
     2007 metų pabaigoje – 2008 metų pradžioje pasikeitė dalis LOD 
sekretoriato darbuotojų ir pradedamas pasiskirstymas veiklomis ir 
kuravimo sritimis. Taip bus paskirstytas darbų krūvis ir atsakomybė, 
taps aišku kas už ką atsakingi. Pareigų ir kuravimo sričių pasiskirsty-
mas leis efektyviau paskirstyti sekretoriato darbuotojų pajėgas, nes 
nebus blaškomasi atliekant skirtingų sričių darbus, už atitinkamas 
sritis atsakingi darbuotojai galės gilintis į savo kuruojamas sritis ir 
žinos realią padėtį. Kartu siekiama, kad visi darbuotojai dirbtų kaip 
viena dinamiška ir iniciatyvi komanda, kurios nariai padėtų vieni ki-
tiems atlikti darbus ir įgyvendinti idėjas ne tik patarimais, bet ir rea-
liais darbais, o iškilus būtinumui galėtų pavaduoti kolegas. 
     Šiuo metu LOD sekretoriate dirba 4 etatiniai darbuotojai: Mantas Jancevičius – LOD direktorius, 
atsakingas už sekretoriato veiklą, kuruoja draugijos tarptautinius ryšius, finansavimo ir rėmėjų 
paiešką, projektų pateikimą ir vykdymą. Prof. Petras Kurlavičius – projektų vadovas, kuruoja 
mokslinių tyrimų sritį, rengia ir vykdo projektus, monitoringų vykdymą, tyrimų metodikų parinki-
mą ir ruošimą. Remigijus Karpuška – projektų koordinatorius, kuruoja bendravimą su LOD nariais 
ir padaliniais, narių ir padalinių įtraukimą į LOD veiklą, naujų narių pritraukimą (LOD plėtrą), įgy-
vendina tarptautinius ir vietinius projektus bei akcijas. Sekretoriato finansinę apskaitą tvarko vyr. 
finansininkė Renė Kurlavičienė. 
    Už savanorišką pagalbą organizuojant renginius nuoširdžiai dėkojame Gyčiui Vaišnorui ir tiki-
mės, kad ir ateityje taip pat sėkmingai bendradarbiausime. Kartu norime visus norinčius ir galin-
čius realiais darbais prisidėti prie draugijos veiklų organizavimo ir įgyvendinimo skambinti pro-
jektų koordinatoriui Remigijui telefonu 8 674 52272.
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2 Lietuvos ornitologų draugijos žinios

    Metinis LOD renginių planas

     Nuo 2009 metų bus pradedamas įgyvendinti metinis 
LOD renginių planas. Jis yra sudarytas atsižvelgiant į 
draugijos narių bei kitų paukščiais besidominčių asmenų 
amžiaus skirtumus, paukščių stebėjimo ir jų pažinimo 
patirties skirtingus lygius, įvairuojančią specializaciją, 
privačių pokalbių  metu išsakytus pageidavimus bei jau 
nusistovėjusias, laiko patikrintas tradicijas. Planuojame, 
kad metų bėgyje kasmet galėsime pasiūlyti dalyvauti 
maž iausiai 17-oje Lietuvos ornitologų draugijos ir 
partnerių organizuojamų ar inicijuojamų renginių. Suda-
rytas metinis renginių grafikas leis LOD padaliniams, 
mokyklų būreliams ir kitoms bendradarbiauti siekiančioms 
organizacijoms iš anksto suplanuoti ir su LOD organi-
zuojamais renginiais suderinti savo veiklų programą. 
Tikime, kad šis metinis renginių planas be didesnių 
pakitimų taps kasmetine renginių programa, kurioje sau 
labiausiai priimtinas veiklas galės atrasti dauguma draugi-

jos narių, kurie iš anksto galės planuoti savo atostogas bei 
laisvalaikį. Tačiau jei kuri nors iš planuojamų veiklų nesu-
lauks susidomėjimo, ją keisime kita, galimai įdomesne.
     Norime atkreipti dėmesį, kad nemažai renginių vyksta 
visos respublikos mastu, todėl kviečiame visų saugomų 
teritorijų administracijas, miestų savivaldybes, švietimo 
įstaigų vadovus bei mokytojus ir visus iniciatyvius asmenis 
bendradarbiauti ir organizuoti šiuos renginius savo 
apylinkėse. Draugijos sekretoriatas mielai suteiks visą rei-
kalingą metodinę ir informacinę medžiagą, bei konsultuos 
su šių renginių organizavimu ir pravedimu iškilusiais klau-
simais. 
     Žemiau pateikiame renginių metinį įgyvendinimo grafiką 
ir trumpus renginių aprašymus.  Išsamesnę informaciją bus 
galima surasti interneto svetainėje http://www.birdlife.lt 
arba sužinoti paskambinus LOD projektų koordinatoriui 
Remigijui Karpuškai mob. tel. 8 674 52272

Metų paukštis
     Kasmet LOD skelbiamos Metų 
paukščio akcijos pagrindinis tikslas -
su visuomenės pagalba surinkti įvai-
riapusišką informaciją apie konkrečią 
paukščių rūšį. Akcijos metu visuome-
nė supažindinama su rūšies biologija 
ir ekologijos ypatumais, apsaugos 
problemomis ir kviečiama padėti 
įvertinti populiacijos būklę Lietuvoje.

Sportinės ornitologijos čempionatas
     Tai 4 atskirų varžybų - Paukščių ste-
bėjimo maratono, 24 valandų paukščių 
stebėjimo maratono,  Paukščių stebė-
tojų ralio „Kuršių marios“ bei Kalėdi-
nio maratono suminis rezultatas, kurio 
pagrindinis tikslas yra stiprinti ornito-
logų bendruomeniškumą dalyvaujant 
renginiuose ir skatinti tobulinti jų  ste-
bėjimo įgūdžius bei patirtį.

Paukščių stebėjimo maratonas
     Jau keletą metų vykstančios ištisus 
metus trunkančios paukščių stebė-
jimo varžybos, kurių dalyvių pagrin-
dinis tikslas yra Lietuvoje pamatyti ir 
internete už registruoti kuo daugiau 
paukščių rūšių. Šių varžybų dėka visi 
gali matyti tuo metu Lietuvoje stebėtų 
paukščių rūšių sąrašą, sekti jų par-
skridimo laiką.  Daugiau: www.orni.lt
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“Gyvasis pavasaris” (Spring Alive)
     LOD Lietuvoje koordinuojama tarp-
tautinė, daugiausiai visuomenei skirta 
akcija, kurios metu visoje Europoje 
stebimi ir specialioje interneto svetai-
nėje registruojami pirmieji baltojo 
gandro, šelmeninės kregždės, gegutės 
ir čiurlio pasirodymai. Šių registracijų 
dėka galima sekti minėtųjų paukščių 
pavasarinės migracijos laiką ir kelią. 

Pasaulinė migruojančių 
paukščių diena 

   LOD Lietuvoje koordinuojamas tarp-
tautinis renginys, kurio metu visame 
pasaulyje tą patį savaitgalį ypatingas 
dėmesys skiriamas informacijos apie 
migruojančius paukščius sklaidai, su-
paž indinimui su aktualiomis migruo-
jančių paukščių apsaugos problemo-
mis bei galimais sprendimo būdais. 

„Susipaž inkite – tai paukščiai...”
     Visiems paukščiams neabejingiems 
žmonėms skirta išvyka į paukščių ste-
bėjimui patogią teritoriją, kur 
dalyviams pristatomi teritorijos 
ypatumai ir svarba, stebimi paukščiai, 
supažindinama su paukščių pažinimo 
bei tyrimo subtilybėmis, stebėtų 
paukščių biologija, ekologija bei 
apsauga. 

Rudeniniai žąsų ir gervių 
migracijos stebėjimai

     Šių stebėjimų pagrindinis tikslas -
su visuomenės pagalba kaupti infor-
maciją apie visiems lengvai atpažįsta-
mų žąsų ir gervių migracinių būrių 
skridimo laiką, kryptį bei jų susitel-
kimo vietas. Nesudėtinga šių tyrimų 
metodika sudarys galimybes dalyvau-
ti įvairaus amžiaus grupėms.

Lesyklas lankančių
paukščių apskaita

     Šios tik šaltuoju metų laikotarpiu 
organizuojamos apskaitos pagrindinis 
tikslas - propaguoti ir skatinti teisingą 
paukščių globą žiemą. Akcijos metu 
internete yra registruojamos lesyklas 
lankančių paukščių rūšys ir jų gausa, 
taip pat organizuojami nuotraukų ir 
vaikų piešinių konkursai. 

Paukščių sutikimo šventė
     Tai nuo seno organizuojama šventė, 
kurios metu visuomenė kviečiama su-
tikti sugrįžtančius paukščius. Visoje 
Lietuvoje vykstančių renginių metu 
dalyviai supažindinami su paukščių 
apsaugos aktualijomis, inkilų ir dirbti-
nių lizdų gamyba bei kėlimo būdais, 
organizuojami įvairūs konkursai, 
vyksta teatralizuoti pasirodymai.

Ornitologų šventė 
     Lietuvos ornitologų draugijos narių 
visuotinis susirinkimas, kurio metu  
draugijos nariai supaž indinami su 
vykdytų projektų bei akcijų rezul-
tatais, pristatoma planuojama veikla, 
aptariamos draugijos aktualijos, 
sprendžiami ginčytini klausimai, 
apdovanojami varžybų nugalėtojai, 
gali būti renkami nauji Tarybos nariai.

24 valandų paukščių stebėjimo 
maratonas

     Tai paukščių stebėtojų varžybos, 
kurių metu varžomasi, kas per parą 
laiko numatytoje teritorijoje už -
registruos daugiau paukščių rūšių. 
Paprastai varž ybos organizuojamos 
saugomos teritorijos ribose, todėl šis 
renginys yra puiki proga patikslinti 
tos teritorijos paukščių rūšinę sudėtį.  

„Ž alia varna“
     Tai jau kelis metus iš eilės organi-
zuojama stovykla Druskininkų apylin-
kėse, skirta supažindinimui su globa-
liai nykstančia paukščių rūšimi - ž al-
varniu. Renginio metu supaž indi-
nama su retų paukščių būkle ir apsau-
ga, vyksta gamtosauginių filmų per-
žiūros, organizuojamos įvairios varžy-
bos, pažintinės ir tiriamosios išvykos.

Paukščių palydos (EuroBirdwatch)

     Pirmąjį spalio savaitgalį Europoje 
visų BirdLife International asociacijos 
partnerių rengiama paukščių stebėji-
mo šventė, kurios metu visi gamtos ir 
paukščių stebėjimo entuziastai kvie-
čiami bendram paukščių stebėjimui. 
Tai didžiausias tokio pobūdžio rengi-
nys, kurio mastai ir unikalumas už fik-
suoti Gineso rekordų knygoje.   

Paukščių stebėtojų ralis
„Kuršių marios“

     Tai jau eilę metų  Lietuvos orni-
tologų draugijos organizuojamos ir 
jau visiems puikiai  ž inomos tarptau-
tinės paukščių stebėtojų varžybos 
pajūryje, kurių metu varžomasi, kuri 
iš automobiliu važinėjančių komandų 
per numatytą laiką Lietuvos pajūryje 
pamatys daugiau paukščių rūšių.  

Vandeninių strazdų apskaita
     Tai Lietuvoje kol kas tik šaltuoju 
metų laiku pasirodančių, tačiau net ir 
tuo metu retų paukščių – vandeninių 
strazdų – stebėjimo vietų ir laiko 
registracija internete. Šie paukščiai ne 
tik gražūs, bet ir įdomūs tuo, kad  
paprastai iš šiaurės link pietų keliauja 
upeliais ir upėmis, kur įvairius bestu-
burius gaudo panirę po vandeniu.

Kalėdinis maratonas
      Kalėdinis maratonas - tai ištisus 
metus trunkančio paukščių stebėjimo 
maratono varžybų mini kopija, nes šio 
maratono metu paukščių stebėtojai 
tarpusavyje varž osi, kuriam pasiseks 
pamatyti daugiau paukščių rūšių Lie-
tuvoje ne ištisus metus, o tik pasku-
tinėmis tų metų dienomis: nuo Kalėdų 
iki Naujųjų Metų. 

Kalėdinė paukščių apskaita
     Akcija, kurios metu pasirinktą 
Kalėdų savaitės dieną pagal specialią 
gana nesudėtingą metodiką skaičiuo-
jami visi lesyklose tuo metu besimai-
tinantys ar vien tik apsilankę paukš-
čiai. Ši apskaita yra tarsi kontrolinis 
visą šaltąjį metų periodą trunkančios 
lesyklas lankančių paukščių apskaitos 
etapas.  
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    Nauji LOD narystės statusai ir narių mokesčiai

     Nuo 2009 metų keisis Lietuvos ornitologų draugijos 
narių narystės statusai ir mokesčių dydžiai. Kaip ir 
anksčiau, narių mokesčiai yra mokami avansu iki sausio 1 
dienos, t.y už ateinančius metus. LOD nariai, pavėlavę 
sumokėti nario mokestį, gali sumokėti jį vėliau, tik privalo 
iš karto informuoti LOD sekretoriatą, kad užskaitytų kaip 
einamųjų metų mokestį. Tuomet nuo mokesčio sumokėjimo 
dienos jie gauna visą informaciją ir leidinius.
     Pagal naują sistemą bus išskiriamos trys narystės kate-
gorijos, kurios sąlygiškai pavadintos: nariai, kolektyviniai 
nariai ir garbės nariai. Norime pabrėžti, kad šios narystės 
kategorijos yra tik sąlyginės: tiek nariai, tiek kolektyviniai 
nariai, tiek garbės nariai į atskiras kategorijas yra 
išskiriami tik pagal mokamų mokesčių dydį ir jokiu būdu 
nesiskiria teisėmis ir pareigomis. 
     Nuo 2009 metų nariams metinis LOD nario mokestis bus 
50 lt. Naujai įstojusieji nariai moka stojamąjį mokestį – 25 lt 
ir tai laikoma mokesčiu už einamuosius metus. Nuo 
mokesčio sumokėjimo dienos jie gauna visą nariams siun-
čiamą informaciją bei leidinius, gali naudotis nariams sutei-
kiamomis privilegijomis. 

     K o l e k t y v i n i a i 
nariai – tai oficialiai 
įregistruotų LOD pa-
dalinių (skyrių, klu-
bų ir pan.) ar kitų su 
paukščių globa, ste-
bėjimais bei tyri-
mais susijusių orga-
nizacijų (pvz., gam-

tininkų klubų, mokyklų būrelių ir pan.) nariai, taip pat ir 
šeimos nariai bei dažniausiai bendrai paukščius stebinčių 
ar tiriančių draugų grupės. Vienai grupei priklausančių 
kolektyvinių narių skaičius neribojamas (savaime 

suprantama, kad mažiausiai turi būti du). Kolektyviniam 
nariui metinis draugijos nario mokestis – 10 lt ir plius dar 
bendras 50 lt mokestis visam kolektyvui (pvz., grupės iš 5 
kolektyvinių narių bendra mokesčių suma bus 100 lt (50 + 
10 + 10 + 10+ 10 + 10)). Kolektyvinės grupės narių 
mokesčius surenka lyderis, ir savo vardu (arba su prierašu, 
kad tai „n“ grupės narių mokesčiai) juos perveda į LOD 
sąskaitą arba sumoka grynais atvykęs į sekretoriatą ar 
kurio nors renginio metu. Jis privalo iš karto LOD 
sekretoriatui pateikti grupei priklausančių narių sąrašą. 
Sąrašą galima atsiųsti elektroniniu laišku, faksu ar paštu. 
Visą informaciją bei leidinius kolektyvinių narių grupėje 
gauna tik lyderis, kuris apie tai informuoja kitus grupės 
narius. 
     Stodami į LOD jau apsisprendę ir susitarę tapti kurios 
nors grupės nariais kolektyviniai nariai pildo tokią pat 
anketą kaip ir LOD nariai. Jei norima įtraukti naują LOD 
narį į grupę metų viduryje, kartu su pastarojo anketa turi 
būti pateiktas ir grupės vadovo laisvos formos prašymas 
įtraukti naują narį į jo atstovaujamą grupę, o naujo nario 
mokestis (10 lt) sumokamas už  einamuosius metus.
     Narystės kategorijas iš narių į kolektyvinius narius ir 
atvirkščiai – iš kolektyvinių narių į narius galima tik nuo 
kalendorinių metų pradžios. 
     Garbės nariai – tai Lietuvos ornitologų draugijos pasi-
didžiavimas, žmonės, kuriems skiriamas ypatingas 
dėmesys ir pagarba. Garbės nariais LOD sekretoriato 
darbuotojų bei Tarybos narių teikimu ir patvirtinimu 
išrenkami asmenys už  ypatingus nuopelnus LOD draugijos 
veiklai ir paukščių bei jų buveinių apsaugai. Garbės nariams 
išduodamas specialus pažymėjimas ir jie atleidžiami nuo 
nario mokesčio. Jie yra pilnateisiai LOD draugijos nariai ir 
gauna visą informaciją kaip ir mokantys pilną nario 
mokestį.

     LOD sekretoriato darbuotojai planuoja iš esmės pakeisti 
šiuo metu veikiančią draugijos interneto svetainę. Puslapis 
bus perprogramuotas, o naujoji versija bus papildyta paukš
-čiais besidomintiems žmonėms įdomia ir naudinga infor-
macija, pvz., informacija apie paukščių žiedavimą, paukščių 
žiedavimo stotis, visuomenei skirtų akcijų išsamiais apra-
šymais ir t.t.  Pagrindinė planuojama įdiegti naujovė –
galimybė LOD nariams jungtis prie vidinių tik draugijos 
nariams skirtų puslapio resursų. Kartu bus sudaryta 
galimybė atnaujinti informaciją apie save, bus automatiškai 
informuojami apie nario mokesčio dydį ir jo sumokėjimo 
terminą, bus sudaryta galimybė registruoti asmeninius 
paukščių stebėjimus bei atliktų apskaitų informaciją.

     Greta pagrindinės LOD internetinės svetainės veiks dar 
viena, skirta jaunųjų ornitologų klubams, mokyklų būrelius 
ir kt. jaunesnio amžiaus grupėms. Šioje svetainėje jie galės 
pristatyti savo organizaciją, atliktus, atliekamus ir planuo-
jamus atlikti darbus, skleisti gamtosaugines idėjas ir ieškoti 
pagalbininkų joms įgyvendinti, pasidalinti savo patirtimi. 
Taip pat galės surasti metodinius nurodymus stebėjimams 
bei tyrimams atlikti, renginių aprašymus, bus kviečiami 
prisijungti prie bendrų darbų ir akcijų. Tikime, kad tokio 
reguliariai atnaujinimo puslapio pagalba pavyks iš sąstingio 
išjudinti ir dar labiau suaktyvinti minėtųjų organizacijų 
veiklą, jų vadovams bus lengviau organizuoti užsiėmimus ir 
renginius.

    Planuojamas LOD internetinės svetainės pertvarkymas
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    Baigėsi “Gyvojo pavasario” (Spring Alive) 2008-ųjų metų sezonas

     2008-ųjų pavasarį LOD ir gamti-
ninkų klubas Orni Lietuvos visuome-
nę pakvietė dalyvauti visoje Europo-
je vykstančioje tarptautinėje akcijo-
je “Gyvasis pavasaris” (Spring Alive). 
Gyvasis pavasaris – tai pasirinktų ketu-

rių paukščių rūšių - baltųjų gandrų, šelmeninių kregždžių, 
gegučių ir čiurlių - pavasarinės migracijos fiksavimas re-
gistruojant jų pasirodymą kiekvienoje šalyje.
     2008-aisiais metais šioje akcijoje dalyvavo virš 25 000 
europiečių iš 30 Europos šalių ir buvo užregistruota dau-
giau kaip 50 000 stebėjimų. Daugiausiai stebėjimų (15 000)  
už registruota Italijoje. 
     Pirmieji paukščių pasirodymai kai kuriose Europos šaly-
se buvo labai ankstyvi. Lenkijoje, Vokietijoje ir Slovakijoje 
baltieji gandrai buvo pastebėti vasario mėnesį, kai papras-
tai čia jie sugrįžta kovo pradžioje. Tačiau apibendrinus vi-
sus duomenis paaiškėjo, kad vidutinė projekto metu stebė-
tų paukščių sugrįžimo data buvo keliomis dienomis vėles-
nė, nei praeitais metais. Airijoje gegutės parskrido viduti-
niškai 5 dienomis vėliau, šelmeninės kregždės - 3. Lenkijoje 
baltieji gandrai parskrido 7 dienomis vėliau, Rusijoje - 10. 
     Vėluojančių parskridimų priežastimi gali būti nepalan-
kios gamtinės sąlygos - šiais metais pati pavasario pradž ia 
džiugino šiltu oru, tačiau po jo iškart prasidėjęs šaltasis 

periodas pristabdė paukščių perskridimą. Tačiau, lyginant 
su kitų metų stebėjimų duomenimis, yra pastebima, kad 
paukščių į Europą sugrįžimo laikas ankstėja. 
     Lietuvoje iš viso buvo už registruota 472 stebėjimai, ku-
rie pagal paukščių rūšis pasiskirstė taip: 

     Remiantis šių metų “Gyvojo pavasario” metu surinkta 
informacija, ką nors tvirtai konstatuoti apie paukščių sugrį-
žimo laiko pokyčius Lietuvoje negalima, bet ateityje ši akci-
ja taps vertingu informacijos šaltiniu.
     Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje akcijoje ir tiki-
mės, kad kitais metais ji taps dar populiaresnė.

     Pagrindinės ir gausiausiu dalyvių skaičiumi išsiskirian-
čios paukščių sutiktuvių šventės, kurios dar žinomos 
Paukščių dienos vardu, 2008-aisiais metais vyko balandž io 
11 dieną Mažeikių miesto parke, kurios pagrindinis organi-
zatorius buvo Mažeikių jaunųjų gamtininkų stotis, ir balan-
dž io 29 dieną Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos 
Markučių parke Vilniuje organizuota šventė.
  Šių renginių metu buvo pristatyta ir tuo metu visoje Euro-
poje vykstanti akcija Gyvasis pavasaris (Spring Alive), vyko 

nuotaikingas paukščių kaukėmis pasipuošusių daly-
vių paradai, meniniai kolektyvų prisistatymai, skambėjo 
dainos. Kartu su ornitologais moksleiviai iškėlė tiek pačių, 
tiek organizatorių pagamintus inkilus. 
     Vilniuje vykusios šventės metu meninę programą atliko 
Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos folkloro ansamblis 
"Rugelis", šventės pabaigoje vyko "Gandro vaišės".
    Dėkojame organizatoriams už jaunosios kartos ekologinį 
švietimą ir išties įspūdingus renginius.

    Paukščių dienos šventės
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     2008 m. gegužės 23 – 25 dienomis Nemuno kilpų regio-
niniame parke įvyko 24 valandų paukščių stebėjimo mara-
tonas "Nemuno kilpos 2008". Šis LOD, Nemuno kilpų regio-
ninio parko administracijos ir gamtininkų klubo "Orni" 
organizuotas renginys yra pirmosios Lietuvoje tokio pobū-
džio oficialios paukščių stebėtojų varžybos, kurių metu 
ornitologai ir kiti paukščiams neabejingi žmonės pasiskirs-
tę komandomis varžosi, kuri komanda per parą laiko kon-
krečioje teritorijoje (šio renginio metu tai buvo Nemuno 
kilpų regioninio parko teritorija) užregistruos kuo daugiau 
paukščių rūšių. Komandos pačios pasirenka joms patogiau-
sią bei priimtiniausią keliavimo būdą, maršrutą ir tempą, 
tačiau privalo laikytis ir kai kurių taisyklių, kurių pagrindi-
nės yra paukščius registruoti tik nurodytoje teritorijoje, 
laikytis parke galiojančių aplinkos apsaugos reikalavimų ir, 
svarbiausia, stebėjimų metu nepakenkti paukščiams. Be 
sportinio azarto šis renginys yra gera proga dalyviams susi-
pažinti su varžybų vietos kultūrinėmis ir gamtinėmis verty-
bėmis, parko administracijos darbuotojams tai puiki proga 

patikslinti parke sutinkamų paukščių sąrašą ir, jei pasiseks, 
papildyti jį naujomis rūšimis ar retų paukščių radimvietė-
mis. 
     Oras nelepino, tačiau daug laiko gamtoje praleidžiantys 
paukščių stebėtojai neišsigando dulkiančio lietaus ir gegu-
žės 23-iosios pavakare susirinko Birštone. Išklausiusios 
trumpą renginio pristatymą ir varžybų instrukciją, koman-
dos leidosi stebėti paukščių. 24 valandos – pakankamai 
ilgas laiko tarpas pasižvalgyti po įvairius biotopus ir 
"susirinkti" išties nemažai paukščių rūšių. Tačiau didžią 
dalį laiko merkęs nestiprus, bet įkyrus lietus ženkliai pablo-
gino stebėjimo sąlygas, o ir paukščiai tokiu oru mažiau ak-
tyvūs ir stengiasi kuo mažiau murgdytis lietuje. Sunku pa-
sakyti kokiomis nuotaikomis kovojo varžybų dalyviai, bet 
po 24 stebėjimo valandų, gegužės 24-osios vakare, visi šiek 
tiek pavargę, bet gerai nusiteikę susirinko Punios šile įsikū-
rusioje Šilo sodyboje. 
     Šio renginio metu dalyviams buvo pristatyta ir kartu su 
jų pagalba pirmą kartą išbandoma nauja kompiuterinė pro-
grama, skirta automatiškai suskaičiuoti ir pateikti paukščių 
stebėjimo rezultatus. Šios programos privalumai yra tai, 

kad žymiai greičiau suskaičiuojami kiekvienos komandos 
stebėti paukščiai, fiksuojamas bendras stebėtų paukščių 
skaičius, pateikiama statistika ir, kas svarbiausia, visą šią 
informaciją galima vizualiai pateikti ne tik tuo metu daly-
vaujantiems renginyje, bet ir tiesiogiai internete.
     Taigi, maratono"Nemuno kilpos 2008" rezultatai tokie: 
dalyvavo 29 ornitologai, kurie varžėsi susiskirstę į 9 ko-
mandas. Iš viso varžybų dalyviams Nemuno kilpų regioni-
nio parko teritorijoje pavyko pamatyti 131 paukščių rūšį. 
Pirmąją vietą užėmė komanda "Žali" – A. Petraška, M. Ru-
ž auskas, G. Eigirdas ir V. Eigirdas. Antrosios vietos laurea-
tais tapo komanda "MJ" – M. Šniaukštienė ir J. Stratford. 
Trečiosios vietos laurai atiteko komandai "LDG" – L. 
Šniaukštai, D. Vyšniauskui ir G. Venckui. Geriausiu marato-
no orakulu, t.y. tiksliausiai atspėjusiu pastebėtų rūšių skai-
čių, tapo J. Miškinis. Nominacijų laureatai buvo apdovanoti 
Nemuno kilpų regioninio parko, Lietuvos ornitologų drau-
gijos, gamtininkų klubo "Orni" ir paukščių fotografų klubo 
BirdPix.lt įsteigtais prizais.
     Maratono metu buvo užregistruotos dvi paukščių rūšys, 
kurių Nemuno kilpų regioniniame parke iki tol nebuvo ste-
bėta – tai lututė (Aegolius funereus) ir sodinė nendrinukė 
(Acrocephalus dumetorum). Iš kitų įdomesnių maratono 
metu stebėtų (matytų ar girdėtų) paukščių reikia paminėti 
švygždą (Porzana porzana) ir raibąją devynbalsę (Sylvia 
nisoria). Šie paukščiai paskutinį kartą parko teritorijoje 
buvo stebėti tik prieš kelis metus. Ne ką mažiau įdomūs ir 
plėšriosios žuvėdros (Sternia caspia), juodosios gulbės 
(Cygnus atratus) ir dirvoninio kalviuko (Anthus campest-
ris) stebėjimai.

     Paukščių stebėjimo maratonas “Nemuno kilpos 2008”
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     2008-ųjų liepos 4– 6 
dienomis Druskininkų 
miškų urėdijos prižiūri-
muose miškuose, prie 
Ašarinio ež ero, vyko Lie-
tuvos ornitologų draugi-
jos, gamtininkų klubo 
ORNI ir teatro studijos 
"Ž alia varna" organizuota 
paukščių stebėtojų šventė 

"Žalia varna 2008". Tai jau antrasis tokio pobūdžio rengi-
nys, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į Lietuvo-
je bei didžiojoje Europos dalyje sparčiai nykstančios rūšies 
paukščius – žalvarnius (Coracias garrulus). Šių paukščių 
populiacija Lietuvoje sparčiai mažėja - amž iaus pradž ioje ji 
vertinta iki 10 000 porų, 1970 m. - 1000-2000 porų, 1990 
metais - 150-200 porų, o nuo 2006 metų tik iki 35 porų šių 
paukščių. 
     Nerimą kelianti statistika paskatino šių paukščių likimui 
neabejingus žmones imtis veiksmų. Druskininkų miškų 
urėdijos darbuotojų iniciatyva šios urėdijos prižiūrimuose 
miškuose buvo pradėti kelti specialiai žalvarniams skirti 
inkilai, pradėta rinkti informacija apie žalvarnių perėjimo ir 
maitinimosi vietas. Pagrindinis šių darbų iniciatorius, orga-
nizatorius ir koordinatorius- Druskininkų miškų urėdijos 
miško ž eldymo ir miško apsaugos inž inierius Audrius Nor-
kūnas. Gamtininkų klubo ORNI nariai 2007-aisiais Druski-
ninkų miškuose surengė pirmąją "Žalios varnos" šventę, į 
kurią susirinko beveik 30 įvairaus amžiaus paukščių stebė-
tojų iš visos Lietuvos. Pagrindiniai renginio tikslai buvo 
supažindinti renginio dalyvius su žalvarnių populiacijos 
būkle Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje bei paukščių stebėji-
mo varžybų forma patikslinti jau žinomas ir nustatyti nau-
jas, iki šiol nežinomas žalvarnių, o kartu ir kitų retų paukš-
čių perėjimo ir maitinimosi vietas Druskininkų apylinkėse. 
     Paskatinti pirmosios "Ž alios varnos" populiarumo ir aki-
vaizdaus tokio pobūdžio renginių stygiaus, šiais metais 
jungtinė gamtininkų klubo ORNI, Lietuvos ornitologų drau-
gijos (LOD) ir teatro studijos "Ž alia varna" (malonus sutapi-
mas) komanda surengė antrąją šventę. Remdamiesi praėju-
sių metų patirtimi, organizatoriai šventės programą papildė 
pažintinėmis išvykomis bei papildomais užsiėmimais jau-
niesiems paukščių stebėtojams. Ekologijos instituto moksli-

nis bendradarbis Liutauras Raudonikis parengė išsamų ir 
naujausia informacija papildytą pranešimą apie žalvarnių 
gausos pokyčius bei svarbiausias jų nykimo priežastis Lie-
tuvoje ir kaimyninėse šalyse. Kolegos iš Gamtosaugos pro-
jektų vystymo fondo pristatė jų vykdomą jūrinių erelių ap-
saugos projektą. Paukščių stebėtojų šventė "Žalia varna 
2008" sulaukė išties gausaus ornitologų dėmesio - į renginį 
atvyko beveik 70 įvairaus amžiaus ir skirtingos paukščių 
stebėjimo patirties turinčių dalyvių iš Lietuvos, D. Britanijos 
ir Lenkijos. Renginiu taip pat labai susidomėjo ir kolegos iš 
Latvijos ir Baltarusijos, todėl visai realu, kad ateityje "Žalia 
varna" taps tarptautine paukščių stebėtojų švente. 
     Renginyje save atrasti galėjo visi dalyviai: vyresnieji ir 

daugiau patirties turintys ornitologai dalyvavo naujų žal-
varnių perėjimo ar maitinimosi vietų Druskininkų apylinkė-
se žvalgymuose, teleskopų ir žiūronų varžybose, jaunesnieji 
varžėsi dėliodami žalvarnio dėliones, dalyvavo šešėlių teat-
ro spektaklio kūrime bei vaidinime. 
     Šventės dalyviai patikrino organizatorių sistemiškai pa-
rinktas žalvarniams perėti ir maitintis tinkamas vietas. Deja, 
naujų, dar nežinomų žalvarnių buvimo vietų aptikti nepavy-
ko. Atrodytų, šios paukščių paieškos baigėsi nesėkme, ta-
čiau taip nėra. Žinant, kiek laiko pavieniai ornitologai su-
gaišta tikrindami žalvarniams perėti tinkamus biotopus, 
renginio dalyvių pagalba tampa neįkainojama. 
     Nuo 2007-ųjų rengiamos paukščių stebėtojų šventės 
"Žalia varna" tapo žalvarnių apsaugos darbų pirmaisiais 
žingsniais. Lietuvos ornitologų draugija sieks inicijuoti deta-
lesnius žalvarnių biologijos ir ekologijos tyrimus, skatins šių 
paukščių monitoringą, imsis praktinių apsaugos darbų ir 
sieks šiuos darbus vykdyti derinant veiksmus ir dalijantis 
patirtimi su kaimyninių šalių ornitologais.
     Renginiui neliko abejingos valstybinės institucijos ir verslininkai. 
"Žalią varną 2008" globojo Druskininkų miškų urėdija, dovanas įstei-
gė ar finansiškai parėmė UAB "IDD" (http://www.teleskopai.lt), 
Aplinkos ministerija, UAB "NORFA" Druskininkų filialas, UAB 
"Malonė", UAB "Druskininkų vandenys", R. Pankevičienės IĮ 
"Cukrainė", Druskininkų vandens parkas, Druskininkų turizmo infor-
macijos centras, UAB "MAXIMA LT" MAXIMA XX parduotuvė Druski-
ninkuose, miško muziejus "Girios aidas". 

     Paukščių stebėtojų šventė “Žalia varna 2008”
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     Sėkmingai baigtas svarbus projektas agrarinės aplinkosaugos srityje

     Lietuvos ornitologų draugija baigė nuo 2006 m. gruodžio 
mėnesio vykdytą projektą “Ūkininkų švietimas įgyvendi-
nant agrarinės aplinkosaugos priemones”. Projektas skirtas 
padidinti šalies institucijų (ypač Lietuvos žemės ūkio kon-
sultavimo tarnybos ir valstybinių saugomų teritorijų direk-
cijų) pajėgumus agrarinės aplinkosaugos srityje ir geriau 
informuoti žemės ir miškų ūkio subjektus apie 2007-2013 
m. numatytas agrarinės aplinkosaugos priemones ir pro-
gramas bei paramą joms vykdyti, o taip pat apie praktinę 
biologinių vertybių apsaugą. 
     Projektą rėmė JTVF Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų pro-
jektų programa (PAF MPP) ir LR Aplinkos ministerija.
     Svarbiausi pasiekti rezultatai:
     • atlikta šalies biologinės įvairovės apsaugos ir žemės 
ūkio ekspertų, mokslininkų, konsultantų, ūkininkų apklau-
sa apie tai, kodėl labai mažai Lietuvos ūkininkų rinkosi 
Kaimo plėtros 2004-2006 m. plane siūlytas su aplinkosauga 
susijusias priemones bei programas. 
Pusiau atsitiktinės atrankos būdu 
apklausta daugiau nei 100 asmenų. 
Apdoroti apklausos duomenys leido 
įvardinti svarbiausius trikdžius ir 
priežastis, trukdančius Lietuvoje 
plačiau taikyti Europos Sąjungos vis 
plačiau propaguojamas ir finansiškai 
remiamas agrarinės aplinkosaugos 
priemones;
     • apklausos rezultatai pristatyti 2007 m. gegužės 3 d. 
bendrame Žemės ūkio ministerijos ir LOD seminare-
pasitarime. Jame dalyvavo Žemės ūkio ir Aplinkos ministe-
rijų atstovai, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Žemės ūkio rūmų bei 
Lietuvos ornitologų draugijos, Lietuvos aplinkosauginių 
nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir kitų institucijų 
atstovai. Paruoštas ir ministerijai pristatytas problemų, 
kurios neleido šalyje plačiau diegti agrarinės aplinkosaugos 

priemonių, sąrašas. Parengtos rekomendacijos, ką reikėtų 
daryti norint pagerinti biologinės įvairovės būklę šalies 
agrariniame kraštovaizdyje. Išsakyta nuomonė, kad jų ne-
sprendžiant greit, žemės ir miškų ūkio plėtros tiesioginis ir 
netiesioginis neigiamas poveikis biologinei įvairovei šalyje 
nuolat didės;
     • ŽŪM teikti įvairūs siūlymai dėl rengiamos Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. programos;
     • kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 
Žemės ir Aplinkos ministerijomis, Valstybine saugomų teri-
torijų tarnyba Dotnuvoje Lietuvos žemės ūkio konsultavi-
mo tarnybos bazėje suorganizuoti trijų dienų trukmės mo-
komieji seminarai. Pranešimus apie biologinės įvairovės 
apsaugą agrariniame ir miškingame kraštovaizdžiuose, apie 
Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos agrarinės 
aplinkosaugos ir miškų apsaugos programas bei priemones 
skaitė kompetentingiausi šalies specialistai bei BirdLife 

ekspertas iš Didž iosios Britanijos. 
Apmokinta dauguma šalies Lietu-
vos žemės ūkio konsultavimo tar-
nybos konsultantų ir Valstybinių 
saugomų teritorijų direkcijų dar-
buotojų, atsakingų už biologinės 
įvairovės apsaugą bei agrarinę 
aplinkosaugą (viso apie 100 asme-
nų);

     • apie biologinės įvairovės apsaugą agrariniame ir miškų 
kraštovaizdžiuose parengta keletas švietėjiškų publikacijų 
šalies laikraščiams ir žurnalams. Išleista brošiūra 
“Biologinės įvairovės palaikymas ir apsauga pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. programą ir kaip jos siekti”. Ji 
skirta šalies ūkininkams ir visiems besidomintiems parama 
agrarinei ir miškų aplinkosaugai. Taip pat pagal šio projek-
to planą buvo palaikoma LODo tinklalapio žemės ūkio te-
matikos rubrika.

Projekto vadovas P. Kurlavičius
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     Artėja į pabaigą Lietuvos ornitologų draugijos tarptauti-
nis projektas, skirtas stiprinti mūsų organizacijos ir kitų 
šalies institucijų pajėgumus šalyje vertinant dažnų ir įpras-
tų rūšių laukinių paukščių gausą. Projektas labai svarbus 
įgyvendinant Biologinės įvairovės apsaugos konvenciją ir 
siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje 
iki 2010 metų. Projektą finansuoja Pasaulio aplinkos fondo 
Mažųjų projektų programa (PAF MPP). Tai pirmasis šio 
fondo strateginis projektas Lietuvoje. Projektą koordinuoja 
Bulgarijos paukščių apsaugos draugija. Projekto inicijuoja-
mą veiklą numatoma tęsti LOD tyrėjų jėgomis ateityje dau-
gelį metų.
     Apie problemą detaliau
     Daugelyje Europos valstybių nustatyta, kad nyksta ne tik 
reti paukščiai, tačiau mažėja ir įprastų bei dažnų rūšių 
paukščių populiacijos. Bendras dėsningumas, kad paukščiai 
labiausiai nyksta dėl žmogaus ūkinės veiklos. Labiau jie 
nyksta ten, kur ūkininkaujama nepakankamai ekologiškai. 
Todėl siekiama paukščių populiacijų gausos tyrimų rezulta-
tus taikyti praktikoje integruotai vertinant ūkininkavimo 
palankumą biologinei įvairovei. Naujausias svarbus tokių 
stebėjimų pavyzdys yra Europos Sąjungos (ES) valstybių 
sutarimas įdiegti specialų rodiklį – "Agrarinio kraštovaiz-
džio paukščių indeksą" [angl. Farmland Bird Indicator] ir jį 
naudoti žemės ūkio ekologiškumo arba ES naujo-
sios žemės ūkio politikos įtakos biologinei įvairo-
vei, vertinimui. Taigi, tokio indekso pripaž inimas 
tampa svarbiu ž ingsniu siekiant Europoje sustab-
dyti biologinės įvairovės nykimą. 
     Lietuvoje susidursime su svarbiausia problema –
tyrėjų, stebėtojų stygiumi. Mat nors grupelė Lietu-
vos ornitologų draugijos savanorių įprastų paukš-
čių apskaitas Lietuvoje pradėjo vykdyti jau seniau 
nei prieš dešimtmetį, tačiau iki šiol kasmet atlieka-
mų tyrimų apimtis yra nepakankama, norint dau-
gelio rūšių populiacijų gausos dinamikos duomenis 

apdoroti matematinės statistikos metodais. 
     Todėl labai svarbu, kad plėtojant šią LOD 
veiklą prisidėtų kuo daugiau žmonių. Į tyrėjų 
būrį bus priimami visi, net ir kol kas nepažįs-
tantys paukščių, bet norintys tai išmokti žmo-
nės (kreiptis į LOD arba šio projekto koordi-
natorių – P. Kurlavičių). Išankstinio amžiaus 
apribojimo nėra. Tikimės, jog Vakarų Euro-
pos šalių žmonių tarpe labai populiari paukš-
čių stebėjimo ir tyrimo visuomeninė veikla 
ras daugiau pasekėjų ir Lietuvoje.
     Svarbiausi pasiekti rezultatai:
     • bendradarbiaujant su Žemės ūkio minis-
terija suorganizuotas pasitarimas-seminaras, 
skirtas paukščių indikacijos platesniam nau-

dojimui šalies žemės ūkyje, ryšium su Lietuvai svarbiais 
Europos Komisijos sprendimais ir Lietuvos Kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos vykdymu;
     • suorganizuoti penki mokomieji seminarai žmonėms 
(daugiausiai LOD nariams), besidomintiems įprastų paukš-
čių apskaitomis, ypač jų metodikomis;
     • kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba bei 
Žemaitijos nacionaliniu parku ir Gražutės regioniniu parku 
suorganizuoti du mokomieji seminarai valstybinių saugo-
mų teritorijų direkcijų specialistams, besidomintiems 
paukščių apskaitomis;
     • baigiami tvarkyti Lietuvoje nuo 1990 m. atskirų entu-
ziastų jėgomis vykdytų paukščių gausos stebėjimų duome-
nys. Bendradarbiaujant su Čekijos ornitologų draugija ir 
Olandijos statistikos valdyba šiemet numatoma šiuos duo-
menis apdoroti;
     • projekto klausimais parengta ir publikuota keletas 
švietėjiškų publikacijų. Ruošiamasi išleisti kompaktinį dis-
ką, kuris bus skirtas paukščių apskaitų vykdytojams. Taip 
pat pagal šio projekto planą buvo tęsiamos paukščių ap-
skaitos ir palaikoma LODo tinklalapio projekto tematikos 
rubrika.

Projekto koordinatorius P. Kurlavičius

     Ilgalaikiai paukščių gausos tyrimai
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     LOD su partneriais laimėjo Jaunimo reikalų departa-
mento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelb-
tą Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo 
konkursą ir gaus dalinį finansavimą projektui “Aplinkos 
tyrimų vykdymas jaunimo grupėse, sukuriant paukščių 
žiedavimo bazes Biržų rajone ir Marijampolės savivaldybė-
je” įgyvendinti.   
     Projekto pagrindinis tikslas yra supaž indinti jaunimo 
grupes su paukščių žiedavimo subtilybėmis ir sudaryti sąly-

gas jiems patiems tiesiogiai dalyvauti atliekant šiuos paukš-
čių biologijos tyrimus. Su žiedavimo taisyklėmis ir subtily-
bėmis bus supažindintos dvi jaunimo grupės iš skirtingų 
Lietuvos rajonų, kurios vėliau savarankiškai tęs paukščių 
žiedavimą ir galės konsultuoti šia veikla susidomėjusius 
bendraamž ius. 
     Projektas prasidės rugpjūčio vidury ir tęsis iki 2009 
metų sausio 1 d.

     Projekto vadovas Remigijus Karpuška

     Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektas

     Lietuvos ornitologų draugija kartu su  Ekologijos institutu, Rytų skirstomaisiais tinklais ir 
Vakarų skirstomaisiais tinklais pateikė projekto “Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietu-
voje” (Conservation of White Storks (Ciconia ciconia) in Lithuania) paraišką Europos Komisijai 
LIFE+ programos finansavimui gauti.  Šiuo projektu bus siekiama inventorizuoti visas baltųjų 
gandrų lizdavietes Lietuvoje, įvertinti jų būklę ir keliančias grėsmę paukščių ir žmonių saugumui 
pakeisti naujomis platformomis, išskirti baltųjų gandrų apsaugai reikšmingiausias teritorijas ir 
įtraukti visuomenę į šių paukščių monitoringą bei apsaugą. Planuojama, kad projektas prasidės 
2009 m. ir truks iki 2013 m. vidurio..

     Pateiktos paraiškos projektų finansavimui gauti

     Aplinkosauginių NVO koalicijos, kuriai priklauso ir Lietuvos ornitologų draugija, vardu Europos ekonominės erdvės 
(EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondui pateikta paraiška projekto 
“Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją” įgyvendinimo para-
mai gauti. Šio projekto pagrindinis tikslas yra sustiprinti Koalicijos veiklą ir jos narių tarpusavio bendradarbiavimą. Numa-
tyta, kad projektas prasidės 2009 m. ir truks metus laiko.

     Lietuvos ornitologų draugija pateikė paraišką Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo paramai įgyvendinant projektą “LOD visuomeninės/gamtosauginės veiklos su-
stiprinimas ir įvaizdžio formavimas, įtraukiant visuomenę į aplinkosauginių tyrimų veiklą” gauti. Projekte numatyta naujo 
LOD internetinio portalo su interaktyvios gamtosauginės ir gamtotyrinės informacijos kaupimo sistema sukūrimas, LOD 
darbuotojų  ir savanorių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas, visuomeninio ornitofaunos monitoringo metodikų 
bei programų parengimas ir jų propagavimas, kasmetinių LOD renginių populiarinimas ir priemonių parengimas. Planuo-
jama, kad projektas prasidės 2009 m. ir truks metus laiko.

     Lietuvos, Baltarusijos, Danijos ir Švedijos ornitologų draugijos pa-
teikė paraišką projektui “Visuomenės dalyvavimas aplinkos apsaugos 
organizavime PAST teritorijose, sukuriant savanoriško monitoringo 
tinklą”  (Living on IBAs – supporting civil society participation in na-
ture conservation in Baltic Sea region) finansuoti pagal Baltijos ir 
Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimo rėmimo programą. Projekto 
metu planuojama bendradarbiaujant su Danijos ir Švedijos ornitolo-
gais parengti Paukščių apsaugai svarbių teritorijų visuomeninės prie-
žiūros bei monitoringo metodikas ir jas praktiškai išbandyti Lietuvoje 
ir Baltarusijoje atrinktose PAST teritorijose.  Planuojama, kad projek-
tas prasidės 2009 m. 
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     Metinis ornitologų susitikimas

     Kaip ir kiekvienais metais, 2008 m. rugsėjo  13-14 d. 
Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatas kviečia susi-
rinkti visus savo narius (ar norinčius jais tapti). Kasmetinis 
draugijos narių narių susitikimas vyks Aukštaitijos nacio-
naliniame parke, Meironyse. 

     Šiais metais baigiasi daugumos draugijos tarybos narių 
kadencija, todėl susirinkimo metu rinksime naują LOD tary-
bą. Kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus LOD el. Paštu. 
Susitikimo metu aplankysime ir paukščių gausa pasižymin-
čias aplinkines teritorijas. 

     Detalią renginio programą ir visą susijusią informaciją 
rasite prieš susitikimą apsilankę LOD internetinėje svetai-
nėje www.birdlife.lt

      LOD  rengiasi tarptautiniam Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
draugijų bendram susitikimui, kuris vyks Nemuno deltoje  
(Rusnės saloje). Norint atgaivinti draugijos tarptautinę 
veiklą neįmanoma apsieiti be Pabaltijo kolegų pagalbos ir 
bendradarbiavimo. 

     Planuojama, kad susitikimas vyks dvi dienas, jo metu 
kiekvienos šalies atstovai pristatys aktualiausias paukščių 
apsaugos problemas savo šalyje. Bus apkalbėtos ir galimy-
bės bendrų projektų inicijavimui, bei vykdymui. 

     LOD taip pat ruošiasi pristatyti kolegoms draugijos veik-
los atgaivinimo planus, bei įmanomas perspektyvas, kvies 
prisijungti prie LOD planuojamų visuomeninių iniciatyvų 
Lietuvoje. 

     Š. m. spalio 24– 26 d. pamaryje vyks kasmetinis 
Paukščių stebėtojų ralis “Kuršių marios 2008”. Kasmet LOD 
organizuojamas renginys šiais metais turėtų būti dar įspū-
dingesnis, kadangi nemažai rėmėjų pareiškė norą prisidėti 
prie jo organizavimo. Koja kojon su draugija šiais metais 
eina ir Šilutės rajono savivaldybė, skyrusi didžiąją dalį ra-
liui organizuoti reikalingų lėšų, bei perėmusi dalį organiza-
vimo veiklų. 

     Ralis tradiciškai prasidės ir finišuos Ventėje, kaimo turiz-
mo komplekse “Ventainė”. Tikimasi sulaukti nemažai gar-
bingų svečių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. 

     Visą susijusią informaciją rasite apsilankę LOD svetainė-
je www.birdlife.lt

     Lietuvos, Latvijos ir Estijos ornitologų draugijų vadovybės susitikimas

     Paukščių stebėtojų ralis “Kuršių marios 2008”
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     Lietuvos ornitologų draugija 2009-uosius skelbia 

juodojo gandro (Ciconia nigra) metais. Šiems paukš-
čiams išskirtinis dėmesys Lietuvoje buvo skiriamas prieš 

septynerius metus, 2002-aisiais, tačiau nuo to laiko šių 

paukščių būklė ne tik nepagerėjo, tačiau ir toliau blogėja. 

Remiantis visuomeninio monitoringo duomenimis bei LOD 

narių teikiama informacija, juodųjų gandrų populiacija per 

paskutinius du dešimtmečius sumažėjo 20 procentų ir nau-

jausiais mokslinių tyrimų duomeni-

mis Lietuvoje peri 650 – 950 porų. 

Tai kelia nerimą dėl šios rūšies 

būklės ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 

Europoje, kadangi Lietuvoje peri 

maždaug 10 procentų europinės 
populiacijos. Taigi, Lietuva, kartus 

su Latvija, Estija, Baltarusija ir Len-

kija, nulemia juodųjų gandrų apsau-

gos būklę kontinente. Pripažinta, 

kad didžiausią grėsmę juodiesiems gandrams kelia nepa-

kankamai ekologiškas miškų ūkis ir ypač jo intensyvinimas. 

Labiausiai pražūtingas yra miškų sausinimas, nes suregu-

liavus natūralius upelius bei nusausinus pastovius ar sezo-

niškai už liejamus atviro vandens šaltinius, nuskurdinama 

mitybinė bazė. Šiems paukščiams didelę grėsmę kelia ir 

tiesioginis antropogeninis trikdymas. Dauguma porų yra 
labai atsargios, vengia žmonių artumo, todėl dirbant bet 

kokius darbus ar lankantis prie lizdo, jį paukščiai gali mesti. 

Ypač juodieji gandrai trikdymui jautrūs kūrimosi lizduose, 

kiaušinių dėjimo ir perėjimo metu. Deja, pastaruoju metu 

vis dažniau į viešumą iškyla faktai, kaip ekstremalių pra-

mogų mėgėjų „pasivažinėjimai“ sunkiai praeinamose vieto-

se keturačiais motociklais ar visureigiais išbaidė šiuos 

paukščius iš eilę metų sėkmingai perėtų vietų. Gaila, tačiau 

jau ne naujiena ir tokios žinios, kaip kirtimų metu yra kar-

tais net specialiai nupjaunami medžiai su šių paukščių liz-

dais. 
     Juodasis gandras – didelis, net mažiau su paukščiais susi-

pažinusiems žmonėms lengvai atpažįstama rūšis, tačiau 

nelabai tinkanti masinėms akcijoms: gana paslaptinga, jaut-

ri trikdymui, gyvenanti nuošaliose vietose. Tačiau dėl miš-
ko ūkio veiklos intensyvinimo rūšies apsauga tampa vis 

aktualesnė. Į tai buvo atsižvelgta rengiant „Metų paukščio“ 

programą: buvo stengiamasi, kad informacijos rinkimo 

metodika nebūtų sudėtinga ir kad joje galėtų dalyvauti visi 

norintys. Paskelbdami juoduosius gandrus metų paukščiu, 

sieksime su draugijos narių ir visuomenės pagalba invento-

rizuoti bent didžią dalį juodųjų gandrų lizdaviečių, jų maiti-

nimosi bei telkimosi vietas, bei pradėti visuomeninį juodų-

jų gandrų lizdų apsaugos monitoringą. 

     Lietuvoje juodųjų gandrų apsaugą įpareigoja užtikrinti 

Europos Sąjungos (ES) Paukščių ir Buveinių direktyvos, 
patį paukštį ir gyvenamąsias vietas įpareigoja saugoti Sau-

gomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas, 

pagal šiuo metu galiojančias “Pagrindines miškų kirtimo 

taisykles” miškininkams ir miško savininkams 200 m spin-

duliu apie lizdus draudž iama atlikti plynus pagrindinius 

kirtimus. Kitokių kirtimų tokioje lizdo apsauginėje zonoje 

negalima atlikti nuo balandž io 1 d. 

iki rugsėjo 1 d. Deja, ne visada šių 

taisyklių laikomasi. Todėl bendra-

darbiaudami su kitomis Lietuvos 

gamtosauginėmis organizacijomis 

planuojame rengti žinomų lizdavie-
čių apsaugos taisyklių laikymosi 

patikrinimo reidus, kviesime visus 

filmuoti bei fotografuoti vykdomus 

ar įvykdytus nusižengimus prieš 

šiuos paukščius ir šią informaciją operatyviai perduoti Lie-

tuvos ornitologų draugijai, kuri imsis teisinių priemonių 

šiems veiksmams sutrukdyti ar surasti bei nubausti jau 

įvykdytų nusižengimų kaltininkus.

     Daugiau informacijos apie Metų paukščio akciją ir daly-

vavimą joje galėsite surasti Lietuvos ornitologų draugijos 

interneto svetainėje http://www.birdlife.lt

     Metų paukštis
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     Akcija “Žalvarnis”

     2008 m. liepos 22-24 d. Vengrijoje vyko susitikimas 
skirtas žalvarnių (Coracias garrulus) apsaugos veiksmų 
Europinei programai parengti. Tęsdama pradėtas veiklas, 
skirtas šios paukščių rūšies ištirtu-
mui didinti, ir apsaugai skatinti, LOD 
taip pat rengiasi įgyvendinti parengto 
veiksmų plano veiklas Lietuvoje. Sie-
kiant įsijungti į veiksmų plano svars-
tymo procesą, LOD parengė rūšies 
statuso Lietuvoje santrauką anglų 
kalba, su kuria galite susipaž inti LOD 
internetinėje svetainėje http://
www.birdlife.lt, ir yra pasirengusi 
atstovauti Lietuvą plano rengimo 
metu. 
     Lietuvoje žalvarnių populiacijos išnykimas galimas jau 
artimiausiais metais: šių paukščių populiacija amžiaus pra-
džioje vertinta iki 10 000 porų, 1970 m. - 1000-2000 porų, 
1990 metais - 150-200 porų, o nuo 2006 metų suskaičiuo-
jama tik iki 35 porų šių paukščių. Ir tai tik daugiausiai miš-
kuose gyvenantys paukščiai - taip vadinama kaimiškoji 
(kaimuose gyvenusieji paukščiai) žalvarnių populiacija 
praktiškai jau išnyko. 

     Lietuvos ornitologų draugija pradeda žalvarnių tyrimų ir 
apsaugos akciją, kurios tikslai yra rinkti ir kaupti visą infor-
maciją apie esančias ir buvusias žalvarnių perėjimo bei 

maitinimosi vietas, įvertinti perėjimo 
ir maitinimosi vietas įtakojančius 
veiksnius. informuoti visuomenę, 
miškų ūkio sektoriaus ir saugomų 
teritorijų darbuotojus apie žinomas 
žalvarnių nykimo priežastis, jų pre-
venciją ir perėjimo sąlygų gerinimo 
galimybes, sukurti žalvarnių perim-
viečių stebėtojų tinklą ir inicijuoti 
pastovų žalvarniams skirtų inkilų 
kėlimą bei priežiūrą.

     Nežiūrint šį paukštį išduodančių  ryškių spalvų ir tuoktu-
vių ar kovos su konkurentais metu demonstruojamo gana 
garsaus balso, šiuo metu Lietuvoje gyvenantys ž alvarniai 
yra jautrūs trikdymui. Todėl visus norinčius prisijungti prie 
šios akcijos kviesime tik surinkti informaciją apie žalvarnių 
perėjimo ar maitinimosi esančias ar buvusias vietas.
     Daugiau informacijos, galimybe dalyvauti akcijoje bei 
tam reikiamą metodinę medžiagą galėsite surasti LOD in-
ternetinėje svetainėje http://www.birdlife.lt

     Jau eilę metų Lietuvoje didieji 
kormoranai (Phalacrocorax carbo)
kaltinami žuvininkystės tvenkinių 
siaubimu, sengirių naikinimu, nesąži-
ninga konkurencija su ž vejais ir kito-
mis nuodėmėmis, o tuo pačiu kalbama, 
kad ornitologai ir visi kiti su šiais teigi-
niais nesutinkantys žmonės  gina visiš-
kai nenaudingus, tik žvejybos verslą 
žlugdančius rajūnus.
     Pagal šiuo metu galiojančias Me-
džioklės Lietuvos Respublikos teritori-
joje taisykles, žuvininkystės tvenkinių 
teritorijose kormoranus medž ioti lei-
džiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d., t. y. praktiškai 
visą jų buvimo tvenkiniuose laikotarpį. Tačiau pagal Euro-
pos Sąjungos Paukščių direktyvą, didysis kormoranas net 
neįrašytas į šios direktyvos II/1 ir II/2 priedus, kuriuose 
pateikiami valstybėse narėse leidžiamų medžioti paukščių 
rūšių sąrašai. Tai reiškia, kad vandens paukščių masiško 
veisimosi Lietuvoje metu didžiųjų kormoranų medžioklė 
apskritai neturėtų būti leidžiama, o jų skaičiaus mažinimas 
ten, kur tai yra būtina, turėtų būti leidžiamas tik griežtai 
reglamentuota tvarka ir užtikrinant, kad dėl to nenukentėtų 

kiti paukščiai. Deja, tikrovė yra kitokia. 
Jau nekalbant apie tai, kad kormoranus 
neretai šaudo tam leidimų neturintys 
asmenys, yra žinoma daug atvejų, kai, 
prisidengiant kormoranų naikinimu, 
tvenkiniuose vykdomos medžioklės, 
per kurias šaudomi visi arba beveik visi 
tuo metu tvenkinių teritorijoje esantys 
paukščiai. Prisidengiant kormoranų 
gausos reguliavimu paukščiai šaudomi 
net ne tvenkinių teritorijose esančiose 
kolonijose, tiesiog tupintys lizduose. 
Tokių barbariškų išpuolių metu neretai 
nukenčia ir su kormoranais kartu apsi-

gyvenantys pilkieji garniai.
     LOD nėra vienareikšmiškai nusistačiusi prieš kormoranų 
skaičiaus reguliavimą tuose žuvininkystės tvenkiniuose, 
kuriuose jie išties daro žymią žalą, tačiau kategoriškai ne-
sutinka su šių paukščių naikinimu kolonijose ir tose vieto-
se, kur jų daroma žala neturi žymios įtakos žuvininkystei. 
Paskelbdami šią akciją sieksime ne tik surinkti informaciją 
apie kormoranų skaičių ir paplitimą, bet ir visuomeniškai 
kontroliuoti kormoranų skaičiaus reguliavimo taisyklių 
laikymąsi. 

     Akcija “Kormoranas”
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     Lietuvos ornitofaunistinė komisija (LOFK) įkurta 1982 
metais. Ji nagrinėja retų, sunkiai apibūdinamų ir naujai šaly-
je randamų paukščių rūšių stebėjimo ir radimo faktus. Pa-
grindinis komisijos darbo tikslas - kiek įmanoma objekty-
viau įvertinti autorių pateiktus stebėjimų duomenis ir siek-
ti, kad mokslinėse publikacijose nepasitaikytų netikslumų ir 
klaidų.
     2007 m. rugpjūčio 23 d. LOD tarybos susirinkime sufor-
muota nauja Lietuvos ornitofaunistinė komisija:
     Pirmininkas: 
     VYTAUTAS JUSYS: vros@takas.lt, ventragis@orni.lt, 
     tel.: 8-638-90619.

     Nariai:
     SAULIUS KARALIUS: s.karalius@muziejus.lt, 
     tel.: 8-675-54856. 

     ŽYDRŪNAS PREIKŠA: griciukas@gmail.com, 
     tel.: 8-689-34125. 

     LIUTAURAS RAUDONIKIS: liutauras@ekoi.lt, 
     tel.: 8-605-30515. 

     VITAS STANEVIČIUS: vitas@ekoi.lt, 
     tel.: 8-614-75887.

     Per nepilnus darbo metus komisija nagrinėjo 119 prane-
šimų apie retų rūšių paukščių stebėjimus Lietuvoje, iš kurių. 
115 pranešimų jau patvirtinta. Per tą laikotarpį gauta ir 
ornitofaunistinės komisijos patvirtinta ypač vertingų prane-
šimų apie naujų paukščių rūšių stebėjimus Lietuvoje:

Nr.001/07 Skeltauodegis ki-
ras (Larus sabini). 2007-08-29 
pirmametis paukštis stebėtas 
Kopgalyje, ties Jūrų muziejumi. 
(S.Karalius). Nauja paukščių 
rūšis Lietuvoje.

Nr.002/07 Eleonoros sakalas (Falco eleonorae). 2006-08-
17 juodos formos paukštis stebėtas prie Spenglo ež., Šven-
čionių r. (G.Vaidakavičius). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje.

Nr.007/07 Alpinė devynbalsė (Sylvia cantillans). 2006-05-
07 antrametis patinas sugautas ir apžieduotas Ventės Rage. 
(V.Jusys, K.Castren, M.Bruun, A.Toop, J.Paltomäki). Nauja 
paukščių rūšis Lietuvoje.

Nr.010/07 Dėmėtasis krantinis tilvikas (Actitis macula-
ria). 2007-08-15 suaugęs paukštis stebėtas Karpynės tven-
kiniuose, Raseinių r. (M.Ružauskas, E.Pakštytė, A.Naudžius). 
Nauja paukščių rūšis Lietuvoje.

Nr.027/07 Raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos). 2006
-09-03 vienas paukštis stebėtas Kintų žuvininkystės tvenki-
niuose (K.Castren, V.Jusys). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje.

Nr.046/07 Vandeninis kalviukas (Anthus spinoletta). 2006
-01-11 vienas paukštis stebėtas Smiltynėje (K.Castren, 
V.Pareigis). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje.
Nr.047/07 Kanadinė berniklė (Branta canadensis hutchin-
sii ). 2007-10-19 vienas paukštis stebėtas Kuršių mariose 
prie Naujosios perkėlos (K.Castren, S.Hjerppe, 
Ch.Casagrande, J.Tolvanen) Naujas porūšis Lietuvoje. 

Nr.077/08 Laibasnapis kiras (Larus genei). 2008-04-30 
vienas suaugęs paukštis stebėtas Baltijos pajūryje Kopgaly-
je, Neringoje (S.Karalius). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje.

Nr.095/08 Mažoji tošinukė 
(Hippolais caligata). 2008-06-02 
čiulbantis patinas stebėtas Kop-
galyje, Kuršių nerijoje 
(S.Karalius). Nauja paukščių rūšis 
Lietuvai.

Nr.114/08 Ilgauodegis purplelis (Oena capensis). 2008-07
-01 - 10 vienas paukštis stebėtas Nendriniškių kaime, Mari-
jampolės sen. (I.Tamulynienė, G.Tamulynas). Nauja paukš-
čių rūšis Lietuvai (C kategorija, LOFK).

     Iki 2008 m. rugpjūčio Lietuvoje užregistruotų paukščių 
sąraše – 358 rūšys. Tiesa, yra žinoma keletas naujų rūšių 
stebėjimų mūsų šalies teritorijoje, tačiau stebėtojai nepatei-
kė komisijai užpildyti anketų, todėl šie pranešimai nebuvo 
svarstomi ir rūšys neįtrauktos į sąrašus. Norime priminti, 
kad visi Lietuvoje stebėję retas ar naujas paukščių rūšis ir 
norintys šiuos stebėjimo faktus skelbti spaudoje ar naudoti 
moksliniais tikslais, privalo už pildyti specialias anketas ir 
išsiųsti LOFK pirmininkui Vytautui Jusiui. Anketas galite 
užpildyti LOD interneto svetainėje adresu www.birdlife.lt/
index.php/lofk/ Čia taip pat surasite informaciją apie LOFK 
veiklą, Lietuvos paukščių sąrašą su žymomis, apie kurias 
paukščių rūšis kuriuo periodu LOFK renka informaciją, re-
guliariai atnaujinamus patvirtintus pranešimus bei informa-
ciją apie naujausius retų ir įdomių paukščių stebėjimus. 
     Daugiau kaip mėnesį vyko anoniminė apklausa apie nau-
josios LOFK veiklą. Dauguma apklausos dalyvių palankiai 
vertina komisijos veiklą. 2008-08-01 duomenys:

           Parengė V. Jusys, LOFK pirmininkas

     Lietuvos ornitofaunistinė komisija 
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     Pastaruoju metu ne be LOD narių aktyvumo į viešumą 
iškilo visa eilė Lietuvos aplinkosaugos problemų, kurias 
būtina kuo skubiau spręsti valstybiniu lygiu. Šios proble-
mos Lietuvoje jau egzistuoja ne pirmus metus, tačiau prak-
tiškai nebaudžiamas savivaliavimas, įstatymų ir ūkinę veik-
lą reglamentuojančių aktų nesilaikymas bei vandališki iš-
puoliai prieš gamtą perpildė ir taip jau sklidiną gamtininkų 
kantrybės taurę.
     Vis opesne problema tampa ekstremalaus sporto mėgė-
jais save vadinančių keturračių motociklų ir visureigių vai-
ruotojų „pasivažinėjimai“ po gražiausius Lietuvos kampe-
lius. Negalima teigti, kad visi tokias transporto priemones 
vairuojantys asmenys tik ir taikosi sunaikinti iš metų į me-
tus saugotas ir puoselėtas 
gamtos vertybes, tačiau kai 
kurių iš jų pasivažinėjimai 
ilgam palieka randus graž iau-
siuose Lietuvos kampeliuose. 
Ir ne vien tik randus. 2008-
ųjų balandžio 13 d. Viešvilės 
valstybiniame gamtiniame 
rezervate, į kurį be leidimo 
net žmogus negali kojos įkel-
ti, kelias valandas šėlo ketur-
račių vairuotojai. Buvo su-
maitota 12 hektarų miško paklotės. Važinėdami motocikli-
ninkai išlaužė jaunus medelius, suniokojo augmeniją, kai 
kuriose vietose liko keliasdešimties centimetrų provėžos. 
Tokio pasivažinėjimo metu gamtai padaryta žala gali siekti 
virš 59 tūkstančių litų. Tačiau tai tik ta žala, kuri yra mato-
ma ir galima apskaičiuoti. Kai miškais ir pievomis vienu 
metu lekia 20 – 30 tikrai ne patį tyliausią garsą leidžiančių 
motociklų gauja, baidomi paukščiai ir žvėrys. Ir visiškai 
nesvarbu – ar tai saugoma teritorija, ar valstybinis miškas, 
ar privačios pievos – po tokių „pasivažinėjimų“ neretai iš tų 
vietų pasitraukia gyvūnai, lizdus palieka perėti susiruošę 
paukščiai.   
     Ne mažiau aktuali yra ir miškų kirtimo problema. Priva-
tūs miško savininkai, besivaikydami kuo didesnio pelno, 
daž niausiai “už miršta” visus apribojimus. 2008-ųjų metų 
pradžioje tarp Lietuvos gamtininkų garsiai nuskambėjo 
juodųjų gandrų lizdų sunaikinimo faktai. Lietuvos gamtos 
fondo aktyvistai, reguliariai stebintys per 80 šių paukščių 
lizdaviečių mūsų šalyje, paviešino filmuotą medžiagą, kad 
Vilniaus rajone, Girijos miške esančioje privačioje miško 
valdoje, plynai iškirtus išskirtinės vertės sengirę, kartu su 
juodojo gandro lizdu sunaikintos dar mažiausiai 5 į Raudo-
nąją knygą įtrauktos rūšys ir jų buveinės. Ir tai ne vieninte-
lis atvejis – tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose 
kasmet yra už fiksuojami 2-3 juodųjų gandrų lizdaviečių 
sunaikinimo faktai ar jų apsaugą turinčių garantuoti įstaty-

mų ir miškų kirtimų taisyklių pažeidimų. Dėl miškų kirtimų 
taisyklių spragų 2008-ųjų metų birželio mėnesį Ignalinos 
rajone buvo nukirstas medis, kurio uokse buvo apsigyvenu-
si žvirblinė pelėda ir kirtimo metu jau buvo išsiperėjusi 
jauniklius... Paviešinus šiuos nusikaltimus, buvo pradėta 
teisintis než inojimu – nežinota, kad kirtimų vietose yra 
juodųjų gandrų lizdai, bandoma apkaltinti ornitologus, kad 
šie neinformavo apie toje vietoje perinčias rūšis. Tačiau tai 
tik bandymai išsisukti nuo atsakomybės - privačioje valdoje 
Dotnuvos-Josvainių biosferos poligone, Kėdainių rajone, 
2008 metų žiemą 261 kvartale esantis sklypas iškirstas 
plynai kartu su juodojo gandro lizdu. Tačiau dar 2005 me-
tais Aplinkos ministro įsakymu šis sklypas buvo patvirtin-

tas kaip juodojo gandro veisi-
mosi zona ir plyni kirtimai 
draudžiami. 2007 m. balandį 
Lietuvos gamtos fondas kiek-
vienam regioniniam aplinkos 
apsaugos departamentui iš-
siuntė informaciją apie jų kon-
troliuojamoje teritorijoje esan-
čius juodojo gandro lizdus ir 
sklypų sąrašus, kurie patenka į 
lizdų apsaugos zonas. Tačiau 
nors ir buvo informuota, Vil-

niaus rajono gamtos apsaugos agentūra išdavė kirtimo 
leidimą kirsti mišką, kuriame buvo vienintelis Vilniaus ra-
jono privačiuose miškuose žinomas juodojo gandro lizdas. 
    Be to, LOD svetainėje jau nuo 2004 metų sudaryta gali-
mybė pranešti apie retų ir saugomų paukščių rūšių aptiktas 
lizdavietes ir visa surinkta informacija perduodama Miš-
kotvarkos institutui. Pastaroji, planuodama miškų kirtimus, 
atsižvelgia į gautą informaciją.  
     Po kilusios Lietuvos gamtininkų nepasitenkinimo bangos 
Aplinkos ministerijoje pajudėjo reikalai dėl Saugomų gyvū-
nų ir augalų rūšių registro įteisinimo ir Pagrindinių miškų 
kirtimų taisyklių keitimo, tačiau lieka dar daug neišspręstų 
problemų: tai neaiški padėtis saugomose teritorijose, ir 
šiais metais pilnai nušienautos šlapios pievos paukščių 
apsaugai svarbiose teritorijose Nemuno deltoje ir Sausgal-
vių pievose, kur perėjo skaitlingos globaliai nykstančių 
stulgių ir meldinių nendrinukių populiacijos, ir perėjimo 
metu nušienautos ar net suartos pievos griežlių apsaugai 
įsteigtose PAST, ir barbariškas didžiųjų kormoranų, o kartu 
ir kitų kartu įsikūrusių paukščių šaudymas kolonijose, ir 
miškų kirtimai paukščių perėjimo metu, ir pasikartojantys 
baltųjų gandrų šeimynų išžudymo atvejai, ir t.t. Jau kyla su 
gamtos niokojimu negalinčios susitaikyti visuomenės nepa-
sitenkinimo banga, ir jau ne už kalnų ir teigiami pokyčiai 
Lietuvos gamtosaugos srityje. Bet iki to laukia dar ilgas ir 
nelengvas kelias.

     Aplinkosaugos aktualijos
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Lietuvos ornitologų draugijos žinias ruošė R. Karpuška, M. Jancevičius, V. Jusys, P.Kurlavičius. 
Leidiniui iliustruoti panaudotos R.Karpuškos, M.Jancevičiaus, R.Jakaičio, D.Makavičiaus, 

S.Karaliaus , E.Kavaliausko, J.Morkūno nuotraukos.

     http://www.birdlife.lt Lietuvos ornitologų draugija (LOD) - nevyriausybinė organizacija, 
besirūpinanti Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų gyvenamosios aplinkos apsauga. 
Draugija vienija gamtai ir paukščiams neabejingus Lietuvos žmones, rūpinasi ekologiniu 
visuomenės švietimu, paukščių populiacijų tyrimu ir monitoringu bei visuomeniškai 
kontroliuoja aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojančių įstatymų leidimą ir 
vykdymą. Nuo 1994 m. draugija yra tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos BirdLife 
International asocijuota narė, nuo 2005 m. - aplinkosauginių NVO koalicijos narė.

     http://www.birdlife.org BirdLife International - tarptautinė paukščių apsaugos 
organizacijų asociacija, vienijanti daugiau kaip 100 šalių paukščių apsaugos organizacijas, 
esančias visuose kontinentuose. Šios asociacijos pagrindiniai tikslai yra visų paukščių rūšių, jų 
buveinių bei pasaulinės paukščių biovįvairovės apsauga, o taip pat ekologinis visuomenės 
švietimas. BirdLife International yra parengusi ir įgyvendina gamtosaugos programas visuose 
pasaulio regionuose.

     http://www.aplinkosauga.lt. Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicija, ku-
rios pagrindiniai tikslai yra siekti koalicijos narių tarpusavio bendradarbiavimo ir bendrų veiklų 
įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo proce-
suose, formuoti ir atstovauti aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų pozicijas aplinko-
saugos klausimais, tarpusavio sutarimu atstovauti viešuosius interesus aplinkosaugos srityje, 
bendrauti su valstybės, savivaldybių, verslo institucijoms sprendžiant aplinkos apsaugos pro-
blemas, stiprinti aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų pajėgumus.

     http://www.orni.lt  Gamtininkų klubas Orni  siekia populiarinti ir įtraukti kuo daugiau žmo-
nių į gamtos stebėjimą rengiant įvairius bendrus projektus ir šventes, organizuojant išvykas ir 
stovyklas, kuriose su įvairių sričių gamtininkų pagalba stengiamasi parodyti supančios aplinkos 
grožį ir atskleisti nepatyrusia akimi nepastebimų subtilybių. Taip pat rengia, įgyvendina ir 
padeda kitiems įgyvendinti mokslinį tikslą turinčius gamtotyrinius bei gamtosauginius pro-
jektus, stengiasi sudaryti sąlygas tobulėti pradedantiesiems ir save realizuoti jau patyrusiems 
gamtininkams.  

     http://www.ziedavimas.com Interneto svetainė, kurioje skirtingų profesijų atstovai, savo 
laisvalakį leidžiantys stebėdami paukščius, suvienijo jėgas norėdami visuomenei parodyti, kad 
paukščių stebėjimas yra nuostabus gyvenimo būdas, kuris turtus sukrauna ne banko sąskaitoje, 
o širdyje. Čia surasite išties puikių paukščių gyvenimo akimirkų, paukščių pažinimą lavinančių 
žaidimų, ir informacijos duombazes, praversiančias domintis paukščių gyvenimu.

     http://www.teleskopai.lt  - patyrusi, energinga, nuolat ieškanti ir tobulėjanti komanda pa-
dės rasti geriausią sprendimą optikos srityje, kad įsigyta įranga būtų naudojama su malonumu.. 
Tai ne tik didžiausi Baltijos šalyse astronominės optikos tiekėjai, siūlantys itin platų įrangos ir 
gamintojų pasirinkimą, bet ir gali pasiūlyti visą įrangos spektrą gamtos stebėjimui. 

     http://www.birdpix.lt  Lietuvoje paukščius galima pamatyti daug kur, bet kokybiškai juos 
nufotografuoti ne taip paprasta. Gero kadro tenka laukti metus ir daugiau, pašert nevieną tuntą 
uodų, šalti žiemos šaltyje ar sėdėti ištisas valandas slėptuvėje. ,,Birdpix.Lt‘‘- tai profesionaliai 
paukščius fotografuojančių Lietuvos fotografų - mėgėjų nuotraukų galerija. Dalis šių fotografijų -
dokumentinės, kitos - tiesiog pagauta žavinga akimirka, tačiau visoms joms būdinga viena -
nepriekaištinga kokybė.


