
Apskaita Ošupis - Palanga - Giruliai

Data: 2013-01-22 10.30-15.30 val. 

Taškas P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13

Laikas 10.30-15.30 val. 10.30-15.30 val. 

Rūšis Žiemojančių paukščių - Sibirinių gagų apskaita

Polstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stebėta su žiūronais Nikon Monarch 8X42 ir teleskopu Nikon ED

Pastaba: Sibirinių gagų sistemingai ieškojau visą žiemą, ant Palangos tilto ir Nemirsetoje, Plazės rezervate, kur įmanoma būtų tikėtis gagų stebėjau 10 kartų per žiemą, nemačiau nieko panašaus. 

Akvatorijos būklės vertinimas: Jokių esminių pokyčių lyginant su ankstesniai metais nepastebėta, tačiau mokslininkų tarpe sklandanti mintis, kad invaziniai grundalai sunaikino midijas, mitybinę bazę, verta detalaus tyrimo. KU mokslininkai teigia, kad priekrantėje midijos praktiškai išnyko. Tačiau midijų yra giliau, tikriausiai ir gagoms pasiekiamuose gyliuose. 

Ledinių ančių, mintančių dugno moliuskais, bestuburiais, gausesni pulkai stebėti Plazės rezervato teritorijoje ties Plazės ežeru, tačiau akivaizdus jų sumažėjimas. 

Oras: oras idealus, be vėjo, vandens paviršius lygus, -10 C, rūkelis mažina matomumą, bet ne tiek, kad gagų nepastebėtum 



P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastaba: Sibirinių gagų sistemingai ieškojau visą žiemą, ant Palangos tilto ir Nemirsetoje, Plazės rezervate, kur įmanoma būtų tikėtis gagų stebėjau 10 kartų per žiemą, nemačiau nieko panašaus. Išvada: sibirinės gagos pajūryje išnyko ir gaunami pranešimaitik apie pavienius atvejus. 

Jokių esminių pokyčių lyginant su ankstesniai metais nepastebėta, tačiau mokslininkų tarpe sklandanti mintis, kad invaziniai grundalai sunaikino midijas, mitybinę bazę, verta detalaus tyrimo. KU mokslininkai teigia, kad priekrantėje midijos praktiškai išnyko. Tačiau midijų yra giliau, tikriausiai ir gagoms pasiekiamuose gyliuose. 

Ledinių ančių, mintančių dugno moliuskais, bestuburiais, gausesni pulkai stebėti Plazės rezervato teritorijoje ties Plazės ežeru, tačiau akivaizdus jų sumažėjimas. 

Oras: oras idealus, be vėjo, vandens paviršius lygus, -10 C, rūkelis mažina matomumą, bet ne tiek, kad gagų nepastebėtum 



Jokių esminių pokyčių lyginant su ankstesniai metais nepastebėta, tačiau mokslininkų tarpe sklandanti mintis, kad invaziniai grundalai sunaikino midijas, mitybinę bazę, verta detalaus tyrimo. KU mokslininkai teigia, kad priekrantėje midijos praktiškai išnyko. Tačiau midijų yra giliau, tikriausiai ir gagoms pasiekiamuose gyliuose. 


