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AKCIJOS  TIKSLAI

 Nustatyti uralinės pelėdos naujas paplitimo 
vietas Lietuvoje;

 Išsiaiškinti uralinių pelėdų gausumą naujose 
paplitimo vietose;

 Taikyti biotechnines priemones (inkilus);

 Informuoti visuomenę, miško naudotojus apie 
metų paukščio akciją ir apie uralinių pelėdų 
perėjimo vietų būklę bei apsaugą.



AKCIJOS  UŽDAVINIAI

 Patikrinti pavasario sezono metu teritorijas, kuriose 
nuo 2000 metų bent kartą buvo fiksuota uralinė
pelėda, kitus rūšies perėjimui tinkamus miškus;

 Vietose, kur naujai aptiktos uralinės pelėdos, vykdyti 
jų apskaitas;

 Iškelti 30 inkilų uralinėms pelėdoms, juos patikrinti;

 Parengti rekomendacijas ūkininkavimui miškuose, 
kuriuose gyvena uralinės pelėdos;

 Apie šią akciją skelbti įvairioje spaudoje ir kitur.



URALINĖS  PELĖDOS  APTIKIMO 
TERITORIJOS  LIETUVOJE

Biržų giria

Suvainiškio miškas

Adutiškio miškas

Labanoro ir 

Ažvinčių girios

Ramuldavos miškas

Gelednės miškas

Čepkelių apylinkės

Viešvilės apylinkės

Rokiškio r., Zarasų r.,

Ignalinos r. girios



APSKAITŲ METODAI

 Paukščių stebėjimas tikėtinoje aplinkoje

 Balsų klausymas tikėtinose vietose



APSKAITŲ METODAI

 Taškinis vokalizacijos metodas;

 Natūralios vokalizacijos registravimas;

 Perėjimo vietų paieška:

- gali būti vykdoma aptikus tiriamoje 
teritorijoje uralines pelėdas (reikalingi AM 
leidimai dirbti su reta rūšimi).



BALSŲ REGISTRACIJA

 PIRMI - vasario mėn. (jau sausio mėn.)

 PIKAS - kovo pabaiga - balandžio mėn.

 PASKUTINIAI - gegužės mėn. (lokalūs)

 Atsitiktinis balsų fiksavimas 



PAROS LAIKAS

 PIRMI BALSAI - saulei nusileidus (19 val.)

 PIKAS – 22 - 04 val. (kartais su pauze 02 val.)

 PASKUTINIAI - jau išaušus (05-06 val.)

 Atsitiktinis fiksavimas (net ir dieną, ypatingai 
apsiniaukusią)



ORO  SĄLYGOS

 Nebūtinai pilnatis;

 Gali būti ir apsiniaukę;

 Svarbu – nevėjuota ar silpnas, bet tik ne Š 
(ŠR) vėjas.

PRIEMONĖS

 Ausys, akys, audio grotuvas?, žemėlapis, t.t.

 Balsų įrašai: http://www.xeno-
canto.org/species/Strix-uralensis



VIETOS

 Didesni miškų masyvai, girios ar jų dalys;

 Ne mažiau 0,5 km nuo miško pakraščio;

 Brandaus miško ir kirtaviečių riboje;

 Retai tokios vietos bus patogiai pasiekiamos, 
gali tekti planuoti maršrutus pėsčiomis per 
naktį.



IDĖJOS  FIX:

 „Uralinė pelėda – 2013“ - norintys skaičiuoti 
pelėdas buvo kviečiami ne į vieną vietą, o tuo pat 
metu (optimaliu oru) - į skirtingas Lietuvos 
vietas;

 „Uralinės pelėdos maratonas - 2013“ – siekta 
surinkti daugiausiai šios rūšies paukščių skirtingų 
radviečių;

 Abi idėjos dėl prasto pelėdų perėjimui 
2013 m. sezono nepasiteisino



LOD AKCIJOS - URALINĖ PELĖDA
2013 metų PAUKŠTIS

REZULTATAI



AKCIJOS  TIKSLAI

 Uralinės pelėdos naujos paplitimo vietos 
Lietuvoje - NENUSTATYTOS;

 Uralinių pelėdų gausumas galimai naujose 
paplitimo vietose - NEIŠAIŠKINTAS;

 Biotechninės priemonės (inkilai) 
– PAGAMINTA  IR IŠKELTA 40 inkilų vietoje 30;

 Visuomenės ir miško naudotojų informavimas 
– VYKDYTAS.



INFORMACIJOS  SKLAIDA

AKCIJOS VIEŠINIMAS:
 Numatyti darbai su metodika buvo spausdinta 

žurnale “Paukščiai” 2013 m. Nr. 1 (17), 12-15 p.;

 Vyko renginiai kartu su urėdijų miškininkais 
(Rokiškio ir Biržų miškų urėdijose);

BIOTECHNINĖS  PRIEMONĖS:

 Inkilų gamyba ir kėlimas, pasitelkus vietos 
miškininkus, LOD ir SGMD, remiant “IKI”



INKILAI URALINĖMS  PELĖDOMS

ANKSTESNIŲ PROJEKTŲ  IR  AKCIJŲ:

 2002 m. - iškelti 8 inkilai (iš LOD fondų);

 2004 m. - iškelti 4 inkilai (DEFRA, LOD);

 2009 m. - iškelti 9 inkilai (Svedbank, padedant 
SGMD) (Iš viso: 21 vnt.)

“IKI” 2013  AKCIJOS:

 2012-2014 m. - iškelta 40 inkilų: po 20 vnt. Biržų 
girios ir Adutiškio Guntauninkų miškų BP “IKI”

(Iš viso: 61 vnt.)



INKILŲ  PAVYZDŽIAI

2002 m. 2004 m. 2009 m.



2012 - 2014 m.





URALINĖMS  PELĖDOMS  KELTŲ 
INKILŲ  UŽIMTUMAS

 2003 m. - viename inkile duobutė ir viena pora šalia;

 2004 - 2010 m. - nefiksuota užimtumo požymių;

 2011 m. - užimti 2 inkilai (vienas keltas 2002 m., 
kitas - 2004 m.) (n = 21);

 2012 m. - užimtas 1 inkilas (keltas 2004 m.) (n = 21);

 2013 m. “IKI” akcijos metu - nei vieno užimto 
inkilo (n = 51).





PLANAI  ATEIČIAI

 Kasmetinis monitoringas pelėdų aptikimo vietose;

 Pelėdų gausumo ir pasiskirstymo nustatymas;

 Inkilų ir kitų perėjimo vietų tikrinimas;

 Uralinių pelėdų naujų vietų Lietuvoje paieška   
(pagal galimybes);

 Rekomendacijų ūkininkavimui miškuose, kuriuose 
gyvena uralinės pelėdos, rengimas.



PLANAI  ATEIČIAI

 Duomenų apie visų pelėdų radvietes ir perėjimą 
kaupimas Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko 
darbų metu

 Pagal galimybes galite prisidėti ir Jūs



Nuotraukos: S. Skujos, G. Grašytės, A. Čerkausko, T. Bujanausko, R. Treinio, Biržų mu


