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PAUKŠČIŲ STEBĖJIMO BOKŠTELIUOSE
VARŽYBŲ TAISYKLĖS
Lietuvos ornitologų draugija kartu su Suomijos ir kitų šalių draugijomis rengia neformalias paukščių
stebėjimo varžybas bokšteliuose.
1. Varžybų idėja
Šių varžybų mintis yra gerai praleisti laiką stebint paukščius gamtoje, o taip pat populiarinti paukščių
stebėjimą visuomenėje. Tikimasi, kad komandos stebėdamos paukščius bokštelyje, kitiems
besilankantiems asmenis papasakos apie matomas ar girdimas paukščių rūšis, apie paukščių apsaugos
svarbą ir priemones.
2. Laikas ir trukmė
Varžybos vyks šeštadienį, 2016 m. gegužės 7 dieną, nuo 5 val. ryte iki 13 val. po pietų. Varžybų
trukmė 8 valandos.
3. Dalyviai ir registracija
Varžybose gali dalyvauti tik komandos. Komandą turi sudaryti 3 - 8 asmenys, tačiau bet kas gali
komandai padėti surasti paukščius. Komandos sudėtis pagal amžių, lytį, profesiją, kvalifikaciją ir t.t.
nereglamentuojama. Komandos turi registruotis iš anksto, užpildyti ir atsiųsti el. paštu
lsniauksta@gmail.com registracijos anketą iki 2016 gegužės 2 d.
4. Teritorija
Registruojami tik paukščiai stebėti ar girdėti nuo bokštelio. Bokštelis gali būti bet kuris stacionarus (ne
laikinas, t.y. pastatytas renginiui) bokštelis/platforma, skirtas viešam naudojimui – paukščių stebėjimui,
kraštovaizdžio stebėjimui ir pan. Dėmesio, netinkami medžiotojų bokšteliai (nors ir stacionarūs bei
pakankamai dideli), nes tai privati nuosavybė ir ateityje komandos gali susidurti su jų naudojimo
ribojimais ar kitais sunkumais.

5. Paukščių atpažinimas
Komanda gali užregistruoti tik tuos paukščius, kuriuos identifikavo ne mažiau kaip du komandos
nariai. Paukščių genties (pvz:. Loxia, Gavia sp.) registravimas prilyginamas vienos paukščių rūšies
registravimui, tačiau komanda, kuri registravo paukščių genties stebėjimą, praranda galimybę
registruoti tos paukščių genties rūšis. Varžybų metu draudžiama naudoti technines paukščių viliojimo
priemones (pvz. paukščių balsų įrašų retransliavimo priemones), prijaukintus laukinius paukščius,
paukščių muliažus, taip pat draudžiama registruoti rastus negyvus ir nelaisvėje, tinkluose bei
gaudyklėse stebėtus paukščius.
6. Rezultatų pateikimas ir nugalėtojo paskelbimas
Komandos turi pranešti stebėtų paukščių rūšių skaičių iš karto po varžybų, ne vėliau kaip iki 14 val.
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paskambindamos ar atsiųsdamos SMS varžybų koordinatoriui telefonu +37068621857. Užregistruotų
paukščių rūšių sąrašą komandos turi atsiųsti el. paštu lsniauksta@gmail.com iki 2016 gegužės 10 d.
Nugalėtojai bus paskelbti draugijos portale (www.birdlife.lt).

Žemiau pateikiamas rekomenduojamų pasirinkti varžyboms bokštelių sąrašas:
 Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai (Ignalinos r., bokštelis privačioje teritorijoje ir reikia gauti leidimą
iš savininkų)
 Žemaitiškės pievos, Aukštaitijos nacionalinis parkas (Švenčionių r.)
 Platforma prie Papio ež. Mikašiūnuose (Šalčininkų r.)
 Apžvalgos bokštas Čepkelių rezervate (Varėnos r.)
 Žuvinto ež. apžvalgos bokštelis (Alytaus r.)
 Dusios ež. (Metelių RP),
 Veisiejų bokštelis (Lazdijų r.)
 Merkinės bokštas (Varėnos r.)
 Bokštelis Nemuno pakrantėje Prienų pakraštyje, Nemuno Kilpų RP
 Kadagių slėnis (Kauno marių RP, Kauno r.)
 Novaraisčio bokštelis (Šakių r.)
 Tyrulių pelkėje - du bokšteliai (Radviliškio r.)
 Prie Šventjonio tvenkinių, Kurtuvėnų RP (Šiaulių r.)
 Uostadvario bokštelis, Nemuno delta (Šilutės r.) 55.327233 Š 21.277188 R
 Bokštelis Krokų lankos ež. vakarinėje pakrantėje (Šilutės r.)
 Kniaupo įlankos, prie Stankiškių, Nemuno delta (Šilutės r.)
 Bokštelis prie Naikupės, Rusnėje (Šilutės r.)
 Platforma Tulkiaragėje prie Krokų Lankos (Šilutės r.)
 Drevernoje (Klaipėdos r.)
 Penki bokšteliai Kuršių nerijoje prie marių
 Ventos bokštelis prie Viekšnių (Mažeikių r.) (Koordinatės: 56.230621 Š 22.551115 R)
 Salantų RP bokštelis (Kretingos r.) 56.016644 Š 21.541764 R
Komandos gali rinktis ir kitus bokštelius, nurodydamos jų aprašymą ir vietą registracijos anketoje.
Informaciją apie bokštelius galima rasti: http://arcg.is/1TTdkDr
http://www.apzvalgosbokstai.lt/

