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 D.1 veikla: Ex–ante ir post–ante monitoringo 
schemos parengimas ir jos įgyvendinimas; 
 

 Tikslai: 
 Nustatyti didžiųjų baublių (Botaurus stellaris) ir švygždų 

(Porzana porzana) perinčių populiacijų gausą, bei rudeninių 
migracijų metu Tyrulių pelkės PAST apsistojančių gervių 
(Grus grus) gausą; 

 Įvertinti paukščių erdvinį pasiskirstymą  (skaičius tvarkymo 
veiklų įgyvendinimo plotuose). 

 
 
 
 
 
 
 

 Paukščių apskaitos jų veisimosi metu buvo atliktos 
2014 ir 2015 m., migruojančių gervių – nuo 2013 m. 

 
 
 
 
 
 



 



 Migruojančių gervių apskaitos: 
 2013 m. – apie 1200 gervių; 
 2014 m. – ne mažiau kaip 2000; 

2015 m. – ne mažiau kaip 1200. 



 



 Intensyviausiu rudeninės gervių migracijos laikotarpiu 
Tyrulių pelkės PAST vienu metu suskaičiuojama iki 2000 
gervių;  

 Didžiausi gervių skaičiai Tyrulių PAST stebimi rugsėjo 2-3 
dekadomis;  

 Gervės poilsiui nakties metu dažniausiai renkasi nuošalias, 
šlapias, atviras vietas, o vakare atskridusios į durpyno 
teritoriją pasklinda nedideliais būreliais, todėl nakties metu 
gervės gana tolygiai aptinkamos visoje Tyrulių pelkės PAST. 



 Didysis baublys (Botaurus stellaris): 
 2015  balandžio mėn. atliktos 2 apskaitos; 

 
 Tyrulių durpyno teritorijoje buvo 20-24 teritorijas užėmusių 

didžiųjų baublių patinų, iš jų – 19 projekto veiklų 
įgyvendinimo plotuose; 
 

 Didžiųjų baublių patinai Tyrulių pelkės PAST aptinkami gana 
tolygiai, nevengia ir nedidelių nendrynų. 

 



 



 Švygžda (Porzana porzana): 

 
 2015  balandžio-gegužės mėn. atliktos 3 apskaitos; 

 
 Tyrulių durpyno teritorijoje buvo 7-8 poros, iš jų – 6 projekto 

veiklų įgyvendinimo plotuose; 
 

 Tyrulių pelkės PAST aptinkami gana tolygiai, dažniau 
užmirkusiuose plotuose su neištisine nendrių danga. 

 



 



 Plovinė vištelė (Porzana parva): 

 
 2015  balandžio mėn. atliktos 3 apskaitos; 

 
 Tyrulių durpyno teritorijoje gali perėti 13 porų, visos – 

projekto veiklų įgyvendinimo plotuose; 
 

 Aptikta tik šiaurinėje PAST dalyje esančių tvenkinių 
nendrynuose. 

 



 



 Iš viso Tyrulių pelkės PAST peri 15 į ES Paukščių direktyvos I 
priedą įrašytų paukščių rūšių; 

 

 Su pelkinėmis buveinėmis susiję šie palyginti gausiomis ir 
stabiliomis vietinėmis populiacijomis pasižymintys ES 
svarbos paukščiai: gulbės giesmininkės (ne mažiau 5 porų), 
nendrinės lingės (apie 5 poras), pilkosios meletos (18-20 
porų), juodosios meletos (6-8 poros), tetervinai ir kt. 


