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LOD 
INICIATYVOS

RETŲ 
PAUKŠČIŲ 
REGISTRACIJA

LOFK įkurta 1984 m.

 Pirmininkai: Petras 
Kurlavičius, Vytautas 
Jusys, Saulius Karalius

 Šiuo metu sudaro 5 
nariai

 Dirba nuotoliniu būdu: 
http://www.birdlife.lt/api
e-lofk)



LOD 
INICIATYVOS

 1985 – 1987 m. dalyvavo 
tarptautiniame Europos perinčių 
paukščių atlaso (EBBA) sudaryme. 
Publikuotas 1997 m.

 1992 – 1996 m. Klaipėdos krašto 
perinčių paukščių atlasas (V. Jusys; 
M. Mačiulis ir kt.1999)

 1995 – 1999 m. pirmasis Lietuvos 
perinčių paukščių atlasas (red. P. 
Kurlavičius, 2006). Dalyvavo >200 
stebėtojų

 2013 – 2018 m. duomenys rinkti ir 
pateikti antrajam  Europos perinčių 
paukščių atlasui (publikacija 
planuojama 2021 m.)

 2013 – 2021 m. duomenys renkami 
antram Lietuvos perinčių paukščių 
atlasui – http://www.birdlife.lt/lppa 

 Kviečiame prisijungti visus 
ornitologus!



LOD INICIATYVOS
„Metų paukščio akcija“

 1995 – 2019 m. – 20 
paukščių rūšių

 2020 m. – juodasis 
peslys

 Sėkmingiausios akcijos: 
griežlės (1996), 
paprastojo griciuko 
(1998), kurtinio (2000), 
baltojo gandro (2004), 
kurapkos (2012), kovo 
(1986, 1996, 2014), 
pilkojo garnio (2015)

 Kviečiame prisijungti 
visus ornitologus!



LOD 
INICIATYVOS

 Paukščių fenologijos 
ir kitų stebėjimų 
portalas -
http://ornitologija.lt/or
ni/web/

 Startavo 2017 m.

 Kviečiame
prisijungti visus 
ornitologus!

http://ornitologija.lt/orni/web/


LOD INICIATYVOS
 Retų žiemojančių paukščių 

registracijos (1985-1987, 2000 m.)

 Migruojančių žąsų ir gervių 
registracijos (1985 – 1989 m.)

 Pirmojo paukščių atskridimo 
stebėjimai (1985 – 1989 m.)

 Kolonijų vandens paukščių apskaita 
(2001 m.)

 Retų miško paukščių lizdų 
inventorizacija (1997 – 2000)

 Žiemojančių vandens paukščių 
apskaitos (LOD – nuo 2001 m.). 
Duomenys publikuojami žurnale 
„Paukščiai“.  



BIRDLIFE INICIATYVOS
 Paukščiams svarbių teritorijų (angl. –

IBA) inventorizacija nuo 1994 m. 
(L.Raudonikis, P. Kurlavičius, 2000)

 Baltijos jūros paukščiams svarbių 
teritorijų inventorizacija 1999-2000m. 
(autorių kolektyvas, LT atstovavo 
G.Vaitkus, L.Raudonikis, 2000)

 Paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
(PAST) inventorizacija 2002-2004 m. 
(L.Raudonikis, 2004)

 PAST tinklo formavimo užbaigimas 
(užbaigtas 2009 m.)

 Žvejybos įrankiuose žuvusių 
paukščių stebėsena (vykdoma iki 
šiol)

 Duomenys įvairių paukščių rūšių 
apsaugai skirtų dokumentų 
parengimui



SAVANORIŠKOS 
INICIATYVOS

 Liepsnotoji pelėda (Mariaus 
Karlono iniciatyva)

 Žurnalo „Paukščiai“ 
redkolegijos „Žiemos 
paukščio“ akcijos: daugiau nei 
10 paukščių rūšių 
inventorizacija žiemą. 
Sėkmingiausios iniciatyvos: 
liepsnelės, vandeninio strazdo, 
plėšriosios medšarkės, kt.



PROJEKTŲ METU 
VYKDYTI TYRIMAI

ES LIFE programos 
projektai

 Baltųjų gandrų lizdų 
inventorizacija (kartu su GTC)

 Tyrulių pelkės PAST 
ornitofaunos tyrimai ir 
monitoringas

 Pelėsakalių nacionalinės 
perinčios populiacijos 
monitoringas

 Žuvusių paukščių aukštosios
elektros įtampos perdavimo 
tinkle

 Upinių ir mažųjų žuvėdrų šalies 
PAST tinkle monitoringas



PROJEKTŲ METU 
VYKDYTI TYRIMAI

“IKI” paramos sutartis
 Perinčių žalvarnių 

inventorizacija ir 
stebėsena (nuo 2011)

 Uralinių pelėdų 
veisimosi vietų paieška 
ir perinčios populiacijos 
monitoringas (nuo 
2011)

 Didžiųjų dančiasnapių ir 
kukučių fragmentiški 
tyrimai



PROJEKTŲ 
METU 
VYKDYTI 
TYRIMAI

EEE 
Norvegijos ir
kt. šalių 
finansuotas 
„VENBIS“ 
projektas

 Perinčių retų ir kolonijinių 
paukščių rūšių veisimosi vietų 
inventorizacija šalies mastu

 Migruojančių paukščių 
sankaupų vietų inventorizacija 
šalies mastu

 Paukščių migracijų koridorių 
inventorizacija šalies mastu



PROJEKTŲ METU 
VYKDYTI TYRIMAI
Baltijos jūros apsaugos 
fondo finansuojami 
projektai

 Žvejybos įrankiuose 
žūstančių paukščių 
mirtingumo mažinimo 
priemonių tyrimai 
Baltijos jūros 
priekrantėje ir Kuršių 
mariose

 Svencelės pelkės 
ornitofaunos tyrimai



UŽSAKOMIEJI 
DARBAI

 Kurtinių tuokviečių 
inventorizacija (1999-2000). 
AM užsakymu. Vėlesniais 
metais vykdomo monitoringo 
pagrindas, stebėsena tęsiama 
savanoriškais pagrindais 

 Meldinės nendrinukės tyrimai 
ir stebėsena (1999-2006). 
Koordinatorius Žydrūnas 
Preikša.

 Perinčių 5 strazdų rūšių 
stebėsena (2014-2019 m.) –
OMPO Vilnius užsakymu



UŽSAKOMIEJI 
DARBAI

PAST 
monitoringas

Rūšių tyrimai

 Įprastų 
paukščių 
monitoringas 

VEJ tyrimai



Dėkoju už dėmesį!
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