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Metų paukčio akcijos tikslai 

• 2016 m. 
• Informuoti visuomenę apie naujai iškilusias juodojo čiurlio apsaugos 

problemas ir galimus jų sprendimo būdus; Skleisti žinias apie rūšies 

apsaugos priemonių taikymo svarbą ir galimybes; 

• Visuomenės apklausų būdu išaiškinti čiurlių veisimosi vietų, perinčių 

paukščių ir jų palikuonių sunaikinimo atvejus bei jų mastą; stabdyti 

akivaizdų paukščių naikinimą ir jį viešinti. 

• Stebėjimais nustatyti, kokia rūšies populiacijos dalis Lietuvoje gali būti 

būti sunaikinama renovuojant senuosius pastatus; 
 

• 2017 m.  

• Taikyti demonstracines priemones; 

• Parengti rekomendacijas dėl galimų rūšies apsaugos priemonių taikymo 

ir su jomis supažindinti aplinkos apsaugos institucijas, savivaldybes, namų 

bendrijas, plačiąją visuomenę (lobistinė veikla). 



2016 m. apžvalga 



Publikuoti pranešimai įvairiuose portaluose internete, 

bei žurnaluose ar laikraščiuose 

FB: 23 share 



Video „Renovuojamame name užmūryti gyvi paukščiai?“ 
Dėkojame Viliui Paškevičiui už medžiagą ir montavimą 

FB: 211 share 

10 600 peržiūrų 



Dėkojame 

 
Vilmai Gudynienei 

už idėją 

 

Alisai Rūtai Stravinskaitei 

už piešinį 

 

Mindaugui Kirstukui 

už maketą 

FB: 50 share 



Kartu su AM buvo parengtas (ir AM paskelbtas) 

kreipimasis į renovaciją atliekančias įmones 
 



Video „Čiurlys – mūsų miesto paukštis“ 
Dėkojame Vitalij Gulbickij už montavimą ir Viliui Paškevičiui už medžiagą 

9 200 peržiūrų 

(FB 2017 m.) 



Labas rytas, Lietuva  



700 inkilų čiurliams 
Dėkojame Western Union, Dariui Musteikiui, visiems talkininkams  
 

 Vilnius 180  Kaunas 60  Klaipėda 150  Druskininkai 70 

 210 Vilnius / Kaunas? 



Reagavimas į paukščių ir jų naikinimo atvejus 

• Gauti pranešimai / pastebėti 9 atvejai, parengti ir išsiųsti 8 raštai 

renovaciją atliekančioms įmonėms Kaune, Panevėžyje, Plungėje ir 

Klaipėdoje 

• 4 iš jų sureagavao ir pžadėjo į prašymą atsižvelgti 

 

• 2017 planuojama ir toliau stebėti lizdaviečių bei paukščių            

naikinimo atvejus ir į tokius atvejus reaguoti 



Duomenys 
Julius Morkūnas, Rasa Morkūnė, Marius Karlonas 

Tikslas: stebėjimais nustatyti, kokia rūšies populiacijos dalis 

Lietuvoje gali būti sunaikinama renovuojant senuosius pastatus. 



Duomenys 

• Duomenys buvo renkami dviem kryptimis: 

• planuojami renovuoti pastatai (405); 

• atsitiktiniai stebėjimai (153 stebėjimų). 

 

• Iš viso 558 pastatų informacija iš 20 vietovių naudojama 

analizei. 

 

• Stebėjimai gauti iš šių miestų (pastatų sk.): Klaipėda (185), 

Kaunas (128), Plungė (50), Vilnius (50), Ukmergė (45), Marijampolė 

(34), Utena (19), Telšiai (17), Šiaulių raj., Šilutė, Kaišiadorys, Raguvėlė, 

Molėtų raj., Panevėžys, Varėnos raj., Rokiškis, Prienų raj., Panevėžys, 

Ignalina, Druskininkų raj. 

 



Duomenys: lizdavietės (pagal porų skaičių) 



Kur peri čiurliai 



Duomenys: pastatų aukštis 



Duomenys: kiti paukščiai 

• Nerenovuotuose pastatuose taip pat pastebėti: 

• uoliniai karveliai; 

• langinės kregždės;  

• šelmeninės kregždės; 

• naminiai žvirbliai; 

• karklažvirbliai; 

• dūminės raudonuodegės; 

 

• Apžiūrint jau renovuotus pastatus po namo palangėmis ir stogo 

skardomis bei įvairiose nišose Utenoje ir Vilniuje stebėti landžiojantys 

čiurlių, langinių kregždžių, naminių žvirblių, pilkųjų musinukių. 

• Be to, buvo pastebėta, kad čiurliai perėti įsikuria ir naujų pastatų 

plyšiuose. 

• paprastosios raudonuodegės; 

• kuosos; 

• baltosios kielės 

• sibiriniai kirai (Klaipėda); 

• paprastieji pelėsakaliai (Klaipėda). 



Duomenys: renovacijos grėsmė 

• Viso patikrinti 202 nerenovuoti pastatai (iš planuojamų renovuoti 

sąrašo) 

• Iš jų čiurliai perėjo 94-iuose daugiabučiuose (46,5%). 

• Įvertinta, kad juose buvo įsikūrę 384–715 čiurlių porų. 

• Remiantis šiais duomeniminis tikėtina, kad 2013-2016 metais (per 

kuriuose buvo renovuoti apie 1500 namų), galėjo būti sunaikinta nuo 

2922 iki 5386 lizdų ar perimviečių. 

• Jei kasmet būtų renovuojama po 800 daugiabučių (kaip buvo 

planuojama 2016 metais), per 10 metų perimviečių netektų 30-54 

tūkstančių porų. 

 
 



2017 metų planai 
• Problemos iškėlimas, teisinis reglamentas, AM palaikymas 

(rekomendacija/reikalavimas, tipiniai renovacijos projektai?) 

• Rekomendacijos renovaciją atliekančioms įmonėms, savivaldybėms 

• Tęsti naikinimo atvejų stebėjimą, raštų rašymą 

• Informacija apie esamą lizdaviečių skaičių planuojamuose renovuoti 

pastatuose (praneškite stukiene.birute@gmail.com arba info@lod.lt)!  

• Bendravimas su gyventojais, viešinimas 

• Finansavimo pritraukimas 

 

mailto:stukiene.birute@gmail.com
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Lizdaviečių išsaugojimas ir kompensacinių 

lizdaviečių įrengimas 

1. Renovacijos metu į namų apdailą integruotos 

lizdavietės 

2. Atvirų ventiliacijos angų išsaugojimas; 

3. Specialiai čiurliams pritaikyti inkilai (mediniai, klijuotos 

medžio faneros, kieto putų pilistirolo, kitų medžiagų?); 

4. Specialūs statiniai. 



1.1 Integruotos lizdavietės 

Kitų šalių patirtis 



1.2 Integruotos lizdavietės 

Slovakija, LIFE projektas 



1.3 Integruotos lizdavietės 
Projektas - dėkojame Kazimierui Morkūnui 



2.1 Atvirų ventiliacijos angų išsaugojimas: angos 



2.2 Atvirų ventiliacijos angų išsaugojimas: 

Slovakija, LIFE projektas 



2.3 Atvirų ventiliacijos angų išsaugojimas  

Atvejis Kaune: Škirpos g. išsaugotos atviros angos 6 namuose 



3.1. Specialiai čiurliams pritaikyti inkilai 



3.2. Specialiai čiurliams pritaikyti inkilai 

Kitų šalių pavyzdžiai 



3.3. Specialiai čiurliams pritaikyti inkilai 
Finansavimo pritraukimas. Darius Norkūnas 

• Parengta paraiška finansavimui iš Utenos savivaldybės gauti (iki 1500 eur) 

• Projektas apimtų: 

• lizdaviečių įrengimą ant pastatų stogų 

• Moksleivių bei gyventojų supažindinimą su juodaisiais čiurliais, jų problema ir 

paukščiais šalia mūsų (pamkos, susitikmai, lanktinukas) 



4.1. Specialūs statiniai 



4.2. Specialūs statiniai 

Finansavimo pritraukimas 

• Specialaus statinio statymas 

Kaune, naujų butų kvartale    

(2017 ruduo) 

• Gautas žodinis sutikimas 



Ačiū! 

Juodasis čiurlys. Nuotrauka Viliaus Paškevičiaus 


