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Muziejaus paukščių rinkinyje per 11000 
saugojimo vienetų: iškamšų, kimštų ir 
skleistų odų, griaučių, preparatų 
konservuotų skystyje, lizdų ir kiaušinių.
Paukščių rinkinys tarp130 didžiųjų Europos 
muziejų rinkinių yra 69 vietoje.



Muziejaus rinkinyje per 1800 paukščių iškamšų



Per 900 paukščių iškamšų yra eksponuojama



Muziejaus rinkinyje per 5000 paukščių kimštų odų



Muziejaus rinkinyje per 1000 paukščių skleistų odų

Šis mažasis erelis rėksnys - 21 metų 
amžiaus – viena seniausių Europoje. 
Migruodamas į Pietų Afriką ir atgal 
nuskrido per 400000 km. 



Muziejaus rinkinyje per 1300 paukščių griaučių ar jų dalių



Muziejaus rinkinyje per 600 paukščių preparatų 
konservuotų skystyje



Muziejaus rinkinyje per 
1300 paukščių lizdų ir 
kiaušinių

Didelė mažųjų erelių rėksnių 
kiaušinių kolekcija, per 80 vnt.

Šelmeninės kregždės ir pietinio 
purplelio lizdai. 



Kaupiama Lietuvoje 
sutinkamų paukščių 
biometrinių duomenų 
bazė. 
Užpildyta per 5000 
kortelių. 

Vykdoma Lietuvos 
paukščių lizdų ir 
kiaušinių morfologinių 
rodiklių variacijų tyrimo 
programa. 

Užpildyta per 1000 
kortelių. 
Ruošiamasi šių duomenų 
skaitmeninimui.



Paukščių audinių bankas.
Kriogeninės saugyklos šaldikliuose sukaupta per 1200 laukinių paukščių (170 rūšių) audinių 

pavyzdžių. Audiniai jau naudojami genetiniams, parazitologiniams tyrimams



Archeologinių tyrimu metu rastos 
paukščių osteologinės medžiagos analizė. 

Trukmė: 2009-2018 m.
Šventoji, Luokesai, Daktariškės (4000 -1500 pr. m. e.).
Jurgionys, Gaiciūnai (14-16 a.). 
Didžioji antis, žvyrė.
Valdovų rūmai (13-19 a.). Ištirtos 1354 paukščių skeletų
dalys, kurios galimai priklausė 500 skirtingų individų.
Apibūdintos 27 paukščių rūšys: vištos, žąsys, kalakutai,
kurtiniai, tetervinai, gervės, gandrai, kilnieji ereliai, sakalai
keleiviai, vištvanagiai, medžioklinių paukščių aksesuarai.



Pelėdų perėjimo biologijos, 
sėkmingumo, mitybos, 

elgsenos, gausumo dinamikos 
tyrimai  Lietuvoje. 

Vykdoma nuo 1989 m. (tęstinis).

Kontroliuojami naminėms pelėdoms
iškelti inkilai, didžiųjų apuokų lizdai,
vykdoma žvirblinių pelėdų perimviečių
inventorizacija.



Plėšriųjų paukščių perėjimo 
biologijos, sėkmingumo, mitybos, 

elgsenos, migracijos, gausumo 
dinamikos tyrimai  Lietuvoje. 

Vykdoma nuo 1989 m. (tęstinis).

Kontroliuojami erelių rėksnių, juodųjų 
gandrų juodųjų ir rudųjų peslių,  sketsakalių 
lizdai.



Žiemojančių vandens paukščių apskaitos prie Kauno 
hidroelektrinės, Kruonio HAE, Elektrėnų marių. 

Vykdoma nuo 1993 m. (tęstinis).



Foto: V. Knyva

Europos jūrinių erelių 
žiedavimo spalvotais 

žiedais programa. 
Vykdoma nuo 1997 m. (tęstinis).

Apžieduota per 900 neskraidančių  jauniklių 
lizduose.

Gauta per 300 pranešimų apie stebėtus ir
rastus žieduotus erelius.

Vyriausias: 19,5 metų amžiaus.
Toliausiai nuskridę: į Rusiją už 1085 km, į
Vengriją už 1168 km.
Arčiausiai nuo išsiritimo vietos perintis
aptiktas: už 8 km.



Migruojančių Vakarų Palearktikos paukščių tyrimas.
Trukmė: 1998 – 2005 m. 

Rinkti duomenys apie dryžagalvių kryklių, perkūno oželių, pempių, juodųjų strazdų 
perėjimo tankumą, sėkmingumą, migraciją. Imti audiniai genetiniams tyrimams. 



Europos plėšriųjų paukščių ir pelėdų monitoringas. 
Trukmė: 2001-2009 m.

Pateikti duomenys apie plėšriųjų paukščių tankumą, teritorinį pasiskirstymą, perėjimo 
sėkmingumą Vidurio Lietuvos miškuose.



Jūrinių erelių tyrimai 
Lietuvoje. 

Vykdoma nuo 2000 m. (tęstinis).

Šalies teritorijoje surasta per 300 
natūralių lizdų. 
Iškelti 122 dirbtiniai lizdai. 

Vykdomas rūšies monitoringas,  
nustatomas perėjimo sėkmingumas, 
mityba, elgsena, kylančios grėsmės, 
poveikis kitoms paukščių rūšims.
Siekiama užtikrinti lizdų apsaugą.



GPS siųstuvų naudojimas plėšriųjų paukščių tyrimams.
Vykdoma nuo 2017 m. (tęstinis).

2017-2019 m. bendradarbiaujama tiriant erelius
rėksnius, jūrinius erelius GPS siųstuvų pagalba.
Renkami įvairūs migracijos, skrydžių parametrų,
elgsenos, duomenys. Stebėti dalies jų keliones
galima „Padėkime ereliams“ paskyroje.

Foto: B. Belchev

https://www.facebook.com/padekimeEreliams/


Mažųjų erelių rėksnių šeimos kelionių maršrutai 2017– 2019 m. 
Tolimiausias patelės pasiektas taškas – Zimbabvė (į abi puses 32.320 km), patino – Botsvana 

(į abi puses 26.493 km). ). Panašia trajektorija skrenda ir šios poros šių metų jauniklis. 



Rengiamos konferencijos, seminarai, 
mokymai, ekskursijos, paskaitos TV 
ir radijo laidos, foto parodos, mokslo 

populiarinimo straipsniai



Bendradarbiaujama
su Aplinkos ministerija ir jai pavaldžiomis 
institucijomis, Gamtos tyrimų centru, 
Gamtosaugos projektų vystymo fondu, 
Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos 
zoologijos sodu, Lietuvos gyvūnų globėjų 
draugija, Gyvūnų globėjų asociacija, 
Vilniaus, Klaipėdos, Vytauto Didžiojo 
universitetais, Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmais, UAB „Ornitela“



Naudojant muziejaus rinkinio ir lauko tyrimų medžiagą ruošiami 
kursiniai, bakalauro, magistro, daktaro darbai
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Dėkojame Lietuvos ornitologų draugijos nariams ir visiems prisidėjusiems prie 
muziejaus paukščių kolekcijos pildymo ir mokslinių tyrimų



Ačiū už dėmesį




	Paukščių kolekcija ir ornitologiniai tyrimai Kauno �T. Ivanausko zoologijos muziejuje 1989-2019 m.�
	Muziejaus paukščių rinkinyje per 11000 saugojimo vienetų: iškamšų, kimštų ir skleistų odų, griaučių, preparatų konservuotų skystyje, lizdų ir kiaušinių.
	Muziejaus rinkinyje per 1800 paukščių iškamšų� 
	Per 900 paukščių iškamšų yra eksponuojama
	Muziejaus rinkinyje per 5000 paukščių kimštų odų
	Muziejaus rinkinyje per 1000 paukščių skleistų odų
	Muziejaus rinkinyje per 1300 paukščių griaučių ar jų dalių
	Muziejaus rinkinyje per 600 paukščių preparatų �konservuotų skystyje
	Muziejaus rinkinyje per 1300 paukščių lizdų ir kiaušinių
	Kaupiama Lietuvoje sutinkamų paukščių biometrinių duomenų bazė. �Užpildyta per 5000 kortelių. �
	Paukščių audinių bankas.�Kriogeninės saugyklos šaldikliuose sukaupta per 1200 laukinių paukščių (170 rūšių) audinių pavyzdžių. Audiniai jau naudojami genetiniams, parazitologiniams tyrimams�
	Archeologinių tyrimu metu rastos paukščių osteologinės medžiagos analizė. Trukmė: 2009-2018 m.
	Pelėdų perėjimo biologijos, sėkmingumo, mitybos, elgsenos, gausumo dinamikos tyrimai  Lietuvoje. �Vykdoma nuo 1989 m. (tęstinis).�
	Plėšriųjų paukščių perėjimo biologijos, sėkmingumo, mitybos, elgsenos, migracijos, gausumo dinamikos tyrimai  Lietuvoje. �Vykdoma nuo 1989 m. (tęstinis).
	��Žiemojančių vandens paukščių apskaitos prie Kauno hidroelektrinės, Kruonio HAE, Elektrėnų marių. �Vykdoma nuo 1993 m. (tęstinis).�
	Foto: V. Knyva
	��Migruojančių Vakarų Palearktikos paukščių tyrimas.�Trukmė: 1998 – 2005 m. �Rinkti duomenys apie dryžagalvių kryklių, perkūno oželių, pempių, juodųjų strazdų perėjimo tankumą, sėkmingumą, migraciją. Imti audiniai genetiniams tyrimams. �
	��Europos plėšriųjų paukščių ir pelėdų monitoringas. �Trukmė: 2001-2009 m.�Pateikti duomenys apie plėšriųjų paukščių tankumą, teritorinį pasiskirstymą, perėjimo sėkmingumą Vidurio Lietuvos miškuose.�
	Jūrinių erelių tyrimai Lietuvoje. �Vykdoma nuo 2000 m. (tęstinis).�
	GPS siųstuvų naudojimas plėšriųjų paukščių tyrimams.�Vykdoma nuo 2017 m. (tęstinis).
	Mažųjų erelių rėksnių šeimos kelionių maršrutai 2017– 2019 m. �Tolimiausias patelės pasiektas taškas – Zimbabvė (į abi puses 32.320 km), patino – Botsvana (į abi puses 26.493 km). ). Panašia trajektorija skrenda ir šios poros šių metų jauniklis. 
	Rengiamos konferencijos, seminarai, mokymai, ekskursijos, paskaitos TV ir radijo laidos, foto parodos, mokslo populiarinimo straipsniai�
	�
	Naudojant muziejaus rinkinio ir lauko tyrimų medžiagą ruošiami �kursiniai, bakalauro, magistro, daktaro darbai
	Svarbesnės publikacijos
	Dėkojame Lietuvos ornitologų draugijos nariams ir visiems prisidėjusiems prie muziejaus paukščių kolekcijos pildymo ir  mokslinių tyrimų�
	Ačiū už dėmesį
	Slide Number 28

