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Paukščių žiedavimas

Kas tai



Kas šis žmogus?



Hansas Christianas Kornelius Mortensenas.

1899 m. birželio 5 d. jis 
apžiedavo pirmąjį varnėną. 



Kas šis žmogus?



Prof. Tadas Ivanauskas

Jo iniciatyva 1929 m. pradėtas 
sistemingas paukščių žiedavimas 
Lietuvoje.



Kokie buvo žiedai?

Pirmuosiuose lietuviškuose žiedai buvo įrašas UNIVERSITE LITHUANIE (smulkiuosiuose) 
arba UNIVERSITE KAUNAS LITHUANIE (stambesniuosiuose). Vėliau šis įrašas buvo pakeistas 
įrašais, atitinkamai, MUS ZOOL LITHUANIE ir MUS ZOOL KAUNAS LITHUANIE.



Kodėl paukščiai žieduojami?

• Tyrimo metodas;

• Žiemojimo vietų nustatymas;

• Migracijos maršrutai;

• Migracijos trukmė;

• Paukščių biologija.



Kodėl paukščiai žieduojami?

• Monitoringas (stebėsena)



Kaip paukščiai žieduojami?

• Žieduojami dar neskraidantys paukščių jaunikliai ir jau užaugę, 
gebantys laisvai skraidyti paukščiai.



Kiek paukščių apžieduota Lietuvoje?

• paukščių žiedavimas pradėtas 1929 m. 

• per 84 metus (1929-2012) šalyje buvo apžieduota beveik 3,5 mln. 



Pirmoji ornitologinė stotis

Vogelwarte Rossitten



Ventės rago ornitologinė stotis



Ventės rago ornitologinė stotis



Juodkrantės ornitologinė stotis























ŽIEDAI









Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)
Du plastikiniai žiedai ant tos pačios kojos. Kiekviename žiede įrašyta po vieną raidė.
Žiedų spalvos: balta (įrašas juodas), raudona (įrašas baltas), žalia (įrašas baltas).



Pilkasis garnys (Ardea cinerea)
Geltonas plastikinis žiedas su juodu įrašu Pxxx (P = raidė „P“, x = skaitmuo) ant 
kairės kojos blauzdos.



Juodasis gandras (Ciconia nigra)
Baltas plastikinis žiedas su juodu įrašu Vxxx (V = raidė „V“, 
x = skaitmuo) ant blauzdos.



Baltasis gandras (Ciconia ciconia)
Žalias plastikinis žiedas su baltu 
įrašu ant dešinės kojos blauzdos.



Gulbė nebylė (Cygnus olor)

Dedamas 
mėlynas 
plastikinis 
žiedas su baltu
įrašu ant 
dešinės kojos.
Mėlynas 
plastikinis 
žiedas su baltu
įrašu ant kaklo.



Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)
Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu ant kaklo.
Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu ant dešinės 
kojos.









Baltakaktė žąsis (Anser albifrons).
Juodas žiedas su baltu įrašu ant kaklo.



Pilkoji žąsis (Anser anser)
Baltas plastikinis žiedas su juodu įrašu ant kaklo.



Didžioji antis (Anas platyrhynchos)
Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašuant kojos.



Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla)
Metaliniai spalviniai žiedai ant abiejų kojų.
Ant dešinės kojos dviejų spalvų žiedas, kurio 
viršutinė pusė mėlyna, apatinė pusė raudona.





Pempė (Vanellus vanellus)
Geltona plastikinė vėliavėlė su juodu įrašuant kairės kojos 
pastaibio ir geltonas, mėlynas arba raudonas plastikinis žiedas 
be įrašo ant dešinės kojos pastaibio.



Žalvarnis (Coracias garrulus)
Geltonas plastikinis žiedas su juodu įrašu ant dešinės 
kojos.



Rudagalvis ir
paprastasis kirai: 
Juodas plastikinis
žiedas su baltu
įrašu ant kojos.



Sidabrinių kirų grupė. Geltonas plastikinis
žiedas su juodu įrašu ant kojos.



Grįžtamasis ryšys



Daugiau informacijos:

• www.ziedavimas.lt

• www.paslaugosgamtai.lt

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

http://www.ziedavimas.lt/
http://www.paslaugosgamtai.lt/

