
PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMAS 2013 METAIS 
 

Ventės Rago ornitologinės stoties darbuotojai 2013 m. sužiedavo 108 rūšių 59721 

paukštį. Daugiausia 2013 m. sužieduota didžiųjų zylių (Parus major) – 27923, mėlynųjų zylių 

(Parus caeruleus) – 9362, paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 6055, liepsnelių (Erithacus 

rubecula) – 2343, juodųjų zylių (Parus ater) – 1440, paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) - 

1425, karietaičių (Troglodytes troglodytes) - 1402, šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) - 

1052, paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 947, alksninukų (Carduelis spinus) – 913, 

ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) -786, paprastųjų čimčiakų (Carduelis flammea) 

– 597, pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 567, žaliukių (Carduelis chloris) – 504, 

rudųjų devynbalsių (Sylvia communis) – 376, juodgalvių devynbalsių (Sylvia atricapilla) – 372, 

ežerinių nendrinukių (Acrocephalus schoenobaenus) – 312, mažųjų krakšlių (Acrocephalus 

scirpaceus) – 215, karklinių nendrinukių (Acrocephalus palustris) – 208, baltųjų kielių 

(Motacilla alba) – 200. Kiti 87 rūšių paukščiai sudarė 2721 apžieduotą individą. Sugauta 

nemažai retų paukščių. Dvi paukščių rūšys sužieduotos pirmą kartą nuo 1929 m. – žvirblinė 

pelėda ir tetervinas. 

Didžioji dauguma iš 2013 m. sužieduotų paukščių buvo suaugę ir jau skraidantys 

paukščiai. Neskraidantys jaunikliai (pull) sudarė tik menką dalį – sužieduota 19 inidividų.   

Paukščiai buvo gaudomi pagrindinėmis 6 gaudyklėmis. Zigzagine gaudykle Nr. 1 

sugauta 64 rūšių 6899 paukščiai, Zigzagine gaudyklė Nr.2 – 61 rūšies 4339 paukščiai, 

Zigzagine gaudyklėe Nr.3 – 58 rūšių 5109 paukščiai, Zigzagine gaudykle Nr.5 – 52 rūšių 3565 

paukščiai, Mažaja gaudykle Nr.2 – 42 rūšių 5443 paukščiai, Žemutine gaudyke – 52 rūšių 

31002 paukščiai. Taip pat 2013 m. naudotomis voratinklinėmis gaudyklėmis sugauta ir 

sužieduota 63 rūšių 3665 paukščiai. 

Per 2013 m. sugavome 140 paukščių žieduotų kitose šalyse (ar kitose paukščių 

žiedavimo stotyse) – septyniolikos  žiedavimo centrų: žiedai ARNHEM– 11, BRATISLAVA – 

1, BRUSSELS – 28, BUDAPEST – 1, GDANSK – 20, HELGOLAND -  2, HELSINKI – 3, 

HIDDENSEE – 1, KAUNAS – 7, MATSALU – 16, MOSKVA – 15, OZZANO – 2, PARIS – 

4, PRAHA – 2, RADLFZELL – 1, RIGA – 23, STOCKHOLM – 3.  

Taip pat dar pavyko54 kartus nuskaityti plastikinius žiedus ant paukščių kojų ar kaklų: 

BALTAS plastikinis žiedas – 22, GELTONAS plastikinis žiedas -  9, JUODAS plastikinis 

žiedas – 15, MĖLYNAS plastikinis žiedas – 4, RAUDONAS plastikinis žiedas – 2 ir ŽALIAS 

plastikinis žiedas - 2 

 2013 m. Ventės Rago ornitologinėje stotyje paukščius žiedavo ornitologinės stoties 

darbuotojai ir žieduotojai mėgėjai: Vytautas Jusys (sužiedavo 21189 paukščius), Regina 

Rangienė (20279), Vytautas Eigirdas (14559), Daniel Comte (1356), Ingrida Meškinytė (656), 

Mindaugas Kavaliauskas (514), Tomas Brückmann (460), Kristina Jusienė (342), Julius 

Morkūnas (220) ir Leonas Jezerskas (149 paukščius). 

 

 

 

 


