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Santrauka 

Darbo metu buvo nustatyti baltojo gandro gausumo ir erdvinio pasiskirstymo 
bei lizdaviečių pasirinkimo pokyčiai 1994–2010 metais, ištirti perėjimo buveinės 
pasirinkimo dėsningumai bei perėjimo sėkmingumo priklausomybė nuo kai kurių 
buveinės charakteristikų. Baltojo gandro perėjimo buveinės pasirinkimo tyrimai 
atlikti su 8,4 % pasaulinės perinčios baltojo gandro populiacijos, esančios arealo 
šiaurės vakarų periferijoje, susitelkusios teritorijoje, užimančioje 1,1 % arealo 
ploto. Buvo nustatyta, kad tyrimų teritorijoje per 1994–2010 metų laikotarpį 
ženkliai išaugus baltojo gandro gausumui, paukščiai prisitaikė perėti naujo tipo 
lizdavietėse – ant elektros oro linijų atramų. Šis prisitaikymas reprodukciniu 
požiūriu buvo iš dalies neadaptyvus dėl patikimai mažesnio perėjimo sėkmingumo 
lizduose, susuktuose ant eksploatuojamų elektros oro linijų atramų. Remiantis 
ilgalaikiais baltojo gandro pirmo atskridimo datos duomenimis, rinktais 1961–
2000 metais, buvo nustatytas reikšmingas pavasarinio atskridimo datos į 
perimvietes arealo šiaurės vakarų periferijoje paankstėjimas. Taip pat buvo 
nustatyti veiksniai, lemiantys pirmo pavasarinio atskridimo į perimvietes datą. 
Darbe buvo nustatyti pagrindiniai, perinčiam baltajam gandrui grėsmę keliantys 
veiksniai, įvertintas jų reikšmingumas ir pasiūlytos neigiamo jų poveikio šiai 
Europos Sąjungoje saugomai rūšiai sumažinimo priemonės. 
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