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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.1 
(Gaudyklė dirbo 2014-03-31 - 2014-11-17) 
 
 
2014 m. sugauta 61 rūšies 7451 paukštis. Daugiausia sugauta: 
1. Didžiųjų zylių (Parus major) - 1828, 
2.  Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 1234,  
3. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) - 926,  
4. Liepsnelių (Erithacus rubecula) - 906,  
5. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) - 446,  
6. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) - 329,  
7. Ežerinių nendriukių (Acrocephalus schoenobaenus) - 242,  
8. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) - 228,  
9. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) - 181,  
10. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) - 156. 
 
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). 
 

 
Zigzaginė gaudyklė Nr. 1, 2014-09-17 ©Vytautas Jusys 

 
 



ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.2 
(Gaudyklė dirbo 2014-04-02 - 2014-11-18) 
 

 
2014 m. sugauta 62 rūšių 6570 paukščių. Daugiausia sugauta: 
1. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 2022, 
2. Šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 1077,  
3. Paprastųjų nykštukų (Fringilla coelebs) – 707,  
4. Didžiųjų zylių (Parus major) - 658,  
5. Liepsnelių (Erithacus rubecula) -350, 
6. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) - 342,  
7. Urvinių kregždžių (Riparia riparia) - 222,  
8. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) - 167,  
9. Baltųjų kielių (Motacilla alba) - 164,  
10. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) - 129. 
 
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). 
 

 
Zigzaginė gaudyklė Nr. 2, 2014-10-10 ©Vytautas Jusys 

 



ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.3 
(Gaudyklė dirbo 2014-04-02 - 2014-11-17) 
 
 
Sugauta 54 rūšių  2056  paukščiai. Daugiausia sugauta: 
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 445, 
2. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 386, 
3. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 235,  
4. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 205, 
5. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 165, 
6. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 105,  
7. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 90, 
8. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 86,  
9. Ežerinių nendriukių (Acrocephalus schoenobaenus) – 38, 
10. Rudųjų devynbalsių (Sylvia communis) – 34. 

  
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). 
2014 m. gaudyta tik su trimis gaudyklės sekcijomis prie marių kranto. 
 

 
Zigzaginė gaudyklė Nr.3, 2014-10-03 ©Vytautas Jusys 



ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.5 
(Gaudyklė dirbo 2014-03-270 - 2014-11-19) 
 
 
Apžieduota 57 rušių 4125 paukščiai. Daugiausia sugauta: 
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 741, 
2. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 720, 
3. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 543,  
4. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 426,  
5. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 324, 
6. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 213, 
7. Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 189, 
8. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 180, 
9. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 170, 
10. Juodgalvių devynbalsių (Sylvia atricapilla) -77. 
 
 
Gaudyklė įrengta 1996 m. sausesnėje vietoje, apaugusioje daugiausia erškėčiais, 
šeivamedžiais, ievomis ir kitais krūmokšniais bei skirta gaudyti miško ir krūmynų paukščiams 
– liepsnelėms, erškėtžvirbliams, karietaitėms, 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). 
 
 

 
Zigzaginė gaudyklė Nr. 5, 2014-10-08 ©Vytautas Jusys 



MAŽOJI GAUDYKLĖ Nr.2 
(Gaudyklė dirbo 2014-03-28 - 2014-11-17) 
 
 
Sugauta ir žieduota 41 rūšių 7338 paukščiai. Daugiausia sugauta: 
1. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 2760, 
2. Didžiųjų zylių (Parus major) – 2203, 
3. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 1115, 
4. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 192, 
5. Juodųjų zylių (Parus ater) – 148, 
6. Šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 67, 
7. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 54, 
8. Šiaurinių pilkųjų zylių (Parus montanus) – 48, 
9. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 47. 
 
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. 
 
 

 
Mažoji gaudyklė Nr. 2, 2014-04-27 ©Vytautas Jusys 



VORATINKLINĖS GAUDYKLĖS 
(Gaudyklės dirbo 2014-01-01 - 2014-12-31) 
 
Sugauta ir žieduota 102 rūšių 41539 paukščiai. Daugiausia sugauta: 
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 11116, 
2. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 5518, 
3. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 4831, 
4. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 4175, 
5. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 2875, 
6. Alksninukų (Carduelis spinus) – 1654,  
7. Mažųjų krakšlių (Acrocephalus scirpaceus) – 1020, 
8. Paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) – 889, 
9. Ežerinių nendriukių (Acrocephalus schoenobaenus) – 885, 
10. Miškinių lipučių (Certhia familiaris) – 856. 

 
 

 Tulžys (Alcedo atthis) voratinklinėje 
gaudyklėje.  

Ventės ragas, 2014-10-04 ©Vytautas Jusys 

 
Ilgauodegės zylės (Aegithalos caudatus) 
varatinklinėje gaudyklėje.  
Ventės ragas, 2014-10-03 ©Vytautas Jusys 

 

 
Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) prie voratinklinės                         

gaudyklės. Klaipėdos r., 2014-07-06 ©Vytautas Eigirdas 

 


