PAUKŠČIŲ IR ŠIKŠNOSPARNIŲ ŽIEDAVIMAS 2016 METAIS
Ventės Rago ornitologinės stoties darbuotojai 2016 m. sužiedavo 135 rūšių 93.178
paukščius ir šikšnosparnius (127 rūšių 91.587 paukščius ir 8 rūšių 1.591 šikšnosparnį). 2016 m.
žiedavimo rezultatas yra 3-as pagal per metus apžieduotų paukščių kiekį nuo 1929 m.
Daugiausia 2016 m. sužieduota didžiųjų zylių (Parus major) – 18.762, paprastųjų varnėnų
(Sturnus vulgaris) – 18.364, mėlynųjų zylių (Parus caeruleus) – 17.752, ilgauodegių zylių
(Aegithalos caudatus) – 7.807, juodųjų zylių (Parus ater) – 3.863, liepsnelių (Erithacus rubecula) –
3.523, karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 3.014, šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) –
2.083, pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 1.528, paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) –
1.433, urvinių kregždžių (Riparia riparia) – 1.432, ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) –
935, paprastųjų kikilių (Fringilla coelebs) – 934, alksninukų (Carduelis spinus) – 837, šiaurinių
pilkųjų zylių (Parus montanus) – 550, ežerinių nendrinukių (Acrocephalus schoenobaenus) – 446,
juodagalvių devynbalsių (Sylvia atricapilla) - 437, mažųjų krakšlių (Acrocephalus scirpaceus) –
465, žaliukių (Carduelis chloris) – 401, juodagalvių sniegenų (Pyrrhula pyrrhula) - 398. Šios 20
rūšių sudarė 92,7 % visų 2016 m. sužieduotų paukščių. Kiti 107 rūšių paukščiai sudarė 6.678
sužieduotus individus (7,3 %.).
2016 m. sužieduota 8 rūšių 1.591 šikšnosparnis: Natuzijaus šikšniukų (Pippistrellus
nathusii) – 1.500, sopraninių šikšniukų (Pippistrellus pygmaeus) – 50, šikšniukų nykštukų
(Pippistrellus pipistrellus) – 20, dvispalvių plikšnių (Vespertilio murinus) – 4, rudųjų nakvišų
(Nyctalus noctula) – 3, šiaurinių šikšnių (Eptesicus nilsonii) – 3, rudųjų ausylių (Plecotus auritus) –
1, europinių plačiausių (Barbastella barbastellus) - 1
Sugauta nemažai retų rūšių paukščių – lutučių (Aegolius funereus) – 4, geltongalvių kielių
(Motacilla citreola) – 8, kalninių kielių (Motacilla cinerea) – 1, vandeninių strazdų (Cinclus
cinclus) – 14, sibirinių erškėtžvirblių (Prunella montanella) – 3, mėlyngurklių (Luscinia svecica) –
3, meldinių nendrinukių (Acrocephalus paludicola) – 89, sodinių nendrinukių (Acrocephalus
dumetorum) – 30, mažųjų tošinukių (Iduna caligata) – 2, nykštukinių pečialindų (Phylloscopus
proregulus) – 2, geltonbruvių pečialindų (Phylloscopus inornatus) – 11, šiaurinių pilkųjų pečialindų
(Phylloscopus collybita tristis) – 2, baltabruvių nykštukų (Regulus ignicapillus) – 39, ūsuotųjų zylių
(Panurus biarmicus) – 68, plėšriųjų medšarkių (Lanius excubitor) – 4, geltonsnapių čivylių
(Carduelis flavirostris) – 2, mažųjų startų (Emberiza pusilla) – 1. Viena paukščių rūšis suzieduota
pirmą kartą nuo 1929 m. – didysis baltasis garnys (Egretta alba) – sužieduoti 2 individai.
Didžioji dauguma iš 2016 m. sužieduotų paukščių buvo suaugę ir jau skraidantys
paukščiai. Neskraidantys jaunikliai (pull) sudarė nedidelę dalį – sužieduota 178 individai.
Paukščiai buvo gaudomi pagrindinėmis 6 gaudyklėmis. Zigzagine gaudykle Nr. 1 sugauta
69 rūšių 16.726 paukščiai, Zigzagine gaudyklė Nr.2 – 77 rūšių 9.989 paukščiai, Zigzagine gaudyklė
Nr.3 – 64 rūšių 6.454 paukščiai, Zigzagine gaudykle Nr.5 – 57 rūšių 6.600 paukščių, Mažaja
gaudykle Nr.2 – 46 rūšių 5.834 paukščiai, Didžiaja žemutine gaudykle – 93 rūši7 38.339 paukščiai.
Taip pat 2016 m. naudotomis voratinklinėmis gaudyklėmis sugauta ir sužieduota 92 rūšių 7.260
paukščių.
Per 2016 m. sugavome 115 paukščių žieduotų kitose šalyse (ar kitose paukščių žiedavimo
stotyse) – 19-os paukščių žiedavimo centrų. Žiedai ARNHEM – 2, BRUSSELS – 11, BUDAPEST
-1, GDANSK – 5, HELGOLAND - 1, HELSINKI – 5, HIDDENSEE – 2, JERSEY – 1, KAUNAS
– 15, LONDON – 1, MATSALU – 9, MINSK – 1, MOSKVA – 11, PARIS – 5, PRAHA – 3, RIGA
– 37, SAN SEBASTIAN – 1, SEMPACH – 3, SLOVAKIA - 1.

1

2016 m. per atstumą įvairiose Lietuvos vietose perskaityta 327 kartus (198 paukščių) spalviniai
žiedai ant kojų ar ant kaklo, bei metaliniai žiedai ant kojų.
2016 m. Ventės Rago ornitologinėje stotyje paukščius ir šikšnosparnius žiedavo ornitologinės
stoties darbuotojai ir žieduotojai mėgėjai: Vytautas Jusys žiedavo 284 dienas ir sužiedavo 26.988,
Vytautas Eigirdas žiedavo 229 dienas ir sužiedavo 26.916, Regina Rangienė žiedavo 166 dienas ir
sužiedavo 24.510, Kristina Jusienė žiedavo 250 dienų ir sužiedavo 4.102, Stefan Höpfel žiedavo 8
dienas ir sužiedavo 2.823, Ingrida Meškinytė žiedavo 5 dienas ir sužiedavo 1.801, Viktorija
Neliūbina žiedavo 19 dienų ir sužiedavo 1.792, Thomas Brückmann žiedavo 2 dienas ir sužiedavo
1.050, Sigita Eigirdienė žiedavo 35 dienas ir sužiedavo 909, Kristina Abariūtė žiedavo 4 dienas ir
sužiedavo 634, Mindaugas Kavaliauskas žiedavo 3 dienas ir sužiedavo 592, Antanas Petraška
žiedavo 1 dieną ir sužiedavo 363, Modestas Bružas žiedavo 4 dienas ir sužiedavo 308, Gediminas
Eigirdas žiedavo 4 dienas ir sužiedavo 270, Gintarė Grašytė žiedavo 1 dieną ir sužiedavo 86 ir
Julius Morkūnas žiedavo 1 dieną ir sužiedavo 33 paukščius.

Urvinės kregždės (Riparia riparia) ir šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) mažosios gaudyklės Nr.2 kameroje.
Ventės ragas, 2016-08-10 ©Vytautas Jusys
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