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Paukščių tyrimai
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Paukščių stebėjimų organizavimas



rūpintis Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų gyvenamųjų vietų apsauga bei globa;

organizuoti ir vykdyti paukščių mokslinius ir kitus tyrimus bei jų stebėseną;

skatinti draugijos narių gamtosauginę, šviečiamąją ir mokslinę veiklą paukščių apsaugos 
srityje, gilinti jų žinias, gerinti tiriamojo darbo įgūdžius;

informuoti visuomenę apie naujausius pasiekimus ornitologijoje ir paukščių apsaugoje, apie 
Lietuvos paukščių apsaugos problemas bei galimus jų sprendimo būdus;

kurti ir teikti siūlymus dėl paukščių apsaugos ir racionalaus jų naudojimo valstybinėms ir 
kitoms institucijoms bei piliečiams ir rūpintis jų įgyvendinimu;

kurti ir remti paukščių tyrimo bei jų apsaugos programas, ruošti projektus ir, esant reikalui, 
jų ekspertizes, pasitelkiant ekspertus iš Lietuvos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų;

organizuoti konferencijas, pasitarimus, diskusijas, seminarus, paukščių apsaugos ir svarbių 
teritorijų išsaugojimo akcijas ir kitus renginius;

bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių įvairiomis institucijomis bei asociacijomis, 
dalyvauti jų veikloje;

dalyvauti tarptautiniuose gamtosauginiuose ir moksliniuose renginiuose ir programose bei
projektuose.





Paukščių ir jų buveinių
apsauga 2021 m.

• ES LIFE programos finansuojamas projektas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų
pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE-
TERNS

• ES LIFE programos finansuojamas projektas „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų
tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“ LWfG LIFE Climate (nuo 2020 m. 
spalio mėn.)

• Sutartis su ŽŪM dėl tyrimo „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių
populiacija žemės ūkio naudmenose 2020-2022 metais“ nustatymo ir biologinės
įvairovės kaitos vertinimas paslaugų (nuo 2020 m. birželio mėn.)

• Sutartis su AM „Pilkosios kurapkos (Perdix perdix L.) apsaugos plano parengimas“ 
(nuo 2020 m. lapkričio mėn.)

• „IKI“ paramos sutartis (nutrauktas finansavimas 2015 m.): 3 tikslinės rūšys -
žalvarnis, kukutis, uralinė pelėda, papildomai d. dančiasnapis – tęsiamas dėl
sutaupytų lėšų

• Baltic Sea Conservation Foundation finansuojamas projektas „Svencelės pelkės
apsaugos būklės gerinimas “   

• Baltic Sea Conservation Foundation finansuojamas projektas „Jūrinių paukščių
priegaudos sumažinimo projektas“ – partnerystėje su BirdLife – tęsiamas

• Sutartis su VSTT „Dėl Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių inventorizacijos“: 
juodasis peslys, pempė, kurapka

• „Metų paukščio“ – paprastasis purplelis, akcija
• Įprastų kaimo paukščių stebėsena danų ūkiuose „Inglebity“
• VEJ tyrimai ir monitoringas
• Ornitologinė ekspertizė planuojant medžių kirtimus paukščių veisimosi metu
• Nykstančių miško paukščių perimviečių įrengimas ir stebėsena: ereliams

žuvininkams ir juodiesiems gandrams, įvairių pelėdų rūšims, klykuolėms
• Čiurlių apsauga (viešinimas) 
• Žvirblinių paukščių globa
• Dalyvavimas Žuvininkystės ir Kaimo plėtros programų svarstymuose
• Kartu su BirdLife darbuotojais su paukščių apsauga susijusių ES teisinių bei

pozicinių dokumentų aptarimai, t.p. lobizmas nacionaliniu lygmeniu
• Dalyvavimas oficialiuose AM posėdžiuose
• Visuomenės konsultavimas ir jų skundų perdavimas atsakingoms institucijoms



Paukščių apsaugos
viešinimas 2021 m.

• LOD portalas ir „ LIFE-TERNS“
• LOD FB paskyra, LOD „grupė“ 
• YouTube kanalas
• Žurnalas „Paukščiai“
• „Metų paukščio“ ir kitų paukščių apsaugos akcijos žiniasklaidoje
• Renginiai visuomenei (tradiciniai LOD renginiai - paukščių palydos šalies

mastu, „Ralis“, „Žalia varna“, renginiai bei stendai Vilniaus m., renginiai
švietimo įstaigose („Spring Alive“ ) ir kt. organizacijoms

• LIFE-TERNS projekto paroda VSTT Nacionaliniame lankytojų centre ir LIFE-
TERNS aplikacija bei kompiuterio ir telefono užsklandos

• LIFE-TERNS projekto filmo nacionaliniuose TV kanaluose demonstravimas 
bei dviejų klipų parengimas ir demonstravimas

• Interreg projekto foto paroda po projekto pabaigos – Lietuvos ir Lenkijos
vietose

• Leidiniai (lankstukai, keturi kalendoriai)
• Įvairios žiniasklaidos priemonės (TV reportažai, radijo laidos, internetinė 

media ir kt.)
• Oficialių valstybinių institucijų (ne tik gamtosauginių) ir privačių įmonių 

informavimas gamtosaugos klausimais
• Asmeniniai kontaktai su visuomene telefonu ir el.paštu



Draugijos narių pritraukimas 2021 m. 
• LOD narių visuotinis susirinkimas
• Lietuvos perinčių paukščių atlaso darbų vykdymas
• Renginiai visuomenei – „Žalia varna“, „Rudeninės paukščių palydos“, paukščių stebėtojų ralis „Kuršių marios-2021“
• Leidiniai visuomenei (projektų kalendoriai, stalinis kalendorius)
• Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas, Klubas 250
• Paukščių globos iniciatyvos (lesinimas žiemą ir kt. paukščiams, pagalba tvarkantar įrengiant dirbtines lizdavietes, kt.)
• Viešinimo akcijos („Paukščiai prie mano namų“, „Metų paukštis“, kt.)
• LOD portalas, forumas, FB „draugai“
• Paukščių stebėjimo duomenų informacinė sistema, retų paukščių stebėjimai LOD portale
• Individualus bendravimas



Paukščių tyrimai
2021 m.

• Žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos – IKI iniciatyva

• Papildomos rūšys: d. dančiasnapis, lututė (IKI), pelėsakalis (LIFE) 

• Žiemojančių vandens paukščių apskaita

• Įprastų kaimo kraštovaizdžio paukščių stebėsena

• Metų paukščio (paprastasis purplelis) akcija

• VEJ poveikis paukščiams (monitoringas, tyrimai) 

• LOFK/retų rūšių/fenologiniai stebėjimai

• Žvejybos jūroje įtaka vandens paukščiams

• Stebėsena bei tyrimai LIFE projektų metu

• Paukščių fenologija

• LPPA duomenų rinkimas

• Juodojo peslio, pempės ir kurapkos tyrimai (2019-2021 m. sutartis su VSTT)



Lobizmas ir ekspertizė 
2021 m.

• Saugomų teritorijų, miškų apsauga, PAST apsaugos tikslai (ekspertizė
per PAV, ST direkcijų, VSTT konsultavimas, miškotvarkos projektus ir
pan.)

• Bendros lobistinės veiklos su kitomis gamtinėmis NVO miškų, žemės
ūkio, PAV bei Nacionalinės pažangos strategijos klausimais

• Padidintos svarbos saugomų rūšių sąrašai (EK mastu)

• Diskusijos dėl paukščių apsaugos priemonių finansavimo, 
panaudojant ES Struktūrinių fondų lėšas

• Paukščių žuvimo žvejybos tinkluose problematikos aptarimas

• Paukščių apsauga įgyvendinant KPP priemones

• Lobizmas EK lygmeniu paukščių bei biologinės įvairovės klausimais
(tiesiogiai ir per BirdLife sekretoriatą)

• Konsultacijos ir ekspertizė dėl Saugomų rūšių informacinės
sistemos/SRIS

• Ornitologinė ekspertizė planuojant želdinių kirtimus paukščių 
veisimosi metu

• Ekspertizė dėl biologinės įvairovės apsaugos VEJ plėtros planavimo 
metu



Tarptautinis
bendradarbiavimas 2021 m.

• Duomenys europiniam „Įprastų paukščių indeksui“

• Dalyvavimas Buveinių ir Paukščių direktyvos tikslinės darbo grupės veikloje (BHDTF)

• Žemės ūkio tikslinės darbo grupės (ATF) konsultavimas

• Dalyvavimas Jūrinių paukščių apsaugos darbinės grupės (MTF) veikloje

• BirdLife klausimynai

• EK klausimynai

• BirdLife Europos padalinio konsultacijos

• LOD finansinis įnašas formuojant BirdLife biudžetą

• Tarptautinio ES LIFE programos finansuojamo projekto „Mažosios žąsies
svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos - LWfG LIFE 
Climate“ įgyvendinimas su 8 penkių šalių partneriais bei tarptautine Migruojančių 
vandens paukščių apsaugos organizacija „AEWA“

• Bendros projekto paraiškos ES LIFE finansiniam mechanizmui su 8 penkių šalių 
(Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Rumūnijos, Graikijos) partneriais rengimas



Paukščių stebėjimų 
propagavimas 
2021 m. 

• Paukščių stebėjimai LOD portale ir
fenologijos informacinėje sistemoje,

• LOFK

• Paukščių stebėtojų ralis „Kuršių marios“

• Žurnalas „Paukščiai“

• Klubas 250

• „Paukščių palydos“

• „Spring Alive“ – fenologija

• Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas

• LPPA

• „Metų paukščio – paprastojo purplelio 
akcija“



Komercinė
veikla/prekyba

• Žurnalas „Paukščiai“

• BirdLife partnerystės paukščių ženkleliai

• Ankstesniais metais išleisti kt. leidiniai
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