
LEDINĖ ANTIS (Clangula hyemalis ) 

IIŠVAIZDA. Išskirtinės išvaizdos, lengvai 
atpažįstama rūšis. Savo apdarą keičia tris 
kartus. Palangoje pasirodo žieminiu apdaru. 
Patino ir patelės plunksnų spalvos kontrastin-
gos, juodos, baltos ir pilkšvos. Galvos ir kaklo 
srityje susiformuoja juodos ir baltos dėmės. 
Ilga uodega. Skrendantį patinėlį galima atpažin-
ti iš tamsių smailių sparnų, kurie kontrastuoja 
su balta apatine kūno dalimi ir baltomis šoninė-
mis uodegos plunksnomis.

MITYBA. Palangoje maitinasi midijomis, kurias 
nukrapšto nuo akmenų netoli kranto. Priekran-
tėje ties Kuršių Nerija ledinės antys jūros 
dugne medžioja nuo ledynmečio laikų išlikusius 
lygiakojus vėžiagyvius - jūros tarakonus.

PERĖJIMAS. Peri nedideliuose tundros 
ežerėliuose, šiaurinių jūrų pakrantėse. Lizdą 
krauna ant žemės šalia vandens.

PAPLITIMAS. Iš perimviečių Rusijoje ledinės 
antys į Baltijos jūrą parskrenda spalio-gruodžio 
mėnesiais. Pastebimos visoje Baltijos jūroje. 
Peržiemoja ir išskrenda balandžio - gegužės 
mėnesiais. Skrisdamos kontinentine žemyno 
dalimi, jos praskrenda Ladogos ir Onegos 
ežerus iki pat Baltosios jūros, apie 1500 km.

APSAUGA. Reta ir saugoma, globaliai nykstanti 
paukščių rūšis.

NUODĖGULĖ ( Melanitta fusca )

IŠVAIZDA Patinas visuomet juodas, patelės 
plunksnos juodai rusvos. Kaklas storas. 
Uodega trumpa, bet smaila. Iš arčiau gerai 
matosi balta dėmė patino paakyje. Iš toli 
pastebimas skiriamasis patino bruožas – 
geltoni snapo kraštai. Nuodėgulei skrendant 
gerai matosi baltos spalvos plunksnos sparnuo-
se, kurios ryškiai kontrastuoja su likusiu nuodė-
gulės kūnu. 

MITYBA. Jos paneria į 10-30 m. gylį. Maitina-
si moliuskais, kuriuos moka išsikasti iš 
smėlio, dugno vėžiagyviais ir midijomis.

PERĖJIMAS. Peri nedideliuose tundros 
ežerėliuose, šiaurinių jūrų pakrantėse. Lizdą 
krauna ant žemės šalia vandens.

PAPLITIMAS. Sutinkamos visoje Baltijos jūroje. 
Žiemoti nuodėgulės parskrenda rugsėjo – 
spalio mėnesiais. Balandžio – gegužės 
mėnesiais grįžta atgal į šiauresnius vandenis.

APSAUGA. Reta ir saugoma, globaliai 
nykstanti paukščių rūšis.

JUODAŽIOTIS GRUNDALAS 
( Neogobius melanostomus ) 

PALANGOJE NUO KRANTO GALIMA STEBĖTI 
IR KITAS ŽIEMOJANČIŲ ANČIŲ RŪŠIS 

SIBIRINĖ GAGA ( Polysticta stelleri )  

Kilęs iš Kaspijos jūros yra viena plačiausiai pasaulyje paplitusių invazinių žuvų rušių. Didelės 
šių žuvų populiacijos su balastiniais laivų vandenimis atkeliavo ir į Baltijos jūrą. Jie maitinasi 
midijomis, kurios taip pat yra ir Baltijos jūros priekrantėse žiemojančių ančių laimikis. 
Nekontroliuojamai daugėjant šių žuvų, antims pradeda trūkti maisto priekrantėje ir jos 
priverstos trauktis tolyn į jūrą ir maisto ieškoti didesniuose gyliuose. Plūduriuodamos 
atviroje jūroje dėl audrų ir atšiauraus vėjo antys išnaudoja daugiau energijos, todėl ne visos 
išgyvena žiemą.

PAPRASTOJI GAGA
 ( Somateria mollissima )

JUODOJI ANTIS 
( Melanitta nigra )

DIDYSIS DANČIASNAPIS 
( Mergus merganser )

VIDUTINIS DANČIASNAPIS 
( Mergus serrator )

MAŽASIS DANČIASNAPIS
( Mergus albellus )

KLYKUOLĖ 
( Bucephala clangula )

Baltijos jūroje žiemodavo trijose vietose – Suomijos Archipelago jūroje, prie Saremos salos 
ir Palangos pajūryje. 2009 m. Palangos pajūryje buvo suskaičiuoti 40 paukščių. 2014 m. nei 
viena sibirinė gaga neatskrido žiemoti į Baltijos jūrą prie Lietuvos krantų. Dėl klimato kaitos, 
priegaudos verslinės žvejybos įrankiuose ir jūros taršos sibirinių gagų populiacija buvo privers-
ta trauktis toliau į šiaurę, Norvegijos ir Kolos pusiasalio pakrančių link. Sibirinė gaga yra 
globaliai nykstanti ir griežtai saugoma paukščių rūšis. 

NUO PALANGOS TILTO SU ŽIŪRONAIS ŽIEMOS METU GALIMA STEBĖTI PAVIENES NUODĖGU-
LES, O JŲ SANKAUPOS ILSISI ANT BANGŲ PAVIRŠIAUS 5-6 KM NUO KRANTO

NUO PALANGOS TILTO ŽIEMOS METU GALIMA STEBĖTI LEDINIŲ ANČIŲ SANKAUPAS. JOS 
NEDIDELIAIS BŪRELIAIS ILSISI ANT BANGŲ PAVIRŠIAUS, KELI ŠIMTAI METRŲ NUO KRANTO

PALANGA

MURMANSKAS

DALINKITĖS SAVO 
PAŽINTIMI SU   
BALTIJOS JŪRA

STENDĄ PARENGĖ: DAILININKĖ: 2010 – 2015 metais įgyvendinamą projektą 
„Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių 
kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai 
(DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja 
Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos 
Respublika ir projekto partneriai.

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE JŪROS GAMTOS 
APSAUGĄ LIETUVOJE: http://corpi.ku.lt/denoflit/

Milda Karpavičiūtė

МОРЯНКА (Clangula hyemalis ) и ТУРПАН ( Melanitta fusca ) являются редкими охраняемыми видами 
водоплавающих птиц, находящимися под угрозой полного исчезновения, места зимовки которых расположены в Балтийском море. 
В последние годы их численность резко сократилась. На состояние популяций помимо таких факторов как чрезмерная 
коммерческая ловля (гибель птиц в сетях), загрязнение воды и последствия изменения климата, также оказывает влияние 
вынужденная конкуренция с другими видами за корм. Особую угрозу для редких водоплавающих птиц представляет инвазивный 
вид рыб - БЫЧОК-КРУГЛЯК ( Neogobius melanostomus ) который приводит к снижению плотности в прибрежной зоне двухстворчатых 
моллюсков, являющихся основным источником корма для зимующих уток. 

СИБИРСКАЯ ГАГA ( Polysticta stelleri ) – вид, находящийся под угрозой полного исчезновения,  ранее зимовал  
в трех районах Балтийского моря: на западном побережье островов Сааремаа и Хийумаа, в Финском Архипелаговом море и вдоль 
побережья Паланги. Сокращение численности данного вида очевидно: в 2009 году на зимовке на побережье Паланги было 
зарегистрировано 40 птиц, тогда как в последние годы ни одной зимующей сибирской гаги здесь уже не наблюдалось. Все чаще вид 
предпочитает зимовать севернее, у берегов Кольского полуострова и на северном побережье Норвегии, и реже - в Балтийском море. 
Это происходит, в основном,  вследствие изменения климата, но, возможно, влияние оказывают также такие факторы, как гибель 
птиц в рыболовных сетях и загрязнение воды. 

Балтийское море - не только ресурс для роста промышленности, это важная морская экосистема, которая дает приют тысячам птиц 
и рыб. Поскольку большинство из них являются мигрирующими видами, их охрана должна осуществляться не только на местном, 
но и на международном уровне. Беспечность по отношению к проблемам, с которыми эти виды сталкиваются сегодня, может 
привести не только к исчезновению этих видов, но и потере промышленного значения морских экосистем.

THE LONG-TAILED DUCK (Clangula hyemalis ) and VELVET SCOTER ( Melanitta fusca ) are 
the two strictly protected, rare, and globally threatened waterbird species that spend their winters in the Baltic Sea. However, in recent 
years their population has dramatically decreased. Not only do they feel threats from climate change, by-catch in commercial fisheries and 
water pollution, but they also have to compete for food with other species. The invasive fish the ROUND GOBY ( Neogobius melanostomus 
) is especially dangerous to the rare waterbird population as it consumes all the mussels from shallow underwater boulders. The mussels 
are an important nutrition source for wintering birds, though.

STELLER’S EIDERS ( Polysticta stelleri  ) were only recorded in the three areas of the Baltic Sea: west coast of the Saaremaa and 

Hiiumaa Islands, in the Finnish Archipelago Sea and in Palanga. The reduction of this species is evident; in 2009 only 40 birds were wintering along the coasts 

of Palanga. In recent years, any of the Steller’s Eider came back to spend its winter there. Mostly because of climate change, by-catch in commercial fisheries 

and water pollution, these birds are now forced to move north towards the coasts of Scandinavian and Kola Peninsula. Steller’s Eider are now strictly protected 

globally threatened water bird species.

The Baltic Sea isn’t just a resource for industry to grow. It’s an important habitat that shelters thousands of birds and fishes. Since most of them are in fact 

migratory species, their protection is not just of local, but is of international concern, too. Considering all the negative consequences these species face could 

cause their valuable addition to the biodiversity of our planet to go extinct forever.

Klaipėdos universitetas

Keptuvėje kepti grundalai su bulvių ir 
morkų koše bei agurkų juostelėmis 

Jums reikės:

Grūstuvėje pertrinkite pakepintas kalendrų ir kumi-
nų sėklas, maltus aitriuosius ir juoduosius pipirus 
ir rupią druską. Įmaišykite prieskonius į miltus ir 
nuspalvinkite mišinį įberdami šiek tiek raudono-
sios paprikos arba ciberžolės. Jos suteiks žuviai 
labai gražią raudoną arba gelsvą spalvą.

Apvoliokite grundalus priesko-
ninguose miltuose ir kepkite 
keptuvėje gerai įkaitintame 
aliejuje kol žuvys gražiai parus.
Nuskuskite bulves ir morkas, 
supjaustykite ir išvirkite pasūdy-
tame vandenyje. Nupilkite vande-
nį, įdėkite gabalėlį sviesto, įpilkite 
šlakelį šilto pieno ir gerai sugrūs-
kite. Paskaninkite košę mėgstamo-
mis šviežiomis žolelėmis.
Bulvių skustuku plonytėmis 
ilgomis juostelėmis supjaustykite 
agurkus. Apšlakstykite citrinos 
sultimis, užpilkite šviežio 
medaus ir įberkite šviežiai maltų 
juodųjų pipirų. Leiskite skoniui 
įsigerti 5-10 min.
Grundalas – lengvai paruošiama, 
gardi žuvis. Skanaus!

Poilsio ir pramogų komplekso „Mingės Poilsis“ savininkės 
Monikos Dobrovolskytės receptas

Valgai grundalus – gelbsti antis!

4 grundalų (~800 g)
2 bulvių
2 morkų
saujelės pakepintų kalendrų 

ir kuminų sėklų
žiupsnelio maltų aitriųjų ir 

juodųjų pipirų
gero žiupsnio rupios druskos
šiek tiek raudonosios              

paprikos arba ciberžolės
stiklinės miltų (~200 g)
šaukšo augalinio aliejaus
gabalėlio sviesto 
šlakelio pieno
saujelės mėgstamų šviežių 

žolelių (krapų, čiobrelių, kt.)
3 vid. dydžio agurkų
šlakelio citrinos sulčių
šaukštelio šviežio medaus

Grundalų nereikia skusti, tik apibarstykite žuvis 
žiupsneliu druskos, gerai patrinkite ir nuplaukite 
gleivių likučius vandeniu. Nupjaukite galvas, 
nukarpykite pelekus bei uodegas.

Priegauda verslinės žvejybos įrankiuose, jūros tarša naftos produktais, 
eutrofikcija ir klimato kaitos poveikis yra pagrindiniai veiksniai lemian-
tys ryškų ančių populiacijų Baltijos jūroje mažėjimą.

BALTIJOS JŪROJE PASTEBĖTAS 
RYŠKUS ANČIŲ SUMAŽĖJIMAS
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LEDINĖ ANTIS

NUODĖGULĖ

Žiemaviečių ir perimviečių ribos pagal BirdLife 
International ir NatureServe duomenis (2014)

Nuodėgulės perimvietės

Nuodėgulės žiemavietės

Palydoviniais siųstuvais Lietuvoje pažymėtų 
nuodėgulių perimvietės

Palydoviniais siųstuvais Lietuvoje pažymėtų 
nuodėgulių pavasarinės migracijos keliai

Ledinės anties perimvietės

Ledinės anties žiemavietės

Palydoviniais siųstuvais Lietuvoje pažymėtų 
ledinių ančių perimvietės

Palydoviniais siųstuvais Lietuvoje pažymėtų 
ledinių ančių pavasarinės migracijos keliai


