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Darbo  tikslas: Vykdyti  Europos  Bendrijos  svarbos  paukščių  rūšių,  kurių  apsaugai  būtina  steigti 
teritorijas, monitoringą.

Darbo uždaviniai:
1. Surinkti  duomenis  apie  Europos Bendrijos  svarbos  paukščių rūšių,  kurių apsaugai  būtina  steigti 
teritorijas, gausą bei pasiskirstymą už Paukščių apsaugai svarbių teritorijų (toliau PAST) ribų.
2.  Atlikti  surinktų duomenų apie  Europos Bendrijos svarbos  paukščių rūšių,  kurių apsaugai  būtina 
steigti teritorijas, gausą bei pasiskirstymą už PAST ribų analizę.
3.  Įvertinti  duomenis  apie  Europos Bendrijos svarbos  paukščių  rūšių,  kurių apsaugai  būtina  steigti 
teritorijas, gausą bei pasiskirstymą PAST ribose.
4.  Atlikti  surinktų duomenų apie  Europos Bendrijos svarbos  paukščių rūšių,  kurių apsaugai  būtina 
steigti teritorijas, gausą bei pasiskirstymą PAST ribose analizę.
5. Įvertinti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, apsaugos 
būklę PAST ir už jų ribų.
6. Pateikti rekomendacijas dėl vykdytų tyrimų efektyvumo ir reprezentatyvumo bei stebėtų Europos 
Bendrijos svarbos paukščių rūšių apsaugos būklės pagerinimo.
7.  Pateikti  tyrimų rezultatų  bei  atliktos  analizės  pagrindu ataskaitą  apie Europos Bendrijos svarbos 
paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, gausos ir pasiskirstymo bei apsaugos būklės 
ypatumus.

Tyrimų rezultatai

Surinkta mokslinė medžiaga Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių būklei bei grėsmėms 
jai  įvertinti  vadovaujantis  aplinkos  ministro  2005-02-28  įsakymu  Nr.D1-116  patvirtinto  Europos 
Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2005 metų plano 
dalyje  „Europos  Bendrijos  svarbos  paukščių  rūšių,  kurių  apsaugai  būtina  steigti  teritorijas, 
monitoringas Natura 2000 tinkle“ nurodytu parametrų bei monitoringo apimčių sąrašu atitinkamai šiose
minėtame įsakyme nurodytose monitoringo vietose – Blinstrubiškio miškas, Nemunas tarp Smalininkų 
ir Kulautuvos, Niedaus ežeras.
Vykdyti 16 Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių (juodakaklio naro Gavia arctica, gulbės 
giesmininkės Cygnus cygnus, rudės Aythya nyroca, jūrinio erelio Haliaeetus albicilla, griežlės Crex 
crex, švygždos Porzana porzana, stulgio Gallinago media, dirvinis sėjikas Pluvialis apricaria, tikutis 
Tringa glareola, mažasis kiras Larus minutus, upinė žuvėdra Sterna hirundo, mažoji žuvėdra Sterna 
albifrons, baltaskruostė žuvėdra Chlidonias hybrida, juodoji žuvėdra Chlidonias niger, žalvarnis 
Coracias garrulus, meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola), perinčių populiacijų bei 6 
migruojančių rūšių (rudakaklių narų Gavia stellata, sibirinių gagų Polysticta stelleri, klykuolių 
Bucephala clangula, didžiųjų dančiasnapių Mergus merganser, jūrinių erelių Haliaeetus albicilla, 
gervių Grus grus )sankaupų gausos įvertinimo bei pasiskirtymo ypatumų stebėjimai. Perinčių paukščių 



stebėjimai vykdyti tiek PAST, tiek už jų ribų. Tuo tarpu migruojančių paukščių sankaupos stebėtos tik 
svarbiausiose jų susitelkimo vietose, kurioms suteiktas PASAT statusas. 2005 m. valstybinės 
aplinkos monitoringo programos perinčių paukščių monitoringo duomenų 
apžvalga ir įvertinimas pateikti sekančiu būdu:
1. Kiekvienos stebėtos rūšies duomenys analizuojami atskirai;
2. Analizės aprašymas pateikiamas atskiros rūšies principu;
3. Kiekvienos rūšies duomenys analizuojami laikantis vieningos analizės aprašo 
formos;
4. Rūšies analizės aprašą sudaro sekantys skyriai:
a. analizės būdai;
b. buveinės savybių pokyčio įvertinimas;
c. populiacijos gausos pokyčių įvertinimas ir būklės aptarimas;
d. rūšies apsaugos būklės įvertinimas;
e. rekomendacijos apsaugai.

Išvados

Surinkti duomenys parodė, kad:
-  lyginti  2005 metų  situaciją  nėra  su  kuo,  kadangi  tai  dažniausiai  pirmi  perinčių  paukščių  gausos 
monitoringo nuoseklių stebėjimų duomenys pasirinktose teritorijose, o ankstesnių metų medžiaga, jei 
tokia yra, buvo surinkta taikant kitus metodus arba renkama nenuosekliai ir nesistemingai;
- senesni duomenys, įvardinti kaip „gausos įvertinimas iki 2004“, dažnai rėmėsi ne metodiškai atliktų 
apskaitų, o turimų, dažniausiai  fragmentiškų,  duomenų apie rūšies konkrečioje teritorijoje gausos ir 
paplitimo ypatumus įvertinimu;
- 2005 metų monitoringo tyrimuose dalyvavę stebėtojai, dažniausiai metodikose numatytas apskaitas 
vykdė pirmą kartą, ne visi gerai žino tyrimų objektą, dauguma neturi metodiškai vykdomų paukščių 
apskaitų patirties;
-  kai  kuriose  PAST surinkti  duomenys  negali  būti  naudojami  bendroje  analizėje,  nes  akivaizdžiai 
neatitinka realios situacijos teritorijoje;
- keliose PAST stebėjimai nevykdyti;
- net ir metodiškai surinktų duomenų atveju, trūksta stebėjimų pakartojimų ir duomenų imties,  kad 
statistiniais metodais įvertinti vykstančius populiacijų gyvavimo procesus;
-  kadangi  2005  m.  surinktų  duomenų  nuoseklumas  ir  reprezentatyvumas  dažnai  skiriasi  dėl  labai 
skirtingos  stebėtojų  kvalifikacijos  ir  patirties,  tokie  duomenys  nulėmė,  kad  statistiniai  metodai 
duomenų analizė ir apibendrinimui, tais metais, praktiškai, nebuvo taikomi.
Perinčių paukščių rūšių vietinių populiacijų gausos pokyčio tendencijos aptartos aprašomuoju būdu. 
Migruojančių  paukščių  sankaupų  gausos  įvertinimas  neatliktas  dėl  2005  metais  surinktu  duomenų 
stokos. 
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