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IŠ KUR ATSKRENDA JŪROS PAUKŠČIAI?

3500 – 4000km



KODĖL JIE ŽIEMOJA BALTIJOS JŪROJE?
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Presentation Notes
Batijos jūroje paukščiai randa pakankamai kokybiško lesalo: Baltijos makoma, valgomosios midijos, jūros tarakonai, kiti bestuburiai gyvūnai ir žuvys – pagrindinis šių ančių traukos objektas



 Lietuvos ornitologų draugija ir Gamtos tyrimų centras (ankščiau 
EKOI) Baltijos jūroje Tyrimus pradėjo vykdyti 1990-tais

Tai apėmė šias sritis:

 Žiemojančių jūros paukščių apskaitos

 Žuvusių paukščių apskaitos

 Saugomų teritorijų steigimas

 Jūros paukščių priegaudos mažinimo galimybių paieškos

 Poveikio jūros paukščiams vertinimas dėl žvejybos 



ORNITOLOGAI IR JŪROS PAUKŠČIŲ TYRIMAI LIETUVOJE
• Dr. Algimantas Petraitis

• Paukščių migracijos stebėjimai nuo Palangos tilto, Atrado sibirines gagas ir 
kitas rūšis, pradėjo tirti jūros paukščių priegaudą

• Dr. Saulius Švažas 
• Jūros paukščių apskaitų pradininkas

• Dr. Mečislovas Žalakevičius 
• Jūros paukščių migracijos stebėjimai radarų pagalba

• Dr. Mindaugas Dagys
• Saugomų teritorijų steigimas, jūros paukščių apskaitos, telemetriniai

paukščių tyrimai

• Dr. Ramūnas Žydelis
• Paukščių priegaudos ir buveinių naudojimo, mitybos tyrimai, telemetriniai

paukščių tyrimai

• Liutauras Raudonikis 
• Paukščių priegaudos tyrimai, apskaitos, saugomų teritorijų steigimas

• Julius Morkūnas
• Paukščių priegaudos tyrimai, telemetriniai paukščių tyrimai



JŪRINĖS 
SAUGOMOS 
TERITORIJOS

 Klaipėdos–Ventspilio 
plynaukštė

 Baltijos jūros priekrantė

 Kuršių nerijos pajūris

 Sambijos plynaukštė

 Kuršių marios



JŪROS PAUKŠČIŲ MIGRACIJŲ IR 
TERITORIJOS NAUDOJIMO TYRIMAI 
SIŲSTUVŲ PAGALBA

 DENOFLIT projektas, dalyvavo atskiri 
LOD ornitologai



DARBAI JŪROS PAUKŠČIŲ PRIEGAUDOS 
SRITYJE LIETUVOJE

2002 
Priegaudos 
tyrimai R. 
Žydelis PhD

2015 RSPB 
fondas. LOD 

išbandė 
tinklų 

modifikaciją

2016-2017 SEGRE 
fondas (BirdLife, 

LOD, RSPB)
Įkurta The Seabird 

Task Force 

2017-2020 
BaltCF
fondas 
(BirdLife

LOD, RSPB)

2019-2020 Europos 
jūrų reikalų ir 
žuvininkystės 
fondas  (LOD, KU ir 
LŽPGA)



Žvejyba

Jūros paukščių metų ciklas

Perėjimas

Pavasario 
migracija

Žiemojimas

Rudens migracija
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Presentation Notes
Jūros paukščiai žiemojimo vietose praleidžia daugiau laiko nei perėjimo vietose. 









TINKLŲ MODIFIKACIJOS, RSPB IR LOD 
PROJEKTAS, 2015 M.

 Buvo modifikuoti 
žvejybiniai tinklai, 
pakeista modifikuota 
viršutinė tinklo dalis

 Nyloninis storesnis 
tinklas buvo prisiųtas
prie įprastos tinklo 
dalies

 Tinklai išbandyti 
žvejyboje Baltijos 
jūroje
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Presentation Notes
Tinklų modifikacijos, viršutinės dalies pakeitimas ryškiau matoma tinklo dalimi ir tinklų bandymai jūroje



IŠBANDYTI JUODAI/ 
BALTI MEDŽIAGINIAI 
KVADRATAI

2015-2016 žiemomis, ant tinklų buvo tvirtinami nyloniniai
(60cm x 60cm) juodai balti kvadratai. Ant kiekvieno tinklo
buvo pritvirtinta 12 – 13 kvadratų kas 4 m.



Segre ir RSPB 2015-2017 m.
• Vykdytos veiklos: 

• Darbas su žvejais ir žvejų 
asociacijomis

• Ministerijomis (AM, ŽŪM)
• Tinklų gamintojais (modifikuotų tinklų 

gamyba)
• Eksperimentinės žvejybos
• Paukščių priegaudos duomenų 

rinkimas
• Lietuvos atstovavimas Birdlife jūros 

paukščių darbo grupėje
• Ataskaitos, pranešimai spaudai
• Duomenų rinkimas ir analizė
• Ataskaitos rengimas ir viešinimas



REZULTATAI

Surinkti duomenys apie skirtingas paukščių rūšis žvejybos 
žuvančias žvejybos įrankiuose





REZULTATAI

Iki 2-3 kartų didesnė 
priegauda per km/dieną 
registruojama didesnio 
akytumo menkiniuose 
tinkluose
Sintiniuose tinkluose 
priegauda per km/dieną 
yra mažesnė
Yra didelė variacija tarp 
tinklų, išskirsčius pagal 
mėnesius, jų pastatymo 
vietą ir tinklų akytumą.



REZULTATAI

Įvertinta jūros paukščių
priegauda priekrantėje
(žvejojant su laivais iki 12 m):
- 1000-1500 paukščių žūva

kiekvieną žiemos sezoną;
- tai - ~10-15 % paukščių kuriuos

suskaičiuojame per
Žiemojančių vandens
paukščių apskaitas nuo kranto



KAIP PAUKŠČIŲ ATBAIDYMO 
PRIEMONĖS PAVEIKIA 
ŽVEJYBOS LAIMIKĮ

Pritaikius paukščių atdaidymo
priemones, žuvies sugavimais tas 
neturėjo didelės įtakos



MODIFIKUOTŲ TINKLŲ 
REZULTATAI

Iš viso bandomuosiuose tinkluose buvo sugauta 40 paukščių
(nuodėgulės ir ledinės antys) - 20 eksperimentiniuose tinkluose
ir 20 kontroliniuose tinkluose.
Priegaudos tikimybė buvo 0.150 ± 0.034, o intensyvumas 
(paukštis/km per dieną) buvo 0.024 ± 0.002.
Kvadratai nebuvo efektyvus bendrai sumažinant paukščių 
priegaudą, bet sumažino nuodėgulių priegaudą



MODIFIKUOTI IR KONTROLINIAI 
TINKLŲ PAUKŠČIŲ PRIEGAUDA

Dvigubai mažesnė nuodėgulių priegauda
Bet labai didelė ledinių ančių piregauda



Gali būti, kad ledinės antys sumaišo atbadančius kvadratus su 
panėrusiomis ledinėmis antimis. 
Nuotraukoje kairėje kvadratas, dešinėje ledinė antis



Jūros paukščių 
priegauda kur kas 
didesnė ties Kuršių 
nerija
Ties Kuršių Nerija yra 
gausiausios 
nuodėgulių 
žiemojimo vietos

500-600m



ŠIUO METU VYKDOMOS VEIKLOS



Sukurti tinklų vizualizacijos priemones ir išbandyti juos Lietuvos Baltijos jūros 
priekrantėje

Įvertinti paukščių priegaudos mastus Baltijos jūroje ir visose Kuršių mariose 
(Lietuvos ir Rusijos dalyse). Kuršių mariose priegauda yra vertinama pirmą 
kartą

Sustiprinti priegaudos ir žuvininkystės srityje dirbančių NVO vaidmenį 
Lietuvoje ir Baltijos regione

Paruošti Nacionalinį jūros paukščių priegaudos mažinimo planą
Dalyvauti ir patarti Europos ir Lietuvos politinių sprendimų priėmime 

paukščių priegaudos klausimais

Uždaviniai







Iki šiol vykdytų paukščių atbaidymo priemonių 
neefektyvumas
Kol kas visos išbandytos piremonės nedavė norimo paukščių 
priagudos sumažinimo žvejybos įrankiuose
 O baltos šviesos lempos net padidino paukščių priegaudą 
stintiniuose tinkluose
Apie priemonių neefektyvumą yra išspausdinta mokslinė 
publikacija

Field et al. 2019



High contrast panels and lights do not reduce seabird 
bycatch in Baltic Sea gillnet fisheries
Rob Fielda, Rory Crawfordb, Tomasz Linkowskic, Graham 
Martind, Julius Morkūnasef, Yann Rouxelb, Robert Eneverf, Rasa 
Morkūnėf, Steffen Oppel



„JŪROS PAUKŠČIŲ PRIEGAUDOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ 
TESTAVIMAS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE“

LOD su parneriais (Klaipėdos universitetu ir Lietuvos žuvininkystės produktų 
gamintojų asociacija) yra padavusi paraišką Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui (EJRŽF) ŽŪM/NMA.

Numatytos išbandyti dvi priemonės

- Naktinis tinklų statymas, ir laikymas tik tamsiu paros metu

- Aitvarų naudojimas ant žvejybos bujų
- Rekomendacijų paruošimas dėl paukščių 
priegaudos sumažinimo





BENDRADARBIAVIMAS SU KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETU

 Bednradarbiaujant su Klaipėdos 
universitetu yra atliekami žuvusių jūros 
paukščių mitybos, taršos, 
parazitologijos tyrimai

 Nustatyta, kad besikeičiant mitybos 
objektų gausai rūšys turi prisitaikyti 
lesti kitus maisto objektus

35



LOD YRA NVO LYDERIS BALTIJOS JŪROS REGIONE

 Sėkmingai įvykdė ir tebevykdo tyrimus paukščių priegaudos 
mažinimo srityje

 Nors nėra labai teigiamų duomenų apie reikšmingą paukščių 
priegaudos mažinimą, bet tai padeda suprasti patį 
mechanizmą

 Pagal LOD pavyzdį  bendradarbiaujant su žvejais ir valstybės 
institucijomis panašius projektus bando įgyvendinti kitos 
regiono NVO



KO DAR TRŪKSTA?

 Sistemingo duomenų rinkimo apie paukščių pasiskirstymą ir 
priegaudą žvejybos įrankiuose(metodika, lėšos, prioritetai)

 Paukščių pasiskirstymo žemėlapių

 Paukščių optimalių mitybos buveinių žemėlapio

 Jūros paukščių priegaudos mažinimo plano

 Efektyvių paukščių priegaudos mažinimo priemonių, jų 
paieškos ir testavimo

 Sunkus tikslių žvejybos duomenų gavimas iš Žuvininkystės 
tarnybos

 Lietuvos valstybės įsipareigojimų vykdymo pagal priimtas 
duomenų rinkimo programas ir direktyvas.
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