2016 METAIS NAUDOTOS GAUDYKLĖS PAUKŠČIAMS GAUDYTI
2016 m. Ventės Rage paukščių gaudymui naudotos šešios pagrindinės gaudyklės:
ZIGZGAG-1 = Zigzaginė gaudyklė Nr.1 - 2016-04-12 - 2016-11-07;
ZIGZGAG-2 = Zigzaginė gaudyklė Nr.2 - 2016-03-29 - 2016-11-08;
ZIGZGAG-3 = Zigzaginė gaudyklė Nr.3 - 2016-04-11 - 2016-11-07;
ZIGZGAG-5 = Zigzaginė gaudyklė Nr.5 - 2016-03-30 - 2016-11-09;
MAŽOJI-2 = Mažoji gaudyklė Nr.2 - 2016-03-30 - 2016-11-08;
ŽEMUTINĖ = Didžioji žemutinė gaudyklė - 2016-04-02 - 2016-11-09.

Ventės Rago ornitologinės stoties paukščių gaudyklių schema 2016 m.
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.1
(Gaudyklė dirbo 2016-04-12 - 2016-11-07)
2016 m. sugauta 69 rūšių 16.726 paukščiai. Daugiausia sugauta:
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 7.143,
2. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 2.404
3. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 2.398,
4. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 1.152,
5. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 844,
6. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) - 452,
7. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 276,
8. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 266,
9. Ežerinių nendrinukių (Acrocephalus schoenobaenus) - 258,
10. Juodųjų zylių (Parus ater) – 152.
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 65 m., plotis 10 m.,
aukštis 5-6 m. Kamerų skaičius – 8 (4 kameros nukreiptos gaudyti paukščiams, skrendantiems
pietvakarių kryptimi ir 4 –šiaurės rytų kryptimi).
2015 m. gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas. Dabartinės
gaudyklės matmenys: ilgis 65 m. , plotis 10 m., aukštis – 6 m.

Zigzaginė gaudyklė Nr. 1, 2016-11-07 ©Vytautas Jusys
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.2
(Gaudyklė dirbo 2016-03-29 - 2016-11-08)
2016 m. sugauta 77 rūšių 9.989 paukščiai. Daugiausia sugauta:
1. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 3.415,
2. Didžiųjų zylių (Parus major) – 2.324,
3. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) - 956,
4. Šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 550,
5. Urvinių kregždžių (Riparia riparia) – 533,
6. Liepsnelių (Erithacus rubecula) - 272,
7. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 258,
8. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 251,
9. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) - 178,
10. Baltųjų kielių (Motacilla alba) – 161.
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).
2015m gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas. Dabartinės
gaudyklės matmenys: ilgis 40 m., plotis 10 m., aukštis – 6 m.

Zigzaginė gaudyklė Nr. 2, 2016-11-08 ©Vytautas Jusys
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.3
(Gaudyklė dirbo 2016-04-11 - 2016-11-07)
2016 m. sugauta 64 rūšių 6.454 paukščiai. Daugiausia sugauta:
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 2. 274,
2. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 1.162,
3. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 537,
4. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 485,
5. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 443,
6. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 375,
7. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 174,
8. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 169,
9. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 114,
10. Miškinių lipučių (Certhia familiaris) – 83.
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).
2015 m. gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas.
2016 m. gaudyta tik su keturiomis gaudyklės sekcijomis prie marių kranto. Matmenys: ilgis – 42 m.,
plotis 10 m., aukštis 6 m.

Zigzaginė gaudyklė Nr.3, 2015-06-20 ©Vytautas Jusys
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ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.5
(Gaudyklė dirbo 2016-03-30 - 2016-11-09)
2016 m. sugauta 57 rušių 6.600 paukščių. Daugiausia sugauta:
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 1.430,
2. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 1.055,
3. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 1.033,
4. Karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 1.006,
5. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 477,
6. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 216,
7. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 206,
8. Ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 205,
9. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 169,
10. Paprastųjų erškėtžvirblių (Prunella modularis) – 123,
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).
2015 m. gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas. Dabartinės
gaudyklės matmenys: ilgis 33 m , plotis 10 m., aukštis – 6 m.

Zigzaginė gaudyklė Nr. 5, 2016-03-30 ©Vytautas Jusys
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MAŽOJI GAUDYKLĖ Nr.2
(Gaudyklė dirbo 2015-03-30 - 2016-11-08)
2016 m. sugauta 46 rūšių 5.834 paukščiai. Daugiausia sugauta:
1. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 3.293,
2. Urvinių kregždžių (Riparia riparia) – 838,
3. Didžiųjų zylių (Parus major) – 423,
4. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 411,
5. Juodųjų zylių (Parus ater) – 208,
6. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 152,
7. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 103,
8. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 85,
9. Šiaurinių pilkųjų zylių (Parus montanus) – 52,
10. Šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 24.
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. Jos ilgis 20 m., plotis 11 m., aukštis 6 m.
2015 m. gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas. Dabartinės
gaudyklės matmenys: įėjimo plotis – 12 m., gaudyklės ilgis – 12 m., aukštis – 6 m.

Mažoji gaudyklė Nr. 2, 2016-03-30 ©Vytautas Jusys
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DIDŽIOJI ŽEMUTINĖ GAUDYKLĖ
(Gaudyklė dirbo 2016-04-02 - 2016-11-09)
2016 m. sugauta 93 rūšių 38.339 paukščiai. Daugiausia sugauta:
1. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 12.974,
2. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 9.317,
3. Didžiųjų zylių (Parus major) – 4.013,
4. Juodųjų zylių (Parus ater) – 3.366,
5. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 3.029,
6. Šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 1.463,
7. Alksninukų (Carduelis spinus) – 581,
8. Paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) – 534,
9. Pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 395,
10. Šiaurinių pilkųjų zylių (Parus montanus) – 318.
Gaudyklė įrengta 1978 m. pietrytinėje Ventės Rago dalyje ant marių kranto. Priekinėje gaudyklės
dalyje auga nedideli medžiai bei krūmai, yra iškastas nedidelis vandens telkinys. 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.
2015 m. gaudyklė renovuota - perstatytas naujas karkasas ir pasiūtas naujas tinklas. Dabartinės
gaudyklės matmenys: įėjimo plotis – 65 m., gaudyklės ilgis – 120 m., aukštis – 25 m. Tinklas
pakeliamas ir nuleidžiamas per 2 min. elektrinių gervių pagalba. Tai yra didžiausia paukščių
gaudyklė Pasaulyje.

Žemutinė didžiojigaudyklė, 2016-04-02 ©Vytautas Jusys

7

VORATINKLINĖS GAUDYKLĖS
(Gaudyklės (10-20 gaudyklių 12m. ilgio) dirbo 2016-01-01 – 2016-06-03 ir 2016-11-01-2016-1231). Vasarą ir rugsėjo – spalio mėn gaudyta tik epizodiškai su 1-2 tinklais.
2016 m. sugauta ir žieduota 92 rūšių 7.260 paukščių. Daugiausia sugauta:
1. Didžiųjų zylių (Parus major) – 1.155,
2. Liepsnelių (Erithacus rubecula) – 893,
3. Paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 643,
4. Paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 427,
5. Ilgauodegių zylių (Aegithalos caudatus) – 342,
6. Mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 270,
7. Žaliukių (Carduelis chloris) – 262,
8. Paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) – 254,
9. Alksninukų (Carduelis spinus) – 245,
10. Juodagalvių sniegenų (Pyrhula pyrrhula) – 242.

Geltonoji starta (Emberiza citrinella) voratinklinėje gaudyklėje. Ventės ragas, 2016-03-25 ©Vytautas Jusys
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