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� Baltijos jūra yra viena iš svarbiausių žiemojimo vietų 
nardančioms jūrinėms antims

� Antys ir narai Baltijos jūroje susirenka jau rugpjūčio pabaigoje, 
ir Baltiją palieka gegužės pabaigoje

� Baltijos jūra šiems paukščiams tampa namais net 8-9 
mėnesiams, 2 kartus ilgiau nei užtrunka savo perėjimo vietose









Buvo pagaminti ir priekrantės žvejams duoti naudoti 84 žiauninai
modifikuoti tinklaičiai - 55 ir 50 mm akies dydžio. 

Ant kiekvieno tinklo kas 4 metrus buvo prikabinti matomumą 
didinantys sintetinės medžiagos kvadratai. 

Kiekvienas kvadratas (60 cm x 60 cm) buvo sudarytas iš dešimties 6 
cm pločio ir 60 cm ilgio juodų ir baltų sintetinio audinio juostelių

Dirbama pagal sutartis su 10 žvejų, dar 2 žvejai duomenis teikia 
savanoriškai (viso yra 54 įmonės)







Modifikuoti tinklai buvo statomi šalia kontrolinių to 
pačio akies dydžio ir ilgio tinklų. 

Atliekant žvejybas, buvo surenkami žuvų sugavimo ir 
paukščių priegaudos duomenys iš modifikuotų ir 
kontrolinių tinklų.

Apie įkliuvusius paukščius buvo informuojami LOD 
darbuotojai, o žuvę paukščiai panaudojami 
moksliniams tyrimams, perduodami zoologijos 
muziejams.
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Iš šešių žvejų per 2014/2015 ir 2015/2016 metų 
žiemas buvo gauta 7 rūšių 160 vandens 
paukščių, žuvusių tinkluose. 

Dažniausiai į statomus žiauninius tinklus 
įkliūdavo:

nuodegulės (95 ind.), 

ledinės antys (46 ind.)

rudakakliai narai (11 ind.)
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Modifikuot ų ir kontrolini ų tinkl ų efektyvumas mažinant 
paukš čių priegaud ą (2015/2016 žiemos)





Žuvų sugavimai kontroliniuose ir modifikuotose 
tinkluose rudens sezonu buvo labai panašūs. 
Modifikuoti ir kontroliniai tinklai menkių ir plekšnių 
sugaudavo po tiek pat.



Lietuvos pakrantėje žiauniniuose tinklaičiuose 
daugiausiai žūsta nuodėgulės, ledinės antys ir 
rudakakliai narai.

Modifikuoti tinklai su prikabintais juodai baltais 
kvadratais padeda 1,5 karto sumažinti jūros 
paukščių priegaudą. Nuodėgulių priegauda 
modifikuotuose tinkluose daugiau kaip du 
kartus mažesnė, tačiau modifikuoti tinklai 
padidina ledinių ančių priegaudą.

Žuvų sugavimai modifikuotais ir kontroliniais 
tinklais rudens sezonu nesiskyrė. 
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