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Tikslas ir uždaviniai

Tikslas

 Nustatyti perinčios populiacijos būklę, siekiant jos pagerinimo

Uždaviniai

 Atlikti perinčių pilkųjų garnių populiacijos – kolonijų –
inventorizaciją

 Įvertinti dabartinę būklę, patikrinus iš anksčiau žinomas 
kolonijas ir, jei turima, vėlesnės stebėsenos rezultatus

 Stebėti ar nesunaikinamos pilkųjų garnių dėtys d. kormorano 
kolonijų reguliavimo metu

 Stebėti ir rinkti faktus apie galimus pilkųjų garnių šaudymus 
žuvininkystės tvenkiniuose bei kitose vietovėse

 Šviesti visuomenė apie pilkojo garnio poveikį ekositemoms



Bendra informacija

 Skaičiuojamos tik perinčios poros – lizdų kolonijose 

inventorizacija

 Vienerių metų akcija

 Pilna perinčių porų apskaita visoje šalies teritorijoje

 Labai sunki nežinomų kolonijų paieška – nėra aiškios 

metodikos

 Lauko darbus organizuoja LOD ornitologas-ekspertas 

M.Karlonas

 Metodiškai t.p. konsultuoja L.Raudonikis, ?????????

 Reikalinga diskusija dėl kolonijų paieškos ir apskaitų 

metodikos



Galimi scenarijai

 Lauko darbus kiekvienoje savivaldybėje koordinuoja 

vienas atsakingas asmuo kaip ir kovų atveju – juos reikia 

surasti iki balandžio vidurio 

 Duomenis į parengtas anketas surašo realus stebėtojas, su 

kuriais bendrauja koordinatorius

 Apskaitų duomenys surašomi į specialiai parengtą anketą, 

kuri bus talpinamą LOD portale (po diskusijų)

 Apskaitų koordinatorius vėliau duomenis suves į 

specialiai parengtą duomenų bazę

P.s. Kovų apskaitoms naudojamas „aklas“ savivaldybės 

„šukavimas“ nebus efektyvus



Metodika (patarimai/pamastymai)

 Lizdus  rekomenduojama skaičiuoti gegužės I-ą – III-ią
dekadomis

 Būtina pirmiausiai patikrinti iš anksčiau žinomas 
kolonijas

 Patartina susisiekti su ST specialistais, miškininkais, 
medžiotojais, kormoranų gausos reguliuotojais

 Stebimas besimaitinančių paukščių, kad ir santykinai 
nemažas skaičius nerodo, jog netoliese t.b. kolonija

 Kolonijos LT dažniausiai aukštuose medžiuose

 K.k. kolonijos neskaitlingos – iki keliolikos porų

 Užimtus lizdus geriausiai tikrinti, kuomet jau ūgtelėję 
jaunikliai



Registruojami parametrai 

 Kolonijos įsikūrimo vieta (nurodant tiksliau, 
pageidautina su koordinatėmis);

 Užimtų, neužimtų ir nežinomo statuso lizdų skaičius 
atskirai

 Kolonijos nuotrauka

 Duomenys suvedami į parengtą formą/anketą, kur 
nurodoma visa reikalinga informacija

 Papildomai naudinga žinoti žemės valdytojų ir greta 
gyvenančių žmonių požiūris į koloniją

 Kolonijos duomenis t.p. reikia suvesti į SRIS (jei 
apskaitininkas neturi prisijungimo teisės, gali talkinti 
LOD sekretoriatas)



Kita kaupiama informacija

Apie kolonijų naikinimo/pažeidimo atvejus

 Fakto data ir vieta

 Kas naikino (jei žinoma)

 Pranešėjo duomenys (kontaktai) – bus konfidencialu

 Būtina, kiek įmanoma, operatyviau pranešti!!!!!

Apie tiesioginio paukščių naikinimo atvejus

 Kaip ir pirmuoju atveju tie patys

 Papildomai reikalingi nušauti ar sužeisti paukščiai

 Jei nėra galimybės paimti paukštį (apyręs, 
nepasiekiamas ir pan.) reikalingos nuotraukos 

 Būtina įvertinti ar tai nėra plėšrūno nužudytas ar šiaip 
žuvęs paukštis



Viešinimas

AR SUGEBĖSIM TINKAMAI IŠVIEŠINTI?


