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Bendra informacija

� Akivaizdus perimviečių praradimas dėl renovacijos ir senų 
pastatų nykimo

� Vienerių metų šalies masto akcija
� Ją koordinuos LOD sekretoriatas (M. Karlonas, L. Raudonikis, 

J. Mork ūnas, G. Petkus)
� Reikalingi savanoriai atskirų veiklų įgyvendinimui (praktin ės 

apsaugos priemonės, viešinimas)
� Tikimasi aktyvaus LOD narių dalyvavimo (renkant duomenis 

apie perėjimo vietas, sunaikintas perimvietes, viešinimas)
� Planuojama perėjim ų vietų pasirinkimo bei jų sunaikinimo 

tyrimai
� Stebėjimus koordinuoja LOD ornitologas-ekspertas M. 

Karlonas – gal yra savanorių pagalbininkų



Tikslas ir planuojamos veiklos
Tikslas
� Užtikrinti palankią perinčios populiacijos būklę
Planuojamos veiklos
� Informuoti visuomenę apie iškilusias juodojo čiurlio apsaugos 

problemas ir galimus jų sprendimo būdus;
� Skleisti žinias apie rūšies apsaugos priemonių taikymo svarbą ir 

galimybes;
� Demonstracinis tokių priemonių taikymas;
� Apklausų būdu išaiškinti čiurlių veisimosi vietų bei perinčių 

paukščių ir jų palikuonių sunaikinimo atvejus ir jų mastus; 
� Stebėjimais nustatyti kokia rūšies populiacijos dalis Lietuvoje gali 

būti sunaikinama senųjų pastatų renovacijos metu;
� Parengti rekomendacijas dėl galimų rūšies apsaugos priemonių 

taikymo ir su jomis supažindinti aplinkos apsaugos institucijas, 
savivaldybes, namų bendrijas, plačią visuomenę



Galimi scenarijai

� Perėjimo vietų pasirinkimo stebėjimų anketas LOD 
nariams (gal ir visuomenei?) išplatins LOD sekretoriatas

� Stebėjimai įv. šalies vietose, bet ne pilna apskaita, o tik 
pasirinktose vietose

� Anketas apie čiurlių perimviečių sunaikinimo atvejus t.p. 
LOD nariams išplatins LOD sekretoriatas, platinimui per 
žiniasklaidą reikalingi savanoriai – duomenys iš visos LT

� Užpildytas anketas rinks LOD sekretoriatas

� Reikalingas operatyvus duomenų apdorojimas viešinimui 
ir lobizmui

� Kas apdoros surinktus duomenis dar neaišku (savanoriai?)



Duomenų apie perimvietesanketa



Duomenų apie perimviečių sunaikinimą 
anketa



Kita kaupiama informacija

� Renovacijos darbų būklė sunaikintų čiurlių perimviečių
vietose

� Sunaikintų čiurlių perimviečių dokumentavimas 
(nuotraukos, filmuota medžiaga) viešinimui ir lobizmui

� Įrengtų dirbtinų lizdaviečių dokumentavimas (vieta, 
nuotraukos, filmuota medžiaga)

� Įrengtų dirbtinų lizdaviečių užimtumo registravimas
� Informacijos apie užsienio patirtį kaupimas viešinimui 

ir lobizmui
� Lizdų tyčinio sunaikinimo stebėsenos schemos 

parengimas ir įgyvendinimas



Specialaus inkiločiurliams brėžinys



Inkilai čiurliams pastogėje



Viešinimas

� Efektyvumas priklauso nuo viešinimo masto
� Reikalingos plataus masto akcijos
� Reikalingas savanorių įtraukimas ir pagalba medžiagos 

rengimui, kontaktams su media
� Minimalų viešinimą užtikrins LOD sekretoriatas 
� Lobistinis viešinimas – LOD sekretoriatas 


