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,,Pradėjus domėtis paukščiais, apima azartas pažinti kiekvieną iš jų‘‘, - taip apie savo profesiją ir
pomėgį kalba ornitologas Gediminas Petkus, dirbantis LOD – Lietuvos ornitologų draugijoje,
tarptautinės paukščių apsaugos BirdLife International atstove Lietuvoje. Jis taip pat yra ir
įvairių projektų koordinatorius, neseniai su ornitologais dalyvavęs misijoje Afrikoje. Gediminas
šiuo metu stebi net 5 rajonų paukščius ( Vilniaus, Šakių, Šiaulių, Joniškio ir Akmenės), juos
registruoja, fotografuoja, nes dauguma yra nykstantys ir įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą.
Sužinojome, kodėl svarbu stebėti paukščius, ką paukščiai gali ,,pasakyti‘‘ apie mūsų aplinką,
kaip kiekvienas iš mūsų gali padėti arba pakenkti paukščiams. Pamatėme daugybę paukščių
namelių-inkilėlių, skirtų tam tikros rūšies paukščiams ir įvairiausių lesyklėlių. Kodėl ornitologija?
Gediminas papasakojo, kad bakalauro studijos LEU ir magistro studijos VU labiausiai ir
patraukė prie paukščių. Jau po pirmos išvykos į pievas stebėti paukščių, supratau, kad mane
labai domina paukščiai, jų estetika, elgesys gamtoje. Ornitologija (gr.ornis-paukštis,
logos-mokslas) – biologijos mokslo šaka, tirianti paukščius. Ornitologai ne tik stebi paukščius,
bet ir daro įvairius tyrimus, apskaitas, žieduoja paukščius. Lietuvoje paukščių stebėtojų ir
ornitologų yra apie du ar tris šimtus. Lietuvoje paukščių stebėjimas nėra toks populiarus kaip
užsienyje, pvz. Olandijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje. Didžiojoje Britanijoje paukščių
stebėtojų yra net per milijoną. Ornitologai nemažą darbo dalį praleidžia gamtoje ar
laboratorijose. Ornitologas niekada nesiskiria su žiūronais, kabančiais ant kaklo, ir teleskopu.
Gediminui patinka stebėti paukščius, kalbėti apie juos vaikų darželiuose ir mokyklose – tai jo
mėgstama švietėjiška veikla.

Dėkojame Gediminui už apsilankymą mūsų gimnazijoje (beveik po 11 metų) ir už įdomų
ornitologo profesijos pristatymą.

Daugiau informacijos galite rasti: www.birdlife.lt

UKC profesijos patarėja Stasė Stulginskienė
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