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Grėsmės paukščiams miestuose
• Perėjimo ir maitinimosi biotopų pokyčiai (parkų medžių

genėjimas, šalinimas, perėjimo vietų trūkumas uoksiniams
ir kitiems paukščiams)

• Plėšrūnai (katės)
• Pastatų renovacija
• Transportas
• Elektros perdavimo linijos
• Kolonijų baidymas, lizdų ardymas
• Triukšmas
• Stiklo konstrukcijos
• Miesto vandens tvenkinių „tvarkymas“ (svarbu, kada

atliekama)
• Fejerverkai



Pastatų renovacija





• Intensyvėjanti renovacija miestuose turi
neigiamą poveikį pastatuose perinčioms ir
gyvenančioms rūšims:
– Čiurlys
– Langinė kregždė
– Šelmeninė kregždė
– Naminis žvirblis
– Karklažvirblis
– Paprastasis pelėsakalis (LRK)
– Uolinis karvelis
– Kuosa
– Šikšnosparniai



• Renovacijos darbų metu yra sunaikinamos
perimvietės

• Renovuojant pastatus pavasario ir vasaros
metu, gali būti užmūryti plyšiuose perintys
paukščiai ar jau išsiritę jaunikliai

• Atliekami darbai baido paukščius ir neleidžia
jiems sugryžti į perimvietes



Pavyzdys, atliktas eksperimentas

• Klaipėdoje buvo iš dalies renovuotas privataus
gyvenamojo namo stogas 2012 rugsėjo mėnesį.

• Iki renovacijos pastogės plyšiuose perėjo:
– Čiurliai – 25 poros
– Naminiai ir karkliniai žvirbliai -7 poros

• Kitais metais po renovacijos peri:
– Čiurliai – 0 porų
– Karklažvirblis – 2 poros



Po renovacijos nebeliko perėjimui tinkamų vietų, nes 
buvo užaklintos angos



Kitais metais (2013 m.) po renovacijos čiurliams buvo pagamintas 
ir iškeltas inkilas 





• Gegužės mėnesį inkilas buvo pritvirtintas prie
namo sienos

• Per visą perėjimo sezoną inkilu nepasinaudojo nė
vienas čiurlys

• Nors inkilas buvo iškeltas už 1-3 m nuo prarastųjų
perėjimo vietų, paukščiai į inkilą neskrido

• Čiurliai likdavo nakvoti prie pernai užaklintų angų
ant pastato sienos

• Visą sezoną iki pat rugsėjo pradžios čiurliai tikrino
savo senąsias perėjimo vietas



Deja, bet...

• Čiurliai labai prisirišę prie savo perėjimo vietų
• Paukščiams labai sunku persiorentuoti ir

ieškoti naujų perėjimui tinkmų vietų
• Renovuojamas pastatas, jame perėjusius

čiurlius gali priversti mažiausiai du metus
neišauginti jauniklių



Paprastasis pelėsakalis

• Klaipėdoje 2012 metais buvo renovuotas
dvylikaaukštis

• Jame perėdavo 2-3 pelėsakalių poros ir kitų
rūšių paukščiai

• Tais pačiais metais buvo įrengta dirbtinė
lizdavietė ant už 300 m esančio penkiaaukščio

• Inkilas pelėsakaliams buvo užimtas per savaitę
ir jame pradėjo perėti paukščiai



Paprastasis pelėsakalis iškeltame inkile Klaipėdos 
universiteto miestelyje



Pelėsakaliai, priešingai nei čiurliai, lengvai užima
perėjimui tinkamas dirbtines lizdavietes ir ne tik
miestuose









• Su Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos
apsaugos skyriumi pradėta bendradarbiauti
dėl pastatų renovacijų ir poveikio paukščiams
mažinimo

• Pasiūlyta sprendimų dėl inklų iškabinimo ant
renovuotų pastatų, renovacijos atlikimo
grafikai ir t.t.



Rekomendacijos
• Prieš pastatų renovaciją atlikti paukščių perėjimo

pastate tyrimus
• Renovaciją ir apšiltinimą iš lauko pusės pradėti vykdyti,

kai paukščių jaunikliai palieka perimvietes
• Atlikus renovacijos darbus sukurti dirbtinių lizdaviečių

paukščiams, kurių perėjimo vietos buvo sunaikintos
• Galima kabinti specialius inkilus čiurliams bei

paprastiesiems pelėsakaliams
• Užtikrinti, kad pakabinti inkilai nekeltų pavojaus

žmonėms, neardytų pastato konstrukcijų ir būtų
tinkami paukščiams perėti

• Iš LOD narių - reikia daugiau tyrimų, eksperimentų,
pranešimų apie tinkamiausius sprendimus


