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Baziniai Tyrulių pelkės PAST saugomų paukščių
rūšių populiacijų gausos nustatymo tyrimai yra
numatyti projekto veiklų aprašyme (D.1 veikla:
Ex–ante ir post–ante monitoringo schemos
parengimas ir jos įgyvendinimas), ir jie yra skirti
didžiųjų baublių (Botaurus stellaris) ir švygždų
(Porzana porzana) perinčių populiacijų gausos
nustatymui, bei rudeninių migracijų metu
Tyrulių pelkės PAST apsistojančių gervių (Grus
grus) gausumo įvertinimui.



Siekiant padidinti teritorijos ištirtumą ir įvertinti
vykdomų pelkės atkūrimo darbų įtaką paukščių
populiacijų būklei 2014-2017 metais buvo
vykdomi papildomi ES paukščių direktyvos I
priedo ir Lietuvos raudonosios knygos paukščių
tyrimai. Buvo vykdomos gulbės giesmininkės,
plovinės vištelės, rudakaklio krago, pievinės
lingės, nendrinės lingės, geninių paukščių,
tilvikinių paukščių apskaitos.



Didžiųjų baublių, švygždų ir plovinių vištelių
apskaitos buvo atliekamos projekto ornitologinio
monitoringo programoje nustatytuose apskaitų
taškuose, kurių išsidėstymas pateikiamas
žemėlapyje. Duomenys buvo pildomi apskaitos
duomenų formose.

Migruojančių paukščių apskaitų metu buvo
registruojami visi stebėti individai.





Metai 2013 2014 2015 2016 2017

Kiekis 1200 2000 1600 1800 1400



Apskaitų 

metai

2014 2015 2016 2017

12 8 13 13



Švygždoms perėti palankių buveinių
pagausėjo atlikus projekte numatytus
tvarkymo darbus;

Perinčių porų gausa svyruoja priklausomai
nuo klimatinių sąlygų ir hidrologinio režimo
pelkėje (sausais metais populiacijos gausa
sumažėja).



Didžiųjų baublių 
tankumas Tyrulių 
durpyno teritorijoje 
– vienas didžiausių 
Lietuvoje.

Apskaitų 

metai

2014 2015 2016 2017

20 24 26 33



Projekto įgyvendinimo metu didžiojo
baublio populiacija pastebimai augo;

Populiacijos gausai didžiausios įtakos
turėjo nendrynų iššienavimas juostomis,
sukūręs papildomas mikrobuveines;

Sumedėjusios augmenijos šalinimas taip
pat padarė teigiamą poveikį buveinių
būklei.



Apskaitų 

metai
2014 2015 2016 2017

6 13 10 14



Plovinių vištelių pagausėjimas pastebėtas
jau antrais projekto įgyvendinimo metais;

Populiacijos gausos didėjimui neabejotiną
įtaką padarė nendrynų išpjovimas
juostomis, taip padidinant ekologinę talpą
ir sukuriant papildomas buveines.



Didžiojo baublio gausos kitimai 2014-

2017 metais

Švygždos gausos kitimai 2014-2017 

metais

Plovinės vištelės gausos kitimai 2014-

2017 metais

Migruojančių gervių gausos kitimai 

2013-2017 metais



Kitos Tyrulių pelkės PAST perinčios ES Paukščių 
direktyvos I priedo ir Lietuvos Raudonosios knygos 
paukščių rūšys tirtos projekto metu:

Gulbė giesmininkė - 5 poros;

Rudakaklis kragas – iki 30 porų;

Pievinė lingė – 1 pora;

Nendrinė lingė – 3-5 poros;

Jūrinis erelis – 1 pora;

Mažasis erelis rėksnys – 1 pora;

Vištvanagis - 1 pora;



Juodasis gandras – 1 pora;

Mažasis baublys – iki 3 porų;

Tetervinas – iki 5 patinų;

Tikutis – 1-2 poros;

Raudonkojis tulikas – 5 poros;

Didžioji kuolinga – 1 pora;

Pilkoji meleta – 12 porų;

Juodoji meleta - 5 poros;

Baltnugaris genys - 1 pora;

Plėšrioji medšarkė – 2-4 poros.



Durpyne peri iki 30 porų.



Girdėtas 

šiaurinėje 

durpyno 

dalyje .



Peri ne mažiau penkių porų, dar 
kelios jaunos poros jau užsiėmę 
lizdines teritorijas.

Didesni šių paukščių būriai 
mėgsta apsistoti durpyne 
migracijų metu.



Gulbė giesmininkė. Pavasarį ir rudenį stebimi dideli būriai besimaitinantys 
laukuose ir nakvynei apsistojantys durpyne. Stebėta nuo 50 iki 300 paukščių.

Mažoji gulbė. 8 paukščiai stebėti su gulbėmis giesmininkėmis 2017 metų rudenį.

Pilkoji gervė. Iki 200 neperinčių individų būriai stebimi viso perėjimo sezono 
metu. 

Žąsys. Migruojančios želmeninės ir baltakaktės žąsys apsistoja kasmet migracijų 
metu.

Sėjikiniai. Pavasarį stebimi dideli būriai tikučių, gaidukai, juodkrūčiai bėgikai, 
didžiosios kuolingos, tamsieji tilvikai, žaliakojai tulikai, būriai dirvinių sėjikų ir 
kiti tilvikiniai paukščiai. Tyruliuose maitinasi ir upinės, juodosios ir baltaskruostės 
žuvėdros. 

Antys. Migracijų metu stebimi būriai cyplių, rudagalvių ir dryžgalvių kryklių, 
pilkųjų, šaukštasnapių, didžiųjų, rudagalvių ir kuoduotųjų ančių.

Plėšrieji paukščiai. Migracijų metu stebėti žuvininkai, kilnusis erelis, mažieji 
ereliai rėksniai, jūriniai ereliai, sakalai keleiviai, startsakaliai ir sketsakaliai, 
javinės lingės, tūbuotieji suopiai ir kt.





Projekto metu įgyvendinti gamtotvarkos darbai neabejotinai
turėjo teigiamos įtakos perinčių ir durpyne migracijų metu
apsistojančių paukščių gausai;

Nendrynų išpjovimas juostomis itin pagerino vandens
paukščių buveinių būklę;

Nendrynų retinimo ir sumedėjusios augalijos šalinimo darbai
atvėrė didelius plotus reikalingus Tyruliuose apsistojančioms
bei perinčioms pilkosioms gervėms, švygždoms ir
tilvikiniams paukščiams;

Hidrologinio režimo reguliavimas sukurs palankesnes sąlygas
pelkinių buveinių paukščių perėjimui.



Dėkoju už dėmesį


