
PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMAS 2014 METAIS 
 
Ventės Rago ornitologinės stoties darbuotojai 2014 m. sužiedavo 129 rūšių 69 998 

paukščius (palyginimui, 2013 m. buvome apžiedavę 108 rūšių 59 721 paukštį). 2014 m. 
žiedavimo rezultatas yra 9-as pagal per metus apžieduotų paukščių kiekį nuo 1929 metų. 

Daugiausia 2014 m. sužieduota didžiųjų zylių (Parus major) – 17073, mėlynųjų 
zylių (Parus caeruleus) – 7550, paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 6911, ilgauodegių 
zylių (Aegithalos caudatus) – 6858, liepsnelių (Erithacus rubecula) – 6431, paprastųjų 
nykštukų (Regulus regulus) – 4121, karietaičių (Troglodytes troglodytes) - 1987, alksninukų 
(Carduelis spinus) – 1656, šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) - 1440, ankstyvųjų 
pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 1429, ežerinių nendrinukių (Acrocephalus 
schoenobaenus) – 1174, mažųjų krakšlių (Acrocephalus scirpaceus) – 1137, pilkųjų 
pečialindų (Phylloscopus collybita) – 1054, miškinių lipučių (Certhia familiaris) -  993, 
paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) - 978, juodgalvių devynbalsių (Sylvia atricapilla) –710, 
šiaurinių pilkųjų zylių (Parus montanus) - 507, sodinių devynbalsių (Sylvia borin) – 457, 
karklinių nendrinukių (Acrocephalus palustris) – 453, juodųjų strazdų (Turdus merula) – 405. 
Šios 20 rūšių sudarė 90,5 % visų 2014 m. sužieduotų paukščių. Kiti 108 rūšių paukščiai 
sudarė 6676 sužieduotus individus (9,5 %.). Sugauta nemažai retų paukščių. Keturios 
paukščių rūšys sužieduotos pirmą kartą nuo 1929 m. – paprastoji berniklė, juodakaklis naras, 
mažasis kragas ir bukauodegis plėšikas. 

Didžioji dauguma iš 2014 m. sužieduotų paukščių buvo suaugę ir jau skraidantys 
paukščiai. Neskraidantys jaunikliai (pull) sudarė nedidelę dalį – sužieduota 583 (0,8 %) 
inidividų. 

Paukščiai buvo gaudomi pagrindinėmis 5 gaudyklėmis. Zigzagine gaudykle Nr. 1 
sugauta 61 rūšies 7450 paukščių, Zigzagine gaudyklė Nr.2 – 62 rūšių 6570 paukščiai, 
Zigzagine gaudyklė Nr.3 – 54 rūšių 2056 paukščiai, Zigzagine gaudykle Nr.5 – 57 rūšių 4126 
paukščiai, Mažaja gaudykle Nr.2 – 41 rūšies 7338 paukščiai. Taip pat 2014 m. naudotomis 
voratinklinėmis gaudyklėmis sugauta ir sužieduota didžioji dalis 2014 m. sužieduotų paukščių 
- 103 rūšių 41539 (59,3 proc) paukščiai. Dėl statybininkų (projektuotojų) kaltės 2014 m. 
nebuvo įrengta didžioji Žemutinė gaudyklė. 

Per 2014 m. sugavome 123 paukščių žieduotų kitose šalyse (ar kitose paukščių 
žiedavimo stotyse) – 18-os  paukščių žiedavimo centrų: žiedai BRUSSELS – 4, BUDAPEST 
– 1, GDANSK – 11, HELGOLAND -  3, HIDDENSEE – 3, KAUNAS – 13, LONDON – 1, 
MADRID – 1, MATSALU – 12, MOSKVA – 7, OZZANO – 1, PARIS – 1, RIGA – 28, 
SEMPACH – 2, SLOVAKIA – 1, STOCKHOLM – 2, STAVANGER – 1, VALETTA - 1.  

Taip pat dar pavyko 377 kartus (272 paukščių) nuskaityti plastikinius žiedus ant 
paukščių kojų ar kaklų: BALTAS plastikinis žiedas ant kojos – 14 (12 paukščių), BALTAS 
plastikinis žiedas ant kaklo – 30 (12 paukščių), GELTONAS plastikinis žiedas ant kojos – 102 
(87 paukščių), GELTONAS plastikinis žiedas ant kaklo – 3 (2 paukščių), JUODAS plastikinis 
žiedas ant kaklo – 158 (97 paukščių), JUODAS plastikinis žiedas ant kojos – 12 (11 
paukščių), MĖLYNAS plastikinis žiedas ant kaklo – 33 (29 paukščių), MĖLYNAS plastikinis 
žiedas ant kojos – 9 (9 paukščių), ŽALIAS plastikinis žiedas ant kojos – 2 (2 paukščių), 
ŽALIAS plastikinis žiedas ant kaklo – 6 (5 paukščių), RAUDONAS plastikinis žiedas ant 
kojos – 5 (4 paukščių) ir ĮVAIRŪS plastikiniai žiedai ant kojų – 3 (2 paukščių). 
 2014 m. Ventės Rago ornitologinėje stotyje paukščius žiedavo ornitologinės stoties 
darbuotojai ir žieduotojai mėgėjai: Vytautas Eigirdas (sužiedavo 24 166 paukščius), Vytautas 
Jusys (23 874), Regina Rangienė (17 347), Wohwinkel Reinhard (2 690), Ingrida Meškinytė 
(962), Sigita Anulevičiūtė (542), Mindaugas Kavaliauskas (343), Kristina Jusienė (58) ir 
Julius Morkūnas (16 paukščių)  

 


