
1 
 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 
metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos 
prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, 
efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos 
skatinimas“ priemonės „Mokslininkų ir žvejų 
partnerystės“ įgyvendinimo taisyklių  

6 priedas 
 
 

 
 

ATASKAITA APIE PROJEKTO PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS 
SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS 

PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS 
NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS 

ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĘ „MOKSLININKŲ IR ŽVEJŲ 
PARTNERYSTĖS“ REZULTATUS 

 
Nr.________ 

          2021-01-29      
            (data) 

Vilnius 
          (sudarymo vieta) 

 
1. Ataskaitos apie projekto rezultatus tipas 
Tarpinė     □ 
Galutinė   X 
2. Paraiškos registracijos Nr. 
28MŽ-KL-18-1-04663-PR001 
3. Projekto pavadinimas 
Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje 
4. Pareiškėjas 
Lietuvos ornitologų draugija  
Partneriai: 
  Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija 
  Klaipėdos universitetas 

5. Įvadas 
Baltijos jūroje per pastaruosius 20-25 metus yra stebimas ženklus žiemojančių Europos komisijos 

ir Lietuvos Raudonosios knygos saugomų jūros paukščių sumažėjimas. Labiausiai paveiktos rūšys 
Baltijoje yra ledinė antis (Clangula hyemalis), kurios žiemojanti populiacija per minėtą laikotarpį 
sumažėjo apie 60 – 80 proc., ir nuodėgulė (Melanitta fusca), kurios populiacija sumažėjo apie 50 
proc. (Skov ir kt. 2011). Tai yra vienos iš pagrindinių ančių rūšių, žiemojančių Lietuvos Baltijos jūros 
priekrantėje. Panašios neigiamos gausumo kaitos tendencijos yra stebimos ir Baltijoje žiemojančių 
rudakaklio naro (Gavia stellata), juodosios anties (Melanitta nigra), laibasnapio narūnėlio (Uria 
aalge) populiacijose.  

Viena iš pagrindinių jūros paukščių nykimo priežasčių, ypač žiemojimo vietose, yra paukščių 
priegauda žvejybos įrankiuose. Baltijos jūroje žvejybos įrankiuose kasmet žūva iki 200 000 jūros 
paukščių (Žydelis ir kt., 2013), o Lietuvos priekrantėje žvejybos įrankiuose žūsta iki 10 proc. 
žiemojančių vandens paukščių populiacijos (Žydelis ir kt., 2009), tai yra per vieną žiemos sezoną 
žvejybos tinkluose vien tik priekrantėje žūva 1000-1500 nardančių jūros paukščių (Tarzia ir kt. 2017). 

Jūros paukščių žūtys žvejybiniuose tinkluose lemia ir saugomų jūros paukščių nykimą, ir sukelia 
nuostolių žvejams. Paukščiai atsitiktinai maitindamiesi tose vietose, kur pastatyti tinklai, įsipainioja į 
juos, dažniausiai žūva, o tinklai yra suveliami, sumažėja žvejybos efektyvumas, didėja laiko 
sąnaudos.  
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Ieškant galimų priegaudos mažinimo būdų buvo vykdytas šis projektas, kurio tikslas - sumažinti 
žvejybos sektoriaus ir nykstančių saugomų jūrinių paukščių rūšių konfliktus, sumažinant paukščių 
priegaudą statomuose tinklaičiuose Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje. 

Uždaviniai: 
-Išbandyti statomų tinklaičių naudojimo režimo pakeitimus paros eigoje, siekiant sumažinti 
paukščių priegaudą; 

-Išbandyti paukščiams atbaidyti skirtus aitvarus jūroje naudojamoms žvejybos priemonėms; 
-Atlikti saugomų jūros paukščių apskaitas Baltijos jūros priekrantėje; 
-Pagal gautus rezultatus parengti rekomendacijas dėl Baltijos jūros priekrantėje žiemojančių 

paukščių rūšių apsaugos priemonių taikymo bei aplinkosaugos ir žvejybos sektoriaus konfliktų 
valdymo. 

 
Viso projekto metu (per 22 mėnesius) buvo įvykdytos šios veiklos: priemonių eksperimentinėms 

žvejyboms įsigijimas, eksperimentinės žvejybos ir duomenų surinkimas,  jūros paukščių apskaitos, 
surinktų duomenų suvedimas, duomenų apdorojimas ir analizė, rekomendacijų ruošimas, renginys 
rezultatų pristatymui, viešinimas, vadovavimas projekto veikloms ir finansinis administravimas (1 
lentelė). 

 
1 lentelė. Projekto veiklos per tris skirtingus etapus. 

 
6. Dėstomoji ataskaitos dalis 
(tarpinėje ataskaitoje apie projekto rezultatus, priklausomai nuo projekto pobūdžio, išdėstoma 

projekto įgyvendinimo eiga, nurodoma, kaip atliekama (-os) ar atlikta (-os) projekto veikla (-os) dera 
su projekto galimybių studijoje numatytu planu, pristatomi tarpiniai veiklos (-ų) rezultatai, 
nurodoma, kurie darbai atlikti, kurie ne; dėl neatliktų darbų paaiškinama, kodėl vėluojama juos atlikti 
arba kodėl jų nutarta atsisakyti, pateikiama informacija apie projekto išlaidų sąmatos vykdymą) 

Projekto galimybių studijoje buvo numatytas veiklų vykdymo planas apimantis tris etapus. 
Ataskaitoje apžvelgiamos atliktos veiklos iki pagal mokėjimo prašymus. 

Galimybių studijoje pirmojo etapo metu buvo numatyta „Pasiruošimas ir duomenų rinkimas: 
Pasiruošimas eksperimentinėms žvejyboms. Tinklaičių užsakymas ir įsigijimas. Paukščių 
baidymui skirtų aitvarų užsakymas ir įsigijimas. Paslaugų sutarčių sudarymas su žvejais dėl 
eksperimentinių žvejybų ir duomenų rinkimo“. 

Pirmojo etapo metu buvo pasiruošta bandomosioms žvejyboms, kurios vyko žiemos sezonu. Su 
projektą administruojančiais asmenimis ir tyrėjais buvo sudarytos darbo sutartys pagal numatomus 
atlikti darbus. Tyrėjai buvo įdarbinti ir pradėjo vykdyti numatytas veiklas: diskusijas su žvejais, 
žvejybos vietų parinkimą, vykdė pirkimų procedūras. Eksperimentinėms žvejyboms ir paukščių 
stebėjimams buvo įsigyti bandomieji statomieji tinklaičiai, paukščių atbaidymo aitvarai, monoklis su 
priedais, jūriniai žiūronai, plastikinės dėžės daiktų laikymui, GPS navigatorius, nešiojamas 
kompiuteris duomenų suvedimui. Įsigytas ilgalaikis turtas buvo apdraustas, paženklintas projekto 
viešinimui skirtais lipdukais, pakabinti informaciniai stendai pareiškėjo ir partnerių patalpose. Taip 
pat buvo parinkti žvejai eksperimentinėms žvejyboms: Kuršių nerijoje ties Juodkrante, ir Smiltynėje, 
Žemyninėje dalyje ties Karkle ir Nemirseta-Palanga. Žvejybos vietos buvo parinktos taip, kad 
atspindėtų skirtingas gamtines sąlygas ir jūrinių paukščių rūšių pasiskirstymą. Žvejams buvo atliktas 
instruktažas apie duomenų rinkimą ir duomenų surašymą į specialias duomenų rinkimo formas.  
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Iki rugpjūčio 20 d. buvo pateiktas mokėjimo prašymas. Po mokėjimo prašymo, buvo atlikta 
finansinė ir dvi patikros vietoje Vilniuje ir Klaipėdoje, Klaipėdos universitete, partnerio patalpose, 
kur buvo laikoma projektui skirta įranga. Jokių vėlavimų ar neatliktų darbų pirmojo etapo metu 
nebuvo, buvo pasiekti visi numatyti uždaviniai, tai daugiausiai susiję su pirkimų ir darbų planavimų 
žiemos sezonui. 

Antro etapo metu galimybių studijoje buvo numatyta „Duomenų rinkimas ir pirminis 
apdorojimas: Eksperimentinės žvejybos priekrantėje ir duomenų rinkimas apie priegaudą ir 
žvejybos laimikį. Paukščių atbaidymo priemonių išbandymas prie tinklaičių pastatymo vietos. 
Duomenų suvedimas, apibendrinimas“.  

Antro etapo metu buvo tęsiamos veiklos pradėtos pirmojo etapo metu. Buvo baigiama 
komplektuoti įranga stebėjimams, apklausų būdu įsigyta priedų paukščių stebėjimo įrangai ir 
eksperimentinėms žvejyboms: paukščių stebėjimo stovas, stovo galva, vienakojis stovas, tvirtinimo 
dirželiai, lipni juosta, virvės. Ilgalaikis turtas buvo apdraustas.  

Su penkiomis žvejybos įmonėmis 2019 spalio mėnesį buvo pasirašytos paslaugų sutartys dėl 
darbų (eksperimentinių žvejybų) vykdymo. Bet prasidėjus darbų sezonui bandomosios žvejybos buvo 
atliktos tik su 4 žvejybos įmonėmis, nes dėl nelaimingo atsitikimo netekome galimybės dirbti su 
žvejybos įmone Juodkrantėje, žuvus jos savininkui. Žvejams buvo išdalintos priemonės 
bandomosioms žvejyboms: paukščių atbaidymo aitvarai, eksperimentiniai menkiniai ir stintiniai 
tinklai, duomenų rinkimo formos.  

Pagal preliminarius darbų planus, žvejai turėjo vykdyti eksperimentines žvejybas menkiniais ir 
stintiniais tinklais derinant šias žvejybas savo vykdomų žvejybų metu. Uždraudus žvejoti menkes, 
draudimo laikotarpiu žvejybos įmonės gavo kompensacijas už nevykdomą veiklą, todėl dalis įmonių 
nevykdė veiklos tol, kol galiojo draudimas žvejoti menkes. Taigi, iš žuvininkystės tarnybos buvo 
gauti nauji leidimai (Lietuvos ornitologų draugija už leidimus sumokėjo iš savo lėšų, nes jie nebuvo 
numatyti projekto galimybių studijoje) specialiajai žvejybai ir dvi įmonės vykdė eksperimentines 
žvejybas. Taip pavyko išvengti projekto veiklų vėlavimo.  

Eksperimentines žvejybas 2019 m. lapkričio – 2020 m. balandžio mėnesiais priekrantėje atliko 4 
žvejybos įmonės. Jų metu buvo išbandomas numatytų priemonių veiksmingumas sumažinant 
tinkluose žūvančių paukščių skaičių .  

Pirmoji bandyta priemonė buvo paukščius atbaidantys aitvarai, tvirtinami eksperimentinių 
tinklaičių eilės galuose ir per vidurį (1 pav., 2 lentelė).  

 

 
1 paveikslas. Eksperimentinė žvejyba 23 žvejybos bare, kuriame žvejas tikrina tinklus, o gretimais 

sklando paukščius atbaidantis aitvaras (J. Morkūno nuotrauka) 
 
Antroji bandyta priemonė buvo tinklų laikymas vandenyje tik tamsiuoju paros metu. Nuo 2019 

m. lapkričio mėn. iki 2020 m. balandžio mėn. iš viso atliktos 51 eksperimentinės žvejybos (2 lentelė). 
Eksperimentinių žvejybų metu buvo registruojami bandomuosiuose tinkluose sugautų stintų, 
strimelių, plekšnių ir menkių svoriai bei surinkti duomenys apie priegaudoje žuvusius paukščius. 
Tyrėjai kartu su žvejais rinko duomenis, esant galimybei plaukdavo kartu su žvejais atlikti 
eksperimentų. Surinkti duomenys buvo suvesti į duomenų laikmenas Excel formatu. 
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2 lentelė. Eksperimentinių žvejybų priekrantėje skaičius skirtinguose žvejybos baruose. 
Laikotarpis Žvejybos 

baras 
Tikslinė 
žuvų rūšis 

Tinklų 
akies 
dydis 

Žvejybų su 
aitvarais 
skaičius 

Žvejybų 
naktį 

skaičius 

Kontrolinių 
žvejybų 
skaičius 

2019 m. lapkritis 23 Stinta 17 mm 3 3 3 
Bendras žvejybų skaičius lapkritį 3 

2019 m. gruodis 22 Stinta 17 mm 3 2 3 
22 Menkė 48 mm 0 1 0 
23 Stinta 17 mm 5 5 5 

Bendras žvejybų skaičius gruodį 8 
2020 m. sausis 19 Stinta 18 mm 1 1 1 

Bendras žvejybų skaičius sausį 1 
2020 m. vasaris 14 Stinta 18 mm 2 2 2 

19 Stinta 18 mm 2 2 2 
21 Stinta 18 mm 1 1 1 
22 Stinta 17 mm 3 3 3 
23 Stinta 17 mm 3 3 3 

Bendras žvejybų skaičius vasarį 11 
2020 m. kovas 14 Strimelė 50 mm 2 0 2 

19 Stinta 18 mm 1 1 1 
21 Stinta 18 mm 1 1 1 
22 Stinta 17 mm 4 5 5 
22 Menkė 48 mm 7 6 6 
23 Stinta 17 mm 4 4 4 
23 Menkė 48 mm 7 7 7 
Bendras žvejybų skaičius kovą 26 

2020 m. balandis 22 Menkė 48 mm 1 1 1 
23 Menkė 48 mm 1 1 1 

Bendras žvejybų skaičius balandį 2 
Žvejybų skaičius projekto laikotarpiu 51 

 
 
Baltijos jūros priekrantėje migruojančių ir žiemojančių jūros paukščių apskaitos 2019-2020 m. 

vykdytos 7 žvejybos baruose: 8 žvejybos bare (3 stebėjimo taškai), 9 žv. bare (6 stebėjimo taškai), 13 
žv. bare (3 stebėjimo taškai), 14 žv. bare (1 stebėjimo taškas), 15 žv. bare (2 stebėjimo taškai), 22 žv. 
bare (4 stebėjimo taškai) ir 23 žv. bare (3 stebėjimo taškai). 2019 m. spalį atliktos 2 jūros paukščių 
apskaitos, lapkritį 14 apskaitų, gruodį 10 apskaitų, 2020 m. sausį 10 apskaitų, vasarį 9 apskaitos, o 
kovą 10 apskaitų. Iš viso atliktos 55 jūros paukščių apskaitos 7 žvejybos baruose (3 lentelė). Taip pat 
iš žvejybos įmonių tyrėjai surinkdavo ir užregistruodavo tinkluose žuvusius nardančius jūros 
paukščius. Surinkti duomenys buvo suvesti į duomenų bazę Excel formatu.  

 
3 lentelė. Jūros paukščių apskaitų skaičius skirtingais mėnesiais skirtinguose žvejybos baruose. 

Mėnesis Žvejybos baras Jūros paukščių apskaitų skaičius 

Spalis 8 1 
9 1 

Viso paukščių apskaitų spalį 2 
Lapkritis 8 2 

9 2 
13 2 
14 2 
15 2 
22 2 
23 2 

Viso paukščių apskaitų lapkritį 14 
Gruodis 8 1 



5 
 

9 1 
13 2 
14 2 
15 2 
22 1 
23 1 

Viso paukščių apskaitų gruodį 10 
Sausis 8 1 

9 1 
13 2 
14 2 
15 2 
22 1 
23 1 

Viso paukščių apskaitų sausį 10 
Vasaris 8 1 

9 1 
13 1 
14 1 
15 1 
22 2 
23 2 

Viso paukščių apskaitų vasarį 9 
Kovas 8 1 

9 1 
13 2 
14 2 
15 2 
22 1 
23 1 

Viso paukščių apskaitų kovą 10 
Viso  55 

 
Viešinimo veiklose buvo numatyta išleisti kalendorių, už projekte numatytas lėšas buvo išleisti 8 

vnt. kalendorių, dar 282 kalendorių gamybos kaina buvo padengta iš LOD lėšų, bet visose juose buvo 
naudojami projekto viešinimo logotipai. Kalendoriai buvo išdalinti priekrantės ir Kuršių marių 
žvejams, Žuvininkystės tarnybos atstovams, Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, projekto 
partneriams.  

Lietuvos ornitologų draugijos internetiniame tinklapyje buvo sukurta rubrika apie vykdomą 
projektą http://www.birdlife.lt/apie-projekta-tikslai-uzdaviniai-veiklos. Rubrikoje pateikiama 
pagrindinė informacija apie projekto tikslą ir uždavinius bei vykdomas veiklas (2 pav.).  

 

  
2 paveikslas. Lietuvos ornitologų draugijos tinklapio skiltis ir informacija apie projektą. 
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Žurnale „Paukščiai“ (Nr. 45, 2020/01, 16-18 psl.) buvo išspausdintas straipsnis apie paukščių 
priegaudos aktualias ir sprendimų paieškas „Sunkiai išsprendžiamas klausimas – kaip sumažinti 
paukščių priegaudą“. Nuoroda į numerį: 

http://birdlife.lt/upload/partners_pictures/pdf/pauksciai_20201_internetuipdf-104.pdf  
Paskutiniame trečiame etape buvo vykdytos šios veiklos: Duomenų analizė ir apibendrinimas, 

Rekomendacijų parengimas, Viešinimo renginys. 
Trečiojo etapo metu buvo tęsiami duomenų analizės ir rezultatų apibendrinimo darbai, ruošiamos 

rekomendacijos, vykdomas viešinimas. 
Bandomosios žvejybos 
Bandomosios žvejybos buvo atliekamos penkiuose žvejybos baruose (14, 19, 21, 22 ir 23)  

Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje, kurias atliko keturios žvejybos įmonės (4 pav.). Iš viso atlikta 51 
kontrolinė žvejyba, 51 bandomoji žvejyba šalia tinklų inkaruojant aitvarus bei 49 bandomosios 
žvejybos, kai žvejojama tik tamsiuoju paros metu. Iš 51 kontrolinės žvejybos 34 vyko naudojant 17-
18 mm akių dydžio tinklus ir 17 žvejybų naudojant 48-50 mm akių dydžio tinklus. Iš 51 bandomosios 
žvejybos, kai šalia tinklų buvo inkaruojami paukščius atbaidantys aitvarai 33 vyko naudojant 17-18 
mm akių dydžio tinkluss ir 18 žvejybų naudojant 48-50 mm akių dydžio tinklus. Iš 49 bandomųjų 
žvejybų, kai žvejota tik tamsiuoju paros metu, 33 žvejybos vyko naudojant 17-18 mm akių dydžio 
tinklus ir 16 žvejybų naudojant 48-50 mm akių dydžio tinklus (2 lentelė).  

Vidutinių paukščių priegaudos dydžio ir sugautos žuvies kiekio žvejybiniuose tinkluose 
apskaičiavimas 

Siekiant atvaizduoti paukščių priegaudos dydį per žvejybos pastangas, buvo apskaičiuotas CPUE 
(angl. catch per unit effort) – vidutinis sugaunamų paukščių skaičius per vieną standartinę žvejybos 
pastang (naudojamas matavimo vienetas yra paukščių skaičius, sugaunamas per vieną valandą vienu 
kilometru tinklų).  

Skirtingų žvejybų metu sugautų paukščių duomenys įvertinti naudojant Friedmano rangų sumų 
testą, o esant statistiškai reikšmingiems skirtumams tarp kontrolinių ir bandomųjų žvejybų buvo 
atliktas Vilkoksono ženklų kriterijaus testas. Tokie patys statistiniai metodai taikyti vertinant skirtingų 
(kontrolinių ir bandomųjų) tinklų akių dydžių įtaką paukščių priegaudai bei sugaunamos žuvies 
kiekiui, bei sugaunamų tam tikrų rūšių žuvų kiekiui įvertinti tarp kontrolinių ir eksperimentinių 
žvejybų. 

Vidutinio paukščių gausumo žvejybos baruose apskaičiavimas 
Skirtingi žvejybos barai užima skirtingą plotą Baltijos jūros priekrantėje, dėl to paukščių apskaitos 

vykdytos paukščius skaičiuojant taškuose (4 pav.), kurie išdėstyti 1 km atstumu vienas nuo kito ir 
apskaita vykdyta kaip tai aprašyta „Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių sankaupų apskaitų“ 
metodikoje (Raudonikis ir kt., 2016), tačiau vertinta, jog stebėtojai skaičiavo paukščius esančius 1 
km atstumu nuo kranto linijos. Į žvejybos barą patenkančių taškų stebėjimai buvo susumuoti taip 
sužinant bendrą paukščių skaičių jūroje 1 km nuotoliu nuo kranto linijos. Atsižvelgiant į tai, kad 
skirtinguose žvejybos baruose skirtingais mėnesiais atliktas nevienodas stebėjimų skaičius (3 lentelė), 
vidurkio apskaičiavimui buvo naudoti stebėjimai žvejybiniame bare su didžiausia stebėtų paukščių 
suma.  

Šie paukščių sumų maksimumai buvo padalinti iš jūros ploto, kuris tenka vienam žvejybiniam 
barui 1 km atstumu nuo kranto linijos, taip gautas paukščių gausumas 1 km2 skirtingais mėnesiais 
skirtinguose žvejybos baruose, o iš šių gausumo rodmenų išvestas vidutinis paukščių gausumas 
žvejybiniuose baruose tyrimo laikotarpiu (spalio - kovo mėn.). Vidutinis skirtingų paukščių rūšių 
gausumas žvejybiniuose baruose apskaičiuotas tokiu pat, aukščiau, aprašytu būdu.   
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4 paveikslas. Žvejybos barai ir vietos, kuriose vykdyti eksperimentinių tinklų testavimai ir 

paukščių apskaitos. 
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Rezultatai 
 

Išbandytų poveikio mažinimo priemonių įtaka žiemojančių jūros paukščių 
priegaudai 

 
Projekto metu žvejybos tinklais buvo sugauti 32 paukščiai, iš kurių 28 kontroliniais tinklais 

įprastos žvejybos metu, 3 paukščiai rasti tinkluose, šalia kurių buvo inkaruoti aitvarai, ir 1 paukštis 
sugautas tinkluose, kuriais žvejota tik tamsiuoju paros metu (5 pav.).  

Į tinklus, kurių akies dydis 17-18 mm įkliuvo 17 jūros paukščių; iš jų 15 rasta kontroliniuose 
tinkluose ir po 1 paukštį abiejų tipų eksperimentinių žvejybų metu. Tuo tarpu tinklais, kurių akies 
dydis 48-50 mm sugauta 15 paukščių: 13 kontroliniuose tinkluose, 2 tinkluose su aitvarais (5 pav.). 

5 paveikslas. Bandomųjų žvejybų metu skirtingų akytumų tinklais sugautų paukščių skaičius. 
Žvejybų skaičius žymimas n viršuje. 

 
Remiantis bandomųjų žvejybų metu surinktais duomenimis nustatyta, kad įprastos žvejybos metu 

jūros paukščių buvo sugauta iki 10 kartų daugiau, nei tuo metu, kai šalia žvejybinių tinklų buvo 
inkaruoti aitvarai. Tuo tarpu žvejojant įprastos žvejybos metu sugauta iki 8 kartų daugiau vandens 
paukščių nei žvejybą vykdant tik tamsiuoju paros metu (6 pav., 4 lentelė). 

Nustatyta, jog statistiškai reikšmingai mažiau paukščių buvo sugauta tinklais, prie kurių buvo 
aitvarai (Vilkoksono testas, p<0,05). Statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta tarp kontrolinės 
žvejybos ir  žvejybos tik tamsiuoju paros metu (Vilkoksono testas, p>0,05) (6 pav., 4 lentelė).  
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6 paveikslas. Vidutiniai paukščių sugavimai žvejybiniais tinklais su standartine vidurkio paklaida.  
 
4 lentelė. Paukščių priegauda skirtingomis priemonėmis. Statistinį reikšmingumą aprašančios 

reikšmės, kur σx̅ – standartinė vidurkio paklaida; F – Friedmano rangų sumų testas; W – Vilkoksono 
rangų testas. 

 

CPUE  σx̅ F 
V, Kontrolė – 

Aitvarai 
V, Kontrolė – 

Naktis 

Kontrolė 0,1058 0,0550 
χ2=7,913; df=2; 

p=0,0191 
p=0,0360 p=0,1508 Aitvarai 0,0102 0,0072 

Naktis 0,0125 0,0125 
 
Lyginant kontrolinius ir bandomuosius skirtingo diametro akių dydžio tinklus, pastebėtos 

skirtingos tendencijos. 17-18 mm diametro kontroliniuose tinkluose žuvo statistiškai reikšmingai 
daugiau  jūros paukščių lyginant su tinklais, šalia kurių buvo inkaruoti aitvarai (Vilkoksono testas, 
p<0,05). Tuo tarpu lyginant kontrolinę žvejybą su žvejyba  tik tamsiuoju paros metu statistiškai 
reikšmingo skirtumo neaptikta (Vilkoksono testas, p>0,05) (7 pav., 5 lentelė). Taip pat statistiškai 
reikšmingo skirtumo neaptikta tarp 48-50 mm diametro kontrolinių ir bandomųjų tinklų, šalia kurių 
buvo inkaruoti aitvarai. Nors grafike matomas skirtumas (7 pav.), tačiau dėl per mažo bandomųjų 
žvejybų 48-50 mm akių diametro tinklais skaičiaus negautas statistiškai patikimas rezultatas (6 
lentelė). 
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7 paveikslas. Vidutiniai paukščių sugavimai (su standartine vidurkio paklaida) naudojant 17-18 
ir 48-50 mm diametro akių žvejybinius tinklus. 

 
5 lentelė. Statistinį reikšmingumą tarp 17-18 mm dydžio akių tinkle aprašančios reikšmės, kur 

CPUE – vidutinis sugautų paukščių skaičius žvejojant vieną valandą vienu kilometru tinklų; σx̅ – 
standartinė vidurkio paklaida; F – Friedman rangų sumų testas; W – Vilkoksono rangų testas. 

 

CPUE  σx̅ F 
W, Kontrolė – 

Aitvarai 
W, Kontrolė – 

Naktis 

Kontrolė 0,1231 0,0637 
χ2=5,3; df=2; 

p=0,0695 
p=0,0360 p=0,1056 Aitvarai 0,0125 0,0087 

Naktis 0,0159 0,0144 
 
6 lentelė. Statistinį reikšmingumą tarp 48-50 mm dydžio akių tinkle aprašančios reikšmės, kur 

CPUE – vidutinis sugautų paukščių skaičius žvejojant vieną valandą vienu kilometru tinklų; σx̅ – 
standartinė vidurkio paklaida; W – Vilkoksono rangų testas. 

 

CPUE  σx̅ 
W, Kontrolė – 

Aitvarai 

Kontrolė 0,1108 0,0806 
p=0,4227 

Aitvarai 0,0165 0,0165 
 

Bandomųjų žvejybų įtaka sugaunamos žuvies kiekiui 
 

Išnagrinėjus bandomųjų žvejybų metu surinktus duomenis nebuvo pastebėta statistiškai 
reikšmingų skirtumų tarp sugautos žuvies kiekių lyginant skirtingo diametro akių kontrolinius ir 
bandomuosius žvejybinius tinklus (Vilkoksono testas, p>0,05) (8 pav.). 
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8 paveikslas. Vidutiniai žuvų sugavimai skirtingų diametrų akių žvejybiniais tinklais su 
standartine vidurkio paklaida.  

 
Taip pat neaptikta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp skirtingų rūšių žuvų vidutinių sugavimų 

jas gaudant įprastos žvejybos (kontrolės) metu lyginant su žvejybomis, kai šalia žvejybos tinklų 
naudoti inkaruoti aitvarai ar su žvejybomis tamsiuoju paros metu (Vilkoksono testas, p>0,05) (9 pav.). 

9 paveikslas. Vidutiniai skirtingų žuvų rūšių sugavimai taikant priegaudos mažinimo priemones 
žvejybiniais tinklais su standartine vidurkio paklaida.  
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Jūros paukščių pasiskirstymas Baltijos jūros priekrantėje 
 
Žiemojantys jūros paukščiai skirtinguose žvejybos baruose buvo pasiskirstę nevienodai. 

Didžiausias vidutinis paukščių skaičius nustatytas 13 žvejybos bare – 483 paukščiai 1 km2. Mažiau 
paukščių suskaičiuota 9 žv. b. – 325 1 km2, 8 žv. b. – 250 1 km2, 14 žv. b. – 209 1 km2. 23 žvejybos 
baro 1 km2 plote buvo mažiausias vidutinis jūros paukščių skaičius – 85 (7 lentelė). Iš ankstesnių 
metų apskaitų yra žinoma, kad jūrinių paukščių skaičius yra mažesnis ties žemynine dalimi lyginant 
su paukščių skaičiumi Kuršių nerijos dalyje. 

Atliekant paukščių apskaitas nebuvo nustatytas paukščių skaičiaus sumažėjimas žvejybos 
baruose, kur buvo vykdomas priemonių testavimas. Priemonių poveikis yra lokalus. 

 
7 lentelė. Žiemojančių jūros paukščių gausumas 1 km2 skirtinguose žvejybos baruose skirtingais 

mėnesiais. 

Metai Mėnesis 
Žvejybos barai 

8 9 13 14 15 22 23 

2019 
Spalis 654 909           
Lapkritis 509 290 184 41 87 26 68 
Gruodis 102 129 449 144 100 69 24 

2020 
Sausis  86 345 372 173 109 39 48 
Vasaris 41 120 589 288 256 113 180 
Kovas 107 158 819 402 296 410 106 

Vidutinis paukščių 
skaičius  

250 325 483 209 170 131 85 

  
Žiemojančių paukščių apskaitų metu nuo spalio iki kovo mėn. buvo stebėta 17 paukščių rūšių. 

Visuose žvejybos baruose stebėtos nuodėgulės, ledinės antys, ausuotieji kragai, didieji kormoranai ir 
rudakakliai narai. Ne visuose žvejybos baruose stebėtos tokios paukščių rūšys kaip juodakaklis naras, 
didysis dančiasnapis, klykuolė ir juodoji antis (8 lentelė). 

Gausiausias sankaupas priekrantėje formavo nuodėgulės - nuo vidutiniškai 1 ind./1 km2 22 
žvejybos bare iki vidutiniškai 405 ind./1 km2 13 žv. b. (8 lentelė). 

 
8 lentelė. Žiemojančių paukščių rūšių vidutinis gausumas 1 km2 skirtinguose žvejybos baruose. 
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8 230 2 7 0.1 0.3 – – 0.1 0.1 – – – – – – – – 
9 296 2 33 0.3 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3   – – – – 

13 405 6 97 2 0.7 0.3 – – – – 0.2 – 0.5 – – – – 
14 193 9 5 4 0.2 – – – 1 – – – – – – – – 
15 170 41 0.5 41 0.1 – 3 – 1 – 0.6 – – – – – – 
22 1 98 17 4 2 0.2 3 5 – – 0.4 – 0.2 0.3 – – 0.2 
23 2 27 44 2 1 0.3 2 0.6 0.1 – 0.6 0.1 4 0.3 0.1 0.1 – 
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Skirtingų rūšių paukščių priegauda testuotuose tinkluose  
 

Bandomųjų žvejybų metu žvejybiniuose tinkluose žuvo 32 paukščiai. 17-18 mm diametro akių 
tinkluose rasta 14 ledinių ančių, 2 nuodėgulės ir 1 didysis kormoranas. 48-50 mm diametro akių 
tinkluose aptikta 11 ledinių ančių, 3 nuodėgulės ir 1 ausuotasis kragas (10 pav.). Daugiausia paukščių 
sugauta 14 žvejybos bare – 13, mažiau 21 žv. b. – 11, mažiausiai 22 žv. b. – 1 (9 lentelė). Tiek ledinė 
antis, tiek nuodėgulė yra įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų augalų ir gyvūnų rūšių sąrašą.   

 

10 paveikslas. Skirtingo diametro akių žvejybiniuose tinkluose žuvusių paukščių rūšinis 
pasiskirstymas. 

 
9 lentelė. Skirtingų rūšių žuvusių paukščių sugavimų skaičius skirtinguose žvejybiniuose baruose. 
Žvejybos 

baras Ledinė antis 
Nuodėgulė 

Ausuotasis 
kragas 

Didysis 
kormoranas 

14 6 5 1 1 

19 2 – – – 

21 11 – – – 

22 1 – – – 

23 5 – – – 

 
Viešinimo veiklose trečiajame etape buvo numatyta surengti viešinimo renginį rezultatų 

pristatymui su kavos pertraukomis ir maitinimu. Dėl COVID-19 situacijos, esant karantino 
ribojimams, renginys buvo perkeltas į elektroninę erdvę. Renginys įvyko ZOOM platformoje 2020-
02-28 dieną. Išsiuntus kvietimus, užsiregistravo 72 dalyviai iš Valstybinių institucijų, Mokslo ir 
tyrimų institucijų, žvejai, žvejybos asociacijos, Verslo atstovai ir kiti laisvi klausytojai. Renginio 
programa, dalyvių sąrašas bei akimirkos iš renginio pateikama 1 priede. Gyvam renginiui numatytos 
lėšos nebuvo išleistos. 

Taip pat projekto eiga ir rezultatai buvo pristatyti:  
 Straipsniu mokslinės nacionalinės konferencijos medžiagoje: Modestas Bružas, Julius Morkūnas, 

2020. Jūros paukščių priegauda Lietuvos Baltijos priekrantėje 2018–2019 metų žiemą. Jūros ir 
krantų tyrimai 2020, P. 24-27. Prieiga prie konferencijos leidinio http://apc.ku.lt/wp-
content/uploads/2020/09/knygele_2020_10-05.pdf  

 Žodiniu pranešimu “Jūros paukščių priegauda Lietuvos Baltijos priekrantėje 2018–2019 metų 
žiemą.” mokslinėje nacionalinėje konferencijoje “Jūros ir krantų tyrimai – 2020”. 2020 m. spalio 
7-9 d. Prieiga prie renginio informacijos http://apc.ku.lt/krantai2020/ 

 Viešinimo renginio metu (2021 sausio 28 d.) pristatyti projekto rezultatai buvo naudojami 
televizijos, radijo laidose bei informacinių portalų naujienose:   

o LRT portalas „Lietuviai žvejai bando atbaidyti vandens paukščius nuo tinklų: 
pasitelkiamos ir lempos, ir aitvarai“ straipsnis, kuriame trumpai aprašoma informacija, 
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kuri taip pat pateikiama vaizdo įraše nuo 14:03 iki 16:18 min. Prieiga  
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1331789/lietuviai-zvejai-bando-atbaidyti-
vandens-paukscius-nuo-tinklu-pasitelkiamos-ir-lempos-ir-aitvarai 

o LRT televizijos Panoramos žinių laidoje nuo 34:28 min. Nuoroda  
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000139280/panorama-navalnas-lieka-uz-grotu-iki-
vasario-vidurio-teismas-atmete-rusijos-opozicijos-lyderio-apeliacija-su-vertimu-i-gestu-
k 

o Lietuvos ryto naujienoje „Tinkluose žūstantys paukščiai – galvos skausmas ir žvejams, 
ir mokslininkams: siūlo, kaip spręsti problemą:, nuo 02:03 min. Nuoroda 
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2021/01/28/news/tinkluose-zustantys-pauksciai-
galvos-skausmas-ir-zvejams-ir-mokslininkams-siulo-kaip-spresti-problema-18077923/ 
o Lietuvos ryto televizijos žinių laidoje „Reporteris“ nuo 19:25 iki 22:09 min. Nuoroda  
https://tv.lrytas.lt/laidos/reporteris/2021/01/28/news/reporteris-2021-01-28-18080324/ 

 
Projekto finansinė ataskaita. Iš viso projekto vykdymo laikotarpiui vykdyti buvo skirta 46 390 

EUR. Kartu su šia ataskaita yra pateikiamas ir trečiasis mokėjimo prašymas. Planuoti biudžetai 
atskiroms veikloms nėra perviršyti. Kai kurios išlaidos dėl karantino ribojimų nebuvo patirtos ir lėšos 
nebuvo panaudotos, bet visi užsibrėžti projekto tikslai buvo pasiekti. Antro ir trečio etapo metu dėl 
susidariusios COVID-19 situacijos liko nepanaudotos dalis apgyvendinimui, komandiruotėms, kurui, 
viešinimo renginiui skirtų lėšų. 

 
Ankščiau buvo gautas avansinis mokėjimas: 13 917 EUR,  
Pirmasis mokėjimo prašymas(I etapas): 15 333,00 EUR 
Antras mokėjimo prašymas: (II etapas):16 777,00 EUR 
Trečias mokėjimo prašymas (III etapas): 12813,00 EUR 
 
Literatūra 
1. Raudonikis, L., Riauba, G., Brazaitis, G., Čerkauskas, A., Dagys, M., Morkūnas, J., Pakštytė, 

E., Pranaitis, A., Preikša, Ž., Skuja, S., Stanevičius, V., Vaitkuvienė, D., 2016. Europos 
Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. Vilnius, Lietuvos ornitologų 
draugija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

 
7. Išvados ir rekomendacijos 
 

1. Išvados:Žvejybos baruose, kuriuose stebimos gausios paukščių sankaupos, žvejybos įrankių 
priegaudoje žūva daugiausiai paukščių. Naudojant įprastus tinklus 51 kontrolinės žvejybos metu 
buvo sugauti 28 jūros paukščiai. 

2. Aitvarų inkaravimas šalia žvejybos tinklų reikšmingai sumažino jūros paukščių priegaudą; per 51 
žvejybą žuvo 3 paukščiai.  

3. Žvejyba tamsiuoju paros metu buvo veiksminga priemonė sumažinant paukščių priegaudą, iš 49 
žvejybų tik tamsiuoju paros metu sugautas tik vienas jūros paukštis,  

4. Žvejybos, kai šalia tinklų inkaruoti aitvarai ar, kai jos atliekamos tik tamsiuoju paros metu 
neturėjo reikšmingos neigiamos įtakos  sugaunamam žuvies kiekiui; 

5. Tyrimo metu nebuvo nustatytas žiemojančių jūros paukščių sumažėjimas tirtuose žvejybos 
baruose - bandomieji tinklai su inkaruotais aitvarais baidančiai veikė lokaliai. 
 
Rekomendacijos (Priedas Nr. 2):  
1. Išbandyti priemonių efektyvumą dar vieną - du žiemos sezonus, kad siekiant surinkti 

patikimus duomenis apie aitvarų ir naktinio tinklų statymo poveikį. 
2. Sistemiškai ir metodiškai rinkti paukščių ir žinduolių priegaudos duomenis Baltijos jūroje taip, 

kaip įpareigoja Duomenų rinkimo programa.  
3. Pagal gautus projekto rezultatus, jūros paukščių žiemojimo metu nuo lapkričio 15 d. iki kovo 

15 d. dienos, saugomose jūrinėse teritorijose, žvejojant statomais žiauniniais tinklais 
priekrantėje be paukščių atbaidymo priemonių tinklus statyti tik nakties metu juos pastatant 
vakare po 15 val. ir ištraukiant ryte saulei tekant. 
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4. Pagal gautus projekto rezultatus, žvejyba statomaisiais tinklais nuo  lapkričio 15 d. iki kovo 
15 d. saugomose jūrinėse teritorijose turėtų būti vykdoma su paukščius atbaidančiais aitvarais, 
juos išdėstant kas 150 – 300 m prie į eiles surištų tinklų. 

5. Skatinti žvejybos įrankių keitimą  jūros paukščių žiemojimo metu: iš statomųjų tinklų 
(stintinių, strimėlinių) į labiau paukščiams draugiškas žvejybos priemones - gaudykles. 

 
 

 
Projekto vadovas                                                   ______________                                       Julius Morkūnas 
(pareiškėjo įgalioto asmens                                   (parašas)                                          (vardas, pavardė)                
pareigos)            

 


