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ĮPRASTŲ PAUKŠČIŲ POPULIACIJŲ GAUSOS POKYČIAI 
LIETUVOJE: 1994-2018 

P. Kurlavičius, R. Mackevičienė

Lietuvos ornitologų draugijos ĮPGS projektas

2019-03-16, Kaunas

Įprastų paukščių besiveisiančių populiacijų gausos stebėsenos 2011-
2018 m. tinklas. Viso tinkle 132 vietovės (apskaitų maršrutai) su 2640 

apskaitos plotų (taškų).
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SVARBIAUSI REZULTATAI: 
POPULIACIJŲ (KPPI RŪŠIŲ) GAUSOS DINAMIKA 

SKIRTINGAIS STEBĖSENOS (1994-2018 M.) 
LAIKOTARPIAIS  

Baltojo gandro Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9998 Stabili -

2000-2018 1,0109 Didėjo -

2014-2018 0,8682 Smarkiai

sumažėjo

**

2016-2018 0,9393 Mažėjo -
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Griežlės Lietuvos populiacijos gausos pokyčiai
25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 1,0114 Gausėjo -

2000-2018 0,9566 Mažėjo -

2014-2018 0,7071 Sumažėjo
smarkiai

**

2016-2018 0,8300 Sumažėjo *
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Pempės Lietuvos populiacijos gausos pokyčiai
25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9967 Stabili -

2000-2018 0,9872 Mažėjo -

2014-2018 0,7071 Sumažėjo
smarkiai

**

2016-2018 1,0064 Stabili -
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Dirvinio vieversio Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9726 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2000-2018 0,9705 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2014-2018 1,0240 Pagausėjo
vidutiniškai

**
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Šelmeninės kregždėso Lietuvos populiacijos 
gausos pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9798 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2000-2018 0,9747 Mažėjo -

2014-2018 0,9038 Sumažėjo
smarkiai

**
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Pievinio kalviuko Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9653 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2000-2018 1,0108 Stabili -

2014-2018 0,9691 Sumažėjo -
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Geltonosios kielės Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 1,0294 Pagausėjo -

2000-2018 1,0483 Pagausėjo -

2014-2018 0,9556 Sumažėjo -

2016-2018 1,1421 Pagausėjo *
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Kiauliukės Lietuvos populiacijos gausos pokyčiai
25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 1,0230 Pagausėjo
vidutiniškai

**

2000-2018 0,9802 Populiacija
stabili

-

2014-2018 0,9362 Sumažėjo
vidutiniškai

**
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Rudosios devynbalsės Lietuvos populiacijos 
gausos pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9996 Stabili -

2000-2018 0,9985 Stabili -

2014-2018 0,9637 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2016-2018 0,9891 Mažėjo -
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Paprastosios medšarkės Lietuvos populiacijos 
gausos pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9983 Stabili -

2000-2018 0,9961 Stabili -

2014-2018 0,9272 Sumažėjo
vidutiniškai

*

2016-2018 0,8555 Sumažėjo *
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Varnėno Lietuvos populiacijos gausos pokyčiai
25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9928 Stabili -

2000-2018 0,9552 Sumažėjo
vidutiniškai

*

2014-2018 1,0075 Stabili -
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Karklažvirblio Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9900 Stabili -

2000-2018 0,9796 Mažėjo -

2014-2018 0,9378 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2016-2018 0,9884 Mažėjo -
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Dagilio Lietuvos populiacijos gausos pokyčiai
25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9718 Sumažėjo
vidutiniškai

**

2000-2018 1,0019 Stabili -

2014-2018 0,9298 Sumažėjo
vidutiniškai

**
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Geltonosios startos Lietuvos populiacijos gausos 
pokyčiai

25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais

Laikotarpis Populiacijo

s pokyčio

koeficienta

s

Populiacijos

gausos

trendas

Standartinė

paklaida: * ; **

1994-2018 0,9933 Stabili -

2000-2018 1,0052 Stabili -

2014-2018 1,0323 Padidėjo
vidutiniškai

**

2016-2018 1,0027 Stabili -
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SVARBIAUSI REZULTATAI: 
KAIMO AUKŠČIŲ POPULIACIJŲ INDIKATORIAUS 

REIKŠMIŲ DINAMIKA SKIRTINGAIS STEBĖSENOS 
(1994-2018 M.) LAIKOTARPIAIS  
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
ilgalaikė (25 metų) dinamika
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 1994-2018 metais

Ilguoju laikotarpiu (1994-2018 m.; nuo mūsų pradėtos
vykdyti ĮPGS pradžios) kaimo paukščių populiacijų
indikatoriaus reikšmė, o, vertinant pagal šį rodiklį, ir
biologinės įvairovės būklė pablogėjo. 2018 m., lyginant
su 1994 m., jos būklė pablogėjo 13,35 proc. punktų. Ji
vidutiniškai blogėjo po 0,53 proc. punkto per metus.
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2000-2018 metais
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2000-2018 metais

Vidutinės trukmės laikotarpiu (2000-2018 m.) jos būklė
labiau pablogėjo (iš viso 41,5 proc. punktais; vidutiniškai
blogėjo po 2,2 procentinio punkto per metus).
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2014-2018 metais
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2014-2018 metais

Nuo 2014 m. (trumpuoju 5 m. trukmės laikotarpiu)
paukščių populiacijų bei visos agrarinio kraštovaizdžio
biologinės įvairovės būklė Lietuvoje ženkliai pablogėjo.
Šiais metais jos indikatoriaus reikšmė yra 77,4 proc.
punkto. Per laikotarpį sumažėjo 22,6 proc. punktų; arba
vidutiniškai po 4,2 proc. punktų per metus.
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2016-2018 metais
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Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus 
reikšmių pokyčiai 2016-2018 metais

2016-2018 m. arba trumpuoju trejų metų tyrimų
laikotarpiu Lietuvos kaimo paukščių populiacijų
indikatoriaus reikšmės svyravo nuo 100 iki 89,0 proc.
punktų. Lyginant su 2014 m., 2017 m. indikatoriaus
reikšmė yra 11,0 proc. punkto mažesnė. Ji mažėjo po 3,7
proc. punktų per metus.

Tai iliustruoja, jog pastaraisiais metais tiek agrarinio
kraštovaizdžio paukščių populiacijų gausos, tiek
biologinės įvairovės nykimo procesai Lietuvos
agrariniame kraštovaizdyje ženkliai paspartėjo.
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SVARBIAUSI REZULTATAI: 
PAGRINDINIŲ TENDENCIJŲ IR SVARBIAUSIŲ 

VEIKSNIŲ, TURINČIŲ TIESIOGINĮ POVEIKĮ KAIMO 
PAUKŠČIŲ POPULIACIJŲ KAITAI, IŠSKYRIMAS

1) Konstatavome, jog Lietuvoje, kaip ir kitur Europos žemyne, toliau lėtai
progresuoja kaimo paukščių populiacijų nykimo procesas. Šalyje 39
proc. paukščių rūšių, kurios su žemės ūkio veikla arba agrariniu
kraštovaizdžiui yra daugiau ar mažiau susiję ekologiniais ryšiais,
vietinės besiveisiančios populiacijos ilguoju laikotarpiu (1994-2018 m.)
rodo nykimo tendenciją. Tokių rūšių yra apytikriai trečdaliu daugiau nei
tų, kurių populiacijos tuo pačiu laikotarpiu rodo tendenciją gausėti;

2) Labai prastos yra trijų KPPI rūšių (dagilio, pievinio kalviuko ir
šelmeninės kregždės) ir dar kitų 13 rūšių kaimo paukščių rūšių
(nendrinė ir pievinė lingės, paprastasis suopis, rudagalvis kiras,
čiurlys, liepsnelė, kūltupis, paprastasis nykštukas; ilgauodegė ir
paprastoji pilkoji zylės, kuosa, kikilis, paprastasis čivylis) populiacijų
gausos pokyčių tendencijos. Jų gausa turėjo tendenciją mažėti per
pastaruosius 25 metus, ir nematyti situacijos gerėjimo požymių (jos
nyksta ir pastarųjų 5 metų laikotarpyje). Iš šių rūšių tarpo Tyrime
išsiskiria kūltupis, nes agrarinis kraštovaizdis yra svarbiausia ir beveik
vienintelė šios rūšies vesimosi buveinė (kitoms aukščiau minėtoms
rūšims žemės ūkio naudmenos nėra svarbiausia jų veisimosi buveinė),
o šalies populiacijos gausa yra santykinai maža ir jos sumažėjimas per
pastaruosius 25 m. yra tikrai drastiškas – vidutiniškai net po 11,4 proc.
punktų per metus;

41

42



22

3) Lietuvoje, skirtingai nuo Europos, yra blogesnė įprastų plėšrūnų populiacijų
būklė. Mūsų šalyje mažėja visų analizuotų vanaginių šeimos (nendrinės lingės,
paukštvanagio, paprastojo suopio) populiacijos;

4) Lietuvoje tebesitęsia daugumos varninių šeimos paukščių populiacijų gausos
mažėjimas (kuosos, kovo, varnos ir kranklio). Tuo tarpu šarkos populiacija po ilgai
trukusios mažėjimo fazės tapo stabilia;

5) Lyginant su Europa, mūsų šalyje ženkliai sumažėjo čiurlio ir lygutės
populiacijos;

6) Skirtingai nei Europoje, Lietuvoje ilgalaikiu 25 m. trukmės laikotarpiu vis dar
tęsiasi kiauliukės populiacijos pakilimas. Tačiau trumpuoju laikotarpiu ir pas mus ji
jau pastoviai nyksta;

7) Centrinėje ir Rytų Europoje, lyginant su Vakarų Europos valstybėmis, kaimo
paukščių populiacijos nyksta ilgalaikėje perspektyvoje gerokai lėčiau. Tačiau
vertinant vidutinės trukmės laikotarpiu (nuo 2000 iki 2015 m.), Lietuvoje kaimo
paukščių (14 rūšių) populiacijų indikatoriais reikšmė sumažėjo daugiau nei visoje
ES kartu.

8) Kaimo paukščių populiacijų ir tuo pačiu agrarinio kraštovaizdžio biologinės
įvairovės būklę vertinant pagal KPPI reikšmių pokyčius, įvykusius nuo praeito
šimtmečio paskutiniojo dešimtmečio, šiuo metu Pietryčių Baltijos regione ji
geriausia yra Latvijoje ir Lenkijoje. Tuo tarpu Estijoje būklė yra blogesnė nei

Kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus reikšmių 
ilgalaikė dinamika Rytų Baltijos regiono šalyse
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Žinotina...

� Labai svarbu visiems asmenims, susijusiems su 
KPPI nustatymu ir naudojimu, vienodai suprasti, jog 
šis rodiklis yra bendras indikatorius, kuris parodo 
paukščių populiacijų gausos bei visos biologinės 
įvairovės būklės pokyčius, tačiau beveik nieko 
nepaaiškina detaliau apie juos lėmusias priežastis. 
Todėl EK yra rekomendavusi, kad šalyse ES narėse, 
kurios teikia kaimo paukščių populiacijų indikatorių, 
būtų vykdomi moksliniai tyrimai, tikslu išaiškinti 
galimas tikrąsias šio indikatoriaus pokyčių (faktiškai –
paukščių populiacijų gausos pokyčius, biologinės 
įvairovės nykimo) priežastis.

SVARBIAUSI REZULTATAI: 
KAI KURIŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ 

POVEIKIS PAUKŠČIŲ POPULIACIJOMS

45

46



24

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

Šia veikla siekiama paskatinti žemdirbius, laikančius gyvulius, mažinti pievų ir
ganyklų ganiavos apkrovą. Ekstensyvus ganymas prisideda prie pievinių
paukščių išsaugojimo, kadangi sumažinama lizdų sunaikinimo riziką. Pievose, 
kuriose vykdomas ekstensyvus ganymas didinama kraštovaizdžio struktūrinė
įvairovė. Ganomose teritorijose mažiau plinta agresyvūs, aukšti ir šiurkštūs
žolynai bei sumedėję augalai. Taip pat ekstensyvus pievų tvarkymas prisideda
prie azoto junginių išsiplovimo mažinimo. 

Kompensacinė išmoka mokama už šiuos įsipareigojimus:
1. Pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų
(išskyrus “tręšimą“ gyvulius ganant);
2. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu
intensyvumu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto
pagal priemonės veiklą ploto;
3. Privaloma ganyti gyvulius tuose laukuose, kuriuose yra įsipareigota pagal
veiklą;
4. Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.
5. Ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

Vykdant veiklą taip pat būtina laikytis šių papildomų reikalavimų:
1. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.
2. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.
3. [Leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus].

Skirtingų Programos priemonių, susijusių su aplinka ir
klimato kaita bei aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimu,
poveikis kaimo paukščių populiacijoms (analizuota pagal
paukščių populiacijų stebėsenos metu surinktus duomenis):
(1)

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

- Kaip ir ankstesniame mūsų tyrime (LOD 2014), pasitvirtino išvada, jog
gyvulių ganymas pievose Lietuvoje nebeturi iš anksčiau plačiai ir
dokumentuoto (pvz., V. Logmino organizuoti tyrimai ir gamtotvarkos
veikla Kretuono ežero saloje, V. Vitkausko tyrimai Drūkšių ež. saloje ir kt.)
labai palankaus efekto tilvikiniams paukščiams ten, kur tilvikų vietinės
populiacijos yra lokaliai išnykusios. Tačiau ji potecialiai gali turėti didelį
poveikį vietovėse, kur pievų ir šlapynių tilvikiniai paukščiai dar bent
nereguliariai registruojami ir kur ganomos pievos yra padidinto drėgnumo
ar vandens telkinių pakrantėse. Platesniu požiūriu ši veikla apsaugo
pievas ir ganyklas kaip paukščių buveines nuo degradavimo – užaugimo
sumedėjusiais augalais. Todėl ji biologinės įvairovės palaikymo požiūriu
yra labai svarbi;
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Programos veikla „Specifinių pievų tvarkymas“

Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“ siekiama paskatinti žemdirbius, mažinti
aplinkosaugos požiūriu svarbių pievų naudojimo intensyvumą, jų produktyvumą, 
bei vykdyti vėlesnį šienavimą. Veikla skatins biologinės įvairovės atkūrimą ir
išsaugojimą aplinkosaugos požiūriu svarbiose pievose. Šioje veikloje siūloma
šienavimo pradžią nukelti vienu mėnesiu vėliau (t.y. ne anksčiau kaip liepos 15 d.). 
Taip pat įprastiniu būdu ūkininkaujant leidžiama tręšti šias pievas ir
nereikalaujama pašalinti nušienautos žolės.

Kompensacinė išmoka mokama už šiuos įsipareigojimus:
1.Nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti mineralinėmis ir organinėmis
trąšomis (išskyrus gyvulių ganymą), neskleisti nuotekų dumblo;
2. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne 
didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto pagal priemonės veiklą ploto;
3. Gyvulių ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.;
4. Šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d.;
5. Nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti išgabenta
iki spalio 15 d.

Vykdant veiklą taip pat būtina laikytis šių papildomu reikalavimų:
1. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.
2. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.
3. [Leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus].

Poveikis ... (2)

Programos veikla „Specifinių pievų tvarkymas“

- Lyginant su pievų tvarkymu pagal kitokias nuostatas (kuomet veikla
„Specifinių pievų tvarkymas“ nedeklaruota ir jai skirtų reikalavimų pildyti
neprivalu), ši Programos veikla turi skirtingą poveikį paukščių
populiacijoms. Nors pievose, tvarkomose pagal veiklos „Specifinių pievų
tvarkymas“ nuostatas, tikučių, gaidukų ir varnėnų (pirmosios dvi rūšys
yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą) vietinė gausa buvo net keletą –
keliolika kartų didesnė nei „kontroliniuose“ pievų plotuose, patikimai
teigti, jog tai tikrai yra ekologiškai susieta su veikla „Specifinių pievų
tvarkymas“, negalime. Vis tik platesniu požiūriu, ūkininkavimas pagal
veiklos „Specifinių pievų tvarkymas“ nuostatas yra labai svarbus,
kadangi šiuo metu kai kur tokiu būdu išsaugomos tilvikinių paukščių
sankaupų buveinės (vietos). Ilgalaikėje perspektyvoje taip apsaugomos
nuo destrukcijos retų tilvikinių paukščių rūšių požiūriu vertingos jų
potencialios veisimosi buveinės.
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Programos veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Ekstensyviai ganomose ir šienaujamose šlapynėse formuojasi tinkamos sąlygos
veistis kai kurių rūšių pelkių ir šlapių pievų paukščiams. Taip pat plečiasi
nykstančių augalų augimui tinkamos vietos. Nevykdant jokios veiklos šlapynėse
jos užželia krūmais arba nendrėmis. Vėlyvas šienavimas leidžia išsaugoti
paukščių jauniklius iki jų gebėjimo skraidyti.

Kompensacinė išmoka mokama už šiuos įsipareigojimus:
1. Šlapynėse draudžiama naudoti mineralines ir organines trąšas (išskyrus tuos

atvejus, kai ganomi gyvuliai), augalų apsaugos produktus.
2. Šlapynes būtina kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis šių

reikalavimų (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):
– šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d.;
– ganyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne didesniu
intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto pagal priemonės veiklą ploto. Gyvulių
ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.;
– nenuganytos žolės likučius privaloma nušienauti;

3. Pašalinti nušienautą žolę bei nuganytos arba nušienautos žolės likučius iki
kitų metų kovo 1 d.

Vykdant veiklą taip pat būtina laikytis šių papildomu reikalavimų:
1. Neįrengti naujų drenažo sistemų, ar laistymo ir drėkinimo sistemų.

2. [Leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus].

Poveikis ... (3):

Programos veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Programos veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, lyginant su pievų
tvarkymu, turi aiškiai išreikštą ir didelį poveikį paukščių populiacijoms –
ypač toms, kurios ekologiškai yra susiję su šalyje vis retėjančiomis
specifinėmis buveinėmis – retomis dumblingomis seklumomis, laikinai
išdžiūstančiais vandens telkiniais. Šis poveikis yra tiek kokybinis (gyvena
specifinės, deficitinių buveinių reikalaujančios rūšys), tiek ir kiekybinis
(kai kurių besiveisiančių rūšių ir rūšių-vizituotojų vietinių populiacijų
gausa šlapynėse, lyginant su pievomis, yra iki kelių kartų didesnė). Nors
šiuo metu vertingiausių šlapynių paukščių – tilvikų populiacijos yra labai
sunykusios, bet išsaugodami jų buvusias buveines palaikysime sąlygas
joms atsikurti.
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Programos veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

Šia veikla žemdirbiai skatinami aplinkai palankiais metodais tvarkyti melioracijos
griovių šlaitus. Melioracijos grioviai biologinės įvairovės palaikymui agrarinėse
ekosistemose atlieka labai svarbią funkciją. Intensyvaus ūkininkavimo teritorijose
jie yra vienintelė vieta koncentruotis biologinei įvairovei. Melioracijos griovius
tinkamai prižiūrint (šienaujant) jų šlaituose formuojasi augalų bendrijos, rūšine
sudėtimi artimos natūralioms pievoms. Juose koncentruojasi vabzdžiai, ypač
augalų apdulkintojai, smulkūs žinduoliai, lizdus suka ant žemės perintys
paukščiai. Atviruose neapaugusiuose grioviuose formuojasi varliagyvių
nerštavietės. Tinkamai neprižiūrint griovio jie apauga krūmais ir tampa
nepatrauklūs daugumai atvirų buveinių rūšių.

Kompensacinė išmoka mokama už šiuos įsipareigojimus:
1. Melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per 
metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 
d.).
2. Pašalinti krūmų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro 
pločio apsauginėje juostoje iki rugsėjo 30 d.
3. Pagal specialų sutarimą nušienauta žolė ir iškirstos krūmų ataugos turi būti
išvežti iki rugsėjo 30 d. arba gali būti paliekami vietoje.

Vykdant veiklą taip pat būtina laikytis šių papildomu reikalavimų:
1. Draudžiama suarti 1 metro pločio apsauginę juostą nuo melioracijos griovio
šlaito.

Poveikis ... (4):

Programos veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

Lyginant su kontroliniais žemės ūkio plotais, ši veikla paukščių bendrijai 
beveik neturi kokybinio poveikio. Tačiau ši veikla skirtingoms KPPI rūšių 
populiacijoms turi nevienareikšmišką kiekybinį poveikį. Bendras 
dėsningumas, jog rūšių, kurios teikia pirmenybę atviram kraštovaizdžiui, 
vietinių populiacijų gausa yra didesnė ten, kur grioviai yra tvarkomi. 
Žiūrint plačiau, svarbiausias ilgalaikis veiklos poveikis yra toks, jog 
sustabdomas šlaitų apaugimas krūmais ir medžiais bei palaikomas labiau 
atviras kraštovaizdis. Mūsų rezultatai rodo, jog prie tvarkomų, prižiūrimų 
griovių, lyginant su kontroliniais žemės ūkio plotais, 7 KPPI rūšių vietinių 
populiacijų gausa buvo ženkliai didesnės nuo 1,6 karto (griežlių) iki 3,2 
karto (kiauliukių). Ir priešingai, išaiškinome, jog taip pat 7 rūšių vietinių 
populiacijų gausa buvo ženkliai didesnė kontroliniuose plotuose, nei prie 
tvarkomų griovių: nuo 4,7 karto (dagilių) iki 1,1 karto (šelmeninių 
kregždžių). Vandeningų griovių vietose su suvešėjusiais makrofitais (ypač 
švendrais, nendrėmis) gali veistis ežerinės nendrinukės, nendrinės 
startos. Tipingos vandeningų griovių rūšys-vizituotojos yra didžiosios 
antys, rudagalviai kirai, pilkieji garniai, nendrinės lingės. Pagal 
stebėsenos duomenis prie griovių ekologiškai su vandens telkiniais ir 
šlapynėmis susijusių paukščių populiacijų gausa yra vidutiniškai 1,7 
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Programos veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

Atsižvelgiant į tai, kad visa Lietuvos teritorija priskirta jautria nitratams zonai,
svarbu papildomai įgyvendinti aplinkosaugos priemones rizikos vandens telkinių
teritorijose. Daugiamečių žolių auginimas ir ariamos žemės vertimas pievomis yra
vienas efektyviausių būdų sumažinti maisto medžiagų išsiplovimą iš intensyviai
ūkininkaujamų agrarinių teritorijų. Draudimas naudoti mineralines, organines
trąšas ir augalų apsaugos produktus didelės rizikos vandens telkinių plotuose
padės išvengti vandens telkinių taršos azoto ir fosforo junginiais.

Kompensacinė išmoka mokama už šiuos įsipareigojimus:
1. Pirmais dalyvavimo veikloje metais iki liepos 1 d. privaloma įsėti daugiametes
žoles.
2. Draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus ir mineralines trąšas. 
Organines trąšas galima skleisti ne vėliau kaip iki spalio 10 d.
3. Antrais ir tolesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki
rugpjūčio 1 d. Antrąjį šienavimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.; baigti iki 
rugsėjo 30 d.
4. Antros pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. (susmulkintą paskleisti vietoje 
negalima).
5. Jei ganykloje arba pievoje paverstame lauke bus ganomi gyvuliai, vidutiniškai
ganiavos laikotarpiu ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha (jei teisės
aktai nenustato kitaip). Ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.
Vykdant veiklą taip pat būtina laikytis šių papildomu reikalavimų:
1. Draudžiama suarti 1 metro pločio apsauginę juostą nuo melioracijos griovio

Poveikis ... (5):

Programos veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

Plotuose, kur buvo vykdoma veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės
gerinimas", lyginant su kitais (kontroliniais) plotais, kur tokia veikla
nebuvo deklaruota, yra keletą kartų didesnė ekologiškai su vandens
telkiniais susijusių paukščių rūšių gausa ir bendra populiacijų gausa. Taip
pat prie ‚rizikos“ vandens telkinių yra gausesnės daugumos KPPI rūšių
vietinės populiacijos. Čia retų paukščių rūšių registruota daugiau nei
kontroliniuose plotuose, tačiau jų bendra vietos populiacijų gausa yra
santykinai maža. Vertinant šią veiklą platesniu požiūriu, jos kiekybinis ir
kokybinis poveikis paukščiams ir kitai biologinei įvairovei (įskaitant
gamtinių buveinių kokybės palaikymą) yra didelis.
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Programos priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“

Priemonė skirta skatinti ekologinį ūkininkavimą, auginat vertingą derlių, saugoti
biologinę įvairovę, mažinti aplinkos taršą, gerinti dirvožemio kokybę.
Įgyvendinus šią priemonę taip pat turėtų būti išspręstos problemos, susijusios su
neigiamo poveikio aplinkai mažinimu, biologinės įvairovės išsaugojimu ir
ekosistemų stabilumo palaikymu, nes ūkiuose, kuriuose ekologiškai
ūkininkaujama, yra skatinamas draugiškas aplinkai ūkininkavimas, diegiamos
gamtosauginės technologijos ir yra laikomasi agrarinės aplinkosaugos
reikalavimų.
„Ekologinio ūkininkavimo“ reikalavimai išdėstyti Tarybos Reglamente (EB) Nr. 
834/2007. Svarbiausios nuostatos: draudžiama naudoti GMO, nenaudojamos 
mineralinės azoto trąšos, pesticidai, hormonai, biologiniai stimuliatoriai.

Kai taikoma, pareiškėjai privalo laikytis šių žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų
(pateikiama tik jų dalis):
1. Pievas nušienauti ne mažiau kaip kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų
metų rugpjūčio 1 dienos (įskaitytinai).
2. Užliejamų pievų teritorijose žolės ritiniai turės būti išvežti iš laukų iki spalio 1 
d.;
3. Pievų laukuose, taip pat sodų ir uogynų tarpueiliuose visą vegetacijos laikotarpį
neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių
arba išbarsčiusių piktžolių;
4. Žemės ūkio augalų plotus ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo periodiškai
įdirbti, kad nebūtų žemės ūkio augalus stelbiančių piktžolių, kai žemės ūkio

Poveikis ... (5):

Programos priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“

Tiek dabar, tiek ir ankstesniuose tyrimuose (pvz., LOD 2014) mes
nenustatėme, jog ekologinis ūkininkavimas turėtų ženklų kokybinį poveikį
paukščių bendrijoms.

Vertinant pagal vietinių populiacijų gausos skirtumus, ekologinis
ūkininkavimas turi ženklų teigiamą kiekybinį poveikį daugelio paukščių
populiacijoms. Ekologiniuose ūkiuose, lyginant su konvenciniais,
absoliučios daugumos kaimo paukščių rūšių ir visų KPPI rūšių vietinių
populiacijų santykinė gausa arba tankis yra didesni ekologiniuose
ūkiuose. Mūsų atliktos analizės rezultatai rodo, jog geltonosios kielės ir
rudosios devynbalsės populiacijų gausa ekologiniuose ūkiuose yra 1,3
karto, dirvinio vieversio ir geltonosios startos – 1,4 karto; karklažvirblio,
pievinio kalviuko ir šelmeninės kregždės – 1,5 karto, o kiauliukės ir
pempės – net 1,6 karto didesnė, nei tradiciniuose ūkiuose. Iš visų KPPI
paukščių rūšių, didžiausią teigiamą poveikį ekologinis ūkininkavimas turi
varnėnų vietinei populiacijai. Lyginant su įprastiniu ūkininkavimu,
ekologiškai ūkininkaujančiuose ūkiuose varnėnų vietos populiacija buvo
2 kartus didesnė. Tokiu būdu Programos 11 priemonė „Ekologinis
ūkininkavimas“ turi palankų kiekybinį poveikį kaimo paukščiams.

57

58



30

Programos priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ (žemės ūkio naudmenos)

Priemonė skirta sušvelninti ES teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos
standartų laikymosi padarinius bei atlyginti ūkininkams ir miškininkams už tam
tikrus reikalavimus, kurių jie privalo imtis ir kurie viršija geros agrarinės būklės
reikalavimus vietovėse, kuriose nustatyti aplinkosaugos apribojimai yra susiję su
Paukščių (2009/147/EB) ir Buveinių (92/43/EEB) direktyvų įgyvendinimu.

Svarbiausi reikalavimai:
Pareiškėjas turi laikytis visų jo teritorijoje taikomų papildomų ūkinės veiklos
apribojimų ir reikalavimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimu, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir
miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos
reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos
sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais. Taigi,  
ūkinė veikla „Natura 2000“ teritorijose reguliuojama skirtingai, priklausomai nuo
to, kokios Europos Bendrijos svarbos rūšys ir buveinės randamos vietovėje. 

Poveikis ... (5a):

Programos priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ (žemės ūkio naudmenos)

Programos priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ (žemės ūkio naudmenų variantas) turi didelį kokybinį
ir kiekybinį poveikį paukščių bendrijai ir populiacijoms.
Mūsų tirtų plotų, kuriuose ši priemonė buvo vykdoma, paukščių
bendrijos, jas lyginant su kontrolinių plotų bendrijomis, pasižymėjo apie
20 proc. didesne rūšių gausa. Tik NATURA 2000 tinklo teritorijose
registravome tokias retas paukščių rūšis kaip tikutis, baltaskruostė
žuvėdra, cyplė, didysis baltasis garnys, geltongalvė kielė, jūrinė šarka,
pievinė lingė, pilkoji antis, raiboji devynbalsė, švygžda.
Kai kurių kitų retų rūšių paukščių vietinė gausa NATURA 2000 tinklo
teritorijose, lyginant su kontroliniais plotais, buvo ženkliai didesnė:
gaidukų registruota apie 50 kartų daugiau (absoliuti jų dauguma
nesiveisė), juodųjų žuvėdrų ir šaukštasnapių ančių – apie 40 kartų,
raudonkojų tulikų – apie 5 kartus, didžiųjų kuolingų – apie 2 kartus. Net
daugumos KPPI rūšių paukščių NATURA 2000 teritorijose registruota
daugiau nei kontroliniuose plotuose: dirvinių vieversių ir rudųjų
devynbalsių – 1,5 karto, pievinių kalviukų – 2,5 karto, pempių – 1,6 karto,
geltonųjų kielių – 3 kartus ir dagilių – apie 2 kartus.
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Programos priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ (miškai)

Tinkamumo finansuoti sąlygos:
1. „Natura 2000“ teritorijoje esančioje miško valdoje ar jos dalyje yra aptinkama
Europos Bendrijos svarbos miško buveinė (9010 *vakarų taiga, 9020 *plačialapių
ir mišrūs miškai , 9050 žolių turtingi eglynai, 9060 spygliuočių miškai ant 
fluvioglacialinių ozų, 9080 *pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 *griovų
ir šlaitų miškai, 9190 sausieji ąžuolynai, 91D0 *pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai
miškai, 91F0 paupių guobynai, 91T0 kerpiniai pušynai) ar potenciali buveinė arba
nustatyta Europos Bendrijos svarbos rūšies radavietė ar jos buveinė.
2. Gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, esančioje miško valdoje ar jos dalyje
nustatyta Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių (Paukščių direktyva, I 
priedas) lizdavietė.
3. Pareiškėjas turi tvarkyti miško teritoriją, laikydamasis nacionalinių teisės aktų
bendrųjų reikalavimų ir papildomų konkrečiai vietovei taikomų privalomų
apribojimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB įgyvendinimu, 
nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo
sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos
teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačių miškų
savininkais, vidiniuose miškotvarkos projektuose ar kitų veiklą saugomoje
teritorijoje, nustatytoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, reglamentuojančių
teisės aktų nuostatose. 

Poveikis ... (5b):

Programos priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ (miškai)

Programos 12 priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų
direktyva susijusios išmokos“ (miškai), lyginant su gretimais miškais, kur
ši priemonė nebuvo deklaruota, turi ženklų poveikį retų ir saugomų rūšių
paukščių populiacijoms, ypač įrašytoms į Lietuvos raudonąją knygą ir/ar
ES Paukščių direktyvos pirmąjį priedą. Ten, kur vykdoma Programos 12
priemonė „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios
išmokos“ (miškų variantas), lyginant su gretimais miškais, kur ši
priemonė nevykdoma, yra daugiau paukščių rūšių, svarbių gamtos ir
biologinės įvairovės apsaugos požiūriu bei rūšių, ekologiškai susijusių su
miško klimaksinėmis stadijomis. Didžiosios dalies pastarųjų rūšių
populiacijų gausos dinamikos trendai rodo jų nykimą, todėl jų buveinių
geros būklės palaikymas taip pat yra vienas iš gamtosaugos ir miškų ūkio
šio laikmečio prioritetų.

61

62



32

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (karsto zonos atvejis)

Karsto zonos specifika:
Intensyvaus karsto vietovės – tai vietovės, kuriose kliūtis ūkininkavimui sukelia
intensyvaus karsto reiškiniai. Šiaurės Lietuvos karstinis rajonas – teritorija (Biržų
ir Pasvalio administraciniuose rajonuose, bei dalyje Panevėžio rajono), kur dėl
gipso tirpimo formuojasi požeminės tuštumos, o žemės paviršiuje aptinkamos
senos ir atsiranda naujos karstinės formos – smegduobės. Šis rajonas nuo
likusios Lietuvos teritorijos dalies skiriasi savita geologine sandara, geologiniais
reiškiniais, būdingu karstiniu kraštovaizdžiu. Karstinio proceso pažeistoje žemėje
susidaro nepalankios sąlygos intensyviai žmogaus veiklai, nes dažnai yra
neišvengiama požeminio vandens – geriamojo vandens šaltinio tarša. Dėl
intensyvios žemdirbystės ir gyvulininkystės karstiniame rajone su paviršinio
vandens nuotėkiu per smegduobes ir poringą gruntą į požeminį vandenį lengvai
patenka įvairūs teršalai – organinės ir mineralinės trąšos, pesticidai, naftos
produktai ir kt. Karstas kelia nemažai pavojų pastatų pastovumui, saugiam jų
naudojimui.

Poveikis ... (6a):

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (karsto zonos atvejis)

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (karsto zonos atvejis) turi svarbų poveikį vietos
paukščių populiacijoms. Poveikis yra netiesioginis ir labai palankus:
karstinės įgriuvos suskaido ariamų laukų masyvus ir to pasekoje su laiku
mažėja sėjomininių laukų plotas ir daugėja kitų agrarinio kraštovaizdžio
elementų (ypač vandens telkinėlių ir juos supančių sumedėjusių augalų
grupių) bei apskritai didėja viso agrarinio kraštovaizdžio mozaikiškumas.
Karsto zonoje, lyginant su gretimais kontroliniais plotais už jos ribų,
paukščių bendrijos rūšių gausa yra ženkliai didesnė, dominantinė
struktūra yra mažiau išreikšta, yra ženkliai daugiau paukščių rūšių,
svarbių gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos požiūriu bei daugiau su
vandens ir miško ekosistemomis susijusių rūšių; daugumos KPPI rūšių
populiacijų vietinė gausa yra didesnė.
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Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (potvynių zonos atvejis)

Potvynių zonos specifika:
Tai – unikalus Nemuno deltos regionas, Nemuno žemupio užliejamos pievos bei
Kuršių marių avandelta. Jis išsiskiria besiveisiančių paukščių gausa. Kartu tai yra
išskirtinė migruojančių paukščių poilsio ir maitinimosi vieta. Čia randama apie 300
paukščių rūšių, net apie 170 rūšių čia veisiasi. Pavasarį ir rudenį čia sustoja
pailsėti didžiuliai žąsų ir ančių pulkai, daug tilvikinių paukščių. Deltą kiekvieną
pavasarį, o neretai net viduržiemyje užplūsta potvynio vandenys – tuomet šimtai
kvadratinių kilometrų pievų ir laukų būna apsemta. Kadangi potvyniai dumblu
patręšia užliejamas pievas, jos per vasarą šienaujamos net iki keturių kartų.
Užliejamų (salpinių) pievų tvarkymas yra specifinis. Įsikūrę šiose teritorijose
vadovaujasi patirtimi – užliejamų pievų nearia, nes pakilęs vanduo gali išplauti
derlingą dirvožemio sluoksnį. Drėgnos pievos kaupia vandenį, kuris vėliau iš
dalies ar visiškai išgaruoja, ar papildo gruntinius vandenis, ar laikosi nedideliuose
ploteliuose ištisus metus. Tokios pievos, kaip ir pelkės, valo vandenį, čia
suskaidomos ar kaupiasi maisto, cheminės medžiagos (pesticidai ir pan.),
akumuliuojamos nuosėdos, atneštos potvynio vandens, todėl jos yra derlingos.
Lietuvoje potvynių užliejamose teritorijose yra apie 0,75 % viso žemės ūkio
paskirties žemės ploto.

Poveikis ... (6b):

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (potvynių zonos atvejis)

Potvynio zonoje, lyginant su kontroliniais plotais, paukščių populiacijos
ir/ar bendrija pasižymi tokiais ypatumais: ženkliai didesne (1,6 karto) rūšių
gausa; ženkliai didesne (net 5 kartus) retų rūšių, įrašytų į Lietuvos
raudonąją knygą, gausa; unikaliomis retų šalyje tilvikinių paukščių –
gaidukų ir tikučių sankaupomis vesimosi sezono metu; didesne (net 2,4
karto) rūšių, kurios ekologiškai yra susijusios su vandens tekiniais – ypač
jų pakrantėmis, dumblingomis seklumomis ir per daug drėgnomis
žemėmis, gausa; daugumos KPPI rūšių populiacijų iki kelių kartų didesne
vietine gausa (pvz., griežlių vietinės populiacijos vidutinė gausa buvo net
6,8 karto didesnė nei kontroliniuose plotuose už potvynių zonos ribų).
Todėl teigiame, kad ši priemonė turi didelį kokybinį ir kiekybinį poveikį
paukščių populiacijoms. Kokybinis poveikis pasireiškia tuo, jog dėka
ekstensyvios žemės ūkio veiklos potvynių sezoniškai veikiamose pievose
ir šlapynėse gali įsikurti deficitinių buveinių reikalaujančios rūšys. Dėka
žymaus kiekybinio poveikio kai kurių ekologinių ir taksonominių paukščių
rūšių grupių (besiveisiančių retų, KPPI rūšių, rūšių-vizituotojų; tilvikinių,
vandens paukščių) vietinių populiacijų gausa, lyginant su vietovėmis už
potvynio zonos ribų, yra iki kelių kartų didesnė.

65

66



34

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (išskyrus karsto ir potvynių zonų atvejus)

Šalies zonavimo specifika:
Ji taikoma vietovėse, kuriose vyrauja gamtinės kliūtys vystyti intensyvų žemės ūkį
– mažo ir vidutinio derlingumo dirvožemiai, kalvotas ir šlaitų reljefas, per daug
drėgnos žemės.
Tiksliau, vietovių, turinčių gamtinių kliūčių, identifikavimas atliktas 2 etapais,
taikant biofizikinius kriterijus ir tikslaus nustatymo metodą (fine-tuning exercise).
Pirmame etape, remiantis 4 biofizikiniais kriterijais (žema temperatūra, dirvožemio
tekstūra, drenažu ir cheminėmis dirvožemio savybėmis) ir jų ribinėmis vertėmis,
gamtinės kliūtys buvo identifikuotos 519 seniūnijų, kuriose gamtinių trūkumų
procentas yra ne mažesnis kaip 60% nuo viso seniūnijos žemės ūkio paskirties
žemės ploto.
II etape pagal biofizikinius kriterijus atrinktų seniūnijų ribų koregavimui tikslaus
nustatymo metodu (fine-tuning exercise) kaip pagrindinis rodiklis taikytas
natūralus dirvožemio produktyvumas, išreikštas sutartiniais vienetais – žemės
našumo balais, nusakančiais žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimą
išauginti augalų derlių. Kiekviena seniūnija įvertinta pagal jos teritorijos vidutinį
žemės našumo balą (Vnb).
Kadangi dirbamos žemės našumas parodo potencialų augalų derlingumą (t. y.
galima prognozuoti jų derlingumą, planuoti reikiamą tręšimą ir kalkinimą ir kt.),
kaip papildomas informacija buvo naudojamas vidutinis grūdinių kultūrų
derlingumas (t/ha), kadangi grūdinės kultūros labiausiai reaguoja į dirvožemio
kokybės skirtumus. Pastaroji informacija parodė, jog grūdinių kultūrų faktinis

Poveikis ... (6c):

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (išskyrus karsto ir potvynių zonų atvejus)

Programos priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių“ (išskyrus karsto ir potvynių zonų atvejus; faktiškai
taikoma vietovėse, kur vyrauja gamtinės kliūtys vystyti intensyvų žemės
ūkį – mažo ir vidutinio derlingumo dirvožemiai, kalvotas ir šlaitų reljefas,
per daug drėgnos žemės) turi didelį poveikį vietos paukščių
populiacijoms. Poveikis yra netiesioginis ir labai palankus. Pasireiškia
tuo, jog kai kurie kraštovaizdžio elementai, tokie kaip miškeliai, pelkutės,
vandens telkiniai, neariamos kalvos, suskaido ariamų laukų masyvus ir to
pasekoje sumažėja sėjomaininių laukų plotas ir apskritai didėja viso
agrarinio kraštovaizdžio mozaikiškumas. Ten, kur ši priemonė vykdoma,
lyginant su plotais už gamtinių kliūčių turinčių plotų ribų, paukščių
bendrijos rūšių gausa yra ženkliai didesnė; gyvena ženkliai daugiau
paukščių rūšių, svarbių gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos požiūriu
bei daugiau su vandens ir miško ekosistemomis susijusių rūšių.
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Tyrimo vietovių (maršrutų) geografinė sklaida pagal vietovių palankumą 
vystyti žemės ūkį (pilkai pažymėtos mažo, juodai – didelio nepalankumo 

vietovės). Paukščio siluetas – centrinis apskaitos maršruto taškas, 
atidėtas pagal  koordinates (LOD GIS DB). 

Ekspertiniu būdu vertinant skirtingų Programos priemonių,
susijusių su aplinka ir klimato kaita bei aplinkosaugos
direktyvų įgyvendinimu, poveikį kaimo paukščių
populiacijoms, nustatyta:

Programos veiklos „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių
saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančio
paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

Atsižvelgiant į tai, jog meldinė nendrinukė yra pats rečiausias kontinento
žvirblinis paukštis, kad Lietuva yra viena iš penkių valstybių pasaulyje,
kur ši rūšis dar veisiasi; jog rūšies populiacija ir dabar nyksta vidutiniu
greičiu, o svarbiausia nykimo priežastis yra veisimosi buveinių nykimas
(naikinimas) žmonių veiklos pasėkoje (BirdLife 2018), esame įsitikinę, jog
šalyje besiveisiančių vietinių populiacijų apsauga yra labai svarbi.
Matydami, jog Lietuvoje šių veiklų vietovių išskyrime bei besiveisiančių
paukščių kasmetinėse inventorizacijose ir individų kartografavime
dalyvauja profesionalūs specialistai, manome, kad agrarinės
aplinkosaugos požiūriu šios abi veiklos turėtų būti ir ateityje tęsiamos.
Šiuo metu galiojantys šių veiklų įsipareigojimai ir papildomi reikalavimai,
manome, yra tinkami. Jie ir toliau turi būti veiklos prioritetu. Jie
neprieštarauja kitų pievų paukščių populiacijų palaikymo nuostatoms.
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Programos veikla „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar
laukai ariamoje žemėje“
Ekspertiškai vertindami Programos veiklą 10.1.6 „Medingųjų augalų arba
daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje“ esame įsitikinę, jog
ši veikla puikiai priviliotų dirvinius vieversius veisimuisi. Ji taip pat
palankai veiklų kiauliukės vietinę populiaciją.

Programos veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos
ariamoje žemėje“
Ekspertiškai vertindami Programos veiklą 10.1.7 „Vandens telkinių
apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ akcentuojame, jog
kaip ir bet kokios veiklos, kurių tikslas yra ariamos žemės sąskaita
padidinti pievų plotus, paukščių ir visos biologinės įvairovės palaikymo
požiūriu gali ir turėtų būti palaikomos, skatinamos.

Programos veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo
sistema“
Visuotinai pripažinta, jog sintetiniai pesticidai neigiamai veikia paukščius
ir visą biologinę įvairovę. Todėl bet kokios priemonės, orientuotos į
pesticidų vartojimo žemės ūkyje mažinimą, agrarinės aplinkosaugos ir
ypač paukščių bei kitos biologinės įvairovės požiūriu yra tik sveikintinos.
Taip pat labai palankiai vertiname reikalavimą vietoje pesticidų laukinių
augalų gausos reguliavimui soduose ir daržuose taikyti agrotechnines

Programos veikla „Dirvožemio apsauga“
Mokslinėje literatūroje agrarinės aplinkosaugos klausimais nesame radę
šaltinių, kuriuose šis klausimas būtų aptartas. Reikalavimas auginti
pupinius augalus, tikslu gerinti ir tausoti dirvožemį yra visuotinai
pripažintas, tačiau ši veikla veikiausiai neturi tiesioginio poveikio
paukščiams ar kitai biologinei įvairovei, išskyrus dirvožemio
mikroorganizmus ir gal būt dirvožemio makrobiotą.

.
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SVARBIAUSI REZULTATAI: 
OFICIALIŲ STATISTINIŲ RODIKLIŲ PASKELBIMAS 
EUROPOS SĄJUNGOS STATISTIKOS TARNYBAI 

EUROSTAT

Nuo 2016 m. ES 
statistikos 

valdybos Eurostat 
portale talpinama
informacijos apie 
Lietuvos Kaimo 

paukščių 
populiacijų 

indikatoriaus 
reikšmes

Lietuva šiais metais tapo 
Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO; angl. 

OECD) nare. Stojimo 
sutartyje yra numatyta tiekti 

paukščių populiacijų 
indikatorių metines 

reikšmes. KPPI teikiamas
nuo 2018 m. Miškų 

paukščių populiacijų 
indikatorių (MPPI) reikėtų 

teikti kuo greičiau.
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Papildoma informacija:

� Paukščių paveikslai: LOD ir S. Karalius

� Tyrėjai-savanoriai, kurių duomenys panaudoti šiame darbe 
(1994-2017):

E. Adomaitis, V. Adomonis, D. Anuškevičius, J. Arbačiauskas, G. Baublys, G. 
Brazaitis, M. Bružas, A. Butleris, A. Čerkauskas, V. Dusevičius, G. Eigirdas, 
V. Eigirdas, V. Gudynienė (Enuksonaitė), O. Gaidamavičiūtė, R. Giedraitis, 
J. Gylytė, R. Jakaitis, M. Jankauskienė, V. Jusys, G. Herasimenkienė, M. 
Karlonas, V. Kilčauskas, R. Mackevičienė (Kiserauskaitė), L. Kučinskaitė, P. 
Kurlavičius, G. Laukaitis, M. Mackevičius, B. Maldūnienė, G. Matiukas, S. 
Minkevičius, J. Miškinis, A. Naudžius, D. Norkūnienė, N. Padleckis, E. 
Pakštytė, G. Petkus, R. Petrauskaitė, Ž. Preikša, R. Pučinskas, G. Riauba, 
S. Rumbutis, V. Stanevičius, B. Stukienė, L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė, T. 
Špiliauskas, I. Vaičiūnaitė, Š. Vainauskas, L. Vaitkūnaitė, K. Valinčienė.
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