2013 METAIS NAUDOTOS GAUDYKLĖS PAUKŠČIAMS GAUDYTI
2013 m. Ventės Rage paukščių gaudymui naudotos šešios pagrindinės gaudyklės:

Ventės Rago ornitologinės stoties paukščių gaudyklių schema 2013 m.

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.1
(2013-04-15 - 2013-11-12)
Sugauta 64 rūšių 6899 paukščių. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (2835), liepsnelių (765),
karietaičių (596), mėlynųjų zylių (375), paprastųjų varnėnų (366), ankstyvųjų pečialindų (267),
pilkųjų pečialindų (249), ežerinių nendriukių (214), paprastųjų nykštukų (207), rudųjų
devynbalsių (107).
Gaudyklė įrengta 1982 m. ant Kuršių marių kranto nendryne su retais krūmais ir skirta daugiau
gaudyti nendrynų paukščiams (nendrinukėms, krakšlėms, nendrinėms startoms, remėzoms), o
migracijų metu ir kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams. Gaudyklės ilgis 76 m., plotis 10 m.,
aukštis 5-6 m. Kamerų skaičius – 8 (4 kameros nukreiptos gaudyti paukščiams, skrendantiems
pietvakarių kryptimi ir 4 –šiaurės rytų kryptimi).

©Vytautas Jusys

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.2
(2013-04-17 - 2013-11-15)
Sugauta 61 rūšies 4339 paukščiai. Daugiausia sugauta varnėnų (2286), šelmeninių kregždžių
(940), urvinių kregždžių (149), didžiųjų zylių (137), baltųjų kielių (104), liepsnelių (100),
ankstyvųjų pečialindų (73), rudųjų devynbalsių (68), karietaičių (62), juodgalvių devynbalsių
(49).
Gaudyklė įrengta 1983 m. ant Kuršių marių kranto prie administracinio ornitologinės stoties pastato
ir skirta gaudyti atvirų vietų paukščiams – kregždėms, varnėnams, kielėms, o migracijų metų ir
kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams. Gaudyklės ilgis 40 m., plotis 11 m., aukštis 6 m. Kamerų
skaičius – 5 (trys kameros nukreiptos gaudyti paukščiams skrendantiems pietvakarių kryptimi ir dvi šiaurės rytų kryptimi).
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.3
(2013-04-16 - 2013-11-12)
Sugauta 58 rūšių 5109 paukščiai. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (2206), paprastųjų
varnėnų (393), paprastųjų nykštukų (387), mėlynųjų zylių (372), liepsnelių (351), karietaičių
(229), ankstyvųjų pečialindų (163), pilkųjų pečialindų (137), ežerinių nendrinukių (85), rudųjų
devynbalsių (77), paprastųjų čimčiakų (77).
Gaudyklė įrengta 1984 m. ant Kuršių marių kranto drėgnuose krūmynuose su didesnių medžių
guotais ir skirta daugiau gaudyti miško paukščiams – liepsnelėms, karetaitėms, pečialindoms,
devynbalsėms, zylėms ir kitiems paukščiams. Gaudyklės ilgis 100 m., plotis 10 m., aukštis 6 m.
Kamerų skaičius 11 (6 kameros nukreiptos gaudyti paukščiams skrendantiems pietvakarių kryptimi ir
5 – šiaurės rytų kryptimi).
2013 m. gaudyta tik su trimis gaudyklės sekcijomis prie marių kranto.
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.5
(2013-04-10 - 2013-11-15)
Apžieduota 52 rušių 3565 paukščiai. Daugiausia sugauta liepsnelių (887), didžiųjų zylių (706),
karetaičių (493), paprastųjų nyštukų (255), ankstyvųjų pečialindų (230), juodagalvių
devynbalsių (113), pilkųjų pečialindų (100), sodinių devynbalsių (90), paprastųjų erškėtžvirblių
(88), paprastųjų varnėnų (82).
Gaudyklė įrengta 1996 m. sausesnėje vietoje, apaugusioje daugiausia erškėčiais, šeivamedžiais,
ievomis ir kitais krūmokšniais bei skirta gaudyti miško ir krūmynų paukščiams – liepsnelėms,
erškėtžvirbliams, karetaitėms, nykštukams, pečialindoms, devynbalsėms ir kt. gaudyklės ilgis 25 m.,
plotis 10 m. aukštis 6 m. kamerų skaičius – 4 (dvi nukreiptos šiaurės vakarų ir dvi pietryčių kryptimi).
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MAŽOJI GAUDYKLĖ Nr.2
(2013-05-07 - 2013-11-15)
Sugauta ir žieduota 42 rūšių 5443 paukščiai. Daugiausia varnėnų (2888), didžiųjų zylių (1946),
mėlynųjų zylių (296), juodųjų zylių (63), baltųjų kielių (37), paprastųjų čimčiakų (34),
paprastųjų kikilių (18), šiaurinių kikilių (18), šelmeninių kregždžių (15), ankstyvųjų pečialindų
(14).
Gaudyklė įrengta 1996 m. ant marių kranto prie švyturio. Gaudyklės viduje paukščiams privilioti
auga šermukšnis. Šia gaudykle daugiausia gaudoma vasarą migruojantys varnėnai, o rudenį pučiant
stipresniam pietų vėjui ir įvairių rūšių zylės. Su šia gaudykle paukščiai Ventės rage gaudomi ištisus
metus. Jos ilgis 20 m., plotis 11 m., aukštis 6 m.
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ŽEMUTINĖ DIDŽIOJI RYBAČIO TIPO GAUDYKLĖ
(2013-08-27 - 2013-11-18)
Sugauta ir žieduota 52 rūšių 31002 paukščiai. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (18682),
mėlynųjų zylių (8193), juodųjų zylių (1319), paprastųjų kikilių (1238), paprastųjų čimčiakų
(472), žaliukių (313), šiaurinių kikilių (92), juodųjų strazdų (85), šelmeninių kregždžių (61),
alksninukų (57).
Gaudyklė įrengta 1978 m. pietrytinėje Ventės Rago dalyje ant marių kranto. Priekinėje gaudyklės
dalyje auga nedideli medžiai bei krūmai, yra iškastas nedidelis vandens telkinys. Šia gaudykle
paukščiai dažniausiai gaudomi nuo rugpjūčio pabaigos iki lapkričio vidurio. Dažniausiai pagaunama
įvairių rūšių zylės, alksninukai, kikiliai. Gaudyklė turi viena paukščių surinkimo kamerą. Gaudyklės
stulpų aukštis - iki 25 metrų. Gaudyklės plotis – 69 m., ilgis 113 m.Tai yra didžiausia paukščių
gaudyklė pasaulyje. Tinklas pakeliamas ir nuleidžiamas per 60-70 sek. elektrinių gervių pagalba.
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VORATINKLINĖS GAUDYKLĖS
(2012-01-01 - 2012-12-31)
Sugauta ir žieduota 64 rūšių 3665 paukščiai. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (1410),
alksninukų (842), liepsnelių (178), žaliukių (155), paprastųjų kikilių (118), juodgalvių
devynbalsių (73), juodųjų strazdų (60), mėlynųjų zylių (33), mažųjų krakšlių (31), paprastųjų
nykštukų (30).
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