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I. TYRIMO TERITORIJOS APRAŠYMAS 

 

1.1 Neries regioninis parkas 

 

1 pav. Neries regioninio parko ribos 

 

Neries regioninis parkas – saugoma gamtinė-kultūrinė sritis, abipus Neries upės, 

maždaug tarp Vilniaus ir Kernavės. Parkas įsikūręs trijose savivaldybėse: Vilniaus rajone, 

Elektrėnų savivaldybėje ir Trakų rajone. Plotas apima 100 km², miškai užima 87 % teritorijos. 

Parko direkcija įsikūrusi Dūkštose. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti ypač vertingą Neries 

vidurupio kilpų sistemą, vertingas miškingo Neries slėnio biocenozes, gausias kultūros 

vertybes. 



 
 

1.2 Verkšionių karjeras ir jį supanti teritorija 

 

2 pav. Tyrimo teritorijos – Verkšionių karjero ir apylinkių ribos  

 

Verkšionių karjero lokacija – vakarinėje Neries regioninio parko dalyje, dešiniajame 

Neries upės krante esančioje Neries kilpoje. Karjeras iš visų pusių apsuptas spygliuočių 

mišku, vyrauja pušynai su eglių priemaiša. Neries upės pakrantėje ir iškastų vandens telkinių 

pakraščiuose medžių bei krūmų įvairovė didesnė, sutinkama gluosnių, beržų, drebulių, karklų, 

pavienių ąžuolų ir  kt.. Aktyvi žvyro kasyba vis dar vykdoma tik rytinėje karjero dalyje, tuo 

tarpu visoje likusioje teritorijoje tiek vandens telkiniai, tiek ir atviros, žvyruotos buveinės, 

renaturalizuojasi – apauginėja sumedėjusia ir žoline augmenija, krūmais, o seklesni vandens 

telkinių pakraščiai turi pelkėjimo požymių.  

   Iškastų vandens telkinių pakrantės daug kur apaugę nendrių juostomis, kurios suteikia 

perėjimo vietas nendrynų ir vandens paukščiams. Karjerą supančių medynų amžius vyrauja 

nuo 30 iki 100 metų,  didesnę dalį miško sudaro pusamžiai medžiai.  



 
II. TYRIMO METODIKA 

 

3 pav. Stebėjimo monokliai. M.Karlono nuotrauka 

 

Siekiant kokybiškai ištirti Verkšionių karjero ir apylinkių ornitofaunos rūšinę sudėtį iš 

anksto buvo sudarytas tyrimų planas, suplanuoti preliminarūs maršrutai bei datos.  

   Kadangi pagrindinis tyrimų tikslas buvo sužinoti perinčią ornitofaunos sudėtį, todėl tyrimų 

laikotarpis fokusuotas į pavasario antrąją pusę ir vasaros pirmąją, kuomet sugrįžta, peri ir 

aktyviai vokalizuoja dauguma perinčių sparnuočių. Tyrimo laikotarpis apėmė 3 mėnesius, nuo 

2022 m. balandžio iki birželio mėnesio. Šiuo laikotarpiu buvo atliktos keturios apskaitos, 

daugiausiai fokusuotos į naktinius paukščius, smulkiuosius giesmininkus, tilvikinius, vandens 

paukščius ir plėšriuosius paukščius.  

Duomenų rinkimui naudota įranga ir kitos priemonės: 

 Įranga paukščių balsų transliavimui  

 Diktofonas  

 GPS imtuvas su atsarginiais elementais 

 Užrašų knygutė ir pieštukas – (technikos gedimo atvejui) 

 Detalus vietovės žemėlapis  

 Žibintuvėlis 

 Išmanusis telefonas  

 Žiūronai 

 Monoklis 



 
2.1. Naktinių paukščių tyrimo metodika 

 

4   pav. Naminė pelėda (Strix aluco). M.Karlono nuotrauka. 

 

Planuojant naktinių paukščių tyrimus Verkšionių karjere labiausiai fokusuotasi į 

naktinių vištelių rūšių (ilgasnapės, švygždos, plovinės, griežlės) paieškas, kurių aktyvumo 

pikas įprastai būna balandžio antroje pusėje, pastaruoju laikotarpiu minėti paukščiai sugrįžta 

iš žiemoviečių ir pradeda akvyviai vokalizuoti siekdami sudaryti poras. Taip pat buvo 

ieškoma ir pelėdinių paukščių. Kadangi tyrimai persidengia ir su kitų naktinių paukščių 

aktyvumo laiku, todėl šiomis apskaitomis buvo galima užfiksuoti ir kitus, labiau naktį ar 

vėlyvą vakarą aktyvius paukščius. Į tyrimo teritoriją buvo atvykstama 2 valandos iki 

saulėlydžio ir teritorijoje paukščiai fiksuojami iki 1 val. nakties, kuomet sumažėja aktyvumas 

ir apskaitos tampa nebetikslios. Tyrimo metu iki sutemų buvo vaikštoma po teritoriją ir 

registruojami visi vizualiai arba akustiškai registruoti paukščiai, tuo tarpu sutemus buvo 

pasirinkti 2 apskaitos taškai šiaurinėje ir pietinėje karjero dalyse ir juose stovinti akustiškai 

registruoti visi girdėti naktiniai (ir ne tik) paukščiai. Apskaitos metu stebėjimai registruoti 

specialioje lauko duomenų rinkimo apskaitos formoje, o po apskaitos suvesti į excel lentelę. 

Retesni stebėjimai buvo pasižymimi žemėlapyje arba nuimamos tikslios koordinatės.  



 
2.2   Smulkiųjų giesmininkų, tilvikinių ir vandens paukščių tyrimo metodika 

 
5   pav. Brastinis tilvikas (Tringa ochropus). M.Karlono nuotrauka. 

 

 Smulkieji giesmininkai (žvirbliniai), tilvikiniai ir vandens paukščiai, tai trys 

didžiausios paukščių grupės, kurios sudaro didžiąją dalį teritorijoje sutinkamų paukščių rūšių.   

Siekiant reprezentatyviai ištirti bei sukaupti informacija apie teritorijoje perinčius šių plačių 

grupių paukščius, buvo atliktos dvi apskaitos 2022 m. gegužės ir birželio mėnesiais. Apskaitų 

aktyviosios fazės buvo sutelktos į rytinį ir vakarinį piko laikus, kuomet sparnuočiai 

aktyviausiai gieda, maitinasi, perskridinėja, todėl minėtais paros periodais galima užfiksuoti 

daugumą teritoriją aptinkamų dieninių paukščių rūšių. Didesnė dalis paukščių registruota 

ankstyvą rytą, apskaitas pradedant pusė valandos prieš saulės tekėjimą ir baigiant apie 10 val., 

kuomet paukščių aktyvumas rimsta. Vakarinės apskaitos vykdytos jas pradedant 3 val. iki 

saulės laidos ir baigiant saulei nusileidus. Stebėjimai buvo vykdomi atliekant maršrutines 

apskaitas visoje teritorijoje. Apskaitų metu stebėjimai registruoti specialioje lauko duomenų 

rinkimo apskaitos formoje, o po apskaitos suvesti į excel lentelę. Retesni stebėjimai buvo 

pasižymimi žemėlapyje arba nuimamos tikslios koordinatės. 

 



 
2.3   Plėšriųjų paukščių tyrimo metodika 

 

6 pav. Juodasis peslys (Milvus migrans) M.Karlono nuotrauka 

 

 Teritoriją iš visų pusių supa miškingas kraštovaizdis, todėl tikimybė, jog tyrimo 

teritorijoje lankosi plėšrieji paukščiai buvo didelė dar nepradėjus apskaitų. Siekiant sužinoti 

plėšriųjų paukščių gausą ir rūšinę sudėtį teritorijoje buvo lankomasi gegužės – birželio 

mėnesiais, iš viso 3 kartus. Visais 3 kartais tikslingai plėšriųjų paukščių buvo ieškoma 

dienomis, apskaitas pradedant 10 val. ryto ir baigiant 17 val. vakaro. Toks tyrimų paros laikas 

pasirinktas žinant, jog plėšrieji paukščiai aktyviausiai maitinasi įšilus orui ir terminėms šilto 

oro srovėms kylant į viršų. Naudodamiesi šilto oro srovėmis plėšrūnai aktyviai sklando ir 

ieško grobio. Paskutinė apskaita (birželio 30 dieną) atlikta tikslingai, kadangi šiuo metu 

daugumos plėšriųjų paukščių jaunikliai jau būna išsiritę ir ūgtelėję, todėl jų tėvai aktyviai 

skraido ieškodami daugiau grobio jaunajai kartai išmaitinti. Stebėjimai teritorijoje vykdyti 2-

juose apskaitos taškuose pietinėje ir šiaurinėje karjero dalyse. Apskaitos taškuose kiekvieną iš 

tyrimo dienų buvo stebima 3 – 6 val., priklausomai nuo orų sąlygų palankumo. Apskaitų metu 

stebėjimai registruoti specialioje lauko duomenų rinkimo apskaitos formoje, o po apskaitos 

suvesti į excel lentelę. Retesni stebėjimai buvo pasižymimi žemėlapyje arba nuimamos 

tikslios koordinatės. 



 
 

III. 2022 M. TYRIMO REZULTATAI 

 

Tyrimo teritorijoje iš viso vykdytos 4-ios apskaitos nuo 2022 m. balandžio 26 d. iki 

birželio 30 d. Apskaitų metu tyrimo teritorijoje užregistruotos 78 paukščių rūšys. Absoliuti 

dauguma (74 rūšys) iš teritorijoje fiksuotų rūšių buvo perinčios tiriamoje teritorijoje ar greta 

jos, todėl teritorija buvo svarbi mitybinė bazė ar poilsio zona. 4 rūšys (gulbė giesmininkė, 

baltakaktė žąsis, tundrinė žąsis, baltabruvis strazdas) užfiksuotos pirmosios apskaitos metu 

balandžio 26 d., kuomet dar vyko šių paukščių migracija į šiaurę, todėl tai buvo neperinčios, 

tačiau tik praskrendančios rūšys, kurioms tiriama teritorija reikšmingos įtakos neturėjo. 

Teritorijoje aptiktos 5-ios perinčios arba joje besimaitinančios raudonosios knygos rūšys 

(pilkoji antis, uldukas, juodasis peslys, vištvanagis, kukutis), lentelėje nr. 1 pažymėtos 

raudonai. Teritorijoje taip pat aptikta ir paukščių rūšių saugomų pagal ES paukščių direktyvos 

priedus.  Pilnas registruotų paukščių rūšių (individų ir porų skaičiai neekstrapoliuoti visai 

teritorijai) kiekių sąrašas pateikiamas lentelėje nr. 1.  

Lentelė nr. 1 

 

Paukščiai 04 26 05 27 06 10 06 30
Ind. arba porosInd. arba porosInd. arba porosInd. arba poros

1 Gulbė nebylė (Cygnus olor ) 3 1 3

2 Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus ) 2

3 Baltakaktė žąsis (Anser albinfrons ) 500+

4 Tundrinė žąsis (Anser serirrostris ) 80+

5 Didžioji antis (Anas plathyrynchos ) 6p

6 Pilkoji antis (Mareca strepera ) 4

7 Paprastoji klykuolė (Bucephala clanga ) 24 5

8 Didysis dančiasnapis (Mergus merganser ) 21 6

9 Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus ) 1 1 1 2

10 Uldukas (Columba oenas ) 1 1 5

11 Keršulis (Columba palumbus ) 1 2 1

12 Paprastoji gegutė (Cuculus canorus ) 2 1 1

13 Juodasis čiurlys (Apus apus ) 1 1 1

14 Laukys (Fulica atra ) 6p 1 2 4

15 Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus ) 1

16 Juodasis peslys (Milvus migrans ) 2

17 Vištvanagis (Accipiter gentilis ) 1

18 Suopis (Buteo buteo ) 1

19 Naminė pelėda (Strix aluco ) 2

20 Pilkoji gervė (Grus grus ) 5 1 1

21 Paprastoji pempė (Vanellus vanellus ) 1

22 Upinis kirlikas (Charadrius dubius ) 2p 2 2

23 Paprastasis krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos ) 1 1

24 Slanla (Scolopax rusticola ) 1

25 Brastinis tilvikas (Tringa ochropus ) 1 1



 

 

26 Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus ) 1

27 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo ) 2

28 Pilkasis garnys (Ardea cinerea ) 1 1

29 Gegutė (Cuculus canorus ) 1

30 Kukutis (Upupa epops ) 1

31 Grąžiagalvė (Jynx torquilla ) 1

32 Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) 1 1

33 Didysis margasis genys (Dendrocopos major ) 3 1 1 1

34 Juodoji meleta (Dryocopus martius ) 2 1

35 Volungė (Oriolus oriolus ) 2 1 1

36 Kėkštas (Garrulus glandarius ) 2 1

37 Kranklys (Corvus corax ) 3 4

38 Juodoji zylė (Periparus ater ) 1 1 1

39 Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris ) 1

40 Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus ) 1

41 Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus ) 1

42 Didžioji zylė (Parus major) 3 1 1 1

43 Bukutis (Sitta europaea ) 1

44 Miškinis liputis (Certhia familiaris ) 1

45 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus ) 1

46 Lygutė (Lullula arborea ) 1 5 5

47 Dirvinis vieversys (Alauda arvensis ) 1 1

48 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina ) 1

49 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus ) 1

50 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus ) 5 2 2

51 Margasis žiogelis (Locustella luscinioides ) 1

52 Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis ) 1

53 Urvinė kregždė (Riparia riparia ) 3 5

54 Langinė kregždė (Delichon urbicum ) 20 50

55 Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix ) 1 1 1

56 Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus ) 7 5 5

57 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita ) 5+ 2 1 1

58 Liepsnelė (Erithacus rubecula ) 5 1

59 Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla ) 1 1

60 Sodinė devynbalsė (Sylvia borin ) 1

61 Pilkoji devynbalsė (Curruca curruca ) 1

62 Rudoji devynbalsė (Curruca communis ) 1 1

63 Karetaitė (Troglodytes troglodytes ) 1 1 1

64 Erškėtžvirblis (Prunela modullaris ) 1

65 Varnėnas (Sturnus vulgaris ) 3

66 Amalinis strazdas (Turdus viscivorus ) 1 1

67 Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos ) 5+ 2 5

68 Juodasis strazdas (Turdus merula ) 3 5 2

69 Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus ) 30+

70 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia ) 1 1

71 Baltoji kielė (Motacilla alba ) 1 2 1

72 Miškinis kalviukas (Anthus trivialis ) 2 1 1

73 Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs ) 15 10 5 1

74 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus ) 1

75 Dagilis (Carduelis carduelis ) 1

76 Alksninukas (Spinus spinus ) 2

77 Geltonoji starta (Emberiza citrinella ) 2 2 1

78 Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus ) 1 2 1



 
3.1   Naktiniai paukščiai 

 

 Naktinių ir vakarinių paukščių tyrimai teritorijoje atlikti 2022 m. balandžio 26-27 

d. Į teritoriją buvo atvykta 2 valandos prieš saulėlydį, kad geriau susipažinti su teritorija bei 

užfiksuoti kitus vakare giedančius ir vandens telkiniuose plaukiojančius paukščius. Sutemus 

teritorijoje praleista 4 valandas. Tinkama naktis tyrimams parinkta iš anksto analizuojant 

meterorologines prognozes, kadangi naktiniams paukščiams, ypatingai pelėdoms, itin svarbi 

temperatūra, vėjo kryptis, greitis, slėgis ir kritulių nebuvimas. Be paukščių rūšių, kurios 

būdingos ir šviesiajam paros metui, teritorijoje registruotos 3 tikslinės sutemų ir naktinės 

paukščių rūšys: naminė pelėda, ilgasnapė vištelė, slanka.  

 

3.2 Smulkiųjų giesmininkų, tilvikinių ir vandens paukščių tyrimo rezultatai 

 

 

7 pav. Pilkosios antys (Anas strepera) Verkšionių karjere. A. Skirpsto nuotrauka. 

 

Smulkieji giesmininkai (daugiausiai žvirbliniai paukščiai), tilvikiniai ir vandens 

paukščiai buvo registruojami visų 4 apskaitų metu, tačiau tikslinės šių grupių apskaitos 

atliktos 2022 m. gegužės 27 ir birželio 10 d. Šios apskaitos vykdytos tikslingai aktyviausiu šių 



 
grupių veisimosi sezono periodu. Tyrimai atlikti apskaitas pradedant pusė valandos prieš 

saulės tekėjimą ir baigiant iki 10 val., kuomet paukščių aktyvumas krenta. Šių apskaitų metu 

registruota dauguma visų aptiktų rūšių, tarp jų ir kelios retesnės nacionaliniu ar Europos 

mastu: gulbė giesmininkė, pilkoji antis, didysis dančiasnapis, uldukas, pilkoji gervė, 

paprastoji pempė, upinis kirlikas, pilkasis garnys, kukutis, juodoji meleta, lygutė, urvinė 

kregždė, raudongalvė sniegena.  

 

3.3 Plėšriųjų paukščių tyrimo rezultatai 

 

 
8 pav. Paprastasis suopis (Buteto buteo). M. Karlono nutrauka. 

 

 Plėšrieji paukščiai taip pat, kaip ir smulkieji giesmininkai, registruoti visų apskaitų 

metu, tačiau tikslinė apskaita šių paukščių paieškoms teritorijoje vykdyta 2022 m. birželio 30 

d. Šis laikas pasirinktas neatsitiktinai, kadangi vasaros pirmoje pusėje ritasi daugumos 

plėšriųjų paukščių jaunikliai ir pastarųjų tėvai pradeda aktyviau medžioti tam, kad išmaitintų 

jaunąją kartą. Plėšriųjų paukščių apskaita vykdyta dienos metu, kuomet įšyla oras ir 

formuojasi terminės šilto oro srovės plėšriuosius paukščius keliančios į viršų ir padedančios 



 
jiems sklęsti. Apskaitų metu teritorijoje fiksuotos 3 plėšriųjų paukščių rūšys paprastasis 

suopis, juodųjų peslių pora ir vištvanagis. Pastarosios dvi rūšys šalyje retos ir įtrauktos į 

Lietuvos raudonąją knygą.    

 

IV. BUVEINĖS TINKAMUMAS IR POTENCIALAS ORNITOFAUNOS 

RŪŠINEI ĮVAIROVEI 

 
9 pav. Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) Verkšionių karjere. A.Skirpsto nuotrauka 

 

 Verkšionių karjeras ir jį supančios teritorijos yra ornitologiniu požiūriu svarbi 

Neries regionino parko teritorija. Žvyro kasybai nebenaudojama teritorijos dalis pamažu 

renatūralizuojasi, todėl rūšinė įvairovė turi aiškų potencialą didėti. Jau šiuo metu teritorijoje 

peri, maitinasi ir migracijų metu ilsisi ne tik dažnos, tačiau ir retos perinčių paukščių rūšys 

Lietuvoje bei ES. Perinčių paukščių rūšinė įvairovė ir skaičius didės leidžiant vandens 

telkinių pakraščiams apaugti žoline augmenija, pavieniais krūmais bei nendrėmis, o 

seklesnėms vietoms užpelkėjus padaugėtų ir šlapynes mėgstančių tilvikinių paukščių bei 

vištelių. Tuo tarpu karjero atvirą teritoriją supantys miškai šiuo metu dar nėra pasiekę savo 

galimo gamtinio potencialo, kadangi didžioji dalis jų dar jauni, arba pusamžiai, todėl pasiekę 

brandos amžių, kartu su karjero kompleksu, brandūs medynai suteiktų teritorijai išskirtinę 



 
vertę. Netoliese miške jau dabar peri retos paukščių rūšys, tokios, kaip vištvanagis ir juodasis 

peslys, tačiau miškui subrendus čia rūšinė įvairovė būtų dar didesnė.  

   Teritorijai suteiktus tinkamą apsaugos statusą ir čia taikant selektyvias gamtotvarkos 

priemones Verkšionių karjeras taptų svarbia regioninės reikšmės gamtine teritorija. Tam ši 

teritorija turi itin palankias sąlygas, kadangi mažai lankoma žmonių, miškų apsupta teritorija 

Neries upės kilpoje, sudarytų vertingą gamtinį kompleksą įvairių karalysčių rūšinei įvairovei 

klestėti, tarp kurių jau dabar išsiskiria aiškus ornitofaunos didėjimo potencialas.  

 

V. VERKŠIONIŲ KARJERO IR GRETIMŲ APYLINKIŲ APLINKOS 

KOKYBĘ NEIGIAMAI IR TEIGIAMAI VEIKIANTYS VEIKSNIAI 

 

 

10 pav. Karinė technika Verkšionių karjere 2022 m. A.Skirpsto nuotrauka 

 

 Verkšionių karjero ornitofauną ir jos buveinių sudėtį bei būklę teigiamai ir 

neigiamai veikiantys veiksniai daugiausiai siejasi su žmogaus veiklos aktyvumu teritorijoje.    

Tegiamiems veiksniams galima priskirti daugelį teritorijoje vykstančių gamtinių procesų, tarp 

kurių teritorijos apaugimas žoline ir vandens augmenija, vandens telkinių pakraščių ir seklių 



 
vietų pelkėjimas, pavienių krūmų ir medžių atsiradimas, teritoriją supančio miško senėjimas ir 

negyvos medienos (sausuolių, stuobrių ir virtuolių) atsiradimas.  

   Neigiamai teritorijos ornitofauną veikiantiems (ar galima veiksiantiems) veiksniams galima 

būtų priskirti intensyvios ūkinės ar ekonominės veiklos teritorijoje plėtojimą ar atnaujinimą, 

motorinės technikos (automobilių, motociklų, keturačių, traktorių, sunkvežimių, karinės 

technikos ir kt.) važinėjimą, intensyvios rekreacinės veiklos plėtojimą (pvz: vandens ar 

dviračių sportas, pramogų parkai ir su jais susijusi veikla), intensyvų žmonių lankymąsi 

paukščių perėjimo ir migracijų metu. Be kita ko, visiškas atvirų vietų apaugimas sumedėjusia 

augmenija ilgainiui gali sumažinti teritorijoje perinčios ornitofaunos rūšinę įvairovę. Iš 

minėtų neigiamai teritoriją veikiančių faktorių 2022 m. fiksuoti: 1. sunkiosios karinės 

technikos ir kariuomenės laikinoji apsistojimo bazė paukščių perėjimo laikotarpiu (didelė 

tikimybė, jog dalis čia perėjusių paukščių lizdų ar jauniklių buvo sunaikinta arba paliko dėtis) 

10 pav. 2.  Aptiktos keturačių ir krosinių motociklų vėžės. 3. Automobilių vėžės. 4. 

Neatsakinga rekreacinė veikla – paliktos šiukšlės. 5. Dalyje teritorijos vis dar veikianti žvyro 

kasyba. 

 

11 pav. Gulbės nebylės (Cygnus olor) Verkšionių karjere. A.Skirpsto nuotrauka. 

 



 
   Papildomos priemonės galinčios praturtinti ornitofaunos rūšinę sudėti bei gausą Verkšionių 

karjere: 

a) Atvirų žvyruotų ir pelkėtų vietų palaikymas, neleidžiant vientisai užaugti krūmais. 

b) Salų vandens telkiniuose suformavimas ir priežiūra. Ši priemonė praturtintų karjere 

perinčių paukščių rūšinę sudėtį. Salose kurtųsi daugiau tilvikinių paukščių rūšių, 

žuvėdros, kirai ir kiti kolonijiniai paukščiai, kurie, be kita ko, kolektyvine gynyba 

suteiktų apsaugą ir kitiems teritorijoje perintiems sparnuočiams nuo natūralių priešų. 

Siekiant palaikyti gerą salų būklę būtina jas nušienauti bent vieną kartą per metus, po 

paukščių perėjimo sezono. 

c) Dirbtinių plaustų žuvėdroms įrengimas. Pantoninių plaustų įrengimas vandens 

telkiniuose būtų patrauklus upinių žuvėdrų kūrimuisi.  

d) Dirbtinės lizdavietės jūriniam ereliui iškėlimas gretimame miške. 

e) Inkilų iškėlimas pelėdiniams, vandens paukščiams, kukučiams. 

f) Miško ūkinės veiklos ribojimas, senų, drevėtų medžių palikimas. 

g) Plėšrūnų prevencija ir populiacijos valdymas. Kanadinės audinės, usūriniai šunys ir 

lapės neretai padaro reikšmingą žalą svarbiose paukščiams teritorijose, ypatingai 

ten, kur peri kolonijiniai paukščiai. Šių žvėrelių populiacijos kontrolė teritorijos 

ribose duotų teigiamus rezultatus paukščių įvairovei bei gausai.  

h) Intensyvios rekreacinės ir ūkinės veiklos ribojimas teritorijoje paukščių perėjimo ir 

migracijų metu.  

 

12 pav. Kukutis (Upupa epops). M.Karlono nuotrauka. 
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