Žemaitijos NP, Salantų RP, Sirv÷tos RP, Dzūkijos NP direkcijų
ekologų, o taip pat teiktos konsultacijos telefonu – Žemaitijos NP, Kuršių nerijos NP, Nemuno
deltos RP, Kamanų rezervato, Sirv÷tos RP, Labanoro RP direkcijų darbuotojais.
Be to, 2010 metais instituto darbuotojai pad÷jo Nemuno deltos RP darbuotojams vykdyti sutlgio
ir meldin÷s nendrinuk÷s monitoringo steb÷jimus Nemuno deltos ir Sausgalvių pievų PAST
teritorijose.
3. Įvertinti 2010 metų paukščių monitoringo plane numatyti, 1-oje lentel÷je nurodytose
teritorijose surinkti steb÷senos duomenys. Natura 2000 teritorijų ribose surinkti duomenys buvo
įvertinti, atsižvelgiant į suplanuotas darbų apimtis bei metodinius monitoringo steb÷jimų
reikalavimus (pakartojimų skaičių, reikalavimus stebimiems parametrams, individualios PAST
monitoringo programos). Taip pat buvo atliktas surinktų duomenų reprezentatyvumo ekspertinis
vertinamas, atsižvelgiant į ankstesnių metų informaciją apie stebimas rūšis bei jų registruojamus
parametrus.
Toliau šioje ataskaitoje pateikiamas atliktų steb÷jimų apimčių ir kokyb÷s įvertinimas.
Kaip ir buvo numatyta 2010 metų Valstybinio aplinkos monitoringo planuose, steb÷jimai buvo
atlikti tik Natura 2000 teritorijų tinkle.
Daugumoje atvejų (tikslinių rūšių apsaugai skirtose Natura 2000 teritorijose) duomenų
reprezentatyvumas geras, t.y. pakankamas pakartojimų skaičius ir atliktų steb÷jimų apimtis
(teritoriniu atžvilgiu), atsižvelgiant į Natura 2000 individualias monitoringo programas ir
lyginant su Sutartyje nurodytomis apimtimis. Žemiau aptariami keli atvejai, kuomet aptikti
nežymūs nukrypimai. Norime tik atkreipti d÷mesį, kad atskirais atvejais buvo įvykdytas
mažesnis pakartojimų skaičius, tačiau kartais ir mažesnio apskaitų skaičiaus pakanka geram
reprezentatyvumui bei duomenų kokybei. Tai priklauso ne tik nuo steb÷tojo patirties, bet ir nuo
aplinkos (oro, žmogaus veiklos ir pan.) ar klimatinių (pavasario eiga ir pan.) sąlygų. Tod÷l, net
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esant ir mažesniam pakartojimų skaičiui, nei nurodyta Sutartyje, atskirais atvejais duomenys
įvertinti kaip reprezentatyvūs.
Steb÷jimų reprezentatyvumas ir kokyb÷ Europos bendrijos paukščių rūšių apsaugai skirtose ir
Natura 2000 tinklui priklausančiose teritorijose yra pakankamai geri stebimų objektų būkl÷s bei
jos pokyčių vertinimui. Tačiau ne visi suplanuoti steb÷jimai įvykdyti: neatlikti pievin÷s ling÷s
(Circus pygargus) steb÷jimai Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se (LTALYB003), kadangi
steb÷jimų sezono pradžioje buvo nepalankūs steb÷jimams orai, o v÷liau (birželio m÷n. Antroje
pus÷je) ekologas iš÷jo t÷vyst÷s atostogų. Tuo tarpu Tyrulių pelk÷je (LTRADB005) min÷tos
rūšies steb÷jimai nevykdyti, kadangi pievin÷ ling÷ išbraukta iš tikslinių šios PAST rūšių sąrašo.
D÷l tos pačios priežasties nevykdytos jūrinių erelių (Haliaetus albicilla) sankaupų apskaitos
Kuršių nerijos NP (LTKLAB001). 2010 metais nevykdytas ir dirvoninio kalviuko (Anthus
campestris) monitoringas Nemirsetos smilpievių PAST (LTKLAB001), tačiau Pajūrio RP
direkcija pateik÷ 2009 metais vykdytų analogiškų steb÷jimų duomenis, kurie leidžia vertinti
rūšies perinčios populiacijos būklę ir jos pokyčius.
Be to, atskirais atvejais pakartojimų skaičius buvo mažesnis. Prie tyrimų spragų reik÷tų priskirti
ir nepakankamą monitoringo apskaitų pakartojimų skaičių (neatitinkant individualioms
monitoringo programoms) vykdant vidutinio ir baltnugario genių (Dendrocopus media,
D.leucotos) apskaitas Babtų-Varluvos miškuose (LTKAUB006).
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Lentel÷se pateikiamas teritorijų, kuriose buvo vykdomi atskirų rūšių monitoringo
steb÷jimai, sąrašas
1 lentel÷. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti saugomas
teritorijas, būkl÷s įvertinimo tyrimo vietų Natura 2000 teritorijų tinklo ribose ir parametrų
sąrašas (2010 metai)
Paukščių rūšys

Stebimi parametrai ir matavimo
Steb÷jimų
vienetai
dažnumas
Perinčių paukščių rūšių monitoringas
Rud÷
Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai Porų, pavienių patinų, vadų skaičius
2 kartus per metus
(vnt.), buvein÷s savybių pokytis
Jūrinis erelis
1. Kuršių Nerijos nacionalinis
2 kartus per metus
parkas
Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų
2. Blinstrubiškio miškas
skaičius (vnt.), buvein÷s savybių pokytis
3. Nemuno delta
Stulgys
1. Nemuno delta
Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.),
2 kartus per metus
buvein÷s savybių pokytis
2. Svylos up÷s sl÷nis
3. Sausgalvių pievos
Meldin÷
1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s 2 kartus per metus
nendrinuk÷
pelk÷s
savybių pokytis
2. Nemuno delta
3. Sausgalvių pievos
5. Svencel÷s pievos
Nendrin÷ ling÷ 1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
2 kartus per metus
pelk÷s
pokytis
2. Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai
3. Nemuno delta
Pievin÷ ling÷
1. Kamanų pelk÷
Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
2 kartus per metus
pokytis
2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷s
3. Nemuno delta
4. Tyrulių pelk÷
5. Biržulio-Stervo pelkių
kompleksas
Žuvininkas
1. Vakarin÷ Aukštaitijos
Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.),
2 kartus per metus
nacionalinio parko dalis
buvein÷s savybių pokytis
2. Labanoro giria
Jerub÷
1. Žemaitijos nacionalinis parkas
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 3 kartus per metus
pokytis
2. Biržų giria
Kurtinys

Gerv÷

Tyrimo vietos pavadinimas

3. Būdos-Pravieniškių miškai
1. Čepkelių pelk÷, LTVARB002
2. Karaviškių miškas, LTVARB004
3. Dainavos giria, LTVARB005
4. Geledn÷s miškas, LTSVEB004
5. Rūdninkų giria, LTSALB002
6. Labanoro giria, LTSVEB002
7. Pertako miškas, LTLAZB003
1. Čepkelių pelk÷
2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷s
3. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.);
buvein÷s savybių išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
pokytis
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Paukščių rūšys

Balin÷ pel÷da
Lutut÷

Tyrimo vietos pavadinimas
4. Biržų giria
5. Būdos-Pravieniškių miškai
6. Labanoro giria
1. Nemuno delta

Stebimi parametrai ir matavimo
vienetai

Steb÷jimų
dažnumas

Paukščių, porų, lizdų, vadų skaičius
2-3 kartus per
(vnt.), buvein÷s savybių pokytis
metus
Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s 2 kartus per metus
savybių pokytis

1. Čepkelių pelk÷
2. Vakarin÷ Aukštaitijos
nacionalinio parko dalis
3. Dainavos giria
4. Rūdininkų giria
5. Labanoro giria
Pilkoji meleta 1. Čepkelių pelk÷
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
pokytis
2. Plinkšių miškas
3. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
4. Biržų giria
5. Lančiūnavos miškas
6. Adutiškio-Guntauninkų miškai
Vidutinis genys 1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
pelk÷s
pokytis
2. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
3. Babtų-Varluvos miškai
4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Lančiūnavos miškas
6. Dotnuvos-Josvainių miškai
7. Balbieriškio miškas
Baltnugaris
1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
genys
pelk÷s
pokytis
2. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
3. Babtų-Varluvos miškai
4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Lančiūnavos miškas
6. Padauguvos miškas
Tripirštis genys 1. Čepkelių pelk÷
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
pokytis
2. Biržų giria
3. Rūdininkų giria
4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Padauguvos miškas
6. Adutiškio-Guntauninkų miškai
Lygut÷
1. Dainavos giria
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas pokytis
3. Šimonių giria
4. Labanoro giria
Dirvoninis
1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
2 kartus per metus
kalviukas
maistu
suaugusių
paukščių
skaičius
(vnt.),
2. Pabrad÷s smiltpiev÷s
buvein÷s savybių pokytis
3. Rūdininkų giria
4. Nemirsetos smiltpiev÷s
Paprastoji
1. Nemuno delta
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių 2 kartus per metus
pokytis
medšark÷

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

5

Gamtos tyrimų centras

Paukščių rūšys
Sodin÷ starta

Sibirin÷ gaga
Jūrinis erelis

Baltijos jūroje
žiemojančių
vandens
paukščių
sankaupos

Tyrimo vietos pavadinimas
1. Nemuno delta

Stebimi parametrai ir matavimo
Steb÷jimų
vienetai
dažnumas
Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
3 kartus per metus
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

Paukščių sankaupų (neperinčių) monitoringas
1. Baltijos jūros priekrant÷
Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s 4 kartus per metus
savybių pokytis
1. Nemuno delta
Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s 2 kartus per metus
2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas savybių pokytis
3. Grybaulios žuvininkyst÷s
tvenkiniai
4. Kauno marios
1. Kuršių nerijos nacionalinis
Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.); vietos 3 k. per metus
parkas, LTKLAB001
savybių išsaugojimo laipsnis

2 lentel÷. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti saugomas
teritorijas, tyrimo vietos Natura 2000 teritorijų tinklo ribose, suplanuotų ir atliktų steb÷jimų
pakartojimų skaičius bei jų atitikimo metodiniams reikalavimams įvertinimas/
reprezentatyvumas (2010 metai)
Paukščių rūšys

Natura 2000 teritorija

Pakartojimų sk.
Suplanuoti
Atlikti
Perinčių paukščių rūšių monitoringas
Rud÷
Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai
2
2
Jūrinis erelis
1. Kuršių Nerijos nacionalinis
parkas
2
2
2. Blinstrubiškio miškas
2
2
3. Nemuno delta
2
2
Stulgys
1. Nemuno delta
2
2
2. Svylos up÷s sl÷nis
2
3
3. Sausgalvių pievos
2
2
Meldin÷
1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
2
3
nendrinuk÷
pelk÷s
2. Nemuno delta
2
2
3. Sausgalvių pievos
2
2
5. Svencel÷s pievos
2
2
Nendrin÷ ling÷ 1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
2
2
pelk÷s
2. Metelių, Dusios ir Obelijos
2
2
ežerai
3. Nemuno delta
2
2
Pievin÷ ling÷ 1. Kamanų pelk÷
2
2
2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
2
pelk÷s
3. Nemuno delta
2
2
4. Tyrulių pelk÷
2
5. Biržulio-Stervo pelkių
kompleksas
2
2

Pastabos

paukščių neaptikta
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
apskaitos nevykdytos
paukščių neaptikta
apskaitos nevykdytos
reprezentatyvumas geras
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Paukščių rūšys

Natura 2000 teritorija

Žuvininkas

1. Vakarin÷ Aukštaitijos
nacionalinio parko dalis
2. Labanoro giria
Jerub÷
1. Žemaitijos nacionalinis parkas
2. Biržų giria
3. Būdos-Pravieniškių miškai
Kurtinys
1. Čepkelių pelk÷, LTVARB002
2. Karaviškių miškas, LTVARB004
3. Dainavos giria, LTVARB005
4. Geledn÷s miškas, LTSVEB004
5. Rūdninkų giria, LTSALB002
6. Labanoro giria, LTSVEB002
7. Pertako miškas, LTLAZB003
Gerv÷
1. Čepkelių pelk÷
2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷s
3. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
4. Biržų giria
5. Būdos-Pravieniškių miškai
6. Labanoro giria
Balin÷ pel÷da 1. Nemuno delta
Lutut÷
1. Čepkelių pelk÷
2. Vakarin÷ Aukštaitijos
nacionalinio parko dalis
3. Dainavos giria
4. Rūdininkų giria
5. Labanoro giria
Pilkoji meleta 1. Čepkelių pelk÷
2. Plinkšių miškas
3. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
4. Biržų giria
5. Lančiūnavos miškas
6. Adutiškio-Guntauninkų miškai
Vidutinis genys 1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷s
2. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
3. Babtų-Varluvos miškai

Baltnugaris
genys

Pakartojimų sk.
Suplanuoti
Atlikti
2
2

Pastabos
paukščių neaptikta
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas geras

2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
3
2
1
1
2
2
2
2
1
1

2

2

2
2
2
2
2-3
2

2
2
1
2
3
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2-3
2
2
2
2
2
2
2-3
2

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras

2
2

2
1

4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Lančiūnavos miškas
6. Dotnuvos-Josvainių miškai
7. Balbieriškio miškas
1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷s
2. Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
3. Babtų-Varluvos miškai

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas
nepakankamas
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras

2
2

2
1

4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Lančiūnavos miškas
6. Padauguvos miškas

2
2
2

2
2
2

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas pakankamas
reprezentatyvumas geras
paukščių neaptikta
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas
nepakankamas
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
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Paukščių rūšys

Natura 2000 teritorija

Tripirštis genys 1. Čepkelių pelk÷
2. Biržų giria
3. Rūdininkų giria
4. Būdos-Pravieniškių miškai
5. Padauguvos miškas
6. Adutiškio-Guntauninkų miškai
Lygut÷
1. Dainavos giria
2. Kuršių nerijos nacionalinis
parkas
3. Šimonių giria
4. Labanoro giria
Dirvoninis
1. Kuršių nerijos nacionalinis
kalviukas
parkas
2. Pabrad÷s smiltpiev÷s
3. Rūdininkų giria
4. Nemirsetos smiltpiev÷s

Paprastoji
medšark÷
Sodin÷ starta
Sibirin÷ gaga
Jūrinis erelis

Baltijos jūroje
žiemojančių
vandens
paukščių
sankaupos

1. Nemuno delta

Pakartojimų sk.
Suplanuoti
Atlikti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2-3
2
2

Pastabos
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras

2

2

2
2
2

2
2
2

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras

2
2
2

2
2
2

2

2

reprezentatyvumas geras
reprezentatyvumas geras
apskaitos nevykdytos, tačiau
pateikti neplaninio 2009 metų
monitoringo duomenys
reprezentatyvumas geras

1. Nemuno delta

3
3
paukščių neaptikta
Paukščių sankaupų (neperinčių) monitoringas
1. Baltijos jūros priekrant÷
4
4
reprezentatyvumas geras
1. Nemuno delta
2
2
reprezentatyvumas geras
2. Kuršių nerijos nacionalinis
nevykdytos, nes teritorija n÷ra
parkas
2
svarbi kaip rūšies sankaupų
vieta
3. Grybaulios žuvininkyst÷s
2
2
Paukščių neaptikta
tvenkiniai
4. Kauno marios
steb÷jimai neatlikti, nes rūšis
2
išbraukta iš tikslinių sąrašo
1. Kuršių nerijos nacionalinis
3
3
reprezentatyvumas geras
parkas, LTKLAB001

P.s.
- pasvirusiu šriftu pažym÷tos pastabos, kur apskaitų reprezentatyvumas geras, tačiau neaptikta
paukščių arba jų gausa reikalauja papildomų komentarų, o taip pat jei reprezentatyvumas
patenkinimas arba yra nukrypimai nuo metodinių reikalavimų;
- pasvirusiu ir storesniu šriftu pažym÷tos pastabos, kur apskaitos nevykdytos;
- pilkai pažym÷tas pakartojimų skaičius, kaip nurodyta Paukščių monitoringo metodikose
(Raudonikis ir kt., 2006), tačiau mažesnis nei buvo nurodyta Sutartyje. Šie skirtumai, duomenų
reprezentatyvumui ir kokybei reikšmingos įtakos neturi.

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

8

Gamtos tyrimų centras

2010 metais vykdytų steb÷jimų kokyb÷s ir apimčių palyginimas su ankstesnių metų
steb÷jimais.
Lyginant 2010 metais paukščių monitoringo, vykdant valstybinę aplinkos monitoringo programą,
duomenis su ankstesnių tyrimų rezultatais, daugelyje atvejų situacija yra žymiai geresn÷: tiek
surinktų duomenų kokyb÷s, tiek vykdytų darbų atitikimo numatytiems planams požiūriu.
Steb÷jimų pakartojimų skaičius didesnei daugumai rūšių ir teritorijų yra geras, t.y. atitinka
metodinius reikalavimus. Surinkta medžiaga parodo, kad jau susiformavo kvalifikuotų steb÷tojų
ratas, kuris paj÷gus kokybiškai vykdyti tokius tyrimus, o surinkti duomenys yra pakankamai
reprezentatyvūs, kad juos panaudoti vertinant saugomų paukščių rūšių būklę ir jos pokyčius.
Atskirais atvejais, pakartojimų skaičius yra mažesnis, tačiau tik surinktų duomenų detalios
analiz÷s metu bus galima tiksliau įvertinti pateikiamų duomenų kokybę: kai kuriais atvejais net ir
vieno pakartojimo metu gali būti surinkti pakankamai reprezentatyvūs duomenys, jei tyrimus
vykd÷ daugiametę patirtį turintis ir tyrimų vietovę gerai žinantis steb÷tojas.
Keliose teritorijose neatlikti steb÷jimai siejami su specialistų nebuvimu tyrimų sezono metu.
Atliekant detalią 2010 m. surinktų duomenų analizę, bus aptarti ir smulkesni trūkumai, aptariant
kiekvieną jų atskirai. Steb÷tų rūšių gausos, paplitimo ir jų buveinių pokyčiai bus vertinami
atsižvelgiant į ankstesnių metų monitoringo (2005, 2006, 2007, 2008 ir 2009 m. atskirų rūšių
atveju) ir istorinius turimus steb÷jimų duomenis.
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5. MONITORINGO

DUOMENŲ, 2010 M SURINKTŲ PAGAL
MONITORINGO PROGRAMĄ, ANALIZö

VALSTYBINĘ

APLINKOS

Rud÷ (Aythya nyroca)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į rudžių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines bei
konkrečių tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą),
duomenų rinkimo metodą (kiek laiko buvo skiriama steb÷jimams konkrečiame vandens
telkinyje, kokie optiniai prietaisai naudoti ir pan.), registruotus parametrus (akivaizdžiai
pavieniai paukščiai, poros/vados, teritoriniai patinai, lizdai ir pan.), apskaitų atlikimo terminus
(inkubacijos ar jauniklių vedžiojimo laikotarpis) bei steb÷jimų pakartojimų skaičių (vienkartin÷s
ar reguliarios registracijos). Vertinant gausą taip pat atsižvelgiama į pakartotinų d÷čių tikimybę,
tod÷l v÷lyvos vados turi būti vertinamos ne kaip papildomas populiacinis vienetas, nebent tai
būtų naujas pasteb÷jimas didesn÷je teritorijoje. Be to, dažnai t÷vai jauniklius nusiveda į gretimus
vandenis, tod÷l reikia įsitikinti, kad apskaitos buvo daromos vieną dieną ir tos pačios vados
nebuvo suskaičiuotos kelis kartus. Kadangi rūšies monitoringas remiasi pilna perinčios
populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos sąsajas su perinčia
populiacija, nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos informacijos apie perinčios
populiacijos dydį. Praktiškai visos pavienių paukščių vienkartin÷s registracijos turi būti
eliminuojamos vietin÷s populiacijos vertinimo metu, o šie faktai naudojami tik lauko tyrimų
metu, ieškant besiveisiančių individų (porų). Kadangi rūšis sunkiai aptinkama, o perintys
individai praktiškai nepastebimi, būtina įvertinti steb÷tojo paklaidą, pridedant 20 % nuo
užregistruotų veisimosi vienetų (porų, teritorinių patinų, vadų ir pan.).
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamų 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje „Registruota
gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių populiacijų
trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus duomenis su
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas
ekspertų asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus,
nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. 2010 m. duomenys apie buvein÷s savybių pokytį nepateikti.
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

10

Gamtos tyrimų centras

Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Vienintel÷je šalies PAST, kuri įsteigta rudžių apsaugai, šios rūšies paukščių veisimosi metu ir su
veisimosi požymiais, neaptikta. Tuo tarpu gausa 2009 metais įvertinta 2-3 perinčiom porom, ir
tai yra du kartus mažiau nei ankstesniais metais. 2005 metais gausa buvo įvertinta 3-5 perinčiom
porom. Panaši gausa įvertinta ir 2006 m. (4-5 poros) bei 2008 m. (4-6 poros). Tuo tarpu 2007
metais gausa vertinama 5-7 poromis (1 lentel÷). Ar rud÷ dar peri stebimoje teritorijoje, o jei peri,
tikslų jų skaičių nusakyti sunku, nes atskirais pakartojimais kai kurie paukščiai ar poros yra
stebimos skirtingose ežerų vietose ir n÷ra aišku ar tai tie patys, ar kiti individai. Galimos tam
tikros steb÷tojų paklaidos, kadangi rūšis yra gana paslaptinga, patikimai aptinkama tik iš valčių,
tačiau dviejų pakartojimų akivaizdžiai nepakanka, kad tiksliai kartografuoti besiveisiančias poras
ir nustatyti jų tikslų statusą. Siekiant geresnio monitoringo steb÷jimų tikslumo, reikalinga
daugiau apskaitų pakartojimų iš valties, apimant tą patį veisimosi periodą, t.y. paprasčiausiai
atliekant daugiau apskaitų.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Rud÷s apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

nepalanki

Paplitimo tendencijos
PAST -

-

rūšis prieš keletą metų
išnyko
Dusios, Žuvinto
bei aplinkiniuose
ežeruose,
o
Metelių
ir
Obelijos
ežeruose perint
neberandamos
paskutiniais
metais

Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

-

perinti
populiacija
palaipsniui
maž÷jo,
o
paskutiniais
metais išnyko

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST -

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

Žvejai
ir poilsiautojai
trikdo paukščius,
nendrynuose
nebeišpjaunami
takai,
žvejų
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teigiamai
įtakojantys
buveinių būklę
Ateities perspektyvos
PAST -

-

did÷ja trikdymas d÷l rekreacin÷s
pl÷tros,
žvejybos,
o
buveinių
pokyčiai
d÷l
vykstančių
sukcesinių
procesų taip pat
n÷ra palankūs

Rud÷s apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepalanki, nes:
- rūšis išnyko teritorijos vandens telkiniuose;
- perinčios populiacijos gausa maž÷jo per pataruosius dešimt metų, o per paskutinius metus
rūšis išnyko visose žinomose perimviet÷se;
- veisimosi buveinių būkl÷ n÷ra palanki d÷l nuolatinio trikdymo, žvejybos būdų kaitos,
natūralių sukcesinių procesų;
- ateities perspektyvos n÷ra palankios, pagrinde, d÷l rekreacin÷s pl÷tros ir natūralių
sukcesinių procesų.
Rekomendacijos apsaugai
Paskutiniais metais žinomose perimviet÷se reik÷tų riboti žmonių lankymąsi svarbiausiose
veisimosi vietose, o taip pat žvejybą statomais tinklaičiais veisimosi metu (nuo ledo ištirpimo iki
rugpjūčio 1 d.). Be to, reik÷tų skatinti žvejus-verslininkus iššienauti nendrynuose žvejybinius
takus. Papildomai, reik÷tų vykdyti potencialių veisimosi vietų gamtotvarkinius darbus.
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1 lentel÷. Rud÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
Teritorijos
pavadinimas

Metelių,
Dusios ir
Obelijos ežerai
LTALYB001

Gausos
įvertinim
as iki
2004
(poros)
6

Įvertinta
gausa
2005**
(poros)

Įvertinta
gausa
2006**
(poros)

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)

Įvertinta
gausa
2008**
(poros)

Įvertinta
gausa
2009**
(poros)

Registruo
ta gausa
2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

Trendas

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

3-5

4-5

5-7

4-6

2-3

0

0

Išmyko/n
ebeperi

100

Kiti šalies
steb÷tojai
registravo
pavienius
paukščius, bet
ne
monitoringo
steb÷jimų
metu

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis;
*** - pastabose komentuojami/aptariami trendai ir originalių duomenų ypatumai.
**** - susumuoti rezultatai per du pakartojimus skirtingose teritorijos vietose
Trumpinimai: ind. - individai
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Jūrinis erelis (Haliaetus albicilla)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į jūrinių erelių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines bei
tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (lizdų paieška ar stebimi paukščiai, kokie optiniai prietaisai naudoti ir pan.),
registruotus parametrus (pavieniai paukščiai, porų tuoktuv÷s, nerimaujantys paukščiai, lizdai ir
pan.), apskaitų atlikimo terminus (inkubacijos ar jauniklių vedžiojimo laikotarpis) bei steb÷jimų
pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar reguliarios registracijos). Be to, per÷jimo vietose dažnai
laikosi jauni, dar nesubrendę, o taip pat subrendę neperiantys (dažniausiai partnerį praradę)
individai. Tod÷l būtina registruoti paukščio amžių, elgseną. Kadangi rūšies monitoringas remiasi
pilna perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos
sąsajas su perinčia populiacija, nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos
informacijos apie perinčios populiacijos dydį. Praktiškai visi suaugę, bet nesubrendę paukščiai, o
taip pat pavieniai ar poromis besilaikantys, bet klajojantys suaug÷liai yra eliminuojami perinčios
populiacijos vertinimo metu.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamų 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje „Registruota
gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių populiacijų
trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus duomenis su
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas
ekspertų asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus,
nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
atliktas dviejose iš trijų rūšies apsaugai išskirtų PAST. Nemuno deltoje perimviečių nustatytas
trikdymas veisimosi metu, o PAST ribose esančiame Blinstrubiškio miške pokyčiai įvertinti 1.0;
2.0; 3.0; 4.0; 5.1; 6.0; 7.0 balais. Kuršių nerijoje buvein÷s savybių pokytis nevertintas, nes
nebuvo pateikti duomenys.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Jūrinių erelių gausa 2010 metais išliko panaši, kaip ir ankstesniais metais. Tačiau, jei palyginti
perinčių porų gausą Nemuno deltoje su 2009 m. rodikliais, perinčių porų skaičius sumaž÷jo, nors
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tai gali būti ir metinių gausos svyravimų rezultatas. Jei palygintum÷me 2010 metų gausą su 2008
ir ankstesnių metų situacija, Nemuno deltos vietin÷ perinti populiacija būtų stabili. 2009 metais
visose trijose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies apsaugai ir kuriose atliktas monitoringas,
įvertinta 13-16 perinčių porų (1 lentel÷). 2006 metais steb÷jimai atlikti visose teritorijose ir
vietin÷s populiacijos gausa įvertinta 12-16 porų, 2007 m. – 14-15, 2008 m. – 14-17, o 2009 m. –
19-22 poros. Lyginant jūrinių erelių gausą iki 2004 metų su 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metų
situacija, nustatyta, kad visose PAST perinčios populiacijos yra daugmaž stabilios. Tuo tarpu
Nemuno deltoje stebimas perinčių porų gausos svyravimai. Tolimesnes tendencijas tur÷tų
parodyti ateinančių metų steb÷jimų duomenys.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Jūrinio erelio apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST kasmet aptinkamos vis
naujos
perimviet÷s
Populiacijos gausos tendencijos
PAST gausa stabili su galimo gaus÷jimo
tendencijomis

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
perintys
PAST paukščiai
trikdomi
d÷l
miškų ūkin÷s ir
kitos
žmonių
veiklos
Ateities perspektyvos
PAST lizdavietes saugo įvairūs
teisiniai
aktai, o esminių
buveinių pokyčių
nenusimato

-

-

Jūrinio erelio apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra palanki, nes:
- aptinkamos naujos perinčios poros ir perinti populiacija plinta;
- gausa išlieka stabili su gaus÷jimo tendencijomis;
- teisiniai aktai saugo visus lizdus (net ir ne užimtus) ir už saugomų teritorijų ribų;
- miško ūkin÷ veikla apie žinomas perimvietes tinkamai reglamentuojama.
Rekomendacijos apsaugai
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Miškuose prie didžiųjų produktyvių vandens telkinių reik÷tų išskirti „ramyb÷s“ zonas
brandžiuose medynuose, o aptiktus lizdus saugoti individualiai, kaip tai numato Miško kirtimo
taisykl÷s. Dirbtinų lizdų pagalba galima efektyviai privilioti perinčias poras, ypač į nuošalesnes
vietas, kur dar n÷ra rekreacinio preso.
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1 lentel÷. Jūrinio erelio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Nemuno delta
LTSLUB001
Kuršių nerijos
nacionalinis
parkas
LTKLAB001
Blinstrubiškio
miškas
LTRASB002

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
9

Įvertinta
gausa
2005**
(poros)
0

Įvertinta
gausa
2006
(poros)
7-9

Įvertinta
gausa
2007
(poros)
9 ***

Įvertinta
gausa
2008
(poros)
8-10

Įvertinta
gausa
2009
(poros)
12-14

Registru
ota
gausa
2010*
7-9

Įvertinta Trendas
gausa
2010
(poros)
9
Maž÷ja

Pokyčiai (%)

Pastabos

Nereikšmingi

Sumaž÷jo
lyginant tik su
2009 metais

3-5

3-4

3-5

4-5

5

4-5

5

5

Stabilus

N÷ra

3

2-3

2

1 ***

1-2

3

1-2

2

Stabilus

Nereikšmingi

Dar viena pora
per÷jo gretimai
esančiame
miške

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - steb÷jimai nevykdyti;
*** - Gausa įvertinta remiantis Gamtos projektų vystymo fondo surinktais duomenimis (D. Dementavičiaus asm. pranešimas);
**** - buveinių savybių pokyčiai įvertinti nesilaikant metodinių reikalavimų, tod÷l jie n÷ra įtraukti į bendrą suvestinę.
Trumpinimai: ind. – individai, ? – nežinoma situacija
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Nendrin÷ ling÷ (Circus aeruginosus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į nendrinių lingių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines
bei tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (lizdų paieška ar stebimi paukščiai, kokie optiniai prietaisai naudoti ir pan.),
registruotus parametrus (pavieniai paukščiai, porų tuoktuv÷s, nerimaujantys paukščiai, lizdai ir
pan.), apskaitų atlikimo terminus (inkubacijos ar jauniklių auginimo laikotarpis) bei steb÷jimų
pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar reguliarios registracijos). Be to, per÷jimo vietose dažnai
laikosi jauni, dar nesubrendę, o taip pat subrendę neperiantys (dažniausiai partnerį praradę)
individai. Tod÷l būtina registruoti paukščio amžių, elgseną. Kadangi rūšies monitoringas remiasi
pilna perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos
sąsajas su perinčia populiacija, nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos
informacijos apie perinčios populiacijos dydį. Praktiškai visi pavieniai ar poromis besilaikantys,
bet klajojantys suaug÷liai yra eliminuojami perinčios populiacijos vertinimo metu.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine
patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių
statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
atliktas visose trijose rūšies apsaugai išskirtose PAST. Dviejose steb÷tose teritorijose vietos
savybių išsaugojimo laipsnio pokyčių nepasteb÷ta. Tik Nemuno deltoje nustatytas lizdų saugumo
sumaž÷jimas nendrynams apsaus÷jus d÷l natūralių priežasčių (3.1, 3.2).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Nendrinių lingių gausa 2010 metais dviejose iš trijų tirtų PAST, kurios įsteigtos šios rūšies
apsaugai, įvertinta 50-60 perinčių porų (1 lentel÷). Nemuno deltoje gausa nebuvo vertinta, nes
apskaitos ap÷m÷ visiškai tik dalį teritorijos. Lyginant nendrinių lingių gausą iki 2004 metų su
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.
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2007 ir 2010 metų situacija, nustatyta, kad dviejose PAST perinti populiacija praktiškai yra
stabili: Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se nežymiai did÷ja, o Metelių, Dusios ir Obelijos ežeruose –
nežymiai maž÷ja. Abu šie pokyčiai yra nereikšmingi. Tikslesnes tendencijas ar net tikslius
pokyčius tur÷tų parodyti v÷lesnių metų steb÷jimų duomenys.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Nendrin÷s ling÷s apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST nepalankių pokyčių nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST nepalankių
reikšmingų pokyčių
nenustatyta
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta
Ateities perspektyvos
PAST šiuo metu n÷ra jokio
pagrindo
teigti, jog ateities
perspektyvos bus
nepalankios

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

-

-

-

-

Nendrin÷s ling÷s apsaugos būkl÷ PAST mūsų vertinimu, yra palanki, nes:
- paplitimo bei gausos neigiamų pokyčių nenustatyta;
- buveinių būkl÷s pokyčių bei akivaizdžių jų kaitos ateityje perspektyvų taip pat nematome.
Rekomendacijos apsaugai
Papildomos specialios rūšies apsaugos priemon÷s šiuo metu nereikalingos. Reikšmingi pokyčiai
galimi tik reikšmingai trasformavus kraštovaizdžio žem÷veikslių struktūrą arba stipriai
intensyv÷jant chemizacija žem÷s ūkyje. Tuo būdu, ekologinis ūkininkavimas yra palankus rūšiai.
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1 lentel÷. Nendin÷s ling÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Žuvinto,
Žaltyčio ir
Amalvo
pelk÷s,
LTALYB003
Metelių,
Dusios ir
Obelijos ežerai
LTALYB001
Nemuno delta,
LTSLUB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
40

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
41-45

Registruot
a gausa
2010*
(poros)
41

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
40-45

Trendas

Pokyčiai (%)

Stabilus

0

20

10-18

10

10-15

Stabilus ar
nežymiai
maž÷jantis

20

80

?

25

?

?

?

Pastabos***

Sunku interpretuoti surinktus
duomenis, nes ne visa
teritorija apimama ir neiškios
gausos pokyčių tendencijos

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys

Trumpinimai:
? – nežinoma situacija
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Pievin÷ ling÷ (Circus pygargus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į pievinių lingių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines
bei tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (lizdų paieška ar stebimi paukščiai, kokie optiniai prietaisai naudoti ir pan.),
registruotus parametrus (pavieniai paukščiai, porų tuoktuv÷s, lizdinis elgesys, lizdai ir pan.),
apskaitų atlikimo terminus (inkubacijos ar jauniklių maitinimo laikotarpis) bei steb÷jimų
pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar reguliarios registracijos). Be to, į per÷jimo vietas užklysta
neperiantys individai. Tod÷l būtina registruoti paukščio elgseną. Kadangi rūšies monitoringas
remiasi pilna perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies
registracijos sąsajas su perinčia populiacija, nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia
reikalingos informacijos apie perinčios populiacijos dydį. Praktiškai visi suaugę pavieniai
individai yra eliminuojami perinčios populiacijos vertinimo metu, kaip klajojantys.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine
patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių
statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
atliktas trijose iš penkių rūšies apsaugai išskirtų PAST (neatliktas Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷se ir Tyrulių pelk÷je). Visose steb÷tose teritorijose vietos savybių išsaugojimo laipsnis
įvertintas vienodais balais: 1.0; 2.0 ir 3.0.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Pievinių lingių gausa 2010 metais trijose tirtose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies apsaugai,
įvertinta 4-5 perinčiomis poromis (1 lentel÷). Vienoje PAST – Tyrulių pelk÷je, rūšis nebuvo tirta,
kadangi teritorija nebenumatyta šios rūšies apsaugai, kadangi ji išnyko šioje teritorijoje. Tuo
tarpu Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkių PAST steb÷jimai nevykdyti d÷l specialistų stokos.
Lyginant pievinių lingių gausą iki 2004 metų (kuomet ji įvertinta 23 perinčiomis poromis) su
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2007 ir 2010 metų situacija, nustatyta, kad dviejose PAST perinti populiacija praktiškai yra
stabili: Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se ji nežymiai did÷janti (2007 metų duomenys), o
Biržulio ir Stervo pelk÷se – nežymiai maž÷janti. Šie pokyčiai yra natūralių populiacijų
svyravimų ribose. Tuo tarpu Kamanų rezervate stebimas reikšmingas perinčios populiacijos
maž÷jimas, kur liko ne daugiau dviejų perinčių porų. Tai gali būti susiję su žymiais veisimosi
buveinių pokyčiais (transformavimu iš apleistų pievų į pas÷lius) apsaugin÷je rezervato zonoje.
Dar blogesn÷ situacija yra Tyrulių pelk÷je, kur anksčiau palyginti gausi populiacija (4 poros)
išnyko ir rūšis nebestebima beveik dešimt metų. Tuo tarpu Nemuno deltos perinčių pievinių
lingių gausos pokyčių šiuo metu negalime vertinti d÷l ilgalaikių tyrimų, apimančių visą parko
teritoriją, stokos. 2010 metais čia neaptikus paukščių, sunku teigti, kad rūšis jau išnyko. Tod÷l
tikslesnes tendencijas ar net tikslius pokyčius tur÷tų parodyti v÷lesnių metų steb÷jimų duomenys.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Pievin÷s ling÷s apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

Paplitimo tendencijos
PAST -

-

rūšis išnyko ar išnyksta
kai
kuriose PAST

Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

-

tyrimai
rodo gausos maž÷jimą
daugumoje
PAST

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
didel÷ dalis ne PAST pelk÷tose vietose
esančių buvienių
sunaikinama
Ateities perspektyvos
PAST -

-

n÷ra aiškios

Pievin÷s ling÷s apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepalanki, nes:
- rūšis išnyko keletoje jos apsaugai įsteigtų PAST;
- gaus÷ja maž÷ja daugumoje PAST
- didel÷ dalis ne pelk÷tose vietose esnačių buveinių sunaikinama, kuomet suariamos
pievos;
- ateities perspektyvos n÷ra aiškūs.
Rekomendacijos apsaugai
Vienintel÷ šiuo metu aiški apsaugos priemon÷ yra pievų, ypač dr÷gnų ir besiribojančių su
pelk÷tais plotais, išsaugojimas. Jos, kartu su apleistai dirvonais, yra jų veisimosi vieta, be to, jose
maitinasi gretimose pelk÷se perintys paukščiai.
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1 lentel÷. Pievin÷s ling÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas
ir kodas

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
4

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
1

Registruo
ta gausa
2010*
(poros)
1-2

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
1-2

Trendas

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

Kamanų pelk÷,
Stabilus
Nereikšm
LTAKMB001
ingi
Žuvinto, Žaltyčio ir
6
7
?
?
2010 apskaitos nevykdytos
Amalvo pelk÷s,
LTALYB003
Nemuno delta,
5
1-2
0
0
Maž÷ja
Išnyko
LTSLUB001
Tyrulių pelk÷
4
0
?
?
2010 apskaitos nevykdytos
LTRADB005
Biržulio-Stervo
4
3
3
3
Stabilus
Nereikšm
pelkių kompleksas,
ingi
LTTELB001
* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys

Trumpinimai:
? – nežinoma situacija
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Žuvininkas (Pandion haliaetus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į žuvininkų biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines bei
tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (lizdų paieška ar stebimi paukščiai, kokie optiniai prietaisai naudoti ir pan.),
registruotus parametrus (pavieniai paukščiai, porų tuoktuv÷s, nerimaujantys paukščiai, lizdai ir
pan.), apskaitų atlikimo terminus (inkubacijos ar jauniklių vedžiojimo laikotarpis) bei steb÷jimų
pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar reguliarios registracijos). Be to, per÷jimo vietose gali būti
stebimi jauni, dar nesubrendę, o taip pat subrendę neperintys (dažniausiai partnerį praradę)
individai. Tod÷l būtina registruoti paukščio elgseną. Kadangi rūšies monitoringas remiasi pilna
perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos sąsajas su
perinčia populiacija, nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos informacijos apie
perinčios populiacijos dydį. Praktiškai visi suaugę, bet nesubrendę paukščiai, o taip pat pavieniai
ar poromis besilaikantys, bet klajojantys suaug÷liai yra eliminuojami perinčios populiacijos
vertinimo metu.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 lentel÷s grafoje „Registruota gausa“, o
populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių populiacijų trendai bei
jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus duomenis su 2007 ir
2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine patirtimi bei
publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių statistinių
metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
atliktas abiejose steb÷tose teritorijose. Nustatytas trikdymo faktorius maitinimosi vietose (6.1).
Miško kirtimo darbai, galintys neigiamai įtakomi rūšies būklę, nepasteb÷ti.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Žuvininkų gausa 2010 metais dviejose tirtose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies apsaugai,
įvertinta 5-7 perinčiomis poromis (1 lentel÷). Lyginant žuvininkų gausą iki 2004 metų su 2007 ir
2010 metų situacija, nustatyta, kad abejose PAST perinti populiacija reikšmingai maž÷ja:
Aukštaitijos NP vakarin÷je dalyje rūšis aplamai išnyko, o Labanoro RP perinčių porų gausa,
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24

Gamtos tyrimų centras

lyginant su 2007 metais, sumaž÷jo dvigubai. Tokios nepalankios perinčios populiacijos gausos
tendencijos akivaizdžiai nulemia nepalankią rūšies apsaugos būklę.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Žuvininko apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

nepakankamai
palanki

nepalanki

maž÷ja PAST

-

-

maž÷ja
PAST

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)
-

abejose -

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST palankios,
neskaitant pavienių
atvejų
Ateities perspektyvos
perspektyvos
PAST nepakankamai
palankios
d÷l
rekreacijos
pl÷tros

-

-

Žuvininko apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepalanki, nes:
- Išnyksta ankstesn÷se perimviet÷se, o gausa, kad ir palyginti nereikšmingai maž÷ja.
- perintys paukščiai trikdomi d÷l rekreacin÷s veiklos ir perspektyvos kaip sureguliuoti šiuos
procesus n÷ra aiškios.
Rekomendacijos apsaugai
Miškuose prie didžiųjų produktyvių vandens telkinių reik÷tų išskirti „ramyb÷s“ zonas
brandžiuose medynuose, o aptiktus lizdus saugoti individualiai, kaip tai numato Miško kirtimo
taisykl÷s. Be to, reikia numatyti priemones, mažinančias lankytojų skaičių perimviečių prieigose.
Dirbtinų lizdų pagalba galima efektyviai privilioti perinčias poras, ypač į nuošalesnes vietas, kur
kol kas n÷ra rekreacinio preso bei atokiau nuo jūrinių erelių perimviečių ar poilsio vietų.
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1 lentel÷. Žuvininko vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Vakarin÷
Aukštaitijos
nacionalinio
parko dalis,
LTIGNB003
Labanoro giria,
LTSVEB002

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
3

15

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
2-3

Registruo
ta gausa
2010*
(poros)
0

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
0

Trendas

Pokyčiai
(%)

Maž÷ja

Išnyko

12-13

5

5-7

Maž÷ja

60 proc.

Pastabos***

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos pokyčių priežastys
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Jerub÷ (Bonasia bonasia)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į jerub÷s biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos aplinkos ypatybes, duomenų
rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų skaičių.
Vietinių populiacijų gausos rodikliu buvo pasirinktas vidutinis registruotų individų skaičius
apskaitos maršrute, nes pagal pasirinktą apskaitų metodiką tikslaus vietinių populiacijų tankumo
nustatyti negalima. Taip pat buvo naudojama publikuota medžiaga apie rūšies populiacijų gausos
rodiklius skirtingose buvein÷se. Medžiagą apdorojant nenaudoti specialūs statistiniai metodai.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami 2 lentel÷je. D÷l daugiamet÷s informacijos trūkumo ir
pasitaikiusių metodinių neatitikimų, jerubių vietinių populiacijų gausos kitimo trendai nebuvo
nustatyti. PAST vietinių populiacijų pokyčiai vertiniti lyginant iki 2004 metų publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis v÷lesniais metais vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m monitoringo duomenis buvo vertinamas vietos savybių
išsaugojimo laipsnis visose trijose PAST. Akivaizdžių pokyčių daugumoje teritorijų nepasteb÷ta
ir vietos savybių išsaugojimo laipsnis vertinamas teigiamai.
1 lentel÷.
Teritorijos
pavadinimas
Žemaitijos
nacionalinis
parkas
(PAST kodas:
LTPLUB001)
Biržų giria
(PAST kodas:
LTBIRB001)

Vietos savybių įvertinimas *
1. Svetimžemių
medžių ir krūmų
veisimas

2. Hidrologinio
režimo dirbtin÷
kaita

3. Medynų amžius,
sud÷tis, plotas bei
pasiskirstymas

4. Pesticidų
naudojimas

1,0 – 100 %

2,0 – 100 %

3,0 – 41 %
3,1 – 38 %
3,2 – 9 %
3,3 – 12 %

4,0 – 100 %

1,0 – 100 %

2,0 – 100 %

3,0 – 99 %
3,1 – 1 %

4,0 – 100 %
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Būdos –
Pravieniškių
miškai
(PAST kodas:
LTKAIB006)

1,0 – 100 %

2,0 – 100 %

3,0 – 100 %

4,0 – 100 %

Populiacijų gausos įvertinimas. Jerubių gausa kiekvienoje iš trijų PAST 2004 m. buvo
vertinama po 100 porų 2 lentel÷. Apibendrinti 2007 ir 2010 m. vykdyto rūšies monitoringo
rezultatai pateikiami taip pat 2 lentel÷je. Iš jų matyti, kad trijose PAST perinčios populiacijos
gausa 2007 m. įvertinta 250 – 480, o 2010 metais – 200-360 porų.
Ekspertų nuomone visose tirtose PAST jerubių populiacijos yra gyvybingos ir vietinių
populiacijų gausa pastaraisiais metais ženkliai nekito. Biržų girioje ir Žemaitijos nacionaliniame
parke, netgi priešingai, 2007 metais nustatytos netgi gausesn÷s populiacijos, lyginant su
įvertinimu iki 2004 metų, kas gali būti siejama ir su geresniu ištirtumu. 2010 metais nustatyta
santykinai mažesn÷ gausa gali būti siejama s÷slioms rūšims būdingais metiniais svyravimais,
kuriems didel÷s įtakos turi ir žiemos sąlygos. Tačiau kol kas negalima paaiškinti kod÷l Būdos –
Pravieniškių miškuose 2007 m. buvo užfiksuotas gerokai mažesnis santykinis paukščių
gausumas nei kitose PAST. Yra žinoma, kad gana ryškūs vietinių populiacijų gausos pokyčiai
skirtingose teritorijose nepriklausomai vienas nuo kito gali vykti d÷l daugelio priežasčių. Tačiau
manome, kad viena iš labiausiai tik÷tinų mažesnio santykinio jerubių gausumo Būdos –
Pravieniškių miškuose priežasčių gali būti šiuo metu įvykęs trumpalaikis populiacijos gausos
sumaž÷jimas, kuris jerubių populiacijose laikomas normaliu reiškiniu ir gali cikliškai pasikartoti
kas keleri metai. Šią prielaidą iš dalies patvirtina ir kontrolin÷se teritorijose gauti duomenys, iš
kurių matome, kad net ir panašiomis vietos savyb÷mis pasižyminčiose teritorijose jerubių
populiacijų santykin÷s gausos rodikliai skiriasi gana ženkliai. Taip pat tik÷tina, kad jerubių
gausos rodiklių skirtumus PAST gal÷jo nulemti ir duomenų rinkimo metu pasireiškę paukščių
aptinkamumą ribojantys faktoriai. Būtent Būdos Pravieniškių miškuose apskaitas vykdę
steb÷tojai apskaitų anketose nurod÷, kad kai kuriuose vietose jerubių vokalinius signalus stelb÷
nuo netoliese esančio geležinkelio sklindantis triukšmas.
Bendra santykin÷ paukščių gausa tyrimo maršrutuose atitinka moksliniais tyrimais nustatytą
jerubių santykinę gausą mūsų regiono Borealinio tipo miškuose ir tik÷tina, kad išliekant
panašioms aplinkos sąlygoms artimiausiu metu jerubių populiacijos visose PAST kis nežymiai.
Nežiūrint to manome, kad panašių netikslumų ateityje pavyktų išvengti jei jerubių apskaitos
visose PAST būtų vykdomos dažnesniu nei trijų metų pakartojimu.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas.
Jerubių apsaugos būkl÷
Vertinami
parametrai

nepakankamai
palanki

palanki

nepalanki

nežinoma (nepakanka
informacijos būkl÷s
įvertinimui)

Paplitimo tendencijos

PAST

reikšmingų
paplitimo kaitos
pokyčių šiuo metu
nestebima.

-

-

-

Populiacijų gausos kitimo tendencijos
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PAST

-

-

-

tikslios tendencijos
nežinomos, nes
ankstesni duomenys
r÷m÷si ekspertiniu
populiacijų gausos
įvertinimu, o ne
metodiškai atliekamų
apskaitų rezultatais

-

tendencijos
nežinomos, nes
tiesioginę įtaką
buveinių būklei turinti
žmogaus veikla n÷ra
atitinkamai stebima ir
analizuojama

-

nežinomos, nes šiuo
metu turimi duomenys
neleidžia įvertinti
būsimų populiacijų
gausos pokyčių ir
buveinių būkl÷s

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos

PAST

-

-

Ateities perspektyvos

PAST

-

-

Informacijos apie neigiamas rūšies paplitimo ar gausos tendencijas šiuo metu neturime.
Tolimesnių populiacijų gausos kitimo ir plitimo tendencijų bei rūšies buveinių būkl÷s
perspektyvų, remdamiesi dabar turimais duomenimis, prognozuoti negalime. Tod÷l dabartinę
rūšies apsaugos būklę PAST vertintiname kaip nežinomą.
Rekomendacijos apsaugai. Nors dabartin÷ jerubių vietinių populiacijų gausa PAST nuo
anksčiau nustatytų rodiklių ryškiai nesiskiria, populiacijų būklę ir toliau būtina reguliariai steb÷ti.
Būtina atsižvelgti į tai, kad didžioji dalis šalies jerubių populiacijų (94-97 proc.) yra
nesaugomose teritorijose, tod÷l būtina rūpintis šios rūšies apsauga ne tik įsteigtose PAST, bet ir
už jų ribų. Jerubių gyvenamajai aplinkai ūkiniuose miškuose (ūkiniai miškai vyrauja ir įsteigtose
PAST) didžiausias gr÷smes kelia tokia žmogaus ūkin÷ veikla, d÷l kurios gali keistis medynų
amžiaus ir rūšin÷ sud÷tis bei erdvinis pasiskirstymas. Šie rodikliai gali padidinti jerubių buveinių
fragmentaciją, kuri vertinama kaip viena iš svarbiausių jerubių populiacijų gausą ribojančių
veiksnių, tod÷l reik÷tų surinkti daugiau duomenų apie jerubių buveinių naudojimo ypatumus ir
monitoringo metu juos labiau sieti su jerubių apskaitų rezultatais. Taip pat manome, kad šiuo
metu nepakankamai d÷mesio skiriama trikdymo faktoriaus mažinimui šios rūšies apsaugai
svarbiose teritorijose, nes iki v÷lyvo pavasario miškuose vykdomi medienos ruošos ir išvežimo,
bei miško sodinimo darbai gali tur÷ti įtakos jerubių per÷jimo s÷kmei, tod÷l bent jau PAST visus
miško darbus nuo kovo 1 d. iki geguž÷s 31 d. rekomenduojame sustabdyti.
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2 lentel÷. Jerub÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose

Teritorijos
pavadinimas

Žemaitijos
nacionalinis parkas
(PAST kodas:
LTPLUB001)
Biržų giria
(PAST kodas:
LTBIRB001)
Būdos –
Pravieniškių miškai
(PAST kodas:
LTKAIB006)

Vietin÷s
Santykinis
populiacijos
Bendras visuose Įvertinta vietin÷s
gausumas
2007
m.
maršrutuose 2007 populiacijos gausa
gausumo
(vidutinis individų
įvertinimas iki
m. registruotų
2007 m.
skaičius
(poros)
2004 m.
individų
skaičius
maršrute ± SD)
(poros)

Santykinis
Bendras visuose
Įvertinta vietin÷s
gausumas 2010 m. maršrutuose 2010 m. populiacijos gausa
(vidutinis individų
registruotų individų
2010 m.
skaičius
(poros)
skaičius
maršrute ± SD)

100

6,38 ± 2,62 (n=8)

51

100-180

3,84 ± 3,69 (n=6)

23

50-100

100

7,67 ± 1,58 (n=9)

69

100-200

6,56 ± 2,38 (n=9)

59

100-180

100

2,14 ± 3,67 (n=7)

15

50-100

2,01 ± 3,07 (n=7)

13

50-80
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Kurtinys (Tetrao urogallus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines,
duomenų analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą,
populiacijos gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei
rekomendacijas apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į kurtinių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines bei
tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasario eigos fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (registruojami paukščių tuokviet÷se ar jų veiklos požymiai ir pan.),
registruotus parametrus (patinai tuokviet÷je, steb÷tos patel÷s ir pan.), apskaitų atlikimo
terminus bei steb÷jimų pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar pakartotinos registracijos).
Kadangi rūšies monitoringas remiasi pilna perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai
įvertinti kiekvienos rūšies registracijos sąsajas su perinčia populiacija (tuoktuv÷se
dalyvaujantys, besimaitinantys ar klajojantys), nes vien steb÷tų paukščių skaičius nesuteikia
reikalingos informacijos apie perinčios populiacijos dydį ir jos pokyčius. Kadangi dienos
metu, pasibaigus tuoktuv÷ms, patinai (ypač pabaidyti), pasklida po aplinkinius medynus.
Tod÷l net ir už kilometro ar daugiau gali būti registruojami iš vakaro ar anksti ryte tuokviet÷se
jau suskaičiuoti individai. Praktiškai visos vienkartin÷s pavienių paukščių registracijos yra
eliminuojamos perinčios populiacijos vertinimo metu. Tuo tarpu jeigu patinas tame pačiame
miško kvartale buvo stebimas kelis kartus ir ne žinomų tuokviečių vietose, labai tik÷tina, kad
čia egzistuoja steb÷tojui nežinoma tuokviet÷, kurioje jis neatliko specialių steb÷jimų. Tokiu
atveju, reguliariai steb÷tus paukščius galima priskaityti prie stebimos populiacijos, gausos
įvertinime atitinkamai pakeliant vietin÷s populiacijos gausos įvertinimo viršutinį rodiklį.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST
vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2006, 2008 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Vertinimas paremtas
ekspertų asmenine patirtimi bei publikuota ar steb÷tojų pateikta papildoma medžiaga apie
rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s
tendencijas bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų
tendencijos vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama, kaip palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip
nepakankamai palanki, tačiau nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip
pat vertinama, kaip nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta
nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷
nurodoma, kaip nežinoma, kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos
vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, pokytis buvo vertinamas visose rūšies apsaugai
išskirtose PAST. Apibendrinant galima pasakyti, kad visose inventorizuotose teritorijose bent
dalyje apskaitų taškų nurodyti 5.1, 6.1 ir 7.1 balai, t.y. lankytojai veisimosi ir maitinimosi
vietose, trikdymas d÷l transporto priemonių ir pl÷šrūnų galimas neigiamas poveikis. O
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Labanoro girioje ir Karviškių miške dalyje apskaitų taškų nustatyti kirtimai, miško ruoša
maitinimosi vietose vasario–rugpjūčio m÷n. (3.1). Labanoro girioje taip pat nustatyti kirtimai,
miško ruoša veisimosi vietoje vasario–rugpjūčio m÷n. (2.1).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Kurtinių gausa 2006 metais septyniose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai, įvertinta 85
patinais. Tuo tarpu, 2008 m. ji įvertinta 108-140 patinų, neskaitant Geledn÷s miško, kur rūšis
aptikta, tačiau steb÷tojai nepateik÷ informacijos apie gausą. 2010 metais kurtinių gausa
min÷tose PAST buvo 111-140 patinų (1 lentel÷). Lyginant kurtinių gausą iki 2004 metų su
v÷lesnių metų situacija, nustatyta, kad dvejose PAST perinti populiacija praktiškai yra stabili
(Pertako miškas ir Dainavos giria). Stabili populiacija panašu, kad yra ir Labanoro girioje, kur
metinius gausos svyravimus nulemia tyrimų apimtys ir tikslumas. Panaši situacija stebima ir
Rūdininkų girioje, kur metinius svyravimus nulemia tyrimų metodikos ir natūralių
populiacijos metinių svyravimų paklaidos. Tik÷tina, kad stabili populiacija išliko ir Geledn÷s
miške, nes čia paukščiai 2010 metais aptikti tik vienoje ir dviejų anksčiau žinomų tuokviečių.
Dviejose teritorijose (Čepkelių pelk÷ ir Karaviškių miškas) – gausos įvertinimas n÷ra tikslus
d÷l apskaitų metodinių niuansų ar sud÷tingų tyrimų sąlygų. Ateityje Karaviškių miške reik÷tų
atlikti bent du apskaitų pakartojimus, o Čepkelių pelk÷je organizuoti išsamius rūšies paplitimo
ir gausos nustatymo tyrimus. Taigi, tikslesnes pokyčius paskutin÷se dvejose teritorijose tur÷tų
parodyti ateinančių metų steb÷jimų duomenys. Tikslesni PAST tinkle perinčių kurtinių
populiaciniai pokyčiai paaišk÷s po v÷lesnių metų tyrimų, t.y. pakartotinai vykdant apskaitas
šiuo metu aptiktose tuokviet÷se.
Apibendrinant galimus pokyčius ir jų įvertinimą būtina pamin÷ti, kad 2006 metai buvo
gan÷tinai nepalankūs apskaitoms d÷l šalto ir ištęsto pavasario. Tuoktuv÷s nebuvo gerai
išreikštos, paukščiai jose mažiau aktyvūs, o pats tuoktuvių laikotarpis neaiškus. Tik÷tina, kad
steb÷tojai, ypač rečiau besilankantys ir turintys mažiau patirties, neužregistravo dalies ten
besilaikančių individų, tod÷l duomenų analizuotojai pateik÷ gan÷tinai dideles vietinių
populiacijų įvertinimo ribas. 2008 metais apskaitos keturiose teritorijose atliktos gana tiksliai,
tačiau kitose reikalingos papildomos pastangos: didesni steb÷tojų paj÷gumai, didesnis
pakartojimų skaičius, detalesni tyrimai ieškant naujų tuokviečių ir pan.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Kurtinio apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST Palankiais metais užima
visas
tinkamas buveines
PAST,
savo
išplitimo ribose
Populiacijos gausos tendencijos
gausa nežymiai PAST maž÷ja
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)
-

-
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PAST -

Ateities perspektyvos
PAST

-

paukščiai
trikdomi
d÷l
miškų
ūkin÷s
veiklos,
brandžių
medynų
deficitas

Nors nustatytos rūšies apsaugos
zonos užtikrina
minimalių
buveinių
išsaugojimą, jei
tuokviet÷s
nežinomos,
paukščiai neturi
realios apsaugos

-

Kurtinio apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki, nes:
- gausa, nors ir nežymiai, maž÷ja;
- perintys paukščiai trikdomi d÷l miškų ūkin÷s veiklos;
- brandžių medynų ribotas plotas limituoja gausos augimą.
Rekomendacijos apsaugai
Miškuose apie kurtinių tuokvietes reik÷tų išlaikyti ramyb÷s zonas per visą veisimosi
laikotarpį, o taip pat vasario m÷n. Jų dydis priklauso nuo kraštovaizdžio ir ekologinių
teritorijos savybių (pelk÷se ir kontinentinių kopų vietose jos gali būti mažesn÷s), o taip pat
tuokviet÷s dydžio. Tačiau šiuo atveju tur÷tų būti ne tik ribojama miško ūkin÷ veikla, bet ir
transporto eismas, kaip tai praktikuojama daugelyje Europos šalių, o taip pat teritorijų
„uždarymas“ visiems lankytojams, įskaitant gamtos fotografus, ornitologines ekskursijas ar
net vietine iniciatyva paremtus tyrimus. Mes rekomenduotum÷me aplamai riboti transporto
eismą miško keliukais tuose masyvuose, kur sutinkami kurtiniai. Kita svarbi apsaugos
priemon÷ yra pagrindinių pl÷šrūnų – lapių, mangutų, kiaunių, šernų, skaičiaus sumažinimas
iki minimumo. Arti kurtinių tuokviečių įrengiamos šernų š÷ryklos gali nulemti rūšies
išnykimą toje teritorijoje.
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1 lentel÷. Kurtinio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(patinai)

Įvertinta
gausa
2006**
(patinai)

Čepkelių pelk÷
LTVARB002

40-50

Karaviškių
miškas
LTVARB004
Dainavos giria
LTVARB005
Geledn÷s miškas
LTSVEB004
Rūdininkų giria
LTSALB002
Labanoro giria
LTSVEB002
Pertako miškas
LTLAZB003

Registru
ota
gausa
2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(patinai)

Trendas

Pokyčiai (%)

Pastabos***

?

Įvertinta
gausa
2008**
(patinai
)
>12

18

18-20

?

?

10-15

?

>5

4

>5

?

?

Manome, kad aptikti ir steb÷ti ne visi rezervate
esantys patinai, tačiau n÷ra aišku kokia dalis
steb÷ta. Manome, kad ateityje Čepkeliuose
reik÷tų organizuoti steb÷tojų grupę, kuri atliktų
rūšies paplitimo ir gausos įvertinimo tyrimus,
nes vieno ar kelių steb÷tojų paj÷gomis tai
atlikti problematiška
Kadangi apskaita buvo atlikta vieną kartą,
tikslią gausą vertinti sunku. Žinant steb÷jimų
paklaidas, akivaizdu, kad išliko daugiau nei 5
patinai

15-20

17-20

15-20

16

16-20

Stabilus

Nereikšmingi

10

9-12

?

4

>5

?

?

20

17-25

17-25

15

15-25

?

?

30

25-30

49-63

30-35

40-50

?

?

15-20

12-15

10-15

12

12-15

Stabilus

Nereikšmingi

Nurodomas aptiktų patinų skaičius, kuris gali
būti didesnis nuodugniai ištyrus visą teritoriją
Geresnio tikslumo negalime pateikti d÷l
nuoseklių tyrimų stokos
Steb÷tojų nuomone, aptikta tik apie 70 proc.
visų teritorijos tuokviečių, tod÷l populiacijos
įvertinimas didesnis
Gausa lyginama su situacija 2006 metais

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis;
*** - pastabose komentuojami/aptariami trendai ir originalių duomenų ypatumai.
Trumpinimai: ind. – individai, ? – nežinoma situacija
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Gerv÷ (Grus grus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į gervių biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas, duomenų
rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų skaičių.
Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama į dažnai pasitaikančią tendenciją, kad
vertinant vizualiai gausios populiacijos yra sumažinamos, o retų gausa padidinama. Pateiktas
gausos vertinimas paremtas ekspertų asmenine patirtimi, tinkamų ir optimalių buveinių
pasiskirstymo ypatumais teritorijoje bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius
parametrus, nenaudojant specialių statistinių metodų. Apibendrinti apskaitų duomenys
pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje „Registruota gausa“, o populiacijos gausos
duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%)
vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus ir publikuotus duomenis su 2007 ir 2010 metų
apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
2010 m. monitoringo metu vietos savybių išsaugojimo laipsnis buvo vertinamas visose PAST,
išskyrus Būdos-Pravieniškių miškus, kur šis darbas nebuvo padarytas d÷l nežinomų priežasčių.
Biržų girios, Tauj÷nų-Užul÷nio miškų bei Čepkelių pelk÷s PAST reikšmingų vietos savybių
pokyčių nenustatyta. Tuo tarpu Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se visuose bareliuose
skalsumas yra didesnis nei 0,6 (6.2 balai). Labanoro girioje kai kuriuose bareliuse nustatyti
potencialių gervių per÷jimo vietų pavertimo kitais naudmenimis atvejai (2.1, 2.2), taip pat kai
kuriuose bareliuse vidutin÷ kirtaviet÷ yra apie 2 ha ir daugiau (5.1, 5.2), o ugdymo kirtimuose
skalsumas 0,6 ir didesnis (6.1, 6.2).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Gervių gausa 2007 metais visose penkiose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies apsaugai įvertinta
180-270 perinčių porų (1 lentel÷). Lyginant gervių gausą iki 2004 metų su analizuojamais
apskaitų metais, nustatyta, kad visose teritorijose populiacija yra stabili ar yra populiacijos
did÷jimo prielaidos, kas pilnai atitinka rūšies plitimo šalyje tendencijas. Tik Būdos-Pravieniškių
miškuose trendas įvertintas kaip stabilus, nors tai gali būti susiję su nepilna apimtimi atliktomis
apskaitomis (mažiau 2 apskaitų taškai nei numatyta minimalioje tyrimų programoje). 2007 m
monitoringo metu įvertintas populiacijos tankumas buvo 0,28 (Labanoro giria) – 1,34 (Čepkelių
raistas) poros/1 km2, kas atitinka moksliniais tyrimais nustatytą gervių tankumą mišriuosiuose ir
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

35

Gamtos tyrimų centras

pietų borealiniuose miškuose. Kitose trijose PAST tankumas buvo panašus ir svyrravo 0,49-0,61
poros/1 km2. Populiacijos gausos pokyčiai ir buveinių pokyčiai leidžia teigti, jog artimiausiu
metu populiacija išliks stabili ar galimos nedidel÷s populiacijos maž÷jimo tendencijos.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Gerv÷s apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
plinta PAST rūšis
stebimoje
teritorijoje
Populiacijos gausos tendencijos
PAST reikšmingų
neigiamų gpokyčių
nenustatyta
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta
Ateities perspektyvos
PAST šiuo metu n÷ra jokio
pagrindo
teigti, jog ateities
perspektyvos bus
nepalankios

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

-

-

-

-

Gerv÷s dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra palanki, kadangi rūšis plinta
didesn÷je šalies dalyje, jos gausa auga, o neigiami reikšmingi buveinių pokyčiai n÷ra žinomi.
Rekomendacijos apsaugai
Nors populiacijos gausa PAST teritorijose yra stabili, situaciją būtina steb÷ti, nes rūšis per÷jimo
vietose yra jautri trikdymui, tod÷l perinti populiacija gali nukent÷ti išaugus lankytojų skaičiui.
Tačiau dabartin÷ miškų ūkin÷ veikla bei kitoks jų naudojimas nekelia gr÷sm÷s rūšiai, tod÷l
papildomos rekomendacijos apsaugai n÷ra numatomos.
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1 lentel÷. Gerv÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(poros)
20

Registruo
tas tankis
poros/
1 km2

Registr
uota
gausa
2007*

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)

Registruotas
tankis 2010
poros/
1 km2

Registru
ota gausa
2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

Trendas

Pastabos

0,28
(0,170,45)

118

45-65

0,28 (0,170,45)

118

45-65

41278 ha plotas

Žuvinto, Žaltyčio ir
Amalvo pelk÷s
LTALYB003

28

0,61
(0,370,99)

64

30-50

0,61 (0,370,99)

64

30-50

Čepkelių pelk÷
LTVARB002

20-25

1,34
(0,812,19)

143

50-70

1,34 (0,812,19)

143

50-70

Būdos-Pravieniškių
miškai LTKAIB006

30

0,49
(0,270,88)

26

20-30

0,49 (0,270,88)

26

20-30

Stabilus
ar
did÷janti
s
Stabilus
ar
did÷janti
s
Stabilus
ar
did÷janti
s
Stabilus

Biržų giria
LTBIRB001

20-30

0,57
(0,350,95)

78

35-55

0,57 (0,350,95)

78

35-55

Tauj÷nų-Užul÷nio
miškai LTUKMB001

?

?

?

?

Labanoro giria
LTSVEB002

Stabilus
ar
did÷janti
s

10530 ha plotas

10738 ha plotas

4580 ha plotas
Trūksta dviejų
maršrutų taškų (20
taškų)
16149 ha plotas

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos, tai populiacijos gausa
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis; įvertinime atsižvelgiama į tai, jog gerv÷s subręsta 2-3 gyvenimo metais

Trumpinimai:
? – nežinoma situacija
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Stulgys (Gallinago media)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines,
duomenų analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą,
populiacijos gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei
rekomendacijas apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į stulgių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologinius ir
kraštovaizdžio ypatumus (tuokviet÷ms tinkamų pievučių skaičių ir išsid÷stymą, pievų
užaugimo sumed÷jusia augalija mastus), konkrečių tyrimų metų klimatines sąlygas
(hidrologines sąlygas teritorijoje, pavasario eigą), duomenų rinkimo metodą (koks buvo
atskiro steb÷tojo apskaitų sektorius), registruotus parametrus (steb÷ti paukščiai, gird÷ti balsai),
apskaitų atlikimo terminus (lyginant su rekomenduojamais metodikose) bei pakartojimų
skaičių. Vertinant gausą atsižvelgiama tik į palankiausių laikotarpių, t.y. maksimalius
rodiklius, tačiau juos galima susekti tik ne mažiau nei trijų pakartojimų metu. Galiausiai,
būtina vertinti ar steb÷jimai vykdyti visose teritorijos buvein÷se, nes net vienoje didesnio
ploto teritorijoje stulgiai gali suformuoti kelias tuokvietes. Kartu reikia atminti, kad stulgiai
yra paslaptingas paukštis, patikimai girdimas tik tamsiu paros metu arba esant stiprioms
sutemoms, tod÷l didesnių teritorijų tyrimai reikalauja atitinkamų darbų apimčių, kurių
pakankamumas taip pat vertinamas iš steb÷tojų ataskaitų. Kadangi rūšies monitoringas
remiasi pilna perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai nustatyti ar tyrimų metu aptiktos
visos rūšies tuokviet÷s, ir jose besilankančių patinų skaičių. Kadangi rūšis sunkiai aptinkama,
būtina įvertinti steb÷tojo paklaidą, pridedant 10 % nuo tuokviet÷se užregistruotų patinų
skaičiaus.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST
vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Vertinimas paremtas ekspertų asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies
populiacinius parametrus, nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s
tendencijas bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų
tendencijos vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama, kaip palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip
nepakankamai palanki, tačiau nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip
pat vertinama, kaip nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta
nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷
nurodoma, kaip nežinoma, kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos
vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
buvo atliktas visose rūšies apsaugai išskirtose PAST. Svylos up÷s sl÷nyje stebimas pievų
apž÷limas aukštąja žoline ir sumed÷jusia augalija. Sausgalvių pievose nepalankus ankstyvas
šienavimas, o jų dalyje – nepalankus hidrologinis režimas. Tuo tarpu Nemuno deltoje
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didžiausia gr÷smę kelia plačiu mastu taikomi ankstyvi šienavimo terminai. Čia stulgiui
situacija yra labai nepalanki, nes daugiau nei pus÷ teritorijos yra nušienaujama jau birželio
pradžioje, paukščiams dar nesp÷jus išsiper÷ti. Be to, aatskirose vietose vanduo per greitai
išpumpuojamas iš pievų, tod÷l jos per anksti išdžiūsta. Tuo tarpu dr÷gnais metais, pievose
išlieka per aukštas vanduo (nes pavasario pabaigoje jis nebepumpuojamas), tod÷l v÷l susidaro
rūšies veisimuisi nepalankios sąlygos. Svylos sl÷nyje pievos nenaudojamos, tod÷l joms gresia
užaugimas.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Stulgių gausa 2010 metais visose trijose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai, įvertinta 55-81
patinais (1 lentel÷). Tuo tarpu 2009 metais tose pačiose trijose PAST aptikti 31-48 patinai.
2007 metais steb÷jimai nevykdyti Sausgalvių pievose ir Svylos up÷s sl÷nyje, o Nemuno
deltoje tyrimai vykdyti tik vienoje ankstesniais metais aptiktoje tuokviet÷je. Tod÷l šioje
teritorijoje neaptikti paukščiai (nulinis steb÷jimų rezultatas) dar neparodo, kad rūšis išnyko, o
tik akivaizdžiai nurodo, kad tyrimai buvo blogai organizuoti ir neatlikti tinkamomis
apimtimis. Taigi, 2007 metais PAST tinkle neužregistruotas n÷ vienas stulgys, kas neleidžia
vertinti nei perinčios populiacijos gausos, nei jų pokyčių ir per ilgesnį laikotarpį. 2008 m.
apskaitos tinkamai atliktos Sausgalvių pievose, tačiau akivaizdžiai neaptiktos skaitlingos
tuokviet÷s Nemuno deltoje ir Svylos sl÷nyje. Ypač prasta situacija Nemuno deltoje, kur
aptiktas tik vienas patinas, nors čia tuo metu buvo sutinkama skaitlingiausia rūšies perinti
populiacija šalyje. Kadangi esminių buveinių pokyčių Nemuno deltoje n÷ra, akivaizdu, kad
buvo neaptiktos vietos, kur laik÷si pagrindin÷ populiacijos dalis. Tod÷l min÷tų apskaitų
rodiklių PAST tinkle, be papildomų nuoseklių tyrimų, negalima vertinti ir ekspertiniu metodu,
nes tokios retos ir labai lokaliai išplitusios rūšies, kaip stulgys, atveju, ekstrapoliuojant galima
gauti tikrovę neatspindinčius rezultatus. Tod÷l, tikslus ir korektiškas visos vietin÷s
populiacijos gausos ir apsaugos būkl÷s įvertinimas galimas tik atlikus pilną perinčios
populiacijos apskaitą visame stebimų teritorijų plote, kaip kad buvo padaryta 2010 metais.
Tod÷l dabar akivaizdu, kad realiai egzistuojančios populiacijos yra skaitlingesn÷s, o 20052009 m. vykdytų steb÷jimų metu neužregistruoti visi teritorijoje buvę paukščiai. Ateinančiais
metais vykdomi tyrimai parodys realią rūšies vietinių populiacijų būkle visose PAST.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Stulgio apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

Paplitimo tendencijos
PAST -

-

išnyko keliose buvusiose
perimviet÷se,
nors nuoseklių
paskutinių metų
tyrimų
šalyje
trūksta

Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

-

Stebimos

-
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maž÷jimo
tendencijos
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST -

Ateities perspektyvos
PAST -

-

Dviejose
teritorijose būkl÷
blog÷ja
d÷l
intensyvaus ūkio
arba
veiklos
nutraukimo
Ūkininkavimas
tur÷tų
dar
intensyv÷ti,
o
tvarkymo darbai
apleistose
pievose brangiai
kainuoja

Stulgio apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepalanki, nes:
- neūkininkaunant blog÷ja veisimosi buveinių kokyb÷ ir maž÷ja jų plotas;
- perinčios populiacijos gausa daugelyje ankstesnių perimviečių (PAST tinkle) maž÷ja;
- ūkininkavimo galimyb÷s, tęsiant pievų ekstensyvų naudojimą, daugelyje teritorijų
(išskyrus Sausgalvių pievų dalį) yra menkos d÷l nepatrauklumo (šlapios, sunkiai
naudojamos pievos);
- specialių tvarkymo priemonių įgyvendinimas yra brangus ir reikalingos apimties
finansavimo galimyb÷s menkos;
- ten kur ūkininkaujama, dažnai per anksti šienaujamos pievos ir tokia praktika panašu,
kad išliks ateityje;
- naujų šlapių pievų susiformavimo galimyb÷s maž÷ja, nes paskutiniais metais vis
didesn÷ jų dalis suariama, siekiant gauti ES išmokas, arba stamb÷jantys ūkiai vis
daugiau l÷šų skiria šlapynių sausinimui.
Rekomendacijos apsaugai
Rūšies palankios apsaugos būkl÷s palaikymas dažniausiai įmanomas arba vykdant ūkinę
veiklą – neintensyviai ganant, ar v÷lai šienaujant, arba atliekant veisimosi buveinių tvarkymo
darbus. Priešingu atveju, d÷l sukcesinių procesų, buvein÷s transformuojasi į netinkamas rūšies
veisimuisi. Kiek ilg÷liau jos išsilaiko stipriai užliejamose pievose, tačiau jų išsaugojimas irgi
yra tik laiko klausimas. Tod÷l, norint išsaugoti dabartines stulgio perimvietes su pakankamai
gausiomis populiacijomis, būtina užtikrinti neintensyvų ganymą ar v÷lyvą šienavimą, išvežant
nupjautą žolę. Tam gali būti panaudojamos ES agroaplinkosauginių programų l÷šos.
Specialios tvarkymo priemones galimos tik atkuriant buveines. Didžiausios pastangos šia
kryptimi tur÷tų būti nukreiptos į Nemuno deltą, kur yra išlikusi skaitlingiausia ir
perspektyviausia apsaugos požiūriu stulgių populiacija. Tvarkymo darbai vykdyti Svylos up÷s
sl÷nyje ir reik÷tų rūpintis jų tęstinumu. Perspektyvūs yra tvarkymo darbai Katros sl÷nio
Čepkelių rezervate bei Kretuono draustinio Žemaitišk÷s pievose. Kadangi rūšis minta
dirvožemio bestuburiais, pagrinde sliekais, buveinių tvarkymui galima naudoti reguliuojamus
gaisrus, kai tai leis šalies teisin÷ baz÷. Siekiant nustatyti tikrąją rūšies apsaugos būklę,
reikalingi specialūs tyrimai, susiję su nauja rūšies inventorizacija šalyje.

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

40

Gamtos tyrimų centras

1 lentel÷. Stulgio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(patinai)
60

Įvertinta
gausa
2005**
(patinai)

Įvertinta
gausa
2006**
(patinai)

Įvertinta
gausa
2007
(patinai)

Įvertinta
gausa
2008
(patinai)

Įvertinta
gausa
2009
(patinai)

13***

25-30

?**

?

Svylos up÷s
sl÷nis
LTSVEB001

10

0

4-5

?

Sausgalvių
pievos
LTSLUB003

10

5

0

?

Nemuno delta
LTSLUB001

Įvertinta
gausa
2010
(patinai)

Trendas

25-40

Registru
ota
gausa
2010*
(patinai)
35

Pokyčia
i
(%)

Pastabos****

40-60

Stabilus

Gausa
svyruoja

10-12

Stabilus

-

5-9

Maž÷ja

Nereikš
mingai

Gausos ir paplitimo pokyčiai
lyginami su situacija iki 2004
metų, nes v÷liau apskaitos
atliktos nenuosekliai
2005 ir 2007 metais steb÷jimai
nevykdyti. 2010 m. tuokviet÷s
aptiktos dvejose vietose, nors
dalis patinų gal÷jo būti
suregistruoti abejose
tuokviet÷se.
2009 metais teritorijoje buvo
labai aukštas vandens lygis,
kas, be jokios abejon÷s, įtakojo
ir paukščių gausą tuokviet÷se.
2006 ir 2007 metais nuoseklūs
steb÷jimai nevykdyti. Pokyčiai
vertinti lyginant situaciją su iki
2004 m.

>1

4-5

10

7-9

2-3

5

Pastabos 2009 m.

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertinti nekorektiška, nes patikrinta tik viena potenciali tuokviet÷;
*** - gausa įvertinta tik dalyje NDRP;
**** - neatlikus reguliarių steb÷jimų visame teritorijų plote, tikslus ir korektiškas visos vietin÷s populiacijos gausos įvertinimas neįmanomas
Trumpinimai: ind. – individai, ? – nežinoma situacija
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Balin÷ pel÷da (Asio flameus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į balinių pel÷dų biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines
bei tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač pavasarinių fenologinių reiškinių eigą), duomenų
rinkimo metodą (registruojami paukščių ar jų balsai ir pan.), registruotus parametrus (pavieniai
paukščiai, ūbaujantys patinai, nerimaujantys paukščiai ir pan.), apskaitų atlikimo terminus
(inkubacijos ar jauniklių auginimo laikotarpis) bei steb÷jimų pakartojimų skaičių (vienkartin÷s ar
reguliarios registracijos). Kadangi rūšies monitoringas remiasi pilna perinčios ir labai retos
populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos sąsajas su perinčia
populiacija, nes vien steb÷tų/gird÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos informacijos apie
perinčios populiacijos dydį ir jos pokyčius. Praktiškai visos vienkartin÷s pavienių paukščių
registracijos, ypač veisimosi sezono pradžioje ir pabaigoje, yra eliminuojamos perinčios
populiacijos vertinimo metu.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Vertinimas paremtas ekspertų asmenine
patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių
statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, surinktus vienintel÷je šiai rūšiai išskirtoje PAST
Nemuno deltoje, nustatyta, kad dalyje apskaitų vietų pasteb÷ti atsitiktiniai lankytojai ar jų
veiklos p÷dsakai (1.1), d÷l hidrologinio režimo pokyčių netinkamomis tapo dalis buveinių (2.1,
2.2), vietomis daugiau nei 50 % buvein÷s užaugę sumed÷jusia augalija ir (ar) nendr÷mis (4.1,
4.3).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
2010 metais vienintel÷je rūšies apsaugai įsteigtoje PAST balinių pel÷dų neaptikta. Tod÷l lyginant
balinių pel÷dų gausą iki 2004 ir 2007 metų su 2010 metų situacija, konstatuota, kad rūšis šioje
teritorijoje išnyko (1 lentel÷). Ar tai tik kelerių metų ypatumai, ar realios tendencijos, tur÷tų
parodyti v÷lesnių metų steb÷jimų duomenys.
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Apibendrinant, galima daryti prielaidą, kad balin÷s pel÷dos išnykimas tiek vienintel÷je PAST
(turimais duomenimis ir už jos ribų) susijęs su rūšies perinčios populiacijos paplitimo ypatumais
daug platesniame regione, nes Lietuva. Dabartin÷ monitoringo bei istorin÷ medžiaga leidžia
teigti, kad ši rūšis aptinkama perint palankiais metais, kuomet stebima jų invazija visoje
centrin÷je Europoje ar net platesniame regione. Tuo tarpu, kitais metais čia nereguliariai peri tik
pavien÷s poros, tod÷l rūšies apsaugos užtikrinti neįmanoma, jau nekalbant apie jos apsaugai
skirtų teritorijų išskyrimą.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Balin÷s pel÷dos apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

Paplitimo tendencijos
PAST -

-

Per dešimt metų išnyko
visose
žinomose
perimviet÷se

Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

-

n÷ra
duomenų apie
per÷jimo
atvejus

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST -

-

trūksta duomenų
apie
tikslias
veisimosi
buveines

Ateities perspektyvos
PAST -

-

nežinomos, nes
n÷ra
aiškios
rūšies išnykimo
priežastys PAST

-

Balin÷s pel÷dos apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepalanki, nes:
- perintys paukščiai nebesutinkami ne tik visose tirtose teritorijose, bet ir visoje šalyje;
- n÷ra žinomos tikslios rūšies išnykimo priežastys, tod÷l negalima užtikrinti perinčių porų
apsaugos;
- n÷ra žinomos visos svarbios veisimosi buvein÷s šalyje.
Rekomendacijos apsaugai
Nesutartos, nes nežinomos rūšies išnykimo priežastys tiek tirtose teritorijose, tiek šalyje. Tačiau,
remiantis ankstesnių metų duomenimis, akivaizdu, kad būtina išsaugoti potencialias perimvietes:
atviras pelkių plynes ir atvirus aukštųjų žolynų plotus su besiribojančiomis pievomis ar
ganyklomis.
.
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1 lentel÷. Balin÷s pel÷dos vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Nemuno delta,
LTSLUB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
3

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
0

Registruo
ta gausa
2010*
(poros)
0

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
0

Trendas

Pokyčiai
(%)

Maž÷ja

nebeperi/
išnyko

Pastabos***

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

44

Gamtos tyrimų centras

Lutut÷ (Aegolius funereus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į lutučių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines bei
tyrimų metų klimatines sąlygas (ypač atsižvelgiant į orų permainas, kas iš principo nulemia
pel÷dų aktyvumą), duomenų rinkimo metodą (lizdų paieška ar registruojami paukščių balsai ir
kokiu būdu), registruotus parametrus (ūbaujantys patinai, patel÷s atsakas ir pan.), apskaitų
atlikimo terminus (inkubacijos ar jauniklių auginimo laikotarpis) bei steb÷jimų pakartojimų
skaičių (vienkartin÷s ar reguliarios registracijos). Kadangi rūšies monitoringas remiasi pilna
perinčios populiacijos apskaita, svarbu tiksliai įvertinti kiekvienos rūšies registracijos sąsajas su
perinčia populiacija, nes vien steb÷tų/gird÷tų paukščių skaičius nesuteikia reikalingos
informacijos apie perinčios populiacijos dydį ir jos pokyčius. Praktiškai visos vienkartin÷s
pavienių paukščių registracijos yra eliminuojamos arba priskiriamos kaimynin÷ms perinčios
populiacijos vertinimo metu.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnis vertintas visose
PAST. Čepkelių pelk÷je reikšmingo vietos savybių pokyčio nenustatyta. Aukštaitijos NP
vakarin÷je dalyje, Rūdininkų ir Dainavos giriose nustatytas didelis kiauninių skaičius (5.1).
Rūdininkų ir Dainavos giriose dalyje buveinių plynuose kirtimuose nepaliekama 15 tinkamo
amžiaus medžių/ha (4.1). Labanoro ir Dainavos giriose dalyje buveinių vykdomi kirtimai, miško
ruoša veisimosi vietose. (2.1) bei veisimosi vietų apsaugos zonoje (3.1) vasario-geguž÷s m÷n. Be
to Dainavos girioje dalyje buveinių veisimosi vietoje vykdomi kirtimai ir birželio-sausio m÷n.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Lutučių gausa 2010 metais 5 tirtose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai, įvertinta 88-125
perinčių porų. (1 lentel÷). Lyginant lutučių gausą iki 2004 ir 2007 metų su 2010 metų situacija,
nustatyta, kad dviejose PAST perinti populiacija praktiškai yra stabili (Dainavos ir Rūdininkų
girios), o dvejose did÷ja (Vakarin÷ Aukštaitijos nacionalinio parko dalis, Labanoro giria). Čepkelių
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pelk÷s perinčios populiacijos gausos 2010 metais nenaudojome pokyčių įvertinime, nes galimos
paklaidos d÷l mažo paukščių aktyvumo d÷l nepalankių orų. Tik÷tina, kad šis gaus÷jimas siejasi
su nuoseklių apskaitų visoje teritorijoje atlikimu. Tikslesnius ir realius pokyčius tur÷tų parodyti
v÷lesnių metų steb÷jimų duomenys.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Lutut÷s apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST -

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

Trūksta
informacijos

Populiacijos gausos tendencijos
PAST gausa nemaž÷ja ar net kiek did÷ja

-

-

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
paukščiai trikdomi PAST d÷l miškų ūkin÷s
veiklos, brandžių
medynų deficitas,
didel÷
kiaunių
gausa
Ateities perspektyvos
nepalankūs ūkin÷s PAST veiklos ypatumai,
kiaunių gausa ribos
rūšies plitimą ir
gausos augimą

-

-

Lutut÷s apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki, nes:
- nors paplitimo ir gausos reikšmingų pokyčių nenustatyta, perintys paukščiai trikdomi d÷l
miškų ūkin÷s veiklos, vyresnio amžiaus medynų ploto santykinis maž÷jimas riboja
plitimą d÷l buveinių stokos;
- išaugęs kiaunių skaičius daro didelę žalą perinčiai populiacijai;
- paliekant esamą medynų kirtimo amžių, tod÷l tinkamų veisimosi buveinių ir toliau maž÷s.
Rekomendacijos apsaugai
Dvi pagrindin÷s miškų ūkin÷s priemon÷s, kartu su kiaunių skaičiaus reguliavimu gali žymiai
pagerinti rūšies būklę. Pirmiausia reikia mažinti brandžių bei pribręstančių spygliuočių medynų
(pušies su egle, ypatingai) fragmentaciją. Be to, veisimosi vietose (pušynuose) miškų ūkin÷
veikla turi būti nebevykdoma nuo vasario m÷n. antros pus÷s. iki birželio vidurio. Kur yra
mažesn÷ juodųjų meletų gausa, teigiamą efektą gali duoti inkilų su 8 cm skersmens landa
k÷limas, su sąlyga, kad bus įrengiamos apsaugos nuo kiaunių.
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1 lentel÷. Lutut÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Čepkelių
pelk÷,
LTVARB002
Vakarin÷
Aukštaitijos
nacionalinio
parko dalis,
LTIGNB003
Dainavos giria,
LTVARB005
Rūdininkų
giria
LTSAL B002
Labanoro giria,
LTSVEB002

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
10

Įvertinta
gausa
2007**
(patinų)
12-15

Registruo
ta gausa
2010*
(patinai)
3

Įvertinta
gausa
2010**
(patinų)
3-10

Trendas

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

Maž÷ja?

?

Gali būti mažesn÷ gausa susijusi su mažu paukščių
aktyvumu d÷l nepalankių sąlygų

10

15-20

12-13

13-20

Stabilus
ar
daug÷ja

nereikšm
ingi

15

15-20

10-12

10-20

Stabilus

11-15

12-14

12-15

Stabilus

nereikšm
ingi
n÷ra

10

20

40-50

42-60

50-60

Stabilus
ar
daug÷ja

nereikšm
ingi

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys
Trumpinimai:
Ind. – individai
? – nežinoma situacija
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Pilkoji meleta (Picus canus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į pilkųjų meletų biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas,
duomenų rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų
skaičių. Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama, kad vertinant vizualiai gausios
populiacijos yra sumažinamos, o retų gausa padidinama. Šis vertinimas paremtas ekspertų
asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant
specialių statistinių metodų. Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamų 1 bei 2
suvestinių lentelių grafose „Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafose
„Įvertinta gausa“. Registruota gausa apskaičiuota naudojant specialią kompiuterinę programą.
PAST vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis v÷lesniais metais vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m monitoringo duomenis, visose PAST buvo vertinamas vietos
savybių išsaugojimo laipsnis. Akivaizdžių pokyčių Čepkelių pelk÷je bei Adutiškio-Guntauninkų
miškuose nepasteb÷ta. Tauj÷nų-Užul÷nio, Plinkšių ir Lančiūnavos miškuose dalyje buveinių
brandžių medynų yra mažiau nei 20 % bei vykdyti plyni kirtimai per paskutinius 3 metus (2.1,
2.2, 2.3, 2.4), taip pat vykdyti sanitariniai kirtimai (4.1, 4.2). Sanitariniai kirtimai (4.2) daugelyje
barelių vykdyti ir Biržų girioje. Plinkšių miške dalyje buveinių pasteb÷tas pavienių senų ąžuolų
kirtimas, brandžių medynų yra mažiau nei 20 % bei vykdyti plyni kirtimai per paskutinius 3
metus (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Pilkųjų meletų gausa 2007 metais 5 tirtose teritorijos iš 6 PAST, įsteigtų šios rūšies apsaugai,
įvertinta 230 perinčių porų (1 lentel÷). Kadangi negauti pilkųjų meletų gausos tyrimų duomenys
Adutiškio-Guntauninkų miškuose, laikome, kad steb÷jimai 2007 metais čia nevykdyti.
Lyginant pilkųjų meletų gausą tikslin÷se PAST iki 2004 metų su 2007 apskaitų metais, nustatyta,
kad visose teritorijose populiacija yra stabili ar stebimos populiacijos did÷jimo tendencijos. Šios
tendencijos gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos vertinimo metodų, tačiau akivaizdžiai
maž÷jančios rūšies gausos nestebime. 2007 m monitoringo metu įvertintas populiacijos tankumas
(1 poros /90-300 ha) atitinka moksliniais tyrimais nustatytą pilkųjų meletų tankumą
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.
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mišriuosiuose ir pietų borealiniuose miškuose. Populiacijos gausos pokyčiai ir buveinių pokyčiai
leidžia teigti, jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar galimi nedideli populiacijos
svyravimai tiek maž÷jimo, tiek did÷jimo linkme.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Pilkųjų meletų apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST reikšmingų
pokyčių
nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST reikšmingų
pokyčių
nenustatyta
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
buveinių
PAST kokybiniai
ir
kiekybiniai
parametrai yra
veikiami miškų
ūkin÷s veiklos
Ateities perspektyvos
PAST -

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s įvertinimui)

-

-

-

-

-

-

-

medynų
rūšin÷s,
amžin÷s struktūros,
sanitarinių kirtimų
perspektyvos n÷ra
aiškios

Pilkosios meletos dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki,
kadangi ženkli dalis teritorijų patenka į intensyvios miškų ūkin÷s veiklos zoną, o ateities
perspektyvos d÷l medynų rūšin÷s ir amžin÷s struktūros bei sanitarinių kirtimų n÷ra aiškios.
Rekomendacijos apsaugai
Nors populiacijos gausa PAST teritorijose yra stabili, situaciją būtina steb÷ti, nes monitoringo
metu išryšk÷jo, jog dalyje teritorijos buveinių savybių pokyčiai yra neigiami (vykdomi kirtimai,
nepaliekamas pakankamas biologin÷s įvairov÷s medžių skaičius, vykdomi sanitariniai kirtimai).
Šiuo metu sunku teigti, jog esama pilkosios meletos apsaugos būkl÷ yra palanki, o jei nepalanki,
tai kokiu mastu. Tam reikalingas ilgesnis steb÷jimų laikotarpis. Tačiau akivaizdu, kad
paliekamas didesnis negyvos medienos (ypač stovinčios) kiekis, sudarytų palankesnes sąlygas
rūšies veisimuisi, kas labai svarbu šiai s÷sliai rūšiai.
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1 lentel÷. Pilkosios meletos vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Čepkelių pelk÷,
LTVARB002

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(poros)
20

Biržų giria, LTBIRB001

20-30

Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
LTUKMB001
Plinkšių miškas,
LTMAZB001

15-20
10

Lančiūnavos miškas,
LTKEDB002

10-14

Adutiškio – Guntauninkų
miškai
LTSVEB008

10

Registruo
tas tankis
2007
poros/1k
m2
0,95
(0,382,35)
3,02
(0,915,62)
1,29
(0,57-2,9)
0,38
(0,062,35)
2,02
(0,91-4,
49)
-

Registr
uota
gausa
2007*

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)

Registruotas
tankis 2010
poros/1km2

Registruot
a gausa
2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

Trendas

Pastabos

72

30

0,95 (0,382,35)

72

30

Stabilus ar
did÷jantis

7552 ha plotas

488

90

3,02 (0,915,62)

488

90

Stabilus ar
did÷jantis

16148 ha plotas

179

60

179

60

15

19

15

Stabilus ar
did÷jantis
Stabilus ar
did÷jantis

13865 ha plotas

19

1,29 (0,572,9)
0,38 (0,062,35)

64

35

2,02 (0,91-4,
49)

64

35

Stabilus ar
did÷jantis

3094 ha plotas

-

-

-

-

-

-

Negauti duomenys
iš steb÷tojų

4961 ha plotas

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
Trumpinimai:
? – nežinoma situacija
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Vidutinis genys (Dendrocopos medius)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į vidutinių genių biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas,
duomenų rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų
skaičių. Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama, kad vertinant vizualiai gausios
populiacijos yra sumažinamos, o retų gausa padidinama. Šis vertinimas paremtas ekspertų
asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant
specialių statistinių metodų.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. Registruota
gausa apskaičiuota naudojant specialią kompiuterinę programą.
PAST vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus duomenis. Analizuojant
2010 m monitoringo duomenis, buvo vertinamas vietos savybių išsaugojimo laipsnis 5-iose iš 7ių PAST (d÷l nežinomų priežasčių neatliktas Babtų-Varluvos ir Būdos-Pravieniškių miškuose).
Balbieriškio, Lančiūnavos ir Dotnuvos-Josvainių miškuose dalyje buveinių pasteb÷tas pavienių
senų ąžuolų kirtimas, brandžių medynų yra mažiau nei 20 % bei vykdyti plyni kirtimai per
paskutinius 3 metus (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), vykdyti sanitariniai kirtimai (5.1, 5.2). Tauj÷nų-Užul÷nio
miškuose bei Žuvinto biosferos rezervate dalyje buveinių brandžių medynų yra mažiau nei 20 %
bei vykdyti plyni kirtimai per paskutinius 3 metus (3.1, 3.2, 3.4), taip pat rasta daug atvejų
sanitarinių kirtimų (5.1, 5.2).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Vidutinių genių gausa 2007 metais 7 tirtose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai, įvertinta 430
perinčių porų (1 lentel÷). Lyginant vidutinių genių gausą tikslin÷se PAST iki 2004 metų su 2007
apskaitų metais, nustatyta, kad visose teritorijose populiacija yra stabili ar stebimos populiacijos
did÷jimo tendencijos. Šios tendencijos gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos vertinimo
metodų, tačiau akivaizdžiai maž÷jančios rūšies gausos nestebime. 2007 m monitoringo metu
įvertintas populiacijos tankumas (1 pora /25-115 ha) atitinka moksliniais tyrimais nustatytą
vidutinių genių tankumą mišriuosiuose ir pietų borealiniuose miškuose. Populiacijos gausos
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pokyčiai ir buveinių pokyčiai leidžia teigti, jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar
galimi nedideli populiacijos svyravimai tiek maž÷jimo, tiek did÷jimo linkme.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Vidutinio genio apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST Reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST Reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s įvertinimui)

-

-

-

-

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
optimalių
PAST buveinių
kokybiniai
ir
kiekybiniai
parametrai yra
veikiami miškų
ūkin÷s veiklos
Ateities perspektyvos
tinkamų
PAST buveinių plotas
ir kokyb÷ ir
toliau
tur÷tų
maž÷ti

-

-

Vidutinio genio dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki,
kadangi ženkli dalis teritorijų patenka į intensyvios miškų ūkin÷s veiklos zoną, kur optimalios
buvein÷s – brandūs plačialapiai miškai, yra intensyviai naudojamos, o ateities perspektyvos d÷l
medynų rūšin÷s ir amžin÷s struktūros bei sanitarinių kirtimų n÷ra aiškios.
Rekomendacijos apsaugai
Nors populiacijos gausa PAST teritorijose yra stabili, situaciją būtina steb÷ti, nes monitoringo
metu išryšk÷jo, jog dalyje teritorijos buveinių savybių pokyčiai yra neigiami (vykdomi kirtimai,
nepaliekamas pakankamas biologin÷s įvairov÷s medžių skaičius, vykdomi sanitariniai kirtimai).
Šiuo metu sunku nustatyti vidutinio genio apsaugos būkl÷s tendencijas ir jos kaitos mastus. Tam
reikalingas ilgesnis steb÷jimų laikotarpis. Tačiau akivaizdu, kad paliekamas didesnis negyvos
medienos (ypač stovinčios) kiekis ir brandžių plačialapių medžių, ypač ąžuolų, skaičius sudarytų
palankesnes sąlygas rūšies veisimuisi, kas labai svarbu šiai s÷sliai rūšiai.
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1 lentel÷. Vidutinio genio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(poros)

Tauj÷nų–Užul÷nio miškai
LTUKMB001

40-60

Žuvinto biosferos
rezervato dalis
LTALYB003
Balbieriškio miškas
LTPRIB003

>20

Būdos–Pravieniškių
miškai LTKAIB006

25-30

Lančiūnavos miškas
LTKEDB002

20-30

Babtų–Varluvos miškai
LTKAUB006

20

Dotnuvos–Josvainių
miškai LTKEDB003'

30-50

21-25

Registru
otas
tankis
2007
poros/
1km2
0,91
(0,4811,72)
1,93
(1,203,12)
4,34
(2,796,76)
0,87
(0,253,03)
3,68
(1,867,29)
1,18
(0,393,49)
2,28
(1,403,71)

Regist
ruota
gausa
2007*

Įvertint
a gausa
2007**
(poros)

126

90

120

50

165

70

40

40

112

60

51

50

123

70

Registruo
ta gausa
2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

0,91
(0,4811,72)

126

90

1,93
(1,203,12)
4,34
(2,796,76)
0,87
(0,253,03)
3,68
(1,867,29)
1,18
(0,393,49)
2,28
(1,403,71)

120

50

165

70

Stabilus ar Plotas 3814 ha
did÷jantis

40

40

Stabilus ar Plotas 4579 ha
did÷jantis

112

60

Stabilus ar 3094 ha plotas
did÷jantis

51

50

Stabilus ar 1 pakartojimas
did÷jantis 4300 ha

123

70

Stabilus ar 5381 ha plotas
did÷jantis

Registruot
as tankis
2010
poros/
1km2

Trendas

Pastabos

Stabilus ar 2 apskaita
did÷jantis nepatikima
13865 ha
plotas
Stabilus ar Plotas 6230 ha
did÷jantis

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

53

Gamtos tyrimų centras

Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į baltnugarių genių biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas,
duomenų rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų
skaičių. Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama, kad vertinant vizualiai gausios
populiacijos yra sumažinamos, o retų gausa padidinama. Šis vertinimas paremtas ekspertų
asmenine patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant
specialių statistinių metodų.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus duomenis. Analizuojant
2010 m monitoringo duomenis, buvo vertinamas vietos savybių išsaugojimo laipsnis keturiose iš
šešių PAST (d÷l nežinomų priežasčių jis neatliktas Babtų-Varluvos ir Būdos-Pravieniškių
miškuose). Tauj÷nų-Užul÷nio ir Lančiūnavos miškuose dalyje buveinių brandžių medynų yra
mažiau nei 20 % bei vykdyti plyni kirtimai per paskutinius 3 metus (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), taip pat
vykdyti sanitariniai kirtimai (4.1, 4.2). Padauguvos miške bei Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷se dalyje buveinių plynose kirtaviet÷se vertintas biologin÷s įvairov÷s medžių skaičius ir (ar)
jų charakteristikos netenkina reikalavimų (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo
pelk÷se rasta daug atvejų sanitarinių kirtimų (4.2).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Baltnugarių genių gausa 2007 metais visose šešiose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies apsaugai ir
kuriose atliktas monitoringas, įvertinta 290 perinčių porų (1 lentel÷). Tačiau, pateikti apskaitų
rezultatai parod÷ visą eilę metodinių netikslumų, kuriuos mes aptariame toliau. Pirmiausia,
Padauguvos miške apskaita atlikta nesilaikant svarbių reikalavimų: vyko greičiau ir truko ilgiau,
kartais net iki vidurdienio. Tuo tarpu Babtų-Varluvos miškuose atliktas tik vienas apskaitų
pakartojimas, o Tauj÷nų-Užul÷nio miškuose – antra apskaita duomenis vertinusio eksperto buvo
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pripažinta kaip nepatikima. Tačiau surinkti duomenys vis vien leidžia nustatyti rūšies gausos
pokyčio tendencijas tirtose teritorijose.
Lyginant baltnugarių genių gausą iki 2004 metų bei apskaitų metais (2007) nustatyta, kad visose
teritorijose populiacija yra stabili ar yra populiacijos did÷jimo tendencijos. Šios tendencijos
gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos gausos vertinimo metodų. 2007 m monitoringo metu
įvertintas populiacijos tankumas (1 pora /34-165 ha) atitinka moksliniais tyrimais nustatytą
baltnugarių genių tankumą mišriuosiuose ir pietų borealiniuose miškuose. Žymiai didesnis rūšies
tankumas (1 pora /22 ha), aptiktas Lančiūnavos miške, parodo, kad ši teritorija yra išskirtin÷s
svarbos rūšies apsaugai ir jai turi būti skiriamas ypatingas d÷mesys. Populiacijos gausos pokyčiai
ir buveinių pokyčiai leidžia teigti, jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar galimos
nedidel÷s populiacijos maž÷jimo tendencijos.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Baltnugarių genių apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
buveinių
PAST kokybiniai
ir
kiekybiniai
parametrai
yra
įtakojami
intensyvios
miškininkyst÷s
Ateities perspektyvos
tinkamų buveinių PAST plotas ir kokyb÷
ir toliau tur÷tų
maž÷ti

-

-

Baltnugario genio dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki,
kadangi ženkli dalis teritorijų patenka į intensyvios miškų ūkin÷s veiklos zoną, kur optimalios
buvein÷s – brandūs lapuočių miškai, yra intensyviai naudojamos, o ateities perspektyvos d÷l
medynų rūšin÷s ir amžin÷s struktūros bei sanitarinių kirtimų n÷ra aiškios.
Rekomendacijos apsaugai
Nors populiacijos gausa PAST teritorijose yra stabili, situaciją būtina steb÷ti, nes monitoringo
metu išryšk÷jo, jog dalyje teritorijos buveinių savybių pokyčiai yra neigiami (vykdomi kirtimai,
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nepaliekamas pakankamas biologin÷s įvairov÷s medžių skaičius, vykdomi sanitariniai kirtimai).
Šiuo metu sunku nustatyti baltnugario genio apsaugos būkl÷s tendencijas ir jos kaitos mastus.
Tam reikalingas ilgesnis steb÷jimų laikotarpis. Tačiau akivaizdu, kad paliekamas didesnis
negyvos medienos (ypač stovinčios) kiekis ir brandžių lapuočių medynų, ypač beržynų, skaičius
sudarytų palankesnes sąlygas rūšies veisimuisi, kas labai svarbu šiai s÷sliai rūšiai.
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1 lentel÷. Baltnugario genio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Tauj÷nų–Užul÷nio miškai
LTUKMB001
Žuvinto, Žaltyčio ir
Amalvo pelk÷s
LTALYB003
Padauguvos miškas
LTKAUB005

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(poros)
35-50

32

15

Būdos–Pravieniškių
miškai LTKAIB006

25-30

Lančiūnavos miškas
LTKEDB002

20-25

Babtų–Varluvos miškas
LTKAUB006

20

Registruo
tas tankis
2007
poros/1k
m2
2,57
(1,514,37)
0,61
(0,142,64)
2,95
(1,685,20)

0,74
(0,291,91)
4,48
(2,029,92)
0,64
(0,331,22)

Registr
uota
gausa
2007*

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)

Registruotas
tankis 2010
poros/1km2

Registruota
gausa 2010*

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

Trendas

Pastabos

356

100

2,57 (1,514,37)

356

100

Stabilus ar
did÷jantis

38

38

0,61 (0,142,64)

38

38

Stabilus ar
did÷jantis

2 apskaita
nepatikima
13865 ha plotas
Plotas 6230 ha

163

30

2,95 (1,685,20)

163

30

Stabilus ar
did÷jantis

34

34

0,74 (0,291,91)

34

34

Stabilus ar
did÷jantis

138

60

4,48 (2,029,92)

138

60

Stabilus ar
did÷jantis

3094 ha plotas

28

28

0,64 (0,331,22)

28

28

Stabilus ar
did÷jantis

1 pakartojimas
4300 ha

Apskaita atlikta
nesilaikant svarbių
reikalavimų (vyko
greičiau ir truko
ilgiau, kartais net
iki vidurdienio)
5553 ha plotas
4579 ha plotas

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos.
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis.
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Tripirštis genys (Picoides tridactylus)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į tripirščių genių biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas,
duomenų rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų
skaičių. Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama, kad vertinant vizualiai retų
populiacijų gausa yra padidinama. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine patirtimi bei
publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių statistinių
metodų. Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. Registruota
gausa apskaičiuota naudojant specialią kompiuterinę programą.
PAST vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis v÷lesniais metais vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m monitoringo duomenis, buvo vertinamas vietos savybių
išsaugojimo laipsnis penkiose iš šešių PAST (d÷l nežinomų priežasčių jis neatliktas BūdosPravieniškių miškuose). Akivaizdžių pokyčių daugumoje PAST nepasteb÷ta. Tik Rūdininkų
girioje ir Padauguvos miške dalyje buveinių plynose kirtaviet÷se vertintas biologin÷s įvairov÷s
medžių skaičius ir (ar) jų charakteristikos netenkina reikalavimų (3.1, 3.2, 3.3).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Tripirščių genių gausa 2007 metais 5 tirtose teritorijos iš 6 PAST, įsteigtų šios rūšies apsaugai,
įvertinta 170 perinčių porų (1 lentel÷). Kadangi negauti tripirščių genių gausos tyrimų duomenys
Adutiškio-Guntauninkų miškuose, laikome, kad steb÷jimai 2007 metais čia nevykdyti. Be to,
Padauguvos miške apskaita atlikta nesilaikant svarbių reikalavimų: vyko greičiau ir truko ilgiau,
kartais net iki vidurdienio. Tačiau surinkti duomenys vis vien leidžia nustatyti rūšies gausos
pokyčio tendencijas tirtose teritorijose. Lyginant tripirščių genių gausą iki 2004 metų bei
apskaitų metais (2007) nustatyta, kad visose teritorijose populiacija yra stabili ar yra populiacijos
did÷jimo tendencijos. Šios tendencijos gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos gausos vertinimo
metodų. 2007 m monitoringo metu įvertintas populiacijos tankumas (1 pora /45-250 ha) atitinka
moksliniais tyrimais nustatytą tripirščių genių tankumą mišriuosiuose ir pietų borealiniuose
miškuose. Mažesnis rūšies tankumas Padauguvos miške (1 pora /400 ha) siejamas su
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.
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metodin÷mis apskaitų klaidomis. Populiacijos gausos pokyčiai ir buveinių būkl÷ leidžia teigti,
jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar galimos nedidel÷s populiacijos maž÷jimo
tendencijos.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Tripirščių genių apsaugos būkl÷
palanki

nepakankamai
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST neigiamų pokyčių nenustatyta, o gausa
registruota didesn÷,
kas
gali
būti
siejama su geresniu
ištirtumu
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
buveinių
PAST kokybiniai
ir
kiekybiniai
parametrai
daugelyje PAST
iki
šiol buvo
veikiami miškų
ūkin÷s veiklos
Ateities perspektyvos
PAST -

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

-

-

-

medynų rūšin÷s,
amžin÷s
struktūros,
sanitarinių
kirtimų
perspektyvos
n÷ra aiškios

Tripirščio genio dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki,
kadangi ženkli dalis teritorijų patenka į intensyvios miškų ūkin÷s veiklos zoną, o ateities
perspektyvos d÷l medynų rūšin÷s ir amžin÷s struktūros bei sanitarinių kirtimų n÷ra aiškios.
Rekomendacijos apsaugai
Nors populiacijos gausa PAST teritorijose yra stabili, o paskutinių apskaitų metu aptiktos netgi
gausesn÷s vietin÷s populiacijos, situaciją būtina steb÷ti, nes monitoringo metu išryšk÷jo, jog
dalyje teritorijos buveinių savybių pokyčiai yra neigiami (intensyviai vykdomi plyni kirtimai,
nepaliekamas pakankamas biologin÷s įvairov÷s medžių skaičius, vykdomi sanitariniai kirtimai).
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Šiuo metu sunku teigti, jog esama apsaugin÷ būkl÷ yra palanki ar vis dar nepalanki tripirščio
genio apsaugai, tam reikalingas ilgesnis steb÷jimo laikotarpis. Tačiau akivaizdu, kad paliekamas
didesnis negyvos medienos (ypač stovinčios) kiekis, sudarytų palankesnes sąlygas rūšies
veisimuisi, kas labai svarbu šiai s÷sliai rūšiai.

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

60

Gamtos tyrimų centras

1 lentel÷. Tripirščio genio vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Rūdninkų giria
LTSALB002

Gausos
įvertini
mas iki
2004
(poros)
8

Biržų giria LTBIRB001

30

Padauguvos miškas
LTKAUB005

6

Būdos–Pravieniškių
miškai LTKAIB006

10

Čepkelių pelk÷
LTVARB004
Adutiškio-Guntauninkų
miškai LTSVEB008

6
6

Trendas

Pastabos

50

Stabilus ar
did÷jantis

15980 ha plotas

373

70

Stabilus ar
did÷jantis

16148 ha plotas

0,25 (0,090,73)

14

10

Stabilus ar
did÷jantis

20

0,58 (0,181,88)

26,6

20

Stabilus ar
did÷jantis

Apskaita atlikta
nesilaikant svarbių
reikalavimų (vyko
greičiau ir truko ilgiau,
kartais net iki
vidurdienio)
5553 ha plotas
4579 ha plotas

30

20

30

20

-

-

0,4 (0,120,75)
-

-

-

Stabilus ar
did÷jantis
-

Registruo
tas tankis
2007
poros/1k
m2
1,42
(0,023,95)
2,31
(0,034,35)
0,25
(0,090,73)

Registr
uota
gausa
2007*

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)

Registruotas
tankis 2010
poros/1km2

Registruota
gausa
2010*

227

50

1,42 (0,023,95)

227

373

70

2,31 (0,034,35)

14

10

0,58
(0,181,88)
0,4 (0,120,75)
-

26,6

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)

7552 ha plotas
Negauti duomenys iš
steb÷tojų

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
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Lygut÷ (Lullula arborea)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į lygučių biologijos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologines sąlygas, duomenų
rinkimo metodą, registruotus parametrus, apskaitų atlikimo terminus bei pakartojimų skaičių.
Vertinant populiacijos gausos pokytį buvo atsižvelgiama, kad vertinant vizualiai gausios
populiacijos yra sumažinamos. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine patirtimi bei
publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių statistinių
metodų. Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“.
PAST vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus duomenis. Analizuojant
2010 m monitoringo duomenis, buvo vertinamas vietos savybių išsaugojimo laipsnis visose
keturiose PAST. Kuršių nerijos nacionaliniame parke reikšmingų vietos savybių pokyčių
nenustatyta. Šimonių, Labanoro ir Dainavos giriose nustatytas atvirų vietų miško plote trūmumas
(3.1, 3.2), taip pat didesnių nei 4 ha kirtaviečių trūkumas (6.1, 6.2, 6.3). Šimonių ir Dainavos
giriose nustatytas savaime atsikuriančių medynų trūkumas (4.1, 4.2).
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Lygučių gausa 2007 metais 4 tirtose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai, įvertinta 990 – 1170
perinčių porų (1 lentel÷). Lyginant lygučių gausą tikslin÷se PAST iki 2004 metų su 2007
apskaitų metais, nustatyta, kad visose teritorijose populiacija yra stabili ar stabili, bet stebimos
nežymios populiacijos did÷jimo (Šimonių giria) arba maž÷jimo (Kuršių nerija) tendencijos. Šios
tendencijos gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos vertinimo metodų (lyginant su 2004 m.),
tačiau akivaizdžiai reikšmingų rūšies gausos pokyčių nestebime. 2007 m monitoringo metu
įvertintas populiacijos tankumas (1 pora /32-385 ha) atitinka moksliniais tyrimais nustatytą
lygučių tankumą mišriuosiuose ir pietų borealiniuose miškuose. Kuršių nerijoje tankumas
nebuvo paskaičiuotas d÷l apskaitos ypatumų, kuomet paukščiai buvo skaičiuojami ne
pasirinktuose maršrutuose, o vykdomos pilnos jų apskaitos pasirinktose buvein÷se. Populiacijos
gausos ir buveinių pokyčiai leidžia teigti, jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar galimi
nedideli populiacijos svyravimai tiek maž÷jimo, tiek did÷jimo linkme.
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.
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Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Lygut÷s apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta
Populiacijos gausos tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta
Ateities perspektyvos
PAST šiuo metu n÷ra jokio
pagrindo
teigti, jog ateities
perspektyvos bus
nepalankios

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

-

-

-

-

-

Lygut÷s dabartin÷ apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra palanki, nes nenustatytos nei
rūšies gausos ar paplitimo maž÷jimo tendencijos, nei buveinių būkl÷s blog÷jimas, o miškų ūkin÷
veikla nekelia akivaizdžių gr÷smių.
Rekomendacijos apsaugai
Nors perinčios populiacijos gausa ir paplitimas PAST teritorijose yra stabilūs, šiuo metu trūksta
informacijos, kad nustatyti esamą lygut÷s apsaugos būklę už PAST ribų. Tod÷l situaciją būtina
steb÷ti, nes atvirų aikščių ir/ar sm÷lynų užž÷limas ar apmiškinimas nulemia veisimosi buveinių
ploto maž÷jimą. Norint išvengti min÷to buveinių praradimo, reikia ne tik atsisakyti pilno atvirų
plotų apmiškinimo masyvuose, bet ir tinkamai tvarkyti esamas miško aikštes ar aplikti atviras
pamiškes. Be to, reikia, maksimaliai mažinti insekticidų naudojimą, kur tai n÷ra būtina.
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1 lentel÷. Lygut÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST pavadinimas ir
kodas

Šimonių giria
LTANYB001
Labanoro giria
LTSVEB002
Dainavos giria
LTVARB005
Kuršių nerijos
nacionalinis parkas
LTKLAB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
150
100-200
500
300

Registruota
s tankis
2007
poros/1km2
3,18 (1,198,46)
0,26 (0,140,50)
0,87 (0,541,40)
?***

Registruo
ta gausa
2007*
700

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
230-290

110

130-160

440

430-470

120

200-250

Registruota
s tankis
2010
poros/1km2
3,18 (1,198,46)
0,26 (0,140,50)
0,87 (0,541,40)
?***

Registruot
a gausa
2010*

Trendas

Pastabos

22122 ha
plotas
42493 ha
plotas
50392 ha
plotas
9168 ha
plotas

700

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
230-290

110

130-160

Stabilus ar
did÷jantis
Stabilus

440

430-470

Stabilus

120

200-250

Stabilus ar
maž÷jantis

* - ataskaitos priede pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - tankumas nebuvo paskaičiuotas, nes nenurodyti maršrutų ilgiai
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Dirvoninis kalviukas (Anthus campestris)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į dirvoninių kalviukų biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos
ekologinius ir kraštovaizdžio ypatumus (tinkamų veisimosi buveinių paplitimą ir pasiskirstymą,
sm÷lynų užaugimo sumed÷jusia augalija mastus), konkrečių tyrimų metų klimatines sąlygas
(pavasario eigą, v÷juotumą), duomenų rinkimo metodą (koks taikytas metodas – transekta ar
pilna apsakita, kokią teritorijos dalį padeng÷ apskaitos), registruotus parametrus (steb÷ti
praskrendantys ar pavieniai paukščiai, giesm÷, lizdin÷ elgsena ir apn.), apskaitų atlikimo
terminus (lyginant su rekomenduojamais metodikose) bei pakartojimų skaičių. Vertinant gausą
atsižvelgiama tik į palankiausių laikotarpių, t.y. maksimalius rodiklius, tačiau juos galima susekti
tik ne mažiau nei dviejų pakartojimų metu. Galiausiai, buvo vertinama ar steb÷jimai vykdyti
visose teritorijos buvein÷se, nes jos dažnai fragmentuotos ir atskiri patinai gali užimti
individualias teritorijas atokiau nuo pagrindinių perimviečių. Kartu reikia atminti, kad dirvoninis
kalviukas yra paslaptingas ir judrus paukštis, aktyviai giedantis tik kelias valandas po saul÷tekio
ir prieš pat saul÷lydį bei nepučiant stipriam v÷jui. Tod÷l tyrimai reikalauja ne tik specifinių oro
sąlygų ir paros meto, bet ir atitinkamų laiko apimčių ir steb÷tojo patirties, kad apimti, neretai
didelio ploto teritorijas.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Šis vertinimas paremtas ekspertų asmenine
patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus, nenaudojant specialių
statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus duomenis. Analizuojant
2010 m monitoringo duomenis, buvo vertinamas vietos savybių išsaugojimo laipsnis visose
keturiose PAST. Pabrad÷s smiltpiev÷se akivaizdžių buvein÷s savybių pokyčių nenustatyta.
Kuršių nerijos NP, Rudininkų girioje bei Nemirsetos smiltpiev÷se dalyje buveinių iki pus÷s ploto
išplito aukšta tanki žol÷. Kuršių nerijos NP nedidel÷je dalyje buveinių mišku užsodinta nuo
trečdalio iki dviejų trečdalių ploto.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
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Dirvoninių kalviukų gausa 2010 metais visose keturiose PAST, įsteigtose šios rūšies apsaugai,
įvertinta 82-120 perinčių porų (1 lentel÷). Lyginant dirvoninių kalviukų gausą tikslin÷se PAST
iki 2004 ir 2007 metų su 2010 apskaitų metais, nustatyta, kad dvejose teritorijose – Rūdininkų
girioje ir Nemirsetos smiltpiev÷se, populiacija nereikšmingai maž÷ja, vienoje yra stabili
(Pabrad÷s smiltpiev÷s) ar stebimos nežymios populiacijos daug÷jimo tendencijos (Kuršių
nerija). Šios tendencijos gal÷jo atsirasti d÷l skirtingų populiacijos vertinimo metodų (lyginant su
2004 m.), tačiau akivaizdžiai reikšmingų rūšies gausos pokyčių nestebime. Taigi, populiacijos
gausos ir buveinių pokyčiai leidžia teigti, jog artimiausiu metu populiacija išliks stabili ar galimi
nedideli populiacijos svyravimai tiek maž÷jimo, tiek did÷jimo linkme.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Dirvoninio kalviuko apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST pokyčių nenustatyta -

nepakankamai
palanki

nepalanki

-

Populiacijos gausos tendencijos
PAST reikšmingų pokyčių nenustatyta
Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
blog÷ja buveinių PAST kokyb÷, maž÷ja
jų
plotas;
tvarkymo darbai
tik planuojami ar
vykdomi mažose
apimtyse
Ateities perspektyvos
buvein÷s
PAST nestabilios,
tvarkymo darbai
jose vykdomi ne
visose PAST ir
mažomis apimtis

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)
-

-

-

-

Dirvoninio kalviuko apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nepakankamai palanki, nes:
- buvein÷s yra nestabilios ir be specialios priežiūros blog÷ja jų kokyb÷ bei maž÷ja plotas;
- tvarkymo darbai vykdomi ne visose PAST ir neapima visų buveinių;
- dalis buveinių prarandama, jas užsodinant mišku (Rūdininkų giria, Kurišų nerija);
- kai kur buvein÷s palaikomos tik d÷l žmogaus veiklos (Pabrad÷s smiltpiev÷s).
Rekomendacijos apsaugai
Rūšies palankios apsaugos būkl÷s palaikymas dažniausiai įmanomas tik vykdant tam tikrą veiklą
– pažeidžiant sm÷lynų dangą karinių mokymų metu. Natūralios buvein÷s sutinkamos tik
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Lietuvos pajūryje, pliažų ir kopagūbrių zonose. Iš šių min÷tų žmogaus formuojamų buveinių,
ilgą laiką galima išlaikyti tik esančias kariniuose poligonuose. Tod÷l rūšies apsaugos būkl÷
priklauso nuo žmogaus aktyvumo ir planuojamų tvarkymo darbų. Priešingu atveju, d÷l
sukcesinių procesų, buvein÷s transformuojasi į netinkamas rūšiai per÷ti, pirmiausiai įsigalint
sumed÷jusiai augalijai, kurios ši rūšis netoleruoja.
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1 lentel÷. Dirvoninio kalviuko vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Kuršių Nerijos
nacionalinis
parkas
LTKLAB001
Pabrad÷s
smiltpiev÷s,
LTSVEB009
Rūdininkų
giria
LTSAL B002
Nemirsetos
smiltpiev÷s,
LTKREB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
79

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
50-75

Registruo
ta gausa
2010*

Trendas

Pokyčiai
(%)

57-90

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
57-90

Daug÷ja

nereikšm
ingi

10

7-8

8

8-10

Stabilus

nereikšm
ingi

10

12-15

9

9-10

Maž÷ja

nereikšm
ingi

10

15-18

8

8-10

Maž÷ja

nereikšm
ingi

Pastabos***

2010 metais apskaitos nevykdytos,
pateikti duomenys iš neplaninių 2009
metų apskaitų

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys
Trumpinimai:
Ind. – individai
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Meldin÷ nendrinuk÷ (Acrocephalus paludicola)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines,
duomenų analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą,
populiacijos gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei
rekomendacijas apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į meldinių nendrinukių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos
ekologinius ir kraštovaizdžio ypatumus (tinkamų veisimosi buveinių paplitimą ir
pasiskirstymo ypatumus, pievų užaugimo nendr÷mis mastus), konkrečių tyrimų metų
klimatines sąlygas (hidrologines sąlygas teritorijoje, pavasario eigą), duomenų rinkimo
metodą (koks buvo atskiro steb÷tojo apskaitų sektorius, kokią teritorijos dalį padeng÷
apskaitos), registruotus parametrus (steb÷ti paukščiai, gird÷ti balsai), apskaitų atlikimo
terminus (lyginant su rekomenduojamais metodikose) bei pakartojimų skaičių. Vertinant
gausą atsižvelgiama tik į palankiausių laikotarpių, t.y. maksimalius rodiklius, tačiau juos
galima susekti tik ne mažiau nei trijų pakartojimų metu. Galiausiai, buvo vertinama ar
steb÷jimai vykdyti visose teritorijos buvein÷se, nes jos dažnai fragmentuotos ir atskiri patinai
gali užimti individualias teritorijas atokiau nuo pagrindinių perimviečių. Kartu reikia atminti,
kad meldin÷ nendrinuk÷ yra paslaptingas ir judrus paukštis, aktyviausias tik kelias valandas
prieš saul÷lydį ir nepučiant stipriam v÷jui. Tod÷l tyrimai reikalauja ne tik specifinių oro
sąlygų ir paros meto, bet ir atitinkamų laiko apimčių ir steb÷tojo patirties, kad susekti
palyginti dideliais atstumais perskrendančius patinus. Jei steb÷tojas nesustoja ilgesniam laikui
maršruto metu, būtina įvertinti, kad dalis teritorinių patinų lieka neužregistruota.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST
vietinių populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus
publikuotus duomenis su 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metų apskaitų rezultatais.
Vertinimas paremtas surinktų duomenų apžvalga paremta ekspertų nuomone ir sukaupta
patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies populiacinius parametrus ir pokyčius kitose
šalyse, nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s
tendencijas bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų
tendencijos vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama, kaip palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip
nepakankamai palanki, tačiau nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip
pat vertinama, kaip nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta
nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷
nurodoma, kaip nežinoma, kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos
vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis tyrimų metais vertinamas, atsižvelgiant tik į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis metodikose numatytų, vietos savybių išsaugojimo
laipsnio įvertinimas atliktas visose šešiose rūšies apsaugai išskirtose PAST. Nemuno deltoje ir
Sausgalvių pievose jis įvertintas 1.0 ir 2.0 balais. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se
situacija bloga, kadangi daugiau nei du trečdaliai teritorijos ploto apaugę aukštąja augalija.
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Svencel÷s pievose ir Tyrų pelk÷je reikšmingų buvein÷s savybių pokyčių nenustatyta. Kaip ir
stulgio atveju, Nemuno deltoje rūšiai situacija yra labai nepalanki, nes daugiau nei pus÷
teritorijos yra nušienaujama jau birželio pradžioje, paukščiams dar nesp÷jus išsiper÷ti. Be to,
vanduo per greitai išpumpuojamas iš pievų, tod÷l jos per anksti išdžiūsta. Kur pievos
nešienaujamos, jos užauga krūmais ir/ar nendr÷mis. Tuo tarpu Sausgalvių pievose šienaujama
v÷liau, tod÷l čia sąlygos rūšiai palankesn÷s. Svencel÷s pievose nepalankias sąlygas sudaro
senos žol÷s sluoksnis, Tyrų pelk÷je – meldin÷s nendrinuk÷s buvein÷s prarandamos joms
užaugant nendr÷ms, o Žuvinto BR – neigiamą poveikį daro užaugimas krūmais ir/ar
nendr÷mis.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Meldinių nendrinukių gausa 2005 metais visose penkiose PAST, kurios įsteigtos šios rūšies
apsaugai ir kuriose vykdyti monitoringo steb÷jimai, įvertinta 65 giedančių patinų. Lyginant
meldinių nendrinukių gausą iki 2004 metų su apskaitų 2005 metais rezultatais, nustatyta, kad
tik dviejose teritorijose perinti populiacija nemaž÷jo – Sausgalvių ir Svencel÷s pievose(1
lentel÷). Tačiau šiose dviejose teritorijose peri santykinai nežymi populiacijos dalis, lyginant
su Tyrų pelk÷s ir Nemuno deltos PAST, kur surinkti duomenys kol kas rodo gausos
maž÷jimą. Nemuno deltoje, bendra gausa nebuvo įvertinta d÷l tyrimų stokos, tod÷l čia
tendencijos po 2005 metų apskaitų n÷ra aiškios. Galiausiai, būtina atkreipti d÷mesį, kad Šyšos
polderyje, kur ir buvo vykdomos 2005 metų apskaitos, perinčių porų skaičius did÷ja. Tačiau
Tyrų pelk÷s populiacijos būkl÷, jei neatsižvelgti į galimus apskaitų netikslumus, yra aiškiai
nepalanki, ar net katastrofiška. 2006 m. irgi ištirtos visos 5 teritorijos. Tačiau Tyrų pelk÷s
duomenys nenaudojami analizei, kadangi ekspertų nuomone jie yra netikslūs. Svencel÷s ir
Sausgalvių pievose perinti populiacija išlieka stabili, o Nemuno deltos netgi did÷ja
paskutiniais metais. Ši tendencija paaiškinama ekstensyviai naudojamų polderių buveinių
pokyčiais, kuomet formuojasi kupstuotos šlapios pievos. Kol kas žymus perinčios
populiacijos maž÷jimas (~ 60 proc.) stebimas tik Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se. 2007
m. duomenys parod÷, kad stabilios perinčios populiacijos išlieka Svencel÷s pievose ir
Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se. Paskutin÷je teritorijoje steb÷tas sumaž÷jimas 2006
metais gali būti traktuojamas kaip metinis nukrypimas d÷l galimų klimatinių sąlygų ypatumų.
Kadangi Sausgalvių pievose steb÷jimai nevykdyti, iki 2007 m. registruotos stabilios
populiacijos būkl÷ lieka neaiški. Tuo tarpu Tyrų pelkių populiacija panašu, kad stabilizavosi ir
gausa išlieka panaši, lyginant su 2005 metais, nors ji mažiausiai dvigubai mažesn÷, lyginant
su ankstesne (iki 2004 m.) situacija. Tuo tarpu Nemuno deltoje situacija yra visiškai neaiški
d÷l steb÷jimų stokos 2007 m. (buvo atlikti steb÷jimai tik vienoje, labai lokalioje ankstesn÷je
perimviet÷je – ties Minijos senvage). Tuo būdu mes negalime vertinti nei gausos, nei jos
pokyčių Nemuno deltoje 2007 m. 2008 m. apskaitos tinkamai atliktos visose PAST. Žuvinto,
Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se, Sausgalvių pievose ir Tyrų pelk÷je, gausa nežymiai maž÷ja (1030 proc.), tuo tarpu Nemuno deltoje ir Svencel÷s pievose ji išlieka stabili su nežymiais
svyravimais (1 lentel÷). Mūsų manymu, įgyvendinus tam tikras gamtotvarkines priemones,
rūšies būkl÷ dar galima ženkliai pagerinti. Tam reikalinga pav÷linti šienavimo terminus
Nemuno deltoje, bei atlikti buveinių tvarkymo darbus atskirose Nemuno deltos dalyse,
Svencel÷s pievose ir Tyrų bei Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷se. 2010 metų duomenys parod÷
meldin÷s nendrinuk÷s perinčios populiacijos, įvertintos 93-119 perinčių porų, maž÷jimą pagrindin÷se
ršies perimviet÷se – Nemuno deltoje ir Tyrų pelk÷je. Kitose teritorijose gausa išlieka daugiau ar
mažiau stabili.

Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Meldin÷s nendrinuk÷s apsaugos būkl÷
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palanki

Paplitimo tendencijos
PAST -

nepakankamai
palanki

-

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

paplitimas maž÷ja daugelyje
svarbiausių PAST

Populiacijos gausos tendencijos
gausa maž÷ja
PAST Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
blog÷ja buveinių PAST kokyb÷, maž÷ja
jų
plotas;
tvarkymo darbai
tik planuojami ar
vykdomi mažose
apimtyse
Ateities perspektyvos
PAST -

-

ūkininkavimo
atnaujinimo
tikimyb÷ neaiški,
o
tvarkymo
darbai kol kas
tik planuojami,
tačiau neaišku
kada
bus
įgyvendinami.
Tačiau Nemuno
deltos
regione
susiformuoja vis
naujos buvein÷s,
kuriose įsikuria
meldin÷
nendrinuk÷

Meldin÷s nendrinuk÷s apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra akivaizdžiai nepalanki,
nes:
- be specialios priežiūros blog÷ja buveinių kokyb÷ ir maž÷ja jų plotas;
- perinčios populiacijos gausa daugelyje perimviečių „sistemingai“ maž÷ja;
- ūkininkavimo atnaujinimo galimyb÷s apleistose teritorijose, tęsiant šlapių viksvinių
pievų naudojimą, daugelyje teritorijų (išskyrus Sausgalvių pievas) yra menkos d÷l
mažo ekonominio efekto (šlapios, neproduktyvios, sunkiai naudojamos pievos, kurias
būtina atkurti prieš naudojimą);
- ten kur pievos naudojamos, dažnai nušienaujamos birželio pradžioje, t.y. dar nesp÷jus
meldin÷ms nendrinuk÷ms išsiper÷ti;
- specialių tvarkymo priemonių įgyvendinimas yra brangus ir reikalingos apimties
finansavimo galimyb÷s n÷ra aiškios.
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Rekomendacijos apsaugai
Rūšies palankios apsaugos būkl÷s palaikymas dažniausiai įmanomas tik vykdant tam tikrą
ūkinę veiklą – v÷lai šienaujant. Priešingu atveju, d÷l sukcesinių procesų, buvein÷s
transformuojasi į netinkamas rūšiai per÷ti, pirmiausiai įsivyraujant nendrynams ir/ar
krūmynams. Kiek ilg÷liau jos išsilaiko stipriai užliejamose pievose, tačiau tokia situacija jau
praeities klausimas, nes dabar ir šiose pievose įsigali nendrynai. Tod÷l, norint išsaugoti
dabartines meldin÷s nendrinuk÷s perimvietes su pakankamai gausiomis populiacijomis, būtina
organizuoti neintensyvų ir v÷lyvą šienavimą (arba ganymą), išvežant nupjautą žolę. Tai
galima pasiekti pasinaudojant ES agroaplinkosaugin÷mis programomis, o jeigu n÷ra norinčių
ūkininkauti, įgyvendinant specialias tvarkymo priemones. Žieminis nendrių pjovimas, kaip
parod÷ praktika, teigiamo efekto nedav÷, ir netgi priešingai, naudojama sunkioji technika
pažeidžia viksvines augalų bendrijas. Teigiamą efektą duotų tik sumed÷jusios augalijos
iškirtimas, kur tai aktualu. Remiantis kaimyninių šalių patirtimi, buveinių tvarkymui galima
naudoti reguliuojamus gaisrus, kai tai leis šalies teisin÷ baz÷. Taip pat negalima leisti pamario
bei Nemuno deltos pievų transformuoti į ariamą žemę, nes tai sunaikinamos ne tik esamos,
bet ir perspektyvios buvein÷s. Paskutinių metų patirtis parod÷, kad ekstensyviai ūkininkaujant
pamario pievose ar polderiuose, ir net buvusiose kultūrin÷se ganyklose, formuojasi kupstin÷s
žolin÷s augalijos bendrijos, kur mielai įsikuria meldin÷s nendrinuk÷s. Specialios tvarkymo
priemon÷s rekomenduojame taikyti tik lokaliai. Tačiau svarbu nuolatos steb÷ti perinčios
populiacijos būklę, kas įmanoma reguliariai stebint ne tik žinomas perimvietes, bet ir
aplinkines potencialias buveines net ir keliolikos kilometrų spinduliu.
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1 lentel÷. Meldin÷s nendrinuk÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas

Gausos
įvertinima
s iki 2004
(patinai)
40

Įvertinta
gausa
2005**
(patinai)
25

Įvertinta
gausa
2006**
(patinai)
>50

Įvertinta
gausa
2007**
(patinai)
?

Įvertinta
gausa
2008**
(patinai)
40-60

Įvertinta
gausa
2009**
(patinai)
44-50

Registru
ota
gausa
2010*
25

Įvertinta Trendas
gausa
2010**
(patinai)
25-40
Maž÷ja

10

6-8

>2

7

5

4-5

4

4-5

Stabilus

Nereikš
mingi

100

17

?

35-50

70-90

72-80

48-53

53-60

Maž÷ja

20-30

Sausgalvių pievos
LTSLUB003

10

10

9-10

?

7-9

5-7

5

5-8

Stabilus

Nereikš
mingi

Svencel÷s pievos
LTKLAB009

5

7

6-7

5-6

7

4-5

5

5-6

Stabilus

Nereikš
mingi

Nemuno delta
LTSLUB001

Žuvinto, Žaltyčio
ir Amalvo pelk÷s
LTALYB003
Tyrų pelk÷
LTKLAB002

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

10-20

2008, 2009 m. lyginant su iki
2004 m. laikotarpiu, perinti
populiacija išlieka stabili. 2010
m. steb÷tas gausos maž÷jimas.

Lyginant su iki 2004 m.
laikotarpiu, perinti populiacija
sumaž÷jo d÷l veisimosi buveinių
ploto sumaž÷jimo (užaugimo
nendrynais). Dalis čia per÷jusių
paukščių, matomai, persik÷l÷ į
Nemuno deltą, kur steb÷tas po
2001 m populiacijos augimas
Gausa svyruoja, tačiau
populiacija beveik stabili. Dalyje
teritorijos per anksti šienaujama.
Kitoje lietingais metais per ilgai
užsilaiko aukštas vandens lygis.

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami trendai ir originalių duomenų ypatumai.
Trumpinimai: ind. – individai, ? – nežinoma situacija
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Paprastoji medšark÷ (Lanius collurio)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į paprastųjų medšarkių biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos
ekologinius ir kraštovaizdžio ypatumus (tinkamų veisimosi buveinių paplitimą ir pasiskirstymo
ypatumus, svarbių elementų, tokių kaip elektros linijos, išsid÷stymas), konkrečių tyrimų metų
klimatines sąlygas (pavasario eigą, temperatūra apsakitų laikotarpiu), duomenų rinkimo metodą
(kokią teritorijos dalį padeng÷ apskaitos, apskaitų laikas ir pan.), registruotus parametrus (steb÷ti
paukščiai, gird÷ti balsai), apskaitų atlikimo terminus (lyginant su rekomenduojamais
metodikose) bei pakartojimų skaičių. Vertinant gausą atsižvelgiama tik į palankiausių
laikotarpių, t.y. maksimalius rodiklius, tačiau juos galima susekti tik ne mažiau nei dviejų
pakartojimų metu. Galiausiai, buvo vertinama ar steb÷jimai vykdyti visose teritorijos gamtin÷se
buvein÷se, ar buvo pasirinktos tik optimalios.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Vertinimas paremtas surinktų duomenų
apžvalga paremta ekspertų nuomone ir sukaupta patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies
populiacinius parametrus ir pokyčius kitose šalyse, nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis v÷lesniais metais bus vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
atliktas vienintel÷je rūšies apsaugai išskirtoje PAST – Nemuno deltoje, čia nedidel÷je dalyje
buveinių žem÷ suarta.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Paprastųjų medšarkių gausa 2007 metais vienintel÷je rūšies apsaugai įsteigtoje PAST nebuvo
įvertinta d÷l nepakankamos steb÷jimų apimties. Čia atliktos apskaitos tik dviejose maršrutuose,
reprezentuojančiuose tik nežymią teritorijos dalį. Tuo tarpu 2010 metais apskaitos atliktos
žymiai didesn÷je teritorijos dalyje, kas leido nustatyti nors ir apytikrę rūšies gausą šioje PAST.
Tačiau tai pirmieji metai kuomet atliekami tokie nuoseklūs steb÷jimai, tod÷l perinčių paprastųjų
medšarkių gausa ir jos pokyčiai stebimoje teritorijoje gal÷s būti analizuojami tik po v÷lesniais
metais metodiškai atliktų apskaitų.
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Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Paprastosios medšark÷s apsaugos būkl÷
palanki

Paplitimo tendencijos
PAST pokyčių nenustatyta Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST reikšmingų
neigiamų pokyčių
nenustatyta
Ateities perspektyvos
PAST šiuo metu n÷ra jokio
pagrindo
teigti, jog ateities
perspektyvos bus
nepalankios

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

-

-

-

nežinomos, nes
neaiški
ankstesnių metų
situacija ir n÷ra
naujų duomenų

-

-

-

-

Paprastosios medšark÷s apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra palanki, nes:
- nors gausos pokyčiai ir n÷ra žinomi, nenustatyti nei paplitimo, nei buveinių rikšmingi
neigiami pokyčiai;
- šiuo metu n÷ra jokio pagrindo teigti, jog ateities perspektyvos bus nepalankios.
Rekomendacijos apsaugai
Vyksdant ekstensyvų ūkininkavimą, papildomos specialios rūšies apsaugos priemon÷s šiuo metu
nereikalingos. Neigiami pokyčiai galimi ne tik reikšmingai trasformavus kraštovaizdžio
žem÷veikslių struktūrą arba stipriai intensyv÷jant chemizacija žem÷s ūkyje, bet ir didinant žem÷s
ūkio intensyvumą ar net mažinant kraštovaizdžio mozaikiškumą. Tuo būdu, smulkūs, ypač
ekologiniai ūkiai yra palankus rūšiai. Teigiamą poveikį duotų ir želdinių juostų formavimas.
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1 lentel÷. Paprastosios medšark÷s vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Nemuno delta,
LTSLUB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
200

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
17

Registruo
ta gausa
2010*
(poros)
46

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
>200

Trendas

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

Stabilus

Nereikšm
ingi

2007 metais apsakaitos atliktos tik
palyginti nedidel÷je teritorijos dalyje,
tod÷l įvertinti vykstančius pokyčius yra
komplikuota)

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys
Trumpinimai:
? – nežinoma situacija
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Sodin÷ starta (Emberiza hortulana)
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (pateikiama
atskiruose prieduose kompaktin÷je plokštel÷je), PAST surinktų duomenų suvestines, duomenų
analiz÷s būdų aprašymą, informaciją apie buvein÷s savybių pokyčio įvertinimą, populiacijos
gausos pokyčių ir būkl÷s aptarimą, rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimą bei rekomendacijas
apsaugai (pateikiama žemiau).
Analiz÷s būdai
Vietinių populiacijų gausa PAST nurodoma atlikus surinktų duomenų ekspertinį vertinimą,
atsižvelgiant į sodinių startų biologijos ir elgsenos ypatybes, konkrečios teritorijos ekologinius ir
kraštovaizdžio ypatumus (tinkamų veisimosi buveinių paplitimą, jų pasiskirstymo ypatumus ir
pan.), duomenų rinkimo metodą (koks buvo taikytas metodas, kokią teritorijos dalį padeng÷
apskaitos), registruotus parametrus (steb÷ti paukščiai, gird÷ti balsai), apskaitų atlikimo terminus
(lyginant su rekomenduojamais metodikose) ir pan. Vertinant gausą atsižvelgiama tik į
pakartotinus steb÷jimus. Galiausiai, vertinama ar steb÷jimai vykdyti visose potencialiose rūšies
buvein÷se, nes tai reta rūšis, paplitusi dispersiškai, užimdama ne visas potencialias buveines. Tuo
būdu, šios rūšies paieškai netinka atsitiktinis steb÷jimo vietų parinkimas.
Apibendrinti apskaitų duomenys pateikiami pridedamos 1 suvestin÷s lentel÷s grafoje
„Registruota gausa“, o populiacijos gausos duomenys - grafoje „Įvertinta gausa“. PAST vietinių
populiacijų trendai bei jų pokyčiai (%) vertinami lyginant iki 2004 metų surinktus publikuotus
duomenis su 2007 ir 2010 metų apskaitų rezultatais. Vertinimas paremtas surinktų duomenų
apžvalga paremta ekspertų nuomone ir sukaupta patirtimi bei publikuota medžiaga apie rūšies
populiacinius parametrus ir pokyčius kitose šalyse, nenaudojant specialių statistinių metodų.
Remiantis Europos komisijos institucijų rekomenduojama metodika, rūšies apsaugos būkl÷
vertinama atsižvelgiant į paplitimo, populiacijos gausos, veisimosi buveinių būkl÷s tendencijas
bei visų šių parametrų ateities perspektyvas. Jei visų keturių min÷tų parametrų tendencijos
vertinamos palankiai ar tik viena iš jų yra nežinoma, rūšies apsaugos būkl÷ vertinama, kaip
palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija buvo įvertinta, kaip nepakankamai palanki, tačiau
nei viena jų neįvertinta nepalankiai, rūšies apsaugos būkl÷ taip pat vertinama, kaip
nepakankamai palanki. Jei nors vieno iš parametrų tendencija įvertinta nepalankiai, rūšies
apsaugos būkl÷ taip pat vertinama nepalankiai. Rūšies apsaugos būkl÷ nurodoma, kaip nežinoma,
kai dviejų ar daugiau parametrų tendencijos nežinomos, o kitos vertinamos palankiai.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas
Buvein÷s savybių pokytis v÷lesniais metais bus vertinamas, atsižvelgiant į steb÷tojų pateiktus
duomenis. Analizuojant 2010 m. duomenis, Nemuno deltos PAST reikšmingų buvein÷s savybių
pokyčių nenustatyta.
Populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būkl÷s aptarimas
Sodin÷s startos 2007 ir 2010 metais neaptiktos vientetel÷je rūšies apsaugai įstegtoje PAST.
Tačiau tai gali būti susiję ir su metodiniais tyrimų trūkumais. Iš tikrųjų steb÷tojai tinkamai
neapžvelg÷ visų rūšiai tinkamų buveinių šioje teritorijoje, tod÷l tik÷tina, kad čia perintys
paukščiai liko neužregistruoti. Tod÷l ateinančio monitoringo metu reik÷s ypač daug d÷mesio
skirti šios nykstančios rūšies paieškai visame saugomos teritorijos plote.
Rūšies apsaugos būkl÷s įvertinimas
Vertinami
parametrai

Sodin÷s startos apsaugos būkl÷
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palanki

nepakankamai
palanki

nepalanki

nežinoma
(nepakanka
informacijos
būkl÷s
įvertinimui)

Paplitimo tendencijos
PAST -

-

-

nepakankamas
PAST ištirtumas

Populiacijos gausos tendencijos
PAST -

-

-

nepakankamas
ištirtumas

Veisimosi buveinių būkl÷s tendencijos
PAST -

-

nepakankamas
ištirtumas, n÷ra
aišku
kokios
buvein÷s
svarbiausios

Ateities perspektyvos
PAST -

-

trūksta
informacijos
apie
buveinių
pasirinkimą

-

Sodin÷s startos apsaugos būkl÷ PAST, mūsų vertinimu, yra nežinoma, nes:
- šiuo metu trūksta informacijos apie rūšies paplitimo ir gausos tendencijas PAST;
- d÷l rūšies ištirtumo stokos (nesistemingų arba fragmentiškų duomenų) apie veisimosi
buveinių pasirinkimą, nežinoma kurios vietov÷s yra svarbiausios rūšiai bei numatomi
pokyčiai ateityje.
Rekomendacijos apsaugai
Kadangi, akivaizdžiai trūksta patikimų duomenų apie rūšies buveinių pasirinkimą šalyje, yra
sunku numatyti specialias apsaugos priemones. Šiuo metu yra svarbiausia kuo skubiau atlikti
nuoseklius rūšies paplitimo ir buvienių pasirinkimo tyrimus šalyje.

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

78

Gamtos tyrimų centras

1 lentel÷. Sodin÷s startos vietinių populiacijų gausa ir jos pokyčiai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose
PAST
pavadinimas ir
kodas
Nemuno delta,
LTSLUB001

Gausos
įvertinimas
iki 2004
(poros)
3

Įvertinta
gausa
2007**
(poros)
0

Registruo
ta gausa
2010*
(poros)
0

Įvertinta
gausa
2010**
(poros)
0

Trendas

Pokyčiai
(%)

Pastabos***

Išnyko

?

Nerasta pasirinktame maršrute, tačiau tai
neparodo, kad rūšis parke neperi. Tam reikalingi
detalesni teritorijos tyrimai

* - ataskaitos prieduose pateikiami originalūs duomenys/steb÷jimų autorių pateiktos duomenų formos;
** - gausą įvertino ekspertai, analizuojantys surinktus duomenis
*** - pastabose komentuojami/aptariami tik trendai bei gausos skirtumų priežastys
Trumpinimai:
Ind. – individai
? – nežinoma situacija
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Perinčių paukščių monitoringo apžvalga ir rekomendacijos
Lyginant 2010 metų paukščių monitoringo, vykdomo pagal valstybinę aplinkos monitoringo
programą, duomenis su ankstesnių tyrimų rezultatais, daugelyje atvejų situacija yra žymiai
geresn÷: tiek surinktų duomenų kokyb÷s, tiek vykdytų darbų atitikimo numatytiems planams
požiūriu. Steb÷jimų pakartojimų skaičius didesnei daugumai rūšių ir teritorijų yra geras, t.y.
atitinka metodinius reikalavimus. Surinkta medžiaga parodo, kad jau susiformavo
kvalifikuotų steb÷tojų ratas, kuris paj÷gus kokybiškai vykdyti tokius tyrimus, o surinkti
duomenys yra pakankamai reprezentatyvūs, kad juos panaudoti vertinant saugomų paukščių
rūšių būklę ir jos pokyčius. Atskirais atvejais, pakartojimų skaičius yra mažesnis, tačiau tik
surinktų duomenų detalios analiz÷s metu bus galima tiksliau įvertinti pateikiamų duomenų
kokybę: kai kada net ir vieno pakartojimo metu gali būti surinkti pakankamai reprezentatyvūs
duomenys, jei tyrimus vykd÷ daugiametę patirtį turintis ir tyrimų vietovę gerai žinantis
steb÷tojas.
Nedideli metodiniais nukrypimais, matomai, nurodo į vis dar esantį mokymų arba
konsultacinių seminarų poreikį, kuris kartu užtikrintų yra steb÷tojų kvalifikacijos palaikymą.
Rūšių aprašymuose aptarti ir smulkesni trūkumai, aptariant kiekvieną jų atskirai.
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Žiemojančių vandens paukščių Lietuvos priekrant÷je ties Kuršių nerija
LTKLAB001 sankaupos
Vykdant žiemojančių vandens paukščių apskaitas Lietuvos pajūryje (ties Kuršių Nerija) 2009–
2010 m. žiemą registruotos tik 4 vandens paukščių rūšys: nuod÷gul÷ (Melanitta fusca),
ausuotasis kragas (Podiceps cristatus), ledin÷ antis (Clangula hyemalis) ir narai (Gavia sp.).
Atliktos tik dvi iš trijų apskaitos, kadangi d÷l gilaus sniego trečiosios nebuvo įmanoma atlikti.
Kaip ir ankstesniais metais, siekiant išskirti svarbiausias Lietuvos pajūryje žiemojančių paukščių
rūšis, buvo naudotos aptikimo kategorijos, apibūdinančios rūšies aptikimą ir gausumą:
I – reguliariai ir gausiai žiemojanti rūšis (>500 individų);
II – reguliariai, bet negausiai žiemojanti rūšis (<500 individų);
III – nereguliariai ir negausiai žiemojanti rūšis;
IV – retai aptinkama rūšis (atsitiktinai ne kasmet užklystantys pavieniai individai).
Kategorijos sudarytos remiantis tyrimų, vykdomų nuo 1987 m., duomenimis. Žiemojančių
vandens paukščių monitoringui Lietuvos pajūryje svarbiausiomis laikytinos I ir II kategorijų
rūšys., t.y. rūšys reguliariai gausiau ar mažiau gausiai žiemojančios Lietuvos priekrant÷je.
Pažym÷tina, kad griežtos ribos tarp I ir II kategorijų n÷ra, nes kai kurios II kategorijos rūšys
(pvz. rudakakliai narai) paprastai pagal skaitlingumą atitinka šią kategoriją, tačiau kai kuriais
sezonais šių rūšių individų aptinkama gausiau, kas atitiktų I kategoriją.
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1 lentel÷. Baltijos jūros priekrant÷je, žiemojančių vandens paukščių aptikimo kategorija, apskaitų
metu registruotas maksimalus individų skaičius ir žiemojusių individų gausumo įvertinimas
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* – Aptikimo kategorijos:
I – reguliariai ir gausiai žiemojanti rūšis (>500 individų);
II – reguliariai, bet negausiai žiemojanti rūšis (<500 individų);
III – nereguliariai ir negausiai žiemojanti rūšis;
IV – retai aptinkama rūšis (atsitiktinai užklystantys pavieniai individai) – 2006-2007 m.
neregistruotos.
** – Bendras šių rūšių gausumas tik÷tinai yra didesnis, nes jos žiemoja ne tik priekrant÷s zonoje,
bet ir toliau nuo kranto jūroje, kur paukščių apskaitos nebuvo vykdomos.
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

81

Gamtos tyrimų centras

Nuod÷gul÷ (Melanitta fusca)
Nors kaip ir ankstesniais žiemojimo sezonais, nuod÷gul÷ buvo gausiausiai žiemojanti rūšis,
2008–2009 m. šios rūšies paukščių buvo steb÷ta 12210 individų. Šios sm÷l÷tą dugną
m÷gstančios jūrin÷s antys steb÷tos vien tiktai priekrant÷je ties Kuršių nerija. Čia jos buvo
gausiausios atkarpoje tarp Pervalkos ir Alksnyn÷s.

Žiemojančių sibirinių gagų (Polysticta stelleri) sankaupos
Žiemojančių sibirinių gagų (Polysticta stelleri), sankaupų apskaitos kontinentin÷s šalies dalies
pajūryje 2006 metais buvo atliktos lapkričio bei gruodžio m÷nesiais po vieną kartą, o 2007
metais sausio bei vasario m÷nesiais po du kartus, o taip pat kartą balandį. 2007 metais apskaitos
taip pat vykdytos kartą gruodžio m÷n., tačiau ši jau priskiriama 2008 metų žiemos sezonui. 2008
metų žiemą apskaitos vykdytos sausio m÷n. (du kartus) ir balandžio viduryje. 2009 metais
apskaitos vykdytos sausio, vasario bei kovo m÷nesiais.
Lietuvos krantai yra piečiausia šios jūrinių ančių rūšies žiemaviet÷ Baltijos jūroje. Šios antys yra
labai prisirišę prie žiemaviet÷s ir aptinkamos išimtinai siaurame priekrant÷s ruože tarp Karkl÷s ir
Kunigiškių. Ne išimtis buvo ir 2006–2007 m. žiemose sezonas – visi steb÷ti paukščiai laik÷si
būtent šioje jūros priekrant÷s atkarpoje. Žiemojančių sibirinių gagų ties Lietuvos pakrante
stabiliai daug÷jo nuo šios rūšies pirmųjų steb÷jimų 1969 m. iki 1997 m., kada užregistruota
daugiau nei 2000 šios rūšies paukščių. Nuo 1998 m. sibirinių gagų gausumas ÷m÷ kasmet maž÷ti, o
2004 m. žiemą ties Lietuva žiemojo tik 212 šios rūšies individų. 2006–2007 m. žiemą ši tendencija
taip pat išliko nepasikeitusi, t.y. paukščių gausa akivaizdžiai maž÷jo – ties Lietuvos krantais
maksimaliai užregistruota 124 žiemojančios sibirin÷s gagos. 2007-2008 metų žiemą situacija dar
pablog÷jo ir maksimaliai užregistruotos tik 56 sibirin÷s gagos, kurios steb÷tos 2007 metų
gruodžio 14 d. Tuo tarpu 2008 metų sausio m÷n. maksimaliai užregistruotos tik 34 sibirin÷s
gagos (sausio 28 d.). Toks žiemojančių sibirinių gagų gausumo maž÷jimas gali būti įtakotas
nepalankių antropogeninių veiksnių (pvz. žvejyba statomaisiais tinklais), ką patvirtina ir jų
ženklus maž÷jimas žiemos sezono metu (nuo 56 individų gruodžio m÷n. viduryje iki 24 sausio
pabaigoje) bei natūralių aplinkos sąlygų žiemaviet÷se ar perimviet÷se. 2009 metais steb÷tas šių
paukščių populiacijos atsigavimas - kovo 12 d. užregistruotos 126 sibirin÷s gagos. 2009 metų
gruodžio 9 d. steb÷ta viena grupel÷ gagų iš 8 paukščių nuo tilto. 2010 sausio 13 d. pakraščiai
pašalę, tod÷l paukščių neįmanoma normaliai registruoti, išskyrus Palangos tiltą. Čia vienas
sibirin÷s gagos patinas steb÷tas klykuolių būrelyje.
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Migruojančių jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupos
Jūrinių erelių sankaupų apskaitos 2010 metais vykdytos dviejose jų apsaugai išskirtose PAST Nemuno deltoje bei Grybaulios žuvininkyst÷s tvenkiniuose. Grybaulios žuvininkyst÷s
tvenkiniuose reguliarių apsilankymų metu vykdyti steb÷jimai parod÷, kad šioje teritorijoje
nebesiformuoja rūšies sankaupos, o stebimi tik pavieniai paukščiai. 2010 metais apskaitų metu
šioje teritorijoje jūrinių erelių neaptikta. Rūšies apskaitos nevykdytos ir Kuršių nerijos NP bei
Kauno mariose, nes teritorijos n÷ra svarbios kaip rūšies sankaupų vietos.
Jūrinių erelių sankaupų monitoringas Nemuno deltoje LTSLUB001
Analiz÷s būdai.
Monitoringo duomenų analiz÷ apima originalius duomenis, surinktus PAST (jūrinių erelių
maitinimosi ir poilsio vietose). Pastarieji pateikiami atskirame priede. Kadangi disponuota tik
dalies teritorijos trijų metų duomenimis, adekvati monitoringo tikslams analiz÷ negal÷jo būti
atlikta. Buvo apsiribota elementaria steb÷jimo rezultatų santrauka ir nustatytos gausos pateikimu.
1 lentel÷. Jūrinių erelių steb÷jimų duomenų Kintų žuvininkyst÷s tvenkiniuose suvestin÷
Steb÷jimo
data
2006 09 22
2006 10 06
2006 10 28
2007 09 06
2007 10 11
2007 11 08
2009 07 20
2009 09 07
2009 10 15
2010 07 26
2010 08 30
2010 09 24

Paukščių
skaičius
5
11
15
8
10
13
7
12
25
3
8
40

Pastabos
1 suaugęs, 4 jaunikliai
2 suaugę, 4 jaunikliai, 5 nesubrendę
3 suaugę, 4 jaunikliai, 2 nesubrendę, 6 amžius nežinomas
3 suaugę, 5 jaunikliai
5 suaugę, 2 jaunikliai, 3 amžius nežinomas
7 suaugę, 4 jaunikliai, 2 amžius nežinomas
3 suaugę, 3 nesubrendę, 1 amžius nežinomas
5 suaugę, 3 jaunikliai, 3 nesubrendę, 1 amžius nežinomas
6 suaugę, 5 jaunikliai, 12 nesubrendusių, 2 amžius nežinomas
1 suaugęs, 3 nesubrendę
2 suaugę, 4 jaunikliai, 1 nesubrendęs, 1 amžius nežinomas
5 suaugę, 33 jaunikliai, 2 amžius nežinomas

2 lentel÷. Jūrinių erelių steb÷jimų duomenų Rusn÷s saloje ties Vorusne suvestin÷
Steb÷jimo
data
2009 07 27
2009 09 06
2009 10 14
2010 07 26
2010 08 30
2010 09 30

Paukščių
skaičius
7
5
9
3
2
1

Pastabos
2 suaugę, 3 jaunikliai, 2 nesubrendę
1 suaugęs, 1 jauniklis, 2 nesubrendę, 1 amžius nežinomas
3 suaugę, 2 jaunikliai, 2 nesubrendę, 2 amžius nežinomas
2 suaugę, 1 nesubrendęs
2 jaunikliai
1 jauniklis

Trijų steb÷jimo dienų metu Kintų žuvininkyst÷s ūkio tvenkiniuose maksimaliai per dieną 2006
m. buvo suskaičiuota 15, 2007 m. – 13, 2009 metais - 25, o 2010 metais - 40 įvairaus amžiaus
jūrinių erelių (1 lentel÷). 2008 metais apskaitos neatliktos d÷l specialistų trūkumo. Nors
paskutiniais metais tyrimai atlikti dviejuose taškuose, jie n÷ra pakankami jūrinių erelių sankaupų
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gausos visoje PAST teritorijoje vertinimui. Ateityje, vienos ar kelių dienų metu reik÷tų lauko
steb÷jimus planuoti žymiai didesn÷je PAST dalyje, kad būtų galima nors ekstrapoliacijos būdų
įvertinti bendrą gausą visoje teritorijoje. Būtinai steb÷jimus reik÷tų atlikti priešakin÷je
avandeltoje, Kniaupo įlankoje, Rusn÷s žuvininkyst÷s tvenkiniuose ir Nemuno pakrant÷se, t.y.
svarbiausiose jūrinių erelių sankaupų vietose.
Buvein÷s savybių pokyčio įvertinimas (sankaupų apsaugos būkl÷s įvertinimas)
Tokioje atviroje, nesud÷tingo kraštovaizdžio vietoje buveinių savybių pokyčius pasteb÷ti ir
įvertinti būtų nesunku. Regimų gr÷smių buveinių kokybei nepasteb÷ta. Tik vietomis
besimaitinančius paukščius baid÷ žvejai. Rūšies palankią apsaugos būklę steb÷jimų vietoje gali
užtikrinti tinkama palanki mitybin÷ baz÷, t.y. gausūs žuvų ir vandens paukščių ištekliai. Kadangi
šiuo metų Kintų žuvininkyst÷s ūkio ekonomin÷ būkl÷, panašu, yra gera, tik÷tina, kad ūkis tęs
savo veiklą ir iš esm÷s nekeis veiklos profilio. Tuo būdų būtų išsaugotos tinkamos jūrinių erelių
mitybin÷s sąlygos.
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Žiemojančių ir migruojančių paukščių sankaupų monitoringo apžvalga ir
rekomendacijos
Ateityje, planuojant išvardintų rūšių monitoringo steb÷jimus, reik÷tų atsižvelgti į ankstesniais
tyrimų metais iškilusias problemas, kad surinkti medžiagą, būtiną rūšių sankaupų apsaugos
būklei įvertinti. Sibirinių gagų monitoringui, kadangi ji tapo reta rūšimi, reikalinga daugiau
pakartojimų. Kadangi migruojančių jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų tyrimai
Nemuno deltoje buvo vykdyti ne visoje PAST teritorijoje, jų rezultatai neleidžia įvertinti realios
jūrinių erelių sankaupų gausos Nemuno deltoje. Ateityje, vienos ar kelių dienų metu reik÷tų
lauko steb÷jimus planuoti žymiai didesn÷je PAST dalyje, kad būtų galima nors ekstrapoliacijos
būdų įvertinti bendrą gausą visoje PAST. Būtinai steb÷jimus reik÷tų atlikti priešakin÷je
avandeltoje, ties Kniaupo įlanka, Krokų lankos ežero pakrant÷je, Rusn÷s žuvininkyst÷s
tvenkiniuose ir Nemuno pakrant÷se, t.y. svarbiausiose jūrinių erelių sankaupų vietose.
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6. Santrauka
Vadovaujantis Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 8 d. įsakymu Nr. 160 (Žin., 2002, Nr. 40-1514), 15 punkto reikalavimais, 2010 m.
steb÷jimai buvo atlikti tik Natura 2000 teritorijų tinkle. Už Natura 2000 teritorijų tinklo ribų
2010 m. steb÷jimai nebuvo atliekami. Natura 2000 teritorijų ribose medžiagą surinko ir analizei
pateik÷ saugomų teritorijų direkcijų specialistai. Visi surinkti duomenys surinkti duomenys buvo
išanalizuoti ir įvertinti, atsižvelgiant į suplanuotas darbų apimtis bei metodinius monitoringo
steb÷jimų reikalavimus (pakartojimų skaičių, reikalavimus stebimiems parametrams). Taip pat
ekspertiškai buvo vertinamas surinktų duomenų reprezentatyvumas, atsižvelgiant į ankstesnių
metų informaciją apie stebimas rūšis bei jų registruojamus parametrus. Perinčių paukščių atveju,
tyrimai buvo skirti rūšies vietin÷s populiacijos gausos ir jų buveinių savybių pokyčio įvertinimui,
o migruojančių paukščių atveju, registruoti tik gausos parametrai.
Viso vykdyti 20 Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių perinčių populiacijų bei 3
migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupų gausos įvertinimo bei pasiskirstymo ypatumų
steb÷jimai. Ir perinčių, ir migruojančių migruojančių paukščių steb÷jimai vykdyti tik PAST.
Surinkti duomenys parod÷, kad:
- senesni duomenys, įvardinti kaip „gausos įvertinimas iki 2004“, dažnai r÷m÷si ne
metodiškai atliktų apskaitų, o turimų, dažniausiai fragmentiškų, duomenų apie rūšies
konkrečioje teritorijoje gausos ir paplitimo ypatumus įvertinimu, tod÷l 2004-2010 metų
laikotarpiu vykstančių pokyčių palyginimui dažnai taikytas ekspertinis vertinimas, o ne
statistiniai metodai;
- 2010 metų monitoringo tyrimuose dalyvavę steb÷tojai, rūšių apskaitas dažniausiai vykd÷
ne pirmą kartą, žinojo tyrimų objektą ir jau buvo įgiję metodiškai vykdomų paukščių
apskaitų patirties, tod÷l surinktų duomenų kokyb÷, daugumoje atvejų, yra pakankamai
gera, kad įvertinti vykstančius pokyčius;
- tačiau kai kuriose PAST surinkti duomenys negali būti naudojami bendroje analiz÷je, nes
akivaizdžiai neatspindi realios situacijos teritorijoje;
- net ir metodiškai surinktų duomenų atveju, neretai trūksta steb÷jimų pakartojimų ir
duomenų imties, kad adekvačiai įvertinti vykstančius populiacijų būkl÷s formavimosi
procesus.
Tačiau, nepaisant visų steb÷jimų metu sutiktų sunkumų ir duomenų trūkumų, perinčių paukščių
rūšių vietinių populiacijų ir migruojančių paukščių sankaupų gausos pokyčio tendencijos
pakankamai detaliai aptartos aprašomuoju būdu. Išanalizuoti duomenys leidžia įvertinti rūšių
apsaugos būklę, kas yra svarbiausia šiame Europos Bendrijos svarbos paukščių steb÷senos etape,
ypač vertinant atskiros rūšies apsaugos efektyvumą, bei numatyti būtinas apsaugos priemones.
Tyrimų metu surinkta medžiaga leido įvertinti kiekvienos steb÷tos rūšies perinčios populiacijos
apsaugos būklę jų apsaugai svarbiose teritorijose.
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Priedas
PATVIRTINTA
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-53
EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS,
MONITORINGO "NATURA 2000" TINKLE 2010 METŲ PLANAS
Atsakingas
vykdytojas

Monitoringo
objektas

Monitoringo vietos pavadinimas

Stebimi parametrai ir matavimo vienetai

Steb÷jimų
dažnumas

PERINTYS PAUKŠČIAI
Anykščių RPD

Aukštaitijos NP ir
Labanoro RPD

Gerv÷

Tauj÷nų-Užul÷nio miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Pilkoji meleta

Tauj÷nų-Užul÷nio miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Vidutinis genys

Tauj÷nų-Užul÷nio miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Baltnugaris
genys

Tauj÷nų-Užul÷nio miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Lygut÷

Šimonių giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Žuvininkas

Vakarin÷ Aukštaitijos nacionalinio
parko dalis

Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Lutut÷

Vakarin÷ Aukštaitijos nacionalinio
parko dalis

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus
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Biržų RPD

Jerub÷

Biržų giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

3 kartus per metus

Gerv÷

Biržų giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Pilkoji meleta

Biržų giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Biržų RPD

Tripirštis genys

Biržų giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Dzūkijos NP ir
Čepkelių VGRD

Gerv÷

Čepkelių pelk÷

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Lutut÷

Čepkelių pelk÷

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Pilkoji meleta

Čepkelių pelk÷

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Tripirštis genys

Čepkelių pelk÷

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Kurtinys

Čepkelių pelk÷, LTVARB002

Kurtinys

Karaviškių miškas, LTVARB004

Lutut÷

Rūdininkų giria

Tripirštis genys

Rūdininkų giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Dirvoninis
kalviukas

Rūdininkų giria

Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Dieveniškių IRPD
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Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
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Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų
skaičius (vnt.), buvein÷s savybių pokytis

Kurtinys

Rūdninkų giria, LTSALB002

Dubysos RPD

Jūrinis erelis

Blinstrubiškio miškas

Dzūkijos NP ir
Čepkelių VGRD

Lutut÷

Dainavos giria

Lygut÷

Dainavos giria

Dzūkijos NP ir
Čepkelių VGRD

Kurtinys

Dainavos giria, LTVARB005

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis

Kamanų VGRD

Pievin÷ ling÷

Kamanų pelk÷

Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Kauno marių RPD Jerub÷

Būdos-Pravieniškių miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

3 kartus per metus

Gerv÷

Būdos-Pravieniškių miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Vidutinis genys

Babtų-Varluvos miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Vidutinis genys

Būdos-Pravieniškių miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Baltnugaris
genys

Babtų-Varluvos miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Baltnugaris
genys

Būdos-Pravieniškių miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Tripirštis genys

Būdos-Pravieniškių miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus
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Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
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Krekenavos RPD

Kuršių nerijos
NPD

Aukštaitijos NP ir
Labanoro RPD

Pilkoji meleta

Lančiūnavos miškas

Vidutinis genys

Lančiūnavos miškas

Vidutinis genys

Dotnuvos-Josvainių miškai

Baltnugaris
genys

Lančiūnavos miškas

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Jūrinis erelis

Kuršių Nerijos nacionalinis parkas

2 kartus per metus

Lygut÷

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų
skaičius (vnt.), buvein÷s savybių pokytis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

Dirvoninis
kalviukas

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Meldin÷
nendrinuk÷

Tyrų pelk÷

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Meldin÷
nendrinuk÷

Svencel÷s pievos

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Žuvininkas

Labanoro giria

Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Gerv÷

Labanoro giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Lutut÷

Labanoro giria

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Lygut÷

Labanoro giria

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus
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Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus

2 kartus per metus
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Dirvoninis
kalviukas

Pabrad÷s smiltpiev÷s

Kurtinys

Labanoro giria, LTSVEB002

Rud÷

Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai

Nendrin÷ ling÷

Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai

Nemuno deltos
RPD

Meldin÷
nendrinuk÷

Sausgalvių pievos

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Nemuno deltos
RPD

Jūrinis erelis

Nemuno delta

Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų
skaičius (vnt.), buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Nendrin÷ ling÷

Nemuno delta

Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Pievin÷ ling÷

Nemuno delta

Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Stulgys

Nemuno delta

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Stulgys

Sausgalvių pievos

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Balin÷ pel÷da

Nemuno delta

Paukščių, porų, lizdų, vadų skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2-3 kartus per
metus

Paprastoji
medšark÷

Nemuno delta

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Meldin÷
nendrinuk÷

Nemuno delta

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Metelių RPD

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis
Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Porų, pavienių patinų, vadų skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis
Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
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Sodin÷ starta

Nemuno delta

Nemuno kilpų
RPD

Vidutinis genys

Balbieriškio miškas

Pajūrio RPD

Dirvoninis
kalviukas

Nemirsetos smiltpiev÷s

Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis

2 kartus per metus

Panemunių RPD

Baltnugaris
genys

Padauguvos miškas

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Tripirštis genys

Padauguvos miškas

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Sirv÷tos RPD

Stulgys

Svylos up÷s sl÷nis

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Sirv÷tos RPD

Pilkoji meleta

Adutiškio-Guntauninkų miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Tripirštis genys

Adutiškio-Guntauninkų miškai

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Kurtinys

Geledn÷s miškas, LTSVEB004

Tytuv÷nų RPD

Pievin÷ ling÷

Tyrulių pelk÷

Varnių RPD

Pievin÷ ling÷

Biržulio-Stervo pelkių kompleksas

Kurtinys

Pertako miškas, LTLAZB003

Jerub÷

Žemaitijos nacionalinis parkas

Veisiejų RPD
Žemaitijos NPD

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2010 m.

Giedančių patinų, nerimaujančių ar su
maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.),
buvein÷s savybių pokytis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis
Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis
Patinų tuokviet÷je skaičius (vnt.); buvein÷s
savybių išsaugojimo laipsnis
Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

3 kartus per metus

2 kartus per metus

2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
2 kartus per metus
3 kartus per metus
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Žuvinto BRD

Pilkoji meleta

Plinkšių miškas

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Nendrin÷ ling÷

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Pievin÷ ling÷

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Porų skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Gerv÷

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Vidutinis genys

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Baltnugaris
genys

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s savybių
pokytis

2 kartus per metus

Meldin÷
nendrinuk÷

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelk÷s

Giedančių patinų skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

PAUKŠČIŲ SANKAUPOS (neperintys)
Pajūrio RPD

Sibirin÷ gaga

Baltijos jūros priekrant÷

Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

Nemuno deltos
RPD

Jūrinis erelis

Nemuno deltos regioninis parkas

Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Kuršių nerijos
NPD

Jūrinis erelis

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Dzūkijos NP ir
Čepkelių VGRD

Jūrinis erelis

Grybaulios žuvininkyst÷s tvenkiniai Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

2 kartus per metus

Kauno marios

2 kartus per metus

Kauno marių RPD Jūrinis erelis
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Steb÷tų paukščių skaičius (vnt.), buvein÷s
savybių pokytis

4 kartus per metus
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