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PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMAS 2015 METAIS 
 

Ventės Rago ornitologinės stoties darbuotojai 2015 m. sužiedavo 141 rūšies 82.453 

paukščius ir šikšnosparnius (133 rūšių 81.642 paukščius (palyginimui, 2014 m. buvome apžiedavę 

129 rūšių 69.998 paukščius) ir  8 rūšių 819 šikšnosparnių. 2015 m. žiedavimo rezultatas yra 5-as 

pagal per metus apžieduotų paukščių kiekį nuo 1929 metų. 

Daugiausia 2015 m. sužieduota paprastųjų varnėnų (Sturnus vulgaris) – 25.879, mėlynųjų 

zylių (Parus caeruleus) – 11.598, juodųjų zylių (Parus ater) – 9.891, didžiųjų zylių (Parus major) – 

7.771, liepsnelių (Erithacus rubecula) – 3.621, urvinių kregždžių (Riparia riparia) – 2.967, 

šelmeninių kregždžių (Hirundo rustica) – 2.790, karietaičių (Troglodytes troglodytes) – 2.482, 

alksninukų (Carduelis spinus) – 2.416, paprastųjų nykštukų (Regulus regulus) – 1.365, paprastųjų 

kikilių (Fringilla coelebs) – 1.039, ankstyvųjų pečialindų (Phylloscopus trochilus) – 794, žaliukių 

(Carduelis chloris) – 706, pilkųjų pečialindų (Phylloscopus collybita) – 697, ežerinių nendrinukių 

(Acrocephalus schoenobaenus) – 562, baltųjų kielių (Motacilla alba) – 305, paprastųjų 

erškėtžvirblių (Prunella modularis) – 305, langinių kregždžių (Delichon urbicum) – 298, rudųjų 

devynbalsių (Sylvia communis) -262, mažųjų krakšlių (Acrocephalus scirpaceus) – 254. Šios 20 

rūšių sudarė 93,1 % visų 2015 m. sužieduotų paukščių. Kiti 113 rūšių paukščiai sudarė 5.629 

sužieduotus individus (6,9 %.). Sugauta nemažai retų rūšių paukščių. Dvi paukščių rusys suzieduota 

pirmą kart ą nuo 1929 m. – liepsnotoji pelėda ir 2015 m. gruodžio 24 Ventės rage sugavome naują 

paukščių rūšį Lietuvai – juodagurklį erškėtžvirblį (Prunella atrogularis). 

Didžioji dauguma iš 2015 m. sužieduotų paukščių buvo suaugę ir jau skraidantys 

paukščiai. Neskraidantys jaunikliai (pull) sudarė nedidelę dalį – sužieduota 444 (0,5 %) individai. 

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

70 rūšių 7.135 paukščiai, Zigzagine gaudyklė Nr.2 – 74 rūšių 11.599 paukščiai, Zigzagine gaudyklė 

Nr.3 – 60 rūšių 3.908 paukščiai, Zigzagine gaudykle Nr.5 – 60 rūšių 5.704 paukščiai, Mažaja 

gaudykle Nr.2 – 54 rūšių 6.922 paukščiai, Didžiaja žemutine gaudykle – 88 rūšių 39.991 paukštis. 

Taip pat 2014 m. naudotomis voratinklinėmis gaudyklėmis sugauta ir sužieduota 89 rūšių 5.529 

paukščiai.  

Per 2015 m. sugavome 124 paukščių žieduotų kitose šalyse (ar kitose paukščių žiedavimo 

stotyse) – 17-os  paukščių žiedavimo centrų: žiedai ARNHEM – 1, ATHENS – 1, BRUSSELS – 2, 

GDANSK – 13, HELGOLAND -  1, HELSINKI – 13, HIDDENSEE – 5, JERSEY – 1, KAUNAS – 

37, MATSALU – 9, MOSKVA – 16, OZZANO – 3, PARIS – 4, PRAHA – 1, RIGA – 14, 

STOCKHOLM – 2, STRAZBOURG - 1.  

Taip pat dar pavyko 180 kartų nuskaityti plastikinius žiedus ant paukščių kojų ar kaklų. 

2015 m. Ventės Rago ornitologinėje stotyje paukščius žiedavo ornitologinės stoties darbuotojai 

ir žieduotojai mėgėjai: Vytautas Jusys žiedavo 270 dienų ir sužiedavo 28.746, Vytautas Eigirdas 

žiedavo 240 dienų ir sužiedavo 25.837, Regina Rangienė žiedavo 164 dienas ir sužiedavo 21.792, 

Stefan  Höpfel žiedavo 8 dienas ir sužiedavo 1.226, Mindaugas Kavaliauskas žiedavo 2 dienas ir 

sužiedavo 982, Sigita Janulevičiūtė žiedavo 13 dienų ir sužiedavo 727, Thomas Brückmann žiedavo 

3 dienas ir sužiedavo 664, Kristina Jusienė žiedavo 3 dienas ir sužiedavo 514, Gintarė Grašytė 

žiedavo 2 dienas ir sužiedavo 450, Kristina Valinčienė žiedavo 6 dienas ir sužiedavo 420 ir Ingrida 

Meškinytė žiedavo 4 dienas ir sužiedavo 284. 

 

 

 

 

 


