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Migracijos kelias (sėkmingo 
perėjimo atveju)



Migracijos kelias 
(nesėkmingo perėjimo 
atveju).



Buvo vykdomi stebėjimai (apskaitos) 
visame migracijos kelyje

• Norvegija – veisimosi metu
• Suomija – rudens ir pavasario migracija
• Estija – pavasario migracija
• Lietuva – pavasario migracija
• Vengrija – rudens ir pavasario migracija
• Graikija – žiemojimo metu



Vieta:  16 teritorijų FI, EE, LT, HU, GR

Bendra projekto vertė: 5,689,448 Eur

Laikotarpis: 01.09.2020 -31.08.2025

Pagrindinis partneris: LOD

Kiti partneriai: HOS, Evro deltos NP, AEWA, 
EOS, HNPD, WWF Finland, Oulu universitetas, 
VĮ „Suomijos parkai ir gyvoji gamta“ 



Pagrindinis projekto 
tikslas:

prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo 
atkuriant mažosios žasies Fenoskandinavijos 
populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip 
numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, 
populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%.

20 veiklų: 5 parengiamosios, žemės išpirkimas iš privačių 
savininkų, 4 praktinės gamtosaugos, 3 stebėsenos, 5 
visuomenės informavimo ir rezultatų sklaidos bei 2 
projekto valdymo veiklos 

© Boris Belchev



Mažosios žąsys 
2007/2008

• 2007-siųstuvo 
duomenys

• 2008 –
apskaitų 
duomenys



Apskaitos visose projekto vietose

• Renkami duomenys apie visas stebimas žąsis 
jų visose migracijos, žiemojimo ir veisimosi 
vietose pagal vieningą metodiką

• Lietuvoje nuo kovo 15 iki gegužės 15 dienos
• Informaciją apie vietovę
• Laikas
• LWfG skaičius (Amžius (ad, juv, 1y))
• Buveinė (pieva, vanduo, užlieta pieva, 

žiemkenčiai....)
• Kitų rūšių žąsų ir gulbių skaičius
• Trikdymo lygis ir šaltinis



Modernus duomenų rinkimas
su ArcGIS App

• Duomenys suvedami tiesiogiai 
laukuose stebint žąsis

• Renkami GIS duomenys 
• Poligonai 
• Suvedami pagal atskiras rūšis ir 

atitinkamus atributus



Kaip ir kur vykdomas 
monitoringas Lietuvoje

• Žinomų apsistojimo vietų 
monitoringas Nemuno deltoje

• Naujų vietų paieška (Žuvintas, 
Raseinių raj., Jurbarko raj., Pagėgių 
raj., teritorijos už NDRP ribų)

• Teritorijos paskirstytos pagal lauko 
tyrėjus (7 žmonės)

• Monitoringas nuo kovo 15 d. iki 
gegužės 15 d.

• Stebėjimai kas 2-3 dienas



2020
metai



2021 metai



Tyrų pelkė

• 2020 
• 2021



Svencelė



Rusnė-Minija



Panemunė



Kiek mažųjų žąsų stebėta Lietuvoje 2021 m. ? 
• Mažiausiai 45 stebėjimai 2021 metais.
• Nemuno deltoje stebėta mažiausiai 14 skirtingi individai
• Žuvinto reg. – 4 skirtingi individai
• Ignalinos r. – 1 individas

A. Petraškos nuotr.



M. Ilčiuko nuotr.

Birvėtos biosferos poligonos, Ignalinos raj. 
2021-04-17



Rezultatai 2021



Rezultatai 2021



Nemuno 
užliejamos 
pievos (NDRP ir 
RRP) ir kitos 
teritorijos 



Žuvintas ir jo 
gretimos 
teritorijos 



Dubysos RP
Blinstrubiškio
Natura 2000  ir 
kitos teritorijos 



Dėkui už dėmesį!
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