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Tikslas ir uždaviniai

Tikslas

 Nustatyti perinčios populiacijos būklę, siekiant jos pagerinimo

Uždaviniai

 Atlikti perinčių kovų populiacijos – kolonijų inventorizaciją

 Įvertinti dabartinę būklę, remiantis ankstesnės apskaitos 
rezultatais (1995 m.)

 Remiantis atliktos inventorizacijos rezultatais siekti pagerinti 
rūšies apsaugą

 Inventorizacijos rezultatus naudoti rūšies apsaugos viešinimui



Bendra informacija

 Skaičiuojamos tik perinčios poros – lizdų kolonijose 

inventorizacija

 Vienerių metų akcija

 Pilna perinčių porų apskaita visoje šalies teritorijoje

 Registruojami tie patys parametrai, kaip ir 1995 metais

 Lauko darbus organizavo LOD ornitologė-ekspertė E.Pakštytė

 Metodiškai konsultavo V.Jusys, L.Raudonikis

 Apibendrinti tik gausos ir kolonijų paplitimo duomenys

 Detaliau duomenis planuoja apdoroti Irmina Vaičiūnaitė



Bendri rezultatai

 Visoje Lietuvos teritorijoje aptiktos 164  kolonijos, kuriose 

suskaičiuota viso 24.970 lizdų

 Iš 60 savivaldybių, kovų kolonijų neaptiktą 11 – Neringoje, 

Telšių, Pakruojo, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Birštono, 

Vilniaus rajono, Varėnos ir Druskininkų sav.

 <100 perinčių porų Palangos, Akmenės, Šiaulių miesto ir 

Zarasų sav.

 Daugiausia perinčių kovų rasta Pasvalio (1841 lizdai) ir 

Kėdainių (1727 lizdai) raj.

 > 1000 lizdų suskaičiuota Šiaulių rajono, Kelmės, Radviliškio, 

Marijampolės ir Šilutės sav.



Gausos žemėlapis



Padėkos

Didžiausia padėka visiems stebėtojams, kurių 
dėka pavyko ambicingas sumanymas – pilna 
kovų kolonijų inventorizacija visoje šalies 
teritorijoje (apžvelgsime detalią apskaitų lentelę)

 Papildomos padėkos „savivaldybių 
koordinatoriams“, kurie padėjo organizuoti 
stebėjimus vietose ir patys juos vykdė

Reikia nepamiršti organizatorių pastangų

 Ir iš anksto dėkojame, kurie toliau analizuos 
surinktą svarbią informaciją



Pastebėjimai/išvados

 Ženklus kovų kolonijų skaičiaus sumažėjimas lyginant su 
1996 metų duomenimis

 Akivaizdus neigiamas kovų kolonijų naikinimo poveikis 
(Pakruojis, Kaišiadorys, kt.)

 Žemės ūkio intensyvejimo poveikis nėra lemiamas (Pasvalio, 
Kėdainių, Radviliškio ir kt. pvz.)

 Galimas vietos savartynų uždarymo neigiamas poveikis

 Vietos savivaldos ir dalis vietos gyventojų neigiamas 
požiūris į kovų kolonijas – reikia stebėti situaciją

 Per paskutinius 30 metų rasta ne daugiau 38% 1985-86 
metais suregistruotų kolonijų (net nevertinant, jog 5
savivaldybėse tuomet nebuvo atliktos apskaitos) ir ne 
daugiau 47% jose aptiktų lizdų. 



Kas toliau?

Planuojame viešai padėkoti savivaldybėms, kurios 
nesunaikino visų kovų kolonijų

Reikalinga nuolatinė kovų kolonijų stebėsena ir greita 
reakcija, pastebėjus naikinimo atvejus (Rusnės, Utenos 
pvz.)

Reikalinga LOD oficiali pozicija į kovų baidymą prieš 
veisimosi pradžią (ne šaudymą iki kovo 1 d.

Reikalingi oficialūs reikalavimai AM – kokie? 
(diskusija)


