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ĮVADAS 

Miškų fakulteto 2 kurso studentai “Miško paukščių ir žvėrių 

biologijos” ir “Stuburinių biologijos” paskaitų metu susipažįsta ir su 

paukščių biologija. Paukščių klasė yra pati gausiausia stuburinių grupė 

Lietuvoje. Iš viso priskaičiuojama iki 343 rūšių. Paskaitų metu studentai 

išmoksta iki 240 rūšių. Esant tokiai didelei paukščių gausai apie skirtingas 

rūšis reikalaujama nevienodo lygmens žinių.  

Apie kiekvieną programoje esančią rūšį reikia žinoti: 

- paukščio apibūdinimą, skiriamuosius požymius (vestuviniu apdaru); 

- tipiškas buveines, kuriose rūšis aptinkama; 

- santykinę paukščių gausą (labai gausi, reta, labai reta); 

- rūšies reikšmę ekosistemų funkcionavimui ir biotechnines priemones; 

- apsaugos statusą ir aplinkosauginę vertę. 

Apie paukščių šeimos (genties) tipiškas paukščių  rūšis reikia žinoti: 

- migracijos fenologiją, tipiškas žiemavietes; 

- tipiškus elgsenos bruožus; 

- veisimosi biologiją; 

- mitybą; 

Ši paskaitų konspektų dalis apima tipiškas paukščių rūšis, kurios 

atspindi šeimos (genties) rūšių visumą.  

Lietuvoje išleista palyginti nedaug literatūros apie mūsų krašto 

paukščius. Kadangi dauguma tinkamų studijuoti literatūros šaltinių išleista 

palyginti seniai, jie yra sunkiai prieinami ir reti. Tai paskatino šių konspektų 

paruošimą. Ruošiant konspektus daugiausiai naudotasi dviejų tomų veikalu 

Lietuvos fauna Paukščiai (I-II t. 1990, 1991), bei kitais leidiniais, kurie yra 

paminėti rekomenduotinos literatūros skyriuje. 
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JUODAKAKLIS NARAS GAVIA ARCTICA L. 
Būrys Nariniai paukščiai Gaviiformes 

Šeima Nariniai Gaviidae 

Migracija. Žiemoja vakarų ir pietų Europos jūrų pakrantėse. Būdinga 

pajūriu migruojanti rūšis. Traukia įvairiu paros metu. Pajūryje pasirodo 

vidutiniškai kovo antroje pusėje. Po veisimosi, liepos mėn. pabaigoje 

pradeda klajoti po aplinkinius ežerus. Rudenį pajūriu gausiausiai traukia 

spalio viduryje ir antroje pusėje. Pavieniai paukščiai žiemoja Baltijos jūroje. 

Buveinė. Peri giliuose, vidutinio dydžio ir didesniuose (10-15 ha) miškais 

apsuptuose ežeruose.  

Elgsena. Nuo lizdo maitintis gali nuskristi iki 5-8 km. Aktyvus įvairiu paros 

metu. Dieną dažniausiai ilsisi. Poruojasi ir vestuvinius šokius šoka 

prieblandoje. Iškilus pavojui, plaukioja paniręs tiek, kad matyti tik siaura nu-

garos juosta ir storas kaklas bei galva. Neria labai tyliai. Po vandeniu išbūna 

iki 135 sek.; paneria net į 45-46 m gelme. Paprastai nardo 40-50 sek. 2-11 m 

gylyje. Po vandeniu gali nuplaukti kelis šimtus metrų. Prie lizdo sausuma 

šliaužia pilvu, pasistumdamas kojomis, remdamasis sulenktais sparnais. Ant 

kojų neatsistoja. Užpakalinėje kūno dalyje esančios kojos yra tinkamos gerai 

nardyti, tačiau nesugeba išlaikyti kūno pusiausvyros. Nuo žemės pakilti 

negali. Iš vandens kyla sunkiai, įsibėgėjęs. Naro skrydis greitas, tiesus, bet 

nelabai manevringas. Paukščiams skrendant girdėti kimus dažnėjantis „ga 

...ga ...ga ...garą".  

Veisimasis. Monogamas. Subręsta 2-3 gyvenimo metais. Sudaro pastovias 

poras. Saugoma lizdo teritorija paprastai vienas ežerėlis. Iš čia kiti gentainiai 

vejami. Lizdą krauna virš panirusių viksvų kupstų arba ant kranto. Į vandenį 

veda dvi šliūžės. Dažniausiai deda 2 kiaušinius. Patelė pradeda perėti 

sudėjusi pirmą kiaušinį. Pasikeisdami peri 25-29 dienas. Pradžioje tėvai 

jauniklius plukdo užsikėlę ant nugaros ar pasikišę po sparnais. Maitina ir 

prižiūri jauniklius 60-70 dienų.  

Mityba. Daugiausiai minta įvairiomis žuvimis, pasigauna vėžiagyvių, 

moliuskų, kartais varlių, dėlių ir vėžių. Jauniklius maitina atrytu apvirškintu 

maistu, o vėliau-mažomis žuvelėmis. Didesnius moko savarankiškai žvejoti.  
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AUSUOTASIS KRAGAS PODICEPS CRISTATUS L. 
Būrys Kraginiai paukščiai Podicipediformes 

Šeima Kraginiai Podicipedidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja vakarų ir pietų Europos 

vandens telkiniuose. Keliauja įvairiu paros metu. Pasirodo kovo antroje 

pusėje-balandžio pradžioje. Pajūriu gausiai traukia balandžio ir spalio mėn.  

Buveinė. Aptinkama visuose vidaus vandenyse, kur vešli pakrančių augalija, 

bei vidutinio gilumo dideli atviro vandens plotai (8-12 ha). Viena iš svar-

biausių sąlygų-meldų, nendrių, švendrų salelės, atskiri augalijos ploteliai, ku-

riuose kraunami lizdai. Tarp lizdaviečių ir maitinimosi vietų atstumai būna 

gana dideli.  

Elgsena. Pavasarį labai triukšmingi, vyksta aktyvi kova dėl lizdaviečių. Šių 

paukščių vestuvinį ritualą visuomet lydi garsūs džeržgiantys riksmai. Porelė 

ilgai nardo, paskui staiga išnyra ir vienas priešais kitą puikuojasi baltomis 

krūtinėmis. Pusiau iškilę iš vandens, pasitempė, pašiaušę apykakles, atstatė 

smailias „ausytes", snapuose laiko iš dugno išgriebtų augalų liekanas. Tai 

viena iš įsimintiniausių Lietuvos paukščių vestuvių scenų. Ausuotasis kragas 

dėl savotiškos anatominės sandaros negali vaikščioti sausuma ir nuo žemės 

pakilti. Nakvoja ant išplaukusių augalų šaknų, plūdurų, mažų salelių. Dieną 

skraido labai retai.  

Veisimasis. Monogamas. Veisiasi 1-2 gyvenimo metais. Lizdą krauna 

švendryne, tarp nendrių, lūgnių, vandens lelijų, iš aplinkui vandenyje 

augančių augalų bei jų liekanų. Maždaug du trečdaliai lizdo pasinėrė po 

vandeniu, virš vandens kyšo tik maža dalis. Lizdą krauna abu paukščiai. Jis 

panašus į plaustą, netvarkingas. Ausuotieji kragai lizdus mėgsta krauti šalia 

kitų vandens paukščių. Dažnai sudaro nedideles kolonijas (3-8 lizdai). 

Dažniausiai deda 3-5 kiaušinius. Padėti kiaušiniai balti, bet perint apsitrina, 

būna gelsvo purvino atspalvio. Peri abu paukščiai 25-26 dienas. Perėti 

pradeda padėję pirmą kiaušinį. Išskilusius jauniklius vedžioja vienas iš tėvų, 

o kitas - peri. Išsiritę jaunikliai įsitaiso perinčiam paukščiui po sparnais arba 

ant nugaros. Antrą dieną jau gali plaukioti. Iš pradžių suaugusieji labai uoliai 

saugo jauniklius: nešioja, šildo ir net nardo kartu su jais. Kragiukai užauga ir 

pradeda skraidyti rugpjūčio mėn. Rudenėjant dažnai telkiasi į grupes.  
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Mityba. Minta žuvimis, varlėmis, moliuskais, vabzdžiais ir jų lervomis. 

Vandenyje vikrus ir staigus, todėl nesunkiai pasigauna nedidelių žuvų: 

aukšlių, kuojų, raudžių, plakių, saulažuvių.  

DIDYSIS KORMORANAS PHALACROCORAX CARBO L. 
Būrys Irklakojiniai paukščiai Pelecaniformes 

Šeima Kormoraniniai Phalacrocoracidae 

Migracija. Žiemoja vakarų ir pietų Europos vandens telkiniuose. Pasirodo 

kovo antroje pusėje, tačiau intensyviausias parskridimas vyksta balandžio 

mėn. Dalis paukščių kartais lieka žiemoti.  

Buveinė. Gyvena mišku apaugusiuose gėlavandenių telkinių pakraščiuose ir 

salose. Dieną pasklinda ir žvejoja pakrantėse, o nakvoja grupėmis aukštuose 

medžiuose.  

Elgsena. Tupėdamas kūną laiko vertikaliai. Kormorano plunksnos greit 

sušlampa, todėl paukštis džiovina jas ant kranto išskleidęs sparnus. Skrenda 

sunkiai, bet greitai, dažnai plasnodamas sparnais. Iš vandens kyla sunkiai. 

Veisimasis. Monogamas. Lytiškai subręsta trečiais gyvenimo metais. Peri 

kolonijomis medžiuose. Dažnai sudaro mišrias su pilkaisiais garniais 

kolonijas. Deda 3-5 pilkšvai melsvus kiaušinius.  

Mityba. Minta įvairia žuvimi. 

Reikšmė. Žuvininkystėms ūkiams gali padaryti didelių nuostolių. 

DIDYSIS BAUBLYS BOTAURUS STELLARIS L. 
Būrys Gandriniai paukščiai Ciconiiformes  

Šeima Garniniai Ardeidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja prie Viduržemio jūros ir 

Afrikoje. Keliauja naktį. Į Lietuvą atskrenda antroje kovo pusėje. Rudeninis 

traukimas-rugsėjo mėn. ar spalio pradžioje. Labai retai žiemoja.  

Buveinė. Aptinkamas vandens telkiniuose su gausia pakrantės viršvandenine 

augalija. Mėgsta nendrynus. Lizdai daugiausiai seklumose ir vandens būna 

ne giliau kaip 30 cm.  

Elgsena. Veisimosi periodu apie patino buvimo vietą galima spręsti iš jaučio 

baubimą primenančio balso, kuris dažniau girdėti vakare ir pirmoje nakties 
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pusėje, o esant ramiam orui, ir visą dieną. Pastebėjęs pavojų, ne visada 

sprunka: paprastai išsitiesia vertikaliai, iškelia snapą, priglaudžia prie kūno 

plunksnas ir todėl tampa labai laibas. Dėl tokios pozos ir maskuojančio 

plunksnų rašto paukščio kūno kontūrai tartum ištirpsta nendryno fone. Priešą 

seka akimis ir pamažu sukasi jo judėjimo kryptimi. Priėjusį per arti, visiems 

garniams būdingu judesiu, staiga ištiesia kaklą ir kerta snapu. 

Veisimasis. Lizdai kraunami iš pernykščių nendrių stiebų, ant žemės arba 

sekliame vandenyje tarp augalų stiebų. Lizdai paplokšti. Dėl krūtinės pūkų 

pudros lizdas perėjimo laikotarpiu atrodo lyg supelijęs. Dažniausiai, kas 2-3 

dienos, deda 4-5 kiaušinius. Per vasarą išveda vieną vadą. Peri 24-26 dienas. 

Perėti pradeda sudėję pirmą kiaušinį. Lizdo ir jauniklių priežiūra rūpinasi tik 

patelė. Jaunikliai savarankiški tampa dviejų mėnesių amžiaus. 

Mityba. Maitinasi žuvimis. Jas gaudo braidydami arba tykodami sekliame 

vandenyje tarp viršvandeninės augalijos arba netoli jos. Lesa ir vandens 

vabzdžius, jų lervas, dėles, buožgalvius. Kartais praryja smulkių žvirblinių 

paukščių jauniklių, graužikų, kirstukų. Auką užmuša ją daužydamas ir 

smarkiai purtydamas. Apskritai maisto racionas labai įvairus ir priklauso nuo 

vietos bei metų laiko. 

Reikšmė. Baublys - reta specifinėje aplinkoje gyvenanti rūšis. Gali būti 

naudingas, nes sulesa nemažai vandens vabzdžių, puolančių žuvų jauniklius. 

Dėl savito balso turi estetinę vertę. Saugomas. Norint išsaugoti šią rūšį, 

svarbu nekeisti aplinkos jų perėjimo vietose. 

PILKASIS GARNYS ARDEA CINEREA L. 
Būrys Gandriniai paukščiai Ciconiiformes  

Šeima Garniniai Ardeidae 

Migracija. Žiemoja pietvakarių Europoje, prie Viduržemio jūros ir Afrikoje. 

Keliauja dažniausiai naktį. Parskrenda kovo mėn. Dalis žiemoja Lietuvoje.  

Buveinė. Mėgsta įvairių vandens telkinių, ežerų ir upių pakraščius, aplanko 

žvyro karjerus, pelkes ir melioracijos kanalus. Veisiasi gretimuose miškuose. 

Elgsena. Baikštus ir gudrus paukštis, visuomet nutupia taip, kad galėtų 

stebėti aplinką. Žvejodamas lėtai braido sekliame vandenyje, nekeldamas nė 

mažiausio triukšmo. Pastebėjus žuvį, jo kaklas lyg plieno spyruoklė staigiai 

sujuda, ir žuvis pagauta. Aktyvus visą parą, labiausiai ryte. Balsas-ausį 
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veriantis ,,chrek". 

Veisimasis. Peri kolonijomis, kartais aptinkama pavienių lizdų. Lizdus 

krauna aukštuose medžiuose: viršūnėse arba ant toli atsikišusių šakų. 

Retkarčiais lizdus suka ant žemės, ypač ežerų pakrančių nendrynuose. 

Pirmieji lizdus tvarko seni paukščiai. Jie užima geriausias, sunkiausiai priešų 

pasiekiamas vietas. Statybinę medžiagą dažniausiai neša patinas, o lizdą 

krauna patelė. Pilkasis garnys turi nuolatines lizdavietes. Juodkrantėje garnių 

kolonija, kaip rašo vokiečių metraštininkas Glagau, buvo stebima ir XVIII a. 

pradžioje. Dažniausiai viename medyje būna 1-2 lizdai, rečiau 3-4, kartais 

sukrauna ir 9-10. Pirmuosius kiaušinius deda balandžio pradžioje. Patelė 

deda 3-4 kiaušinius. Peri 25-26 dienas. Patinas stemplėje nuolat neša patelei 

maisto, kartais pats peri. Lizde jaunikliai išbūna 30 dienų. Liepos viduryje 

dauguma jauniklių kolonijos teritorijoje jau skraido. Jauniklių mirtingumas 

net iki 70%. Perint kiaušinius iš lizdo vagia krankliai ir varnos, ypač tuomet, 

kai koloniją aplanko žmogus. Varnos sulesa ir tik ką išsiritusius jauniklius. 

Paūgėję jaunikliai pešdamiesi dėl maisto ar mankštindami sparnus, iškrinta iš 

lizdo. Nemažai jauniklių sunaikina kiaunės. 

Mityba. Pilkasis garnys maitinasi visų rūšių smulkiomis žuvimis, bet 

dažniausiai tai būna paliegusios, silpnos, nesveikos žuvys. Jaunikliai 

daugiausia maitinami kuojomis, ešeriais, karpiais, aukšlėmis, rečiau-karosais, 

plakiais, lydekomis ir varlėmis. Garnys gaudo ir vandens vabzdžius bei 

smulkius graužikus (peles, pelėnus, vandens žiurkes ir kt.). Išmesti iš lizdo 

jaunikliai ir maitinasi šiais gyvūnais. 

Reikšmė. Pilkasis garnys nepageidautinas žuvininkystės tvenkiniuose. 

Tačiau nereikia pamiršti, jog jis padaro praktiškai nedaug žalos. Paprastai 

garniai yra sanitarai, nes gaudo ligotas bei nusilpusias žuvis.  

BALTASIS GANDRAS CICONIA CICONIA L. 
Būrys Gandriniai paukščiai Ciconiiformes  

Šeima Gandriniai Ciconiidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja rytinėje Afrikoje iki pat 

pietinio Afrikos pakraščio (vienas aptiktas už 9900 km nuo žiedavimo 

vietos). Skrenda dieną. Lietuvoje pasirodo kovo mėn.  

Buveinė. Baltieji gandrai-agrolandšafto paukščiai. Paprastai peri 
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gyvenvietėse, žmonių sodybose ar prie jų. Dažnai lizdų galima rasti ant 

telefono stulpų, vandentiekio bokštų. 

Elgsena. Aktyvūs dieną, nors jų kalenimą galima girdėti ir naktį, ypač kai 

paukščiai pajunta pavojų.  

Veisimasis. Stambioji gandralizdžio medžiaga (pagrindas) yra gana didelės 

šakos, vėliau ant jų kraunama velėnos, šieno gumulai, skudurai, sausas 

mėšlas. Lizdą gandrai stato nuolat, net ir jaunikliams augant. Dėtyje 3-5 

kiaušiniai. Peri abu porelės nariai. Peri 31-34 dienas. Po 53-55 dienų 

jaunikliai palieka lizdą, tačiau dar apie 2 savaites juos globoja tėvai. 

Mityba. Minta įvairiais gyvūnais, tik retai kokiais nors augalais. Gaudo 

įvairius vabzdžius, kitus bestuburius, varliagyvius, kartais žuvytes, ant žemės 

perinčių paukščių jauniklius, net vikrius kurapkų jauniklius. Neretai ryja 

peles, žiurkes, net kiškiukus bei visus roplius. Varlės sudaro tik nežymią 

raciono dalį. Suaugę paukščiai, ypač karštomis dienomis, jaunikliams neša ir 

vandens. 

JUODASIS GANDRAS CICONIA NIGRA L. 
Būrys Gandriniai paukščiai Ciconiiformes  

Šeima Gandriniai Ciconiidae 

Migracija. Migruojantis paukštis. Skrenda dieną. Pavasarinė migracija 

vyksta balandžio mėn. Rudenį traukia liepos - rugpjūčio mėn. Iš Lietuvos 

juodieji gandrai skrenda tuo pačiu maršrutu kaip ir baltieji gandrai.  

Buveinė. Peri įvairios rūšinės sudėties medynuose. Juodasis gandras noriai 

įsikuria lapuočių medynuose, kur auga stambių ąžuolų, drebulių, uosių. 

Pasirenka užmirkusius ar arti užpelkėjusių vietovių augančius miškus. 

Juodasis gandras peri brandžiuose medynuose, nes stambiems lizdams 

išlaikyti reikalinga tvirta atrama, storos šakos. Jei yra stambių medžių 

apsigyvena ir jaunesniuose medynuose. Tai stambus paukštis, kuriam 

reikalinga erdvė nusileisti ir pakilti iš lizdo.  

Elgsena. Atsargus ir slaptingas paukštis. Žmonių vengia. Paprastai laikosi 

nuošaliose vietose. Juodasis gandras paprastai medžioja miško upelių 

pakrantėse, tarpumiškių pievose, pelkėse, miškuose telkšančių ežerų 

pakrantėse, šlapiuose išretėjusiuose medynuose. 
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Veisimasis. Monogamas. Daugelį metų gali perėti tame pačiame lizde. 

Žinoma lizdų, kuriuose paukščiai gyveno 15-20 ir daugiau metų. Net 

išgriuvus lizdui ar pasikeitus aplinkai, stengiasi apsigyventi netoli ankstesnės 

vietos. Juodasis gandras paprastai turi vieną lizdą. Kartais užima suopio, 

mažojo erelio gūžtą. Sėkmingai apsigyvena dirbtiniuose lizduose. Dėtyje 

paprastai 3 kiaušiniai. Peri 30-35 d. Jaunikliai lizduose išbūna 62-67 d. 

Mityba. Dažniausiai medžioja smulkias, menkavertes žuvis, todėl 

žuvininkystės tvenkiniams daug žalos nepadaro. Taip pat gaudo vandens 

smulkius stuburinius ir stambesnius bestuburius gyvūnus. Kartais nutveria 

kirstukų, žvirblinių paukščių jauniklių. Daugiausia sulesa rudųjų ir 

smailiasnukių varlių.  

Reikšmė. Juodasis gandras būdingas didelių pelkėtų miškų sparnuotis. 

Baikštus, nepakantus trikdymui, todėl nyksta. Mūsų krašte saugomas kaip 

retas paukštis, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir saugomas ES direktyvų. 

PILKOJI ŽĄSIS ANSER ANSER L. 
Būrys Žąsiniai paukščiai Anseriformes  

Šeima Antiniai Antidae 

Migracija. Žiemoja pietų ir vakarų Europoje. Migruoja įvairiu paros laiku. 

Pirmieji paukščiai pasirodo kovo pradžioje. Intensyviausia pavasarinė 

migracija kovo trečią dekadą, rudenį-rugsėjo trečią dekadą.  

Buveinė. Perėjimo laikotarpiu laikosi upių deltose, žemupiuose, ežeruose su 

didesniais nendrynais. Neretai įsikuria užpelkėjusiuose, eutrofiniuose 

ežeruose.  

Elgsena. Judrus ir energingas paukštis. Gerai jaučiasi ir sausumoje ir 

vandenyje. Aktyvesnė dieną ir prietemoje. Paprastai telkiasi į būrius. 

Maitintis skrenda į laukus. Labai atsargi ir baikšti. Maitinimosi vietose 

keletas žąsų visuomet saugo būrį. Perinti žąsis lizdą palieka tik smarkiai 

išgąsdinta. Patinas tuo laiku laikosi netoliese lizdo ir būna labai agresyvus. 

Pajutęs mažiausią pavojų tuoj su triukšmu kyla ir garsiai gagena. Balsas 

panašus į naminės žąsies ,,gagaga". Migracijos metu skrenda aukštai ir 

greitai, išsirikiavusios trikampiu (kampu, kyliu-smaigaliu į priekį). 

Veisimasis. Lytiškai subręsta 3 gyvenimo metais. Lizdai kraunami tankiuose 

nendrynuose, ant kupstų, salose, salelėse. Lizdą krauna patelė. Jo pagrindą 
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sudaro stambesnių augalų stiebai, krūmų, medžių šakos, toliau 

kraunama smulkesnė sausa žolė, įvairūs šapai, sudžiūvę lapai ir kitokios 

priemaišos. Gūžtoje gausu pilkšvų pūkų. Balandžio viduryje dažniausiai 

padeda 4-5 baltus su gelsvu atspalviu kiaušinius. Peri tik patelė 27-28 dienas. 

Išskilę jaunikliai greitai palieka lizdą. Visa šeima laikosi drauge, slapstosi 

augalijos tankmėje. Visa šeima dažnai išeina į pakrančių pievas maitintis. 

Jaunikliams paaugus ir sustiprėjus, prietemoje išplaukia į atvirus vandenis. 

Maždaug po 8 savaičių jaunikliai savarankiškai skraido, tačiau su tėvais dar 

ilgai nesiskiria. 

Šėrimasis. Perinčios suaugusios pilkosios žąsys šeriasi nevienodu laiku. 

Patino plasnojamosios plunksnos iškrinta pradėjus plunksnotis jaunikliams. 

Gerokai vėliau pradeda šertis patelė. Besišeriantys paukščiai būna ypač 

atsargūs ir slepiasi tarp gausios vandens augalijos. 

Mityba. Pilkoji žąsis-žolėlesis paukštis. Tik parskridusios jos ieško želmenų 

plotų, apsemtų pievų, šlapių ganyklų, kur galėtų susirasti augalinio maisto. 

Ledams nutirpus lesa vandens augalus bei jų dalis. Būdingi reguliarūs 

perskridimai iš vandens telkinių į aplinkinius laukus. Dažnai į ežerus ir atgal 

į laukus lekia po keletą kartų. Pagrindinis maistas-kultūrinių pasėlių 

želmenys, įvairios pievų, ganyklų žolės, ypač varpinės. Ražienose, 

dirvonuose renka grūdus, įvairių žolių sėklas. Mėgsta įvairius žolinius 

augalus. Jaunikliai labiau mėgsta jaunus augalų daigus.  

GULBĖ NEBYLĖ CYGNUS OLOR GMELIN. 
Būrys Žąsiniai paukščiai Anseriformes  

Šeima Antiniai Antidae 

Migracija. Žiemoja prie Šiaurės ir Viduržemio jūrų. Tikrasis artimas 

migrantas. Į Lietuvą parskrenda vasario pabaigoje-kovo pradžioje. 

Intensyviai migruoja kovo trečią dekadą iki gegužės pradžios. Rudenį traukia 

spalio pradžioje. Respublikos vidaus vandenyse žiemoja iki 400-500 gulbių.  

Buveinė. Gyvena ir peri įvairių tipų stovinčiuose ar lėtai tekančiuose 

vandens telkiniuose.  

Elgsena. Aktyvesnė šviesiu paros laiku. Maitinasi dieną. Neretai perskrenda 

iš vieno ežero į kitą. Aktyviai saugo lizdo teritoriją. Abu porelės nariai 

vienodai rūpestingai prižiūri jauniklius. Į šiltuosius kraštus ir atgal skrenda 
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dieną atskiromis šeimomis arba susitelkusios į grupes bei mišrius 

būrius. Skrenda neaukštai-30-50 m aukštyje. Naktį ilsisi salelėse, tankioje 

pakrantės augalijoje. Balsas-duslus, karkiantis šnypštimas. 

Veisimasis. Monogamai. Poros pastovios. Lytiškai subręsta 3 metais. Lizdą 

krauna vandens telkinių sunkiai prieinamuose pakraščiuose. Dažnai patelė 

pirmąjį kiaušinį padeda į dar neužbaigtą lizdą. Kiaušinius pradeda dėti 

balandžio viduryje. Dėtyje dažniausiai 5-8 kiaušiniai. Peri 34-38 paras. 

Skaičiuojant laiką nuo pirmo padėto kiaušinio iki gulbiukų skilimo pradžios, 

praeina 42-48 paros. Intensyviausiai jaunikliai ritasi gegužės pabaigoje-

birželio pradžioje. Išsiritę jaunikliai judrūs ir ištvermingi, gerai jaučiasi tiek 

sausumoje, tiek vandenyje. Gulbių šeima laikosi netoli lizdo. Jaunikliai 

pradeda skraidyti sulaukę 4-5 mėn. amžiaus (spalio pradžioje).  

Šėrimasis. Augindami ir vedžiodami gulbiukus, suaugę paukščiai išsišeria: 

pirma patelė, paskui-patinas. Neperinčios gulbės telkiasi į būrius ir šeriasi 

tradicinėse vietose. 

Mityba. Minta tik augaliniu maistu. Lesa po vandeniu ir virš jo esančias 

minkštąsias augalų dalis. Įvairūs bestuburiai gulbių racione sudaro tik apie 

3%. Sulesa daug smulkių akmenėlių, žvyro, smėlio. 

DIDŽIOJI ANTIS ANAS PLATYRHYNCHOS L. 
Būrys Žąsiniai paukščiai Anseriformes  

Šeima Antiniai Antidae 

Migracija. Žiemoja vakarų ir pietų Europoje. Skrenda ištisą parą. Pavasarį 

parskrenda kovo antroje pusėje. Rudenį gausiau traukia spalio pabaigoje. 

Gausiausia žiemojanti vandens paukščių rūšis.  

Buveinė. Mėgsta įvairius vandens telkinius, ypač ramius, nuošalius ežerus, 

užtakius, nendrėmis bei švendrais apaugusius tvenkinius. Peri vandens 

telkinių pakrantėse, viksvynuose, švendrynuose ir pelkėtose pievose. Lizdai 

kartais randami šiaudų stirtose, šieno kaugėse, medžiuose, krūmuose, 

dūmtraukiuose, užima senus, kitų paukščių apleistus lizdus. 

Elgsena. Aktyvesnė prietemoje. Maitinasi įvairiu paros metu. Telkiasi į 

būrius, grupes, ypač ne veisimosi metu. Nakvoja ant vandens ramiuose 

užtakiuose.  
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Veisimasis. Lytiškai subręsta pirmų metų pabaigoje. Poruojasi anksti, 

dažnai žiemovietėse. Lizdus krauna labai įvairiose vietose. Prieš palikdama 

lizdą, patelė visuomet dėtį pridengia pūkais. Kiaušiniai paprastai dedami 

balandžio mėn. Dažniausiai padeda 8-10 kiaušinių. Peri tik patelė apie 24 

dienas. Vienos dėties jaunikliai išsirita per kelias valandas. Lizde ančiukai 

apdžiūsta, ir po 12-16 valandų jį palieka. Patelė jauniklius nusiveda į didesnį 

ir ramesnį vandens telkinį. Pakrančių augalijos tankmėse, sekliuose 

užtakiuose, kur gausu maisto ir saugu, drauge gyvena beveik du mėnesius. 

Jaunikliai savarankiški ir maisto susiranda patys.  

Šėrimasis. Patinai pavasarį šeriasi apvaisinę pateles. Po šėrimosi patinai 

būna panašūs į pateles. Vasaros antroje pusėje vyksta papildomas šėrimasis, 

kurio metu pakeičiamos kontūrinės plunksnos. Patinai vėl įgauna vestuvinę 

išvaizdą. Patelės šeriasi augindamos jauniklius.  Liepos mėn. jai atauga 

naujos plunksnos ir su jaunikliais gali skraidyti.  

Mityba. Minta labai įvairiu maistu. lesa augalų daigus, lapus, žiedus, sėklas, 

javų grūdus. Pulkais skrenda maitintis į ražienas, pasėlių plotus. Neretai 

atskrenda į ąžuolynus lesti gilių. Vasarą minta smulkiais vandens telkinių 

dugno gyvūnais. Lesa moliuskus, vėžiagyvius, vandens vabalus, uodų lervas, 

buožgalvius, smulkesnes varles. Maitinasi ir tamsoje. Su maistu sulesa daug 

smėlio, žvyro ir didesnių akmenukų, kurie atlieka gastrolitų vaidmenį. 

Reikšmė. Gausiausia Lietuvoje ančių rūšis; svarbus medžioklės objektas. 

KLYKUOLĖ BUCEPHALA CLANGULA L. 
Būrys Žąsiniai paukščiai Anseriformes  

Šeima Antiniai Antidae 

Migracija. Tikrasis migrantas. Žiemoja prie Šiaurės ir Viduržemio jūros. 

Keliauja dieną ir naktį. Pavasarį pasirodo kovo antroje pusėje. Rudenį 

didžiausi būriai skrenda spalio antroje pusėje. Sutinkama žiemojančių 

paukščių Baltijos pajūryje, Kuršių mariose, Elektrėnuose, Kaune ir kt. 

Laikosi didesniuose ežeruose iki jiems užšąlant. Vis dažniau žiemoja. 

Buveinė. Gyvena įvairaus dydžio vandens telkiniuose. Nemėgsta užaugusių, 

dumblėtų ežerų. Veisimosi periodu apsistoja prie vandenų, netoli kurių 

miškuose yra senų drevėtų medžių.  

Elgsena. Gerai nardo. Veisimosi laikotarpiu tupia į medžius. Paukščiui 



 15 

skrendant girdėti zvimbiantis sparnų garsas. Gana atsargi ir baikšti. 

Aktyvesnė dieną. Peri uoksuose arba inkiluose.  

Veisimasis. Lytiškai subręsta antrais metais. Monogamai. Susiporavę skraido 

paežerių miškuose tarp medžių ir ieško tinkamų drevių, inkilų. Lizdai būna 

2-20 m aukštyje. Lizdas gali būti sukrautas nedideliame išpuvime ar gilioje 

(kartais iki 4 m gylio) drevėje. Dažnai užima meletų iškaltus uoksus. Dėtyje 

8-12 kiaušinių. Išsiritę ančiukai greit palieka būstą: išgirdę patelės šauksmą, 

ančiukai, kabindamiesi aštriais nagučiais į uokso sieneles, pasiekia angą ir 

šoka žemyn. Tik išsiritę sveria po 30-40 g. Pūkai tankūs, standūs, todėl 

ančiukai nenukenčia. Po 55-60 dienų jaunikliai skraido.  

Mityba. Minta gyvūniniu maistu. Maisto ieško nardydamos. Gali pasinerti į 

4 m gylį. Snapu rausia dugną ir gaudo ten esančius įvairius vandens 

vabzdžius, jų lervas, renka moliuskus, vėžiagyvius. Retkarčiais pagauna ir 

vieną kitą žuvį. Vasarą lesa ir augalinį maistą. 

DIDYSIS DANČIASNAPIS MERGUS MERGANSER L. 
Būrys Žąsiniai paukščiai Anseriformes  

Šeima Antiniai Antidae 

Migracija. Žiemoja prie Šiaurės ir Viduržemio jūrų. Migruoja įvairiu paros 

metu. Lietuvoje pasirodo kovo antroje pusėje. Rudenį skrenda nuo rugsėjo 

vidurio, gausiau-spalio trečią dekadą. Dažnai žiemoja pajūryje, rečiau vidaus 

vandenyse: Neryje ties Vilniumi, Elektrėnų vandens saugykloje, prie Kauno 

hidroelektrinės. 

Buveinė. Gyvena įvairaus tipo ežeruose bei upėse. Svarbiausia sąlyga-

skaidrūs ir žuvingi vandenys. Tai miškingo landšafto paukštis. Į sausumą 

išeina retai.  

Elgsena. Puikiai nardo ir plauko. Skrenda greitai, sparnais sukeldamas 

savotišką švilpesį. 

Veisimasis. Peri netoli vandens, mėgsta sraunias upes. Lizdai dažniausiai 

senų medžių drevėse. Neretai užima juodųjų meletų uoksus, inkilus arba 

tiesiog ant žemės pastatytas medines dėžes. Kartais lizdą suka tarp akmenų 

urve, įvairiuose senuose griuvėsiuose. Lizde visuomet daug šviesių, beveik 

baltų pūkų. Dėtyje 8-9 skaidrūs kiaušiniai. Patelė peri 32 dienas. Patinas prie 

lizdo būna neilgai. Patelei pradėjus perėti, išskrenda šertis. Išsiritę jaunikliai 
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kelias dienas būna lizde, o vėliau iškeliauja į vandens telkinį. Jaunikliai 

skraidyti pradeda sulaukę 60-70 d. amžiaus.  

Mityba. Daugiausia minta žuvimis: kuojomis, ešeriais, pūgžliais. Didesnes 

žuvis prarija sunkiai. Snapas su aštriais raginiais danteliais, kurie sulaiko 

slidžią žuvį. Maitinasi ir varliagyviais, vabzdžių lervomis, rečiau moliuskais. 

Nardo 3-5 m gylyje; aktyviai persekioja grobį. 

ŽUVININKAS PANDION HALIAETUS L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Žuvininkai Pandionidae 

Migracija. Migruojantis paukštis. Žiemoja vakarų ir pietų Europoje, 

Afrikoje. Pasirodo balandžio vid., o rudenį išskrenda rugpjūčio vid. Migruoja 

pavieniui, dažnai apsistodami prie žuvingų ežerų, žuvininkystės tvenkinių. 

Buveinė. Žuvininkas gyvena įvairaus tipo, amžiaus ir sudėties miškuose, 

aukštapelkėse. Būtina biotopo sudėtinė dalis-miškų ežerai arba žuvivaisos 

tvenkiniai.  

Elgsena. Plasnodamas sparnais gali kyboti vietoje ir stebėti vandens 

paviršių. Pamatęs grobį sminga žemyn ir kojomis griebia nusižiūrėtą žuvį. 

Gali net panerti po vandeniu. Nuo vandens atsiplėšia plasnodamas sparnais. 

Veisimasis. Monogamai, poros pastovios. Paprastai lizdą krauna medžiuose 

5-32 m aukštyje, dažniausiai pušyse. Tuo pačiu lizdu naudojasi ilgą laiką 

(>20m.). Veisiasi trečiais gyvenimo metais. Sausas šakas lizdui renka nuo 

žemės, vandens paviršiaus ar nulaužia nuo medžio. Dėtyje 2-4 kiaušiniai. 

Peri 36-38 d., abu porelės nariai. Jaunikliai išsirita gegužės antroje pusėje-

birželio pradžioje ir auga lizde apie 50-54 dienas. Jaunikliai lizdą palieka 

liepos mėn. pabaigoje. 

Mityba. Tipiškas ichtiofagas. Minta tiktai šviežia žuvimi. 

VAPSVAĖDIS PERNIS APIVORUS L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Pavieniui migruojanti rūšis. Žiemoja pietų Europoje, pietų ir 

vakarų Afrikoje. Keliaujančių vapsvaėdžių sutinkama balandžio - gegužės ir 

rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais.  
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Buveinė. Paprastai peri tamsiuose šlapiuose medynuose, tačiau gali 

įsikurti ir šviesiuose miškuose. Pagrindinė lizdų dalis sukraunama eglynuose, 

juodalksnynuose, drebulynuose.  

Veisimasis. Toje pačioje teritorijoje peri nereguliariai. Dažnai pasirenka jau 

įrengtus lizdus. Lizdus krauna vidurinėje lajos dalyje brandžiuose ir 

(dažniau) bręstančiuose medžiuose. Gūžtos vidus gausiai išklojamas 

lapuotomis drebulės, juodalksnio šakelėmis bei žaliomis eglišakėmis. 

Kiaušinius deda gegužės pabaigoje-birželio pradžioje. Dėtyje dažniausiai 

būna 2 kiaušiniai. Perėti pradeda sudėję pirmą kiaušinį. Peri 31-33 d. 

Jaunikliai lizdus palieka 35-37 d. amžiaus, paprastai apie liepos vidurį. 

Mityba. Dažniausiai vapsvų rečiau kamanių koriais su lervomis. Dažniausiai 

puola žemėje gyvenančių vapsvų lizdus. Be to minta žiogais, vabalais, 

paukščiais, medžioja varles. Maisto tėvai atneša maždaug 20 kartų per dieną 

ir jaunikliai sulesa iki 1000 lervučių. 

JUODASIS PESLYS MILVUS MIGRANS B. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Migruojanti rūšis. Žiemoja pietų Europoje, į vakarus nuo 

Sacharos Afrikoje. Skrenda pavieniui, poromis, rečiau nedidelėmis grupėmis. 

Paprastai pavasarį parskrenda balandžio - gegužės mėn.  

Buveinė. Lizdavietę pasirenka tinkamose mitybai vietose: šalia vandens 

telkinių, žuvininkystės tvenkinių, užliejamų pievų ir kt. Įsikuria įvairių tipų  

ir dydžio miškuose. Kitur nevengia gyvenamųjų vietovių, bet mūsų krašte 

gyvena atokiau nuo žmonių. 

Elgsena.  Per tuoktuves paukščių pora skraido aukštai virš lizdo. Patinėlis 

pakyla ir, pusiau suglaudęs sparnus, krinta link patelės. Ši apsiverčia ore ir 

atkiša nagus. Tai kartojama daugelį kartų. Patinėlis skrenda banguotai 

krisdamas žemyn ir vėl kildamas aukštyn. Mūsų krašte juodasis peslys labai 

baikštus. Lietuvoje peri pavieniui, kituose kraštuose net kolonijomis. 

Veisimasis. Poros pastovios. Parskridęs greit įsikuria senoje lizdavietėje. 

Tame pačiame lizde gali perėti keletą metus. Kartais apsigyvena kitų stambių 

paukščių lizduose. Lizdą krauna pušyse, juodalksniuose, beržuose bei kituose 

medžiuose, 12-20 m aukštyje. Senuose medžiuose jie kraunami viršutinėje 
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stiebo dalyje, o jaunesniuose - stiebo išsišakojime. Dažniausiai lizdai esti 

išorinėje lajos dalyje (patogiau atskristi). Deda 2-3 kiaušinius. Perėti pradeda 

sudėję pirmą kiaušinį. Peri 28-32 dienų. Daug dėčių ir vadų žūsta, nes peri 

turistų bei žvejų dažnai lankomose vietose. 

Mityba. Juodasis peslys yra polifagas, mintantis įvairiais smulkiais 

gyvūnais. Lesa ir dvėseną. Dažniausiai medžioja prie vandens telkinių 

atvirose vietose. Gaudo varles, tritonus, vandens paukščių jauniklius. 

Pievose, miško aikštelėse medžioja pelėnus, driežus, stambius vabzdžius, 

žvirblinių paukščių jauniklius. 

NENDRINĖ LINGĖ CIRCUS AERUGINOSUS L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Migruojantis paukštis. Žiemoja Afrikoje piečiau Sacharos, dalis - 

šiaurės vakarų Afrikoje, Viduržemio jūros salose bei pietų Europoje. 

Intensyviausiai traukia balandžio mėn. ir rugsėjo antroje pusėje. Skrenda 

pavieniui.  

Buveinė. Nendrinė lingė gyvena seklių ežerų pakrantėse, užpelkėjusių upių 

slėniuose, senvagėse. Mėgstamiausia buveinė - tankus švendrynas ar 

nendrynas. Apsigyvena iki 30,0m nuo atviro vandens. Lizdus paprastai supa 

vanduo (iki 1 m gylio). Dažnai lizdavietė būna dumblėta ir sunkiai 

prieinama, tarp tankių ir aukštų augalų.  

Elgsena. Paprastai skraido pažemiu, tačiau per tuoktuvinius žaidimus gali 

pakilti labai aukštai. Tuoktuviniai skrydžiai-sudėtingų, dažnai nerišlių figūrų 

rinkinys, lydimas įvairių balsų: savito švilpesio ar cypsėjimo ,,pic..."; kartais 

primena laukio balsą. Tarp jauniklių galimas kanibalizmas. Medžiuose 

netupi, ilsisi neaukštuose krūmuose, ant ondatrų trobelių, aukštesnių kupstų, 

žolių samplovų. Medžiodama skraido 5-15 m aukštyje. Nužiūrėjusi auką, 

trumpam pakimba ore ir, pakėlusi į viršų ištiestus sparnus, krinta žemyn. 

Veisimasis. Poros pastovios, tačiau, žuvus vienam iš paukščių, greitai 

susiranda kitą partnerį. Lizdus krauna balandžio antroje pusėje-gegužės 

pradžioje. Lingės lizdas - plokščias, dažnai beformis statinys. Sukamas iš 

pernykščių augalų dalių bei medžių šakelių. Dėtyje 2-7 kiaušiniai. Perėti 

pradeda sudėję pirmą kiaušinį, todėl tarp jauniklių būna didelis amžiaus 
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skirtumas (kiaušinius deda kas 24-48 val.). Perėjimo trukmė 31-35 d.  

Mityba. Nendrinė lingė yra polifagas, mintantis įvairiais smulkiais vandenų 

ir jų pakrančių gyvūnais. Medžioja pelinius graužikus, varliagyvius, roplius. 

Pradėjus perėti paukščiams, didelę maisto dalį sudaro jų kiaušiniai ir 

jaunikliai. Daugiausia nukenčia kirai. Minta ir šviežia maita. 

PAUKŠTVANAGIS ACCIPITER NISUS L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Migruojantis, iš dalies sėslus. Žiemoja Vakarų 

Europoje.Intensyviausiai pavasarį skrenda balandžio antroje pusėje - gegužės 

pradžioje. Rudenį daugiausia spalio pirmoje pusėje.  

Buveinė. Peri pamiškėse, nedidelėse giraitėse. Gali gyventi ir didelių miškų 

masyvuose. Lizdavietes pasirenka šalia kirtaviečių, pievų, vandenų ar kitų 

atvirų vietovių. Dažniausiai lizdus krauna mišriuose medynuose, kurių 

sudėtyje dominuoja eglė, pušis, juodalksnis, beržas. Kartais peri grynuose 

pušynuose. Įsikuria medynuose, kurių amžius nuo 30 iki 60 m. Pasirenka 

skalsius ar vidutinio skalsumo medynus.  

Elgsena. Tankumynų gyventojas. Būdingas manevringas skrydis. Vikrus, 

sklendžiantis polėkis kaitaliojasi su tankiu plasnojimu. Skraido pažemiu, 

grobį puola iš už priedangos (medžių, pastatų, tvorų, ir kt.). Ne miško 

teritorijoje dažniau pastebimas lokalių klajonių metu. Sklando padebesyse, 

gainioja suopius, kranklius. Lizdavietėse slaptingas, tylus.  

Veisimasis. Dėtyje 3-6 kiaušiniai. Perėti pradeda sudėję pirmą kiaušinį. Peri 

32-34 d. Lizde jaunikliai išbūna 27-31 d. Tos pačios vados jaunikliai lizdą 

palieka birželio pabaigoje-liepos viduryje. Palikę lizdą, jaunikliai apie 

mėnesį išbūna kartu. 

Mityba. Pagrindinę grobio dalį sudaro smulkūs žvirbliniai paukščiai: 

strazdai giesmininkai, kikiliai, įvairių rūšių zylės, devynbalsės, pečialindos. 

Gaudo ir pamiškių gyventojus: varnėnus, startas, žvirblius. Rečiau medžioja 

stambesnius sparnuočius: kėkštus, karvelius. Retkarčiais užpuola net 

naminius paukščius. Nežymią maisto dalį sudaro žinduoliai, dažniausiai 

pelėnai.  
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PAPRASTASIS SUOPIS BUTEO BUTEO L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Migruojanti rūšis. Žiemoja vakarų ir pietų Europoje. Pavasarį 

dažniausiai pasirodo kovo pabaigoje. Rudeninė migracija prasideda rugsėjo 

pradžioje, intensyviausiai skrenda spalio viduryje.  

Buveinė. Peri įvairiuose miškuose. Yra labai plastiškas pasirenkant perėjimo 

vietovę. Kartais gali apsigyventi net pavieniuose medžiuose, augančiuose 

kirtavietėse ar aikštelėse. Peri giriose ir nedideliuose gojuose tarp dirbamų 

laukų. 

Elgsena. Tipiškas sklandytojas. Paprastai padebesiuose suka ratą po rato. 

Pavasarį dažnai girdėti suopio ištęstas, kniaukiantis balsas: ,,kiuu...". 

Medžioja aktyviai (sklandydamas) ar pasyviai (nuo pakylos tykodamas 

aukos). Stebėdamas grobį, gali pakibti ore.  

Veisimasis. Lizdai paprastai būna 6-23 m aukštyje. Daugiausia aptikta ant 

šoninių šakų prie stiebo ar 1-3 m atstumu nuo jo ir stiebo šakojimosi vietoje. 

Lizdą krauna iš pušies, eglės, juodalksnio ir kitų iki 2,5 cm skersmens 

medžių šakų. Gūžtą iškloja eglių, pušų žaliomis arba nesulapojusiomis beržo 

šakelėmis, viduje dar būna žolių, samanų, žievės, plaušų ir kt. Dėtyje būna 2-

4 kiaušiniai. Perėti pradeda sudėję pirmą kiaušinį, peri 31-34 d. Jaunikliai 

lizdą palieka 42-48 d. amžiaus.  

Mityba. Daugiausia sugauna smulkiųjų žinduolių. Minta: pelėnais, kurmiais, 

voverėmis, kirstukais. Gaudo ir paukščius, kiek rečiau amfibijas ir roplius. 

ERELIS RĖKSNYS AQUILA POMARINA C.L. BREHM. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Žiemoja rytų Afrikoje. Iš žiemaviečių grįžta kovo viduryje ar 

pabaigoje. Išskrenda rugsėjo pabaigoje-spalio mėn. Skrenda aukštai: 

pavieniui arba poromis. 

Buveinė. Lizdavietei neišrankus. Daugiausia peri mišriuose medynuose, 

rečiau grynuose eglynuose. Pirmenybę teikia brandiems miškams ir tik 

retkarčiais - bręstančiuose. Pasirenka drėgnus miškus, pelkių pakraščius, 
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upių slėnius. Dažniau įsikuria prie miško pievų, aikštelių, šviežių 

kirtaviečių.  

Elgsena. Būdingas sklendžiantis polėkis. Dažniausiai medžioja tykodamas 

nuo pakilumos ar vaikštinėdamas po pievas. Erelis rėksnys jautrus trikdymui, 

žmogaus ūkinei veiklai miškuose. Kasmet grįžta į tą pačią teritoriją ir, jei 

niekas netrukdo, viename lizde gali perėti kelerius metus.  

Veisimasis. Dažniausiai lizdą krauna pats, nors peri ir kitų plėšrių paukščių 

ir dirbtiniuose lizduose. Daugiausia dėčių sudedama balandžio antroje – 

gegužės pirmoje pusėje. Dėtyje paprastai būna 2 kiaušiniai. Peri 41-46 d. 

Jaunikliai lizdus palieka 52-57 d. amžiaus. Daugiausia paukščių būstus 

palieka rugpjūčio pirmoje pusėje. Jei išsirita du jaunikliai, tai jaunesnį per 

dvi savaites užkapoja vyresnysis. Jauniklius suaugusieji paukščiai globoja, 

kol išskrenda į žiemojimo vietas. 

Mityba. Grobio ieško netoli lizdo esančiose pievose, kirtavietėse, ankštelėse, 

tačiau gali nuskristi už 2-3 km. Minta įvairiais palyginti smulkiais gyvūnais. 

Dažniausiai smulkiais žinduoliais, kiek rečiau paukščiais. Retkarčiais ropliais 

ir amfibijomis.  

JŪRINIS ERELIS HALIAËTUS ALBICILLA L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Vanaginiai Accipitridae 

Migracija. Klajoklis paukštis. Lizdavietėse pavasarį pasirodo, kada daugumą 

vandens telkinių dar dengia ledas, vidutiniškai kovo viduryje, o rudenį 

išskrenda rugsėjo - spalio mėn. Tinkamose vietose neretai stebimas žiemą. 

Buveinė. Gyvena spygliuočių ar mišriuose senuose miškuose, kurie supa 

didelius, seklius ežerus, mažesnių ežerų grupes, žuvininkystės tvenkinius. 

Mėgsta dideles aukštapelkes, pelkėtas vietoves. Tinkamos mitybai vietos yra 

svarbus veiksnys pasirenkant lizdavietę. Todėl gali apsigyventi ir netoli 

gyvenviečių, kelių, kirtaviečių, pavieniuose medžiuose. 

Elgsena. Tylus ir atsargus paukštis. Tuoktuvių periodu galima matyti savitą 

reginį: susikibę nagais, du paukščiai iš aukštumos krinta žemyn ir išsiskiria 

tik prie žemės. Neagresyvus, prie lizdo pasirodžius žmogui, pakyla aukštai ir 

visiškai pradingsta iš akiračio. Būdingas sklendžiantis polėkis. Auką nužiūri 

skraidydamas arba tyko iš medžių. Atskridęs prie vandens telkinio, erelis 
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pasislepia miško pakraštyje tarp medžių šakų ir laukia, kol netoliese 

susirinks ančių ar laukių pulkas. Po to puola į sambūrio vietą ir netikėtai 

užklumpa vandens paukščius. Dauguma jų suskumba pakilti, tačiau kiti, 

parmatę virš galvų erelio siluetą, pasimeta ir slepiasi sąžalynuose ar nyra po 

vandeniu. Šiuos paukščius ir medžioja erelis. 

Veisimasis. Monogamai, poros pastovios. Tos pačios lizdavietės gali būti 

naudojamos net keletos paukščių kartų. Lizdus krauna palyginti nedidelius, 

vidutiniškai 140-150 cm pločio ir apie 70 cm aukščio, iš sausų, iki 5 cm 

storio, medžių šakų. Duobutę iškloja plonesnėmis šakelėmis, viksvomis, 

kiminais, samanomis. Kartais apsigyvena kitų paukščių rūšių stambiuose 

arba dirbtiniuose lizduose. Dažniausiai jūrinis erelis turi 2-3 lizdus. Viename 

iš jų peri, o kiti – atsarginiai, poilsiui ar grobiui doroti. Būstus krauna 15-25 

m aukštyje viršutinėje lajos dalyje ant storų šoninių šakų ar stiebo viršūnėje. 

Lizdai paprastai būna medžiuose, augančiuose netoli atviros vietovės-pelkės 

plynės, kirtavietės, miško aikštelės. Jei lizdas medyno gilumoje - tada 

pasirenka aukštesnį už aplinkinius medį. Kovo-balandžio mėn. sudeda 2-3 

kiaušinius. Kiaušinius deda kas 2-3 dienas. Peri sudėję pirmą kiaušinį, 35-42 

d. Kiaušinius šildo abu paukščiai, tačiau patinėlis trumpiau. Maždaug po 70 

d. jaunikliai palieka lizdą. Dar apie 2 savaites jaunikliai dažnai grįžta į lizdą 

nakvoti ar doroti grobio. Ryšiai vadoje išlieka iki rudens, kartais net žiemą 

visa šeimyna būna kartu. 

Mityba. Medžioja sekliuose ežeruose, tvenkiniuose, upių senvagėse. Minta 

įvairiu maistu, todėl šį erelį galima priskirti polifagams. Nevengia dvėsenos, 

ypač žiemą. Lesa žuvį ir paukščius, rečiau žinduolius. 

SKETSAKALIS FALCO SUBBUTEO L. 
Būrys Plėšrieji paukščiai Falconiformes  

Šeima Sakaliniai Falconidae 

Migracija. Migruojantis paukštis. Žiemoja pietų Europoje ir Afrikoje. 

Pasirodo balandžio pabaigoje. Rudenį traukia rugsėjo mėn. 

Buveinė. Dažniausiai peri sausuose pušynuose. Lizdavietėms pasirenka 

brandžius, vidutinio tankumo medynus. Būdinga buveinė - aukštapelkių 

apypelkio miškai. Kartais įsikuria netoli gyvenviečių, net miestų parkuose. 

Elgsena. Skrydis greitas ir vikrus. Tuoktuvių periodu šaukia čaižiai ,,kije...". 
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Prie lizdavietės puola kiekvieną arti pasirodžiusį stambesnį paukštį ar net 

žmogų. Jaunikliai labai triukšmingi. Medžioja ore: pasivijęs vabzdį, čiumpa 

snapu ar koja ir tuoj pat, prilaikydamas koja, sulesa, arba, nutraukęs 

sparnelius, neša jaunikliams. Grobio dažnai tyko tupėdamas ant pelkės 

plynėje styrančių nudžiūvusių medžių. 

Veisimasis. Pavasarį paprastai grįžta į tą pačią lizdo teritoriją. Įsikuria 

kranklių ar varnų gūžtose. Jose apsigyvena išskridus šių rūšių jaunikliams. 

Lizdo ir gūžtos netvarko, o kiaušinius deda į apirusį kranklio lizdą, ant 

įvairių pakritų. Dėtyje paprastai būna 3 kiaušiniai. Peri apie 28 d. Lizde jie 

išbūva 28-33 d. Išskrenda liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje.  

Mityba. Minta smulkiais žvirbliniais paukščiais ir vabzdžiais. Gaudo atviro 

kraštovaizdžio sparnuočius. Veisimosi periodu ryte ir vakare dažniausiai 

gaudo paukščius, o dieną skėtes, stambesnius vabalus bei drugelius. 

Rudeniop minta tiktai paukščiais. 

TETERVINAS LYRURUS TETRIX  L. 
Būrys Vištiniai paukščiai Galliformes  

Šeima Tetervininiai Tetraonidae 

Migracija. Beveik visame areale sėslus.  

Buveinė. Miško pakraščių paukštis, didelių miškų vengia. Dažnai įsikuria 

beržynuose, krūmais apaugusiose pievose, ganyklose, aukštapelkėse, miško 

kirtimuose bei gaisravietėse. 

Elgsena. Didesne gyvenimo dalį praleidžia ant žemės, tačiau žiemą maitinasi 

medžiuose. Žeme bėgioja greitai, kyla triukšmingai, skrenda gana greitai ir 

lengvai. Rudeniop pavieniai paukščiai telkiasi į didesnius būrius. Tada 

gyvena atvirose vietose, nesislapsto ant žemės. 

Veisimasis. Poligamas, porų nesudaro. Lytiškai subręsta pirmais metais. 

Veisimosi sezonas prasideda tuoktuvėmis. Lietuvoje jos dažnos dirbamuose 

laukuose bei pievose, krūmuose ir miško aikštelėse bei kirtimuose ir 

gaisravietėse. Patino giesmė - tai savotiškas burbuliavimas ir čiuksėjimas. 

Burbuliavimas, kiek panašus į karvelio burkavimą, girdėti už 2-3 km. 

Retkarčiais pasigirsta čiuksėjimas „čufy". Čiuksėdamas dažnai pašoka kelis 

metrus aukštyn, garsiai plasnodamas kiek paskrenda. Tuoktuvių pradžia 

priklauso nuo pavasario eigos (paprastai kovo viduryje ar kiek anksčiau), 
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daugiausia balandžio mėn. - gegužės pirmoje pusėje. Pradžioje patinai 

gieda saulei patekėjus, vėliau - dar neišaušus, maždaug pusantros valandos 

prieš saulėtekį. Į tuoktuvių vietą atskrenda anksti rytą, kol dar visiškai tamsu. 

Patinas kurį laiką tupi ramiai, klausosi, po to pradeda čiauškėti, o netrukus ir 

burbuliuoti. Išaušus bei saulei patekėjus, patinai kartais burbuliuoja 

medžiuose. Lietuvoje tuoktuvių vietoje paprastai būna vienas ar keletas 

patinų. Patelė lizdą suka netoli tuoktuviečių tarp krūmų bei senų žolių. 

Balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje padeda 7-11 kiaušinių. Padėjusi 

paskutinį kiaušinį, patelė peri 24-28 dienas. Daugiausia jauniklių išsirita 

birželio pirmoje pusėje. Savaitės jaunikliai pradeda skraidyti, išgąsdinti tupia 

ant medžių šakų. Po dviejų savaičių gali nuskristi gana toli, o po mėnesio 

neatsilieka nuo motinos. Dėl įvairių priežasčių nemažai tetervinų dėčių bei 

jauniklių žūva. Tai priklauso nuo meteorologinių sąlygų ir natūralių priešų 

gausumo. Paprastai iki rugpjūčio pabaigos išgyvena tik trečdalis jauniklių.  

Mityba. Minta daugiausia augaliniu maistu. Žiemą – medžių pumpurus ir 

žirginius, kitu metų laiku dar ir sėklomis bei uogomis. 

KURTINYS TETRAO UROGALLUS  L. 
Būrys Vištiniai paukščiai Galliformes  

Šeima Tetervininiai Tetraonidae 

Migracija. Visame areale sėslus paukštis. 

Buveinė. Gyvena užmirkusiuose pušynuose, aukštapelkėse, apaugusiose že-

momis pušaitėmis, kiminais bei gailiais, sausuose pušynuose. Vengia 

ištisinių miško plotų, nors retkarčiais aptinkamas pusamžių medynų 

masyvuose. Dažniausiai randamas  mozaikiškame kraštovaizdyje, greta 

miško pievelių, aikštelių, kirtaviečių, pelkių pakraščiuose, kur geresnės 

mitybos sąlygos. Tuoktuvėms vietą dažniausiai pasirenka aukštapelkių pak-

raščiuose augančius brandžius bei bręstančius pušynus. Mėgstamas kurtinio 

tuoktuvių buveinė - sausos, pušimis apaugusios salos supamos aukštapelkės 

plotų.  

Elgsena. Kurtinys, ypač patinas, yra atšakus, mėgstantis vienatvę paukštis. 

Tačiau pavasarį per tuoktuves jo elgsena iš esmės pasikeičia. Baigiantis 

žiemai, vasario antroje pusėje-kovo pradžioje netoli tuokviečių vietų (iki 5 

km) galima išvysti būdingus rėžius: pasipūtęs ir išskleidęs sparnus, patinas 
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vaikštinėja žeme, plunksnų galais raižydamas sniegą. Tai tuoktuvių 

preliudija. Tuoktuvių vietos pastovios daugelį metų. Priklausomai nuo 

pavasario eigos kovo antroje pusėje - balandžio pradžioje prasideda 

tuoktuvės. Intensyviausias tuoktuvių laikotarpis būna balandžio viduryje ir 

trunka 10-14 dienų. Tuoktuvėms būdinga tam tikra tvarka. Vakare, tuoj po 

saulės laidos (miglotą, apniukusią dieną anksčiau), vienas po kito į tuoktuvių 

vietą renkasi kurtiniai. Jie triukšmingai tupia į pušų viršūnes, skraido, ieško 

tinkamo medžio nakvynei. Nutūpęs kurtinys klausosi, keistai raugteli. 

Paskutiniai paukščiai atskrenda jau sutemus. Retkarčiais kurtinio giesme 

galima išgirsti ir vakare, tačiau paprastai ji pasigirsta anksti rytą, dar prieš 

aušrą. Iš pradžių lyg skiemenuoja „teeketeeke...". Šis garsas vis greitėja, kol 

nutrūksta, pertrauktas garsaus pokštelėjimo „triok". Po šios giesmės girdėti 

tylus savitas šnypštimas, primenantis metalo džeržgesį. Jis trunka 3- 4 

sekundes. Tada paukštis nieko negirdi. Kurtinio balsas gana tylus, girdimas 

100- 150 m atstumu. Giedoti bando vienerių metų patinai, tačiau jų giesmė 

neišbaigta ir jie nedalyvauja tuoktuviniuose turnyruose. Tokie patinai įsikuria 

atokiau nuo tuoktuvių vietos. Suaugę patinai turi individualią tuoktuvių 

teritoriją, medį ar net keletą jų, kur nuolat atskrenda ir gieda. Ryte tuoktuvės 

trunka <3-5 val., kai kurie paukščiai triukšmauja ilgiau. Tuoktuves galima 

suskirstyti į tris etapus: ankstyvąjį, kai kurtiniai gieda medžiuose, vėlyvesnįjį, 

kai nusileidžia ant žemės, gieda vaikštinėdami ar pešasi (paprastai tuo laiku 

pasirodo patelės), paskutinįjį, kai kurtiniai vėl sutupia į medžius ir dar kurį 

laiką gieda. Giedodamas kurtinys vėduokle išskleidžia uodegą, papučia ir 

kiek nuleidžia sparnus, galvą pakelia statmenai. Prašvitus girdėti ir patelių 

kvaksėjimas. Po tuoktuvių paukščiai pradeda šertis. Tada beveik neskraido ir 

slapstosi nuošaliuose tankumynuose. 

Veisimasis. Lizdavietės paprastai būna iki l km atstumu nuo tuoktuvių 

vietos. Lizdą suka po kadagiais, šakų krūvomis, gailių, vaivorų krūmais. 

Deda 7-9 kiaušinius. Patelė peri 26-29 dienas. Viena augina jauniklius. 

Ankstyvųjų dėčių jaunikliai gali išsiristi gegužės paskutinėmis dienomis, 

tačiau dažniausiai-birželio pirmą dekadą. Peri ant žemės, todėl dėtis dažnai 

išdrasko šernai, mangutai, lapės bei kiti plėšrūnai. Nemažai jauniklių žūva 

per du pirmuosius gyvenimo mėnesius dėl nepalankių klimatinių sąlygų, 

ligų. Taigi užauga tik 2-4 paukščiai. 
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Mityba. Jauni paukščiai pirmomis savaitėmis minta įvairiais vabzdžiais. 

Vėliau - augaliniu maistu: uogomis, ūgliais, lapais, medžių pumpurais, 

žirginiais. Rudenėjant kurtinys lesa drebulių lapus. Žiemą patinai minta tik 

pušų spygliais. Išsirenka vieną ar keletą pušų, į kurias nuolat skrenda 

maitintis. Po tokiais medžiais būna daug išmatų su apvirškintais spygliais. 

Patelė daugiau lesa beržo, juodalksnio žirginių, įvairių augalų sėklų ir uogų. 

Rupiam maistui virškinti praryja daug smulkių 2-5 mm dydžio kvarcinių 

akmenukų. Jų skilvyje būna 700- 900 ir sveria 25-50 g. Akmenukus rankioja 

visą laiką, tačiau intensyviausiai rudenį, prieš užsningant, ir pavasarį. 

JERUBĖ TETRASTES BONASIA L. 
Būrys Vištiniai paukščiai Galliformes  

Šeima Tetervininiai Tetraonidae 

Migracija. Visame areale sėsli. 

Buveinė. Būdinga mišrių miškų gyventoja. Mėgsta eglynus su lapuočių 

medžių, ypač alksnių, beržų priemaiša. Patinka lazdyno trakas. Pasirenka 

drėgnas, su išvartom, tankesniu pomiškiu vietoves. 

Elgsena. Miške jerubė didesnę gyvenimo dalį praleidžia ant žemės. Greitai 

bėgioja. Pabaidyta nutupia į medį ir slepiasi tankiose šakose. Kyla gana 

triukšmingai, bet skrenda tyliai, dažnai plasnoja, pakaitomis sklendžia, 

nepakildama aukščiau medžių viršūnių. Niekuomet netupia į medžių 

viršūnes, maitinasi paprastai vidinėje lajos dalyje. Vikriai vaikšto 

horizontaliomis medžių šakomis. Žiemą jerubės paprastai laikosi medžiuose, 

čia jos ir maitinasi. Nakvoja ant žemės. Per didelius šalčius puriame sniege 

kasa urvus - taip naktį apsisaugo nuo šalčio. 

Vesimasis. Monogamas. Poruojasi rudenį. Lytiškai subręsta pirmais metais. 

Anksti pavasarį (kovo mėn.) prasideda savotiškos, labai tylios tuoktuvės. 

Bėgiodamas paskui patele, patinėlis vėduokle išskleidžia uodegą, pašiaušia 

kuoduką, papučia plunksnas ir velka žeme sparnus bei būdingai švilpia. 

Patelė jam atsako kiek grubesniu švilpimu. Kiekviena pora veisimosi periodu 

užima tam tikrą plotą ir patinėlis nepakenčia jame gentainių. Lizdą krauna 

ant žemės, po krūmais, prie medžio kamieno. Lizdas būna rūpestingai 

paslėptas. Dėtyje dažniausiai būna 9-10 kiaušinių. Patelė peri (22-27 dienas) 

nepaprastai stropiai, kartais ją galima net išimti iš lizdo. Patinas laikosi netoli 
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lizdo. Jaunikliai dažniausiai išsirita birželio mėn. Tik apdžiūvusius patelė 

veda iš lizdo. Šeima laikosi žolėtose, šviesiose miško aikštelėse, pamiškėse. 

Paprastai patinas aptinkamas kartu su šeima. 10-11 dienų amžiaus jau pakyla 

į medį. Jaunikliams užaugus, šeima išsklinda. Vėlai rudenį jerubės gyvena 

poromis arba pavieniui. Per rudens tuoktuves dažnai galima išgirsti patino 

švilpimą.  

Mityba. Minta daugiausia augaliniu maistu. Vasarą jį renka ant žemės, o 

žiemą - medžiuose. Vėlai rudenį ir žiemą lesa alksnių ir beržų pumpurus bei 

žirginius, pavasarį - sprogstančius pumpurus, žolę, vasarą - žaliąsias augalų 

dalis, sėklas, vabzdžius, vėliau ir uogas. Gyvūniniu maistu minta daugiausia 

jauni paukščiai. 

KURAPKA PERDIX PERDIX L. 
Būrys Vištiniai paukščiai Galliformes  

Šeima Fazaniniai Phasianidae 

Migracija. Paprastai kurapka yra sėslus paukštis. Pajūryje stebimas kurapkų 

traukimas. Kurapkų klajonės yra gana dažnas reiškinys šaltomis ir giliomis 

žiemomis, kai nepalankios gyvenimo sąlygos.  

Buveinė. Tipiškas atvirų plotų, laukų paukštis. Ypač mėgsta apsigyventi ten, 

kur dirbami laukai kaitaliojasi su pievomis, krūmokšniais. Monokultūrų, 

vientisų plotų ji vengia. 

Elgsena. Kurapka gerai bėgioja. Vaikšto ištiesusi kaklą. Bėgdama išsitiesia 

vertikaliai. Kyla skristi su triukšmu, skrenda greitai ir tiesiai, neaukštai. Tai 

patiklus paukštis, išskyrus veisimosi laikotarpį. Šeimos gyvena nedideliais 

būreliais. Susišaukia garsiu, aštriu „kirrek". 

Veisimasis. Monogamas. Poruojasi kovo mėn. Tuoktuviniai žaidimai 

prasideda dar neišsiskirsčius būreliui: patinai pešasi, gainioja vienas kitą, 

bėgioja aplink patele su kiek pašiauštomis plunksnomis ir dažnai šaukia 

„kirrek". 

Veisimasis. Peri nedideliuose žolėtuose plotuose, ant griovių šlaitų, pašarinių 

kultūrų, javų plotuose. Lizdą dažniausiai įsiruošia sklypo pakraščiuose. 

Dažniausia lizduose 18-22 kiaušiniai. Patelė peri 24 dienas. Tik apdžiūvę, 

jaunikliai kartu su motina palieka lizdą. Visa šeima kartu gyvena vasarą, 

rudenį, dažnai ir žiemą. Kurapkų prieaugliui didele reikšme turi 
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meteorologinės sąlygos veisimosi metu. Labai lietingomis vasaromis 

prieauglis būna gerokai mažesnis, nes maži, silpni jaunikliai sušlampa ir 

sušąla. 

Mityba. Minta labai įvairiu maistu. Vyrauja augalinis maistas. Daug sulesa 

įvairių žolių, jaunų lapų, rečiau šakniastiebių bei šaknelių. Mielai lesa rugių 

želmenis, juos suranda net po puriu sniegu.Noriai lesa įvairius bestuburius: 

vabzdžius, jų vikšrus, moliuskus. Sunaikina nemažai kenkėjų.  

GERVĖ GRUS GRUS L. 
Būrys Gerviniai paukščiai Gruiformes  

Šeima Gerviniai Gruidae 

Migracija. Gervės - tikrieji tolimi migrantai, migruoja įvairiu paros metu. 

Žiemoja Afrikoje, pietų Europoje. Pavasarį pasirodo kovo pabaigoje. 

Rudeniniam skridimui laikinose poilsio vietose pradeda telktis jau liepos 

mėnesį. Didžiausi pulkai susirenka rugsėjo mėn. iki spalio pradžios. Poilsio 

vietas palieka paprastai spalio viduryje. 

Buveinė. Gyvena visų tipų pelkėse, drėgnuose raistuose, nendrynuose, 

šlapiose viksvinėse pievose, taip pat miškuose: juodalksnynuose ar 

beržynuose. Lizdą visada supa vandens juosta. Dažnai įsikuria drėgnose 

kirtavietėse ir buvusių durpynų vietose.  

Elgsena. Kiekviena pora turi gana didelę lizdo teritoriją. Atstumai tarp lizdų 

gali būti mažesni tik ten, kur jų gausu. Kad teritorija užimta, matyti ne tik iš 

paukščių skraidymo, bet tykiu oru per keletą kilometrų girdėti jų balsas. Tai 

žemi lyg trimito garsai, gervei skrendant sklinda griežti tonai. Pajutę pavojų, 

garsiai kurkia. Prie lizdo paukščiai itin atsargūs: esant pavojui patelė eina 

susigūžusi. Patinas aktyviai gina lizdą.  

Veisimasis. Paprastai deda 2 kiaušinius. Perėti pradeda padėję pirmą 

kiaušinį. Peri patelė, o patinas ją saugo, perspėja apie pavojų ir drąsiai gina 

lizdą. Peri 29-30 dienų. Skraidyti pradeda rugpjūčio pradžioje.  

Mityba. Minta augaliniu ir gyvūniniu maistu. Sulesa daug vabzdžių, varlių, 

ypač mėgsta peles, laukuose minta grūdais bei žaliosiomis augalo dalimis. 

Pelkėse mielai lesa įvairias uogas. 



 29 

GRIEŽLĖ CREX CREX L. 
Būrys Gerviniai paukščiai Gruiformes  

Šeima Višteliniai Rallidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja pietryčių Afrikoje. Traukia 

pažemiu, naktį. Į Lietuvą atskrenda gegužės mėn. Išskrenda rugsėjo antroje 

pusėje. 

Buveinė. Apsigyvena drėgnose, bet nešlapiose pievose, apaugusiose aukšta 

žole bei krūmais. Dažnai aptinkama pelkėse, kuriose yra sausesnių salelių. 

Apsigyvena ir javų plotuose, kultūrinėse pievose.  

Elgsena. Aktyvūs ištisą parą, ypač naktį, ūkanotą dieną ir po lietaus. Naktį 

gerai girdėti patino balsas „dre, dre...". Per minute šis garsas pakartojamas iki 

80 kartų. Paprastai griežia tik nusileidę ant žemės. 

Veisimasis. Lytiškai subręsta dar neturėdamos metų. Patinai garsiu krek-

sėjimu skelbia, jog teritorija užimta. Girdėdamos šį balsą, kitos poros kuriasi 

toliau. Monogamai. Peri atskirai. Lizdą įsiruošia ant žemės, sausoje vietoje. 

Dėtyje nuo 6 iki 12 kiaušinių. Kiaušinius deda kasdien. Patelė pradeda perėti 

padėjusi paskutinį kiaušinį. Peri 16- 19 dienų. Jauniklius vedžioja viena 

patelė arba kartu su patinu. Skraidyti pradeda apie 5 savaičių amžiaus, 7-8 

savaičių jau būna plunksnoti. Veda vieną vadą. Pirmai dėčiai žuvus, 

paukščiai persikelia į gretimą neužimtą plotą ir deda antrąją. Dėl šių 

priežasčių griežlių veisimosi laikas užsitęsia ir lizdų aptinkama nuo gegužės 

pabaigos iki liepos mėn. Griežlės jautrios landšafto pokyčiui. Svarbi 

apsaugos forma-drėgnų biotopų išsaugojimas. 

Mityba. Minta įvairiomis kirmėlėmis, vabzdžiais, moliuskais, augalų 

sėklomis. 

LAUKYS FULICA ATRA L. 
Būrys Gerviniai paukščiai Gruiformes  

Šeima Višteliniai Rallidae 

Migracija. Skrenda daugiausia naktį. Žiemoja vakarų ir pietų Europoje. 

Parskrenda kovo pabaigoje. Išskrenda spalio - lapkričio mėn. naktį, užėjus 

šalčiams ir ledui sukausčius visas properšas. 
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Buveinė. Apsistoja ir peri negiliuose vandens telkiniuose, kuriuose gausu 

žolinių augalų ir yra nedideli atviro vandens plotai.  

Elgsena. Tuoktuviniai žaidimai labai išraiškingi, vyksta dieną. Per tuoktuves 

patinėlis plaukioja aplink patele ir metaliniu balsu cinksi. Kartais beveik 

panyra į vandenį, ištiesia kaklą, staiga pakyla, pasipurto, suplaka sparnais, ir 

vėl suka ratu. Patinėlis veisimosi metu agresyvus: iš lizdo teritorijos veja ne 

tik laukius, bet ir kitus mažesnius vandens paukščius (antis, kirus, žuvėdras). 

Susidūrę du patinai puola vienas kitą kaip gaidžiai, muša sparnais, snapu ir 

kojomis, kol silpnesnis pasprunka. 

Veisimasis. Lizdus krauna virš vandens augalijos, dažniausiai žolinių augalų 

sąžalynuose. Monogamai, poros pastovios. Deda 7-9 kiaušinius. Peri abu 

paukščiai 21-23 d. Kadangi intensyviai perėti pradeda įpusėjus dėčiai, tai 

jaunikliai išsirita per 2-3 dienas. Jaunikliai auga gana lėtai - tik po 2-2,5 mėn. 

apsiplunksnoja, užauga sparnai ir gali pakilti. Vada rūpinasi abu porelės 

nariai. Lizdo teritorijoje ir netoli jos laikosi iki vasaros pabaigos. Vėlai 

rudenį atviruose vandenyse telkiasi į didelius būrius.  

Mityba. Minta vandens augalais. Daugiausia lesa maurabragių, rečiau 

nendrių jaunų stiebelių ir lapelių, švendrų jaunų stiebų, plūdenų, plūdžių, 

alijošinių aštrių bei kitų augalų. Laukys lesa ir gyvūninės kilmės maisto-

įvairių vabzdžių, vėžiagyvių net moliuskų.  

PEMPĖ VANELLUS VANELLUS L. 
Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes  

Šeima Sėjikiniai Charadriidae 

Migracija. Į Lietuvą parskrenda kovo viduryje. Žiemoja vakarų ir pietų 

Europoje. 

Buveinė. Apsigyvena dažniausiai drėgnose pievose ir pelkėse, žiemkenčių 

laukuose. Aptinkama ir kultūrinėse pievose, žiemkenčių ir vasarinių javų 

kultūrose, kukurūzų ir šakniavaisių kultūrų laukuose. Ypač mėgsta ankstyvą 

pavasarį užmirkusias lomas, kurių pakraščiuose gausu maisto. 

Elgsena. Pavasarį parskridę paukščiai pakrinka po būsimas perėjimo vietas. 

Atšilus orams, prasideda tuoktuviniai žaidimai. Matyt tada susidaro jų poros. 

Tuoktuviniai žaidimai vyksta ore ir ant žemės. Būdingiausi žaidimai ore, kai 
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patinas, aukštai pakilęs, staiga sminga žemyn ir, pasisukiojęs čia į 

vieną, čia į kitą pusę, vėl kyla aukštyn.  

Veisimasis. Monogamas. Lytiškai subręsta vienerių metų amžiaus. Perėti 

pradeda labai anksti. Paprastai pirmuosius kiaušinius sudeda balandžio 

pradžioje. Dažniausiai deda 4 kiaušinius. Peri apie 25 dienas. Daug dėčių 

žūva ariant laukus, dirbant kitus žemės ūkio darbus.  

Mityba. Minta įvairiais smulkiais bestuburiais, ypač sliekais, nes pempė-

pusiau naktinis paukštis. Sulesa daug vabzdžių, apsiuvų ir moliuskų. 

RAUDONKOJIS TULIKAS TRINGA TOTANUS L. 

Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes 

Šeima Tilvikiniai Scolopacidae 

Migracija. Žiemoja Vakarų Europoje, Viduržemio jūros baseine, Afrikoje. 

Tikrasis tolimas migrantas. Traukia dieną ir naktį. Lietuvoje intensyviausiai 

migruoja balandžio ir rugpjūčio - spalio mėnesiais. 

Buveinė. Pelkių, drėgnų pievų bei ganyklų gyventojas. Mėgsta vėdrynus, 

asiūkliais, purienomis apaugusius pievų, pelkių pakraščius. Kartais įsikuria ir 

sausose, bet negausiai apaugusiose salose. 

Elgsena. Skraido gana greitai, ore gali daryti staigius posūkius: kyla aukštyn, 

staiga pusiau suglaustais sparnais leidžiasi žemyn. Tuoktuvinių polėkių metu 

nuolat girdėti graži patinų giesmė - ilgai virpančiai švilpia „tli-tli, tli" ir 

įvairiai moduliuoja. Prie lizdo nepaprastai triukšmingai šaukdami sutinka 

kiekvieną įsibrovėlį. 

Veisimasis. Lizdą suka duobutėje tarp žolių - slepia ir maskuoja palenktais 

žolių stiebeliais. Kiaušinius pradeda dėti balandžio antroje pusėje. Deda 4 

kiaušinius. Peri patinas ir patelė, naktį - tik patinas. Inkubacija apie 23 

dienos. Jaunikliai išsirita per kelias valandas ir apdžiūvę palieka lizdą. 

Ankstyvą pavasarį pirmieji jaunikliai pasirodo gegužės pirmoje pusėje. 

Jauniklių apdaras margas, todėl puikiai slapstosi tarp augalų. Pradeda 

skraidyti maždaug 25 dienų amžiaus. 

Mityba. Minta gyvūniniu maistu. Lesa įvairius smulkius vabzdžius, jų 

lervas, kirmėles. Renka vandens pakrantėse, braidydami seklumose. 
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SLANKA SCOLOPAX RUSTICOLA L. 

Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes  

Šeima Tilvikiniai Scolopacidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja Vakarų ir Pietų Europoje, 

Viduržemio jūros pakrantėse. Skrenda dieną ir naktį. Parskrenda balandžio 

viduryje ar antroje pusėje. 

Buveinė. Būdingas drėgnų miškų gyventojas, mėgsta alksnynus, epušynus, 

beržynus. Visai sausų miškų šis tilvikas vengia. 

Elgsena. Tylus paukštis. Kartais telkiasi į būrius. Veiklus sutemose. Skrenda 

gana vikriai, moka manevruoti tarp medžių šakų. Tuoktuvės vyksta vakare, 

prieš saulės laidą, bet dažniausiai saulei nusileidus. Patinai skraido virš 

medžių viršūnių ir kurkia „kvorr kvorr kvorr". Šį garsą retkarčiais pakeičia 

čaižus pypsėjimas „psip" ar „tsivik". Kiek trumpesnės tuoktuvės anksti rytą. 

Kartais patinas nusileidžia ant žemės prie patelės ir tęsia tuoktuves  vėduokle  

išskleidęs  uodegą  ir nuleidęs žemyn sparnus. 

Veisimasis. Lizdą įsiruošia ant žemės, tarp retos žolės, dažnai po 

nulaužtomis šakomis. Slanka išveda dvi vadas. Deda visuomet 4 kriaušės 

formos kiaušinius. Kiaušinius deda kas antrą - trečią dieną. Peri ir jauniklius 

vedžioja tik patelė. Inkubacija trunka 20-21 dieną. 10 dienų jaunikliai 

pradeda skraidyti, o po 5-6 savaičių gyvena savarankiškai. 

Mityba. Minta įvairiomis kirmėlėmis, dažniausiai sliekais, be to, vabzdžiais 

ir jų lervomis. 

DIDŽIOJI KUOLINGA NUMENIUS ARQUATA L. 
Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes  

Šeima Tilvikiniai Scolopacidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja   Vakarų   Europoje,   

Viduržemio jūros pakrantėse, Afrikoje. Skrenda dieną ir naktį. Pavasarį 

daugiausiai migruoja balandžio mėn. Vasarą pradeda traukti jau nuo liepos 

antros pusės.  

Buveinės. Įsikuria plačiose, nelabai klampiose pelkėse, šlapiose samanotose 

pievose, apaugusiose krūmais bei retais nedideliais medžiais. Tai būdingas 
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didelių aukštapelkių paukštis. Gyvena atviruose plotuose, todėl ne-

sunku pastebėti gana iš toli.  

Elgsena. Vaikšto lėtai, dideliais žingsniais, panašiai kaip gandras, 

kartkartėmis kelis žingsnius pabėgėja, norėdama sugauti kokį nors vabzdį. 

Kaklas gana ilgas, paprastai jį laiko kiek suriestą, ir ištiesia tik išsigandusi. 

Skrenda ramiai, lygiai, sparnais plasnoja rečiau negu kiti tilvikai. Dažnai 

mėgsta, nejudindama sparnų, planiruoti, kartais net sklandyti. Lengviausia 

kuolinga pažinti iš labai skardaus melodingo balso. Jis girdėti dar 

nepasirodžius paukščiui. Tai garsus švilpimas, treliavimas „diuuui-diuuui..." 

arba daug kartų kartojamas „kūūūr-li...". Šis balsas girdimas visais metų 

laikais. Dar skambesni ir įvairesni balsai skamba per tuoktuves. Virpindamas 

sparnais, patinas nuožulniai kyla į orą, suka ratus, retkarčiais pakimba ore ir 

traukia trele po trelės. Leidžiasi aukštai iškėlęs ir suglaudės sparnų galus. 

Išvedusios jauniklius klajoja po ganyklas, pievas bei dirvonus. 

Veisimasis. Sausesnėje vietoje, paprastai ant kupsto, įsiruošia lizdą. Tai 

maždaug 25 cm skersmens ir 6 cm gylio duobutė, truputį išklota sausa žolele. 

Kiaušinius deda balandžio ar gegužės mėn., kas l-3 dienas. Dėtyje paprastai 4 

kiaušiniai. Peri patelė 26-30 dienų. Jaunikliai ritasi antroje gegužės pusėje, 

birželio pradžioje. Tik apdžiūvę, jaunikliai apleidžia lizdą. Iš pradžių juos 

vedžioja abu tėvai, vėliau tik patinas. Skraidyti pradeda po 5-6 savaičių.  

Mityba. Minta įvairiais drėgnų vietų bestuburiais. Noriai lesa sliekus, 

mėšlavabalius, žiogus. 

RUDAGALVIS KIRAS LARUS RIDIBUNDUS L. 
Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes  

Šeima Kiriniai Laridae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Dažniausiai žiemoja vakarų ir pietų 

Europoje. Skrenda įvairiu paros metu. Pasirodo kovo viduryje, išskrenda 

užšalus vandens telkiniams.  

Buveinė. Aptinkamas vidaus vandenyse, pelkėtose vietovėse. Labiausiai 

mėgsta seklius ežerus ir tvenkinius. Lizdus krauna salose, pelkių kupstuose, 

raistų klampynėse. Jaunikliams paaugus, pasklinda po ežerus, upes, vandens 



 34 

saugyklas, tvenkinius. Dažnas pajūryje, laukuose, gyvenvietėse, net 

miestuose. 

Elgsena. Aktyvus šviesiuoju paros laiku. Skraido neaukštai (3-5 m) virš 

vandens ir ieško grobio. Jį pastebėjęs, puola į vandenį, ir pusiau pasineria. 

Ilsisi plūduriuodamas vandenyje, bet dažniausiai tupi sausumoje netoli 

vandens. Labai triukšmingas, nuolat rėkia, klykia. Sambūrio klegesys toli 

girdėti. Žemės ūkio darbų metu dažnai skraido paskui žemės ūkio techniką ir 

žemės paviršiuje renka bestuburius. 

Veisimasis. Lytiškai subręsta dvejų metų. Peri kolonijomis. Pavasarį lizdo 

teritoriją pasirenka jau kovo pabaigoje. Lizdą suka balandžio pradžioje ant 

žemės, tarp pernykščių žolių, nendrių, švendrų. Dažniausiai padeda 2-3 

kaišinius. Perėti pradeda padėjus paskutinį kiaušinį. Peri abu porelės nariai 

22-24 dienas. Maždaug 25 dienų jaunikliai apsiplunksnoja ir pradeda 

skraidyti. Tada drauge su suaugusiais paukščiais palieka kolonijas. 

Mityba. Minta paprastai bestuburiais gyvūnais, ypač vabzdžiais. Taip pat 

lesa varliagyvius, žuvis, rečiau - smulkius žinduolius.  

Reikšmė. Naudingas. Sunaikina gausybe kenksmingų vabzdžių, jų lervų bei 

kitų žalingų žemės ūkiui bestuburių. Kirų kolonijose mėgsta perėti antys, 

kragai, laukiai. Čia jų lizdai saugesni. 

MAŽOJI ŽUVĖDRA STERNA ALBIFRONS PALL. 
Būrys Sėjikiniai paukščiai Charadriiformes  

Šeima Kiriniai Laridae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja jūrų ir vandenynų 

pakrantėse. Lietuvoje pasirodo gegužės pradžioje. Rudeninė migracija vyksta 

rugpjūčio mėn.  

Buveinė. Aptinkamos didesnėse upėse ir ežeruose, rečiau jurų pakrantėse, 

atvirose smėlėtose arba smulkiu gargždu užneštose salelėse, pusiasaliuose. 

Elgsena. Polėkis greitas ir vikrus. Maitinasi skraidydama virš upės. 

Gaudydama grobį, net panyra į vandenį. 

Veisimasis. Monogamas, subręsta antrais gyvenimo metais. Lizdą suka greta 

upinių žuvėdrų ir kirlikų. Lizdai atvirose vietose. Lizdas - negili duobutė 

smėlyje. Čia dažnai būna keli akmenukai arba smulkios kriauklelės. 
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Kiaušinius deda gegužės pabaigoje ir birželio pradžioje. Dėtyje 2-3 

kiaušiniai. Pradeda perėti padėjusios pirmąjį kiaušinį. Peri abu porelės nariai, 

19-22 dienas. Jaunikliai ritasi birželio mėn., kartais dar ir liepos pradžioje. 

Mityba. Minta smulkiomis žuvimis (aukšlėmis, dyglėmis, kartuolėmis). 

Retkarčiais lesa skėčių vikšrus. 

KERŠULIS COLUMBA PALUMBUS L. 
Būrys Karveliniai paukščiai Columbiformes 

Šeima Karveliniai Columbidae 

Migracija. Keliauja dieną. Žiemoja vakarų ir pietų Europoje. Pavasarį 

paprastai pasirodo kovo antroje pusėje.  

Buveinė. Aptinkamas miškuose, parkuose, miestų bei gyvenviečių 

želdiniuose. Dažnesnis mišriuose įvairaus dydžio miškuose ir miškeliuose, su 

paprastosios eglės priemaiša. Apsigyvena ir parkuose, priemiesčių 

želdiniuose, pamiškių sodybose, medelynų apsauginiuose želdiniuose.  

Elgsena. Laikosi poromis, rečiau nedideliais 3-5 (10) paukščių pulkeliais. 

Užėmę teritoriją, atlieka tuoktuvinius žaidimus. Patinai pakyla virš medžių 

viršūnių, aikštelių, kirtaviečių ar gaisraviečių, suglaudžia sparnus, laiko juos 

smailiu kampu virš kūno ir sklando. Nuolat, ypač ryte ir prieš pietus bei 

pavakare, 100-300 m atstumu girdėti „burkavimas". Šis savotiškas signalas 

yra ne tik šeimyninis ryšys-juo skelbiama, jog teritorija užimta. Balsas 

kimus, storokas. Skrenda tiesia linija, tankiai mojuodamas sparnais, o kyla 

triukšmingai (muša sparnais). Paprastai tupi viršutinėje medžių lajos dalyje.  

Veisimasis. Lizdai paprasti, lėkšti, netvarkingi, reti, susukti iš sausų eglės, 

lapuočių medžių ir krūmų šakelių. Lizdą pradeda krauti balandžio viduryje. 

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje deda kiaušinius. Dėtyje 2 balti 

kiaušiniai. Peri abu paukščiai 15-17 dienų. Jaunikliai lizde išbūna 23-28 d.  

Mityba. Pirmomis dienomis jauniklius maitina stemplėje sumirkusiu maistu 

ir išbrinkusiomis stemplės sienelių ląstelėmis, kurios patenka į atryjamą 

maistą. Suaugę keršuliai lesa žolinių augalų sėklas, uogas, medžių ir krūmų 

vaisius, pumpurus ir sėklas. Vasaros pabaigoje ir rudenį aptinkamas laukuo-

se, kur auga įvairios grūdinės kultūros.  
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GEGUTĖ CUCULUS CANORUS L. 
Būrys Gegutiniai paukščiai Cuculiformes  

Šeima Gegutiniai Cuculidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja pietų Afrikoje. Keliauja 

naktimis. Lietuvą atskrenda balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje.  

Buveinė. Aptinkama visur, kur peri smulkūs giesmininkai: miškuose, 

giraitėse, medžiais apaugusios sodybose, vandens telkinių pakrantėse ir kt. 

Elgsena. Pradeda kukuoti prieblandoje prieš aušrą, nenurimsta ir iki vakaro 

sutemų. Baikšti, laikosi atviresnėse vietose, o patinėlis kukuoja tupėdama 

medžių viršūnėse. Nuolat perskrenda iš vienos vietos į kitą, žeme nevaikšto, 

nestraksi medžių šakomis. Skrenda greitai, tankiai moja sparnais, gali atlikti 

staigius posūkius. Kukuoja vien patinai, kartais jie tyliai sukvaksi. Kva-

tojančiai kikena patelės.  

Veisimasis. Kiaušinius deda nuo gegužės vidurio iki liepos pradžios. Padeda 

12-20 kiaušinių. Po 12 dienų išsiritęs visiškai plikas (be pūkų pėdsakų) ir 

aklas gegužiukas pirmomis dienomis iš gūžtos išmeta visus to lizdo 

jauniklius ar kiaušinius. Juos neša ant nugaros, prilaikydamas sparneliais, 

atbulas, remdamasis kakta, ropoja aukštyn. Pasiekęs lizdo kraštą, atsilošia ir 

nusviedžia naštą. Po penkių dienų gegužiukas praregi, išlenda padaigai, iš 

kurių vienuoliktą gyvenimo parą pasirodo plunksnų galai, o 21 dienos 

amžiaus gražiai plunksnotas gegutės jauniklis palieka gūžtą, nors dar apie 

mėnesį jį lesina rūpestingi globėjai.  

Mityba. Lesa įvairius vikšrus, žiogus, vabalus. Noriai lesa kitų sparnuočių 

nemėgstamus plaukuotus vikšrus. 

Reikšmė. Dėl parazitinio gyvenimo būdo žalinga giesmininkams, tačiau 

priskiriama prie naudingų paukščių, nes naikina kenksmingus vabzdžius. 

NAMINĖ PELĖDA STRIX ALUCO L. 
Būrys Pelėdiniai paukščiai Strigiformes  

Šeima Pelėdiniai Strigidae 

Migracija. Sėsli, klajojanti rūšis. 

Buveinė. Mėgsta sukultūrintas vietoves. Apsigyvena sodybose, parkuose, 

pamiškėse, miškuose.  
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Elgsena. Aktyvi naktį. Dieną tūno slėptuvėse. Medžioja skraidydamos 

ar tyko tupėdamos ant pakilumos. Tuoktuvių laikotarpiu patinas ūbauja 

„ūūū... uhuhuhuhūūūū". Pauzė trunka 4 sekundes. Kai sniego mažai, ūbauja 

per visą žiemą. Patelė šaukia „kuvyk". Perinčią patelę ir jauniklius maitina 

patinas, vėliau medžioja ir patelė. Gyvena šeimomis. Patelė prie lizdo dažnai 

būna agresyvi.  

Veisimasis. Lytiškai subręsta pirmais gyvenimo metais. Veisimosi sezono 

pradžia yra vasario- kovo mėn. Lizdą įsirengia uoksuose, drevėje, kamieno 

įduboje, inkile, pastato nišoje. Lizdas paprastai būna 5-20 m aukštyje. Dėtyje 

2-6 kiaušiniai. Peri 29-34 dienas. Jaunikliai lizde išbūna 27-34 dienas.  

Mityba. Naminė pelėda labai plėšri. Gaudo smulkius pelinius graužikus, 

žiurkes, be to, kurmius, voveres, šermuonėlius, kiškius, kovus, kėkštus, 

varnas 

Reikšmė. Naudingas paukštis. Sunaikina daug pelinių graužikų. Natūralūs 

priešai - kiaunės ir vištvanagiai. Lietuvoje rūšies gausumas turi tendenciją 

mažėti dėl perėjimo vietų trūkumo. Todėl būtina išsaugoti uoksus, be to, 

pamiškėse, senuose parkuose, sodybose iškelti inkilų. Inkilo landa 13 cm. 

Pasižymi tarprūšine konkurencija su kitomis retų pelėdų rūšimis.  

LĖLYS CAPRIMULGUS EUROPAEUS L. 
Būrys Lėliniai paukščiai Caprimulgiformes  

Šeima Lėliniai Caprimulgidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Keliauja naktį. 

Pavasarį atskrenda gegužės pradžioje ar balandžio pabaigoje. Rudeninė 

migracija prasideda rugpjūčio viduryje ir trunka iki spalio vidurio.  

Buveinė. Tai miško paukštis. Mėgsta pušynus ir mišrius miškus, 

neužžėlusias kirtavietes, miško aikšteles, miško pakraščius. Dažnas sausuose 

pušynuose, kur paklotės augmenija skurdi. Šlapių vietų vengia, aptinkama 

sausose salelėse. Mėgsta tupėti prie senų kelių, kartais ant horizontalių 

medžių šakų.  

Elgsena. Aktyvūs naktį ir sutemose. Dieną pakyla labai retai, o pakilę 

skrenda toli ir staigiai nusileidžia ant žemės. Žmogų prisileidžia arti. 

Medžioja saulei nusileidus. Skraido labai tyliai, kartais pakimba ore kaip 

pelėsakalis. Skrydis nelygus, bet lengvas, būdingi staigūs posūkiai. Dėl ilgų 
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sparnų ir uodegos prietemoje atrodo gana didelis paukštis. Dieną tupi 

visiškai paslėpęs po plunksnomis mažytes kojas, truputį įtraukęs kaklą, 

primerkęs akis. Tokioje pozoje jis atrodo tarytum žievės atplaiša ar šakelė. 

Veisimasis. Perėti pradeda palyginti vėlai. Kiaušinius deda tiesiog ant žemės, 

dažniausiai ant spyglių, pernykščių lapų, kerpių. Perint susiformuoja 

duobutė. Dėtyje 2 kiaušiniai. Kiaušinius deda naktį, perėti pradeda sudėję 

pirmą kiaušinį. Peri abu porelės nariai apie 16-18 dienų. Skraidyti pradeda po 

17-20 dienų, savarankiškai gyventi - liepos pabaigoje. Paprastai per vasarą 

išaugina dvi vadas. Kai jaunikliai būna 10 dienų, patelė vėl deda kiaušinius, 

kuriuos peri patinas.  

Mityba. Maitinasi įvairiais naktį skraidančiais vabzdžiais. 

ČIURLYS A PUS APUS L. 
Būrys Čiurliniai paukščiai Apodiformes  

Šeima Čiurliniai Apodidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja pietų Afrikoje. Parskrenda 

iki gegužės vidurio. Išskrenda rugpjūčio pabaigoje.  

Buveinė. Gausiausiai aptinkamas didelių miestų senuose kvartaluose. 

Retkarčiais peri miškuose, sodybose ir kt. 

Elgsena. Gana judrus ir vikrus. Ore preleidžia beveik visą dieną: tai sklando 

plačiai išskleidęs sparnus, tai juos šiek tiek suglaudės, smarkiai virpindamas, 

didžiuliu greičiu sminga žemyn, ir vėl staiga neria aukštyn. 

Veisimasis. Monogamas, lytiškai subręsta vienerių metų. Tik atskridę 

pradeda tuoktuves. Lizdą krauna gegužės pabaigoje - birželio pradžioje, 

pastogėse, įvairiose nišose, plyšiuose tarp stogo ir sienos, karnizų, taip pat 

natūraliuose uoksuose bei inkiluose. Dažnai vos tik varnėnų jaunikliai 

palieka inkilą, jame apsigyvena čiurlys. Peri kolonijomis arba pavienėmis 

poromis. Birželio pradžioje deda 2, rečiau 3 baltus elipsiškus kiaušinius. Peri 

abu paukščiai, 18-20 dienų. Jaunikliai lizde išbūna 40-50 dienų. Esant 

šaltiems lietingiems orams trūksta maisto, todėl pailgėja perėjimo trukmė 

arba ilgiau lizde išbūna jaunikliai. Kai oras nepalankus, čiurliai kartais 

palieka nebaigtą perėti dėtį arba išmeta kiaušinius iš lizdo. Jauniklius retai 

pameta, nes jie prisitaikę kelias ar net keletą dienų badauti: kūno temperatūra 

nukrinta, sulėtėja visi gyvybiniai procesai.  
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Mityba. Minta smulkiais, ore skraidančiais vabzdžiais: uodais, 

drugiais, musėmis ir kt. Suaugę paukščiai, ieškodami maisto, kartais 

nuskrenda keliasdešimt kilometrų. Atsigeria skrisdamas palei pat vandens 

paviršių, grybštelėdamas snapu. 

ŽALVARNIS CORACIAS GARRULUS L. 
Būrys Žalvarniniai paukščiai Coraciiformes  

Šeima Žalvarniniai Coraciidae 

Migracija. Tikrasis tolimasis migrantas. Žiemoja pietinėje ir rytinėje Afrikos 

dalyje. Parskrenda gegužės pirmoje pusėje, išskrenda rugpjūčio pabaigoje - 

rugsėjo mėn.  

Buveinė. Peri įvairiuose miškuose, senais medžiais apaugusiose upių pakran-

tėse, kur yra išlikusių pavienių senų drevėtų medžių. Apsigyvena miškuose 

esančių kaimų ir gyvenviečių apylinkėse. Neretai peri senose degimvietėse, 

kirtaviečių pakraščiuose, siauruose neiškirstų medynų ploteliuose. Pasirenka 

sausus, šviesius, išretėjusius ir senus pušynus.  

Elgsena. Žalvarnis grobio tyko tupėdamas ant sausaviršūnių medžių, 

telefono, elektros laidų ir kt. Auką nutveria ore ar ant žemės. Kartais vabalus 

gaudo straksėdamas žeme. Auką nusineša į pastovią, mėgstamą vietą pa-

miškėje, kirtavietės ar palaukės pakraštyje ir ten sudoroja. Prieš prarydamas, 

sugautą vabalą daužo į šakas. Nesuvirškintas chitinines vabzdžių liekanas, 

kaulus, plaukus atryja, todėl prie stebėjimo vietų gausu pailgų išvamų. 

Veisimasis. Toje pačioje lizdavietėje gali perėti kelerius metus. Lizdai 

išpuvusiuose senų medžių kamienuose, drevėse. Noriai apsigyvena inkiluose. 

Deda 3-4 kiaušinius. Peri 18-19 dienų. Suaugę paukščiai neišneša jauniklių 

išmatų, todėl gūžtose nešvaru. Jaunikliai lizduose gyvena 26-28 dienas. 

Palikusius lizdą jauniklius suaugę paukščiai dar globoja vieną - dvi savaites. 

Mityba. Lesa mėšlavabalius, karkvabalius, ūsuočius, lapgraužius, kurklius, 

žiogus, žiedmuses. Sugauna ir smulkių stuburinių: driežų, varlių, pelėnų, 

kirstukų.  

TULŽYS ALCEDO ATTHIS L. 
Būrys Žalvarniniai paukščiai Coraciiformes  

Šeima Tulžiniai Alcedinidae 
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Migracija. Tikrasis artimas migrantas, dažnai lieka žiemoti.  

Buveinė. Peri prie skaidriavandenių stačiais, yrančiais krantais upių, rečiau 

ežerų. Mėgsta pakrantes su nusvirusiomis medžių ar krūmų šakomis, ant jų 

tupėdamas tyko grobio. Vengia pelkėtų, tankia augalija užžėlusių telkinių. 

Rudenį aptinkamas daugelio vandens telkinių pakrantėse, tada jį dažniau 

galima pamatyti ir ežeruose. Žiemą dažnai laikosi nebūdingose vietose - 

miestuose esančiuose vandens telkiniuose, prie nendrynų, net prie mažo 

šaltiniuoto upelio ar didesnės upės bei ežero. 

Elgsena. Tylus, atsargus paukštis. Žmogaus arti neprisileidžia. Pastebėjęs jį 

pakyla, ciksėdamas prie vandens paviršiaus skrenda kelis šimtus metrų ir vėl 

nutupia. Pabaidytas antrą kartą apsuka ratą ir grįžta į pirmykšte vietą. Laikosi 

prie vandens: čia gaudo grobį, pakrantėse kasa urvelius, kuriuose krauna 

lizdą ir peri. Net migruodami nenutolsta nuo vandens. Didžiąją laiko dalį tupi 

nejudėdami ant šakos ar ant kokio nors išlindusio iš vandens daikto. Dažnai 

galima pastebėti ant lieptų turėklų, po tiltais. Pamate grobį ištempia kaklą ir 

puola žemyn. Trumpam dingsta po vandeniu, o po akimirkos vėl grįžta. 

Pagautą žuvele krato arba daužo į kokį kietą daiktą (šaką, akmenį), kad 

apsvaigtų.  

Veisimasis. Peri pavienėmis poromis. Poros įsikuria ne arčiau kaip 0,4-1,5 

km. Dažnai vienu laiku kasa kelis urvelius ir tik vieną pabaigia iki galo. Šis 

darbas trunka 7-14 dienų. Landa 0,5-1,5, rečiau 2 m aukštyje virš vandens 

paviršiaus. Įsikuria ir dirbtinėse lizdavietėse. Urveliai horizontalūs ar truputį 

kylantys į viršų. Jų ilgis 0,4-l,0 m. Urvo gale - ovali lizdo kamera. Kiaušinius 

deda tiesiog ant žemės. Deda 5-7 kiaušinius. Peri 20-21 dieną, daugiausia 

patelė. Patinas tuo laiku baigia rausti jau anksčiau pradėtus urvelius antrai 

vadai. Jaunikliai lizde išbūna 23-28 dienas. Išveda dvi, retkarčiais tris vadas. 

Mityba. Minta smulkia (iki 6-7 cm ilgio) žuvimi, varliagyviais, vabzdžiais, 

vėžiagyviais ir kitais bestuburiais bei jų lervomis. Visas nesuvirškintas 

maisto dalis atryja kamuoliuko pavidalu. 

Reikšmė. Negausus, todėl žalos žuvų ūkiui nedaro. Iš dalies net naudingas, 

nes naikina vabzdžius, tarp jų laumžirgių lervas, mintančias žuvų ikrais bei 

mailiumi, taip pat menkavertes žuvis - verslinių žuvų konkurentus. 
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DIDYSIS GENYS DENDROCOPOS MAJOR L. 
Būrys Geniniai paukščiai Piciformes  

Šeima Geniniai Picidae 

Migracija. Sėslus. Jaunikliams rugsėjo - spalio mėn. būdingos invazinės 

klajonės. Žieduotų genių buvo aptikta Danijoje, VFR ir Italijoje. Seni 

paukščiai dažniausiai laikosi tose pačiose vietovėse, keliauja tik jaunikliai. 

Buveinė. Peri įvairiuose biotopuose: miškuose, parkuose, soduose ir prie 

kelių. Lizdo pasirinkimo atžvilgiu ši rūšis daug plastiškesnė už kitas artimas 

rūšis. Peri paprastai mišriuose miškuose, nes čia lengviau susirasti tinkamą 

uoksui medį. Rudenį ir žiemą laikosi eglynuose ir pušynuose, kur gausu 

sėklų. Žiemą genių padaugėja miestuose, gyvenvietėse, ypač kankorėžių 

nederliaus metais. 

Elgsena. Poromis laikosi tik perėjimo laikotarpiu. Paprastai stebimi tik 

pavieniai paukščiai, tačiau jų tankumas teritorijoje gali būti labai nevienodas. 

Kovo - gegužės mėn. snapu tarškina į sausą šaką ar medžio viršūnę.  

Veisimasis. Kasmet išsikala naują uoksą. Drevės daugiausiai drebulėse. 

Paprastai jos būna 3-5, rečiau 5-8 m aukštyje. Drevės landos skersmuo 4,5-5 

cm, aukštis 25-45, plotis 10-15 cm. Gūžtos nesuka, kiaušinius deda tiesiog 

ant pjuvenų bei medžio atplaišų kiekvieną rytą. Dėtyje 3-7 kiaušiniai. Peri 

11-15 dienų. 

Mityba. Tai visalesis, prisitaikančios mitybos paukštis. Minta ir jauniklius 

maitina įvairiais vabzdžiais, skruzdėlėmis ir jų perais, taip pat įvairiomis 

uogomis, pušų ir eglių sėklomis, riešutais, gilėmis. Dažnai maisto ieško 

sutrūnijusioje medienoje ir žievės plyšiuose. 

Reikšmė. Didysis genys yra naudingas ir globotinas paukštis. 

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ HIRUNDO RUSTICA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kregždiniai Hirundinidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Keliauja dieną. 

Pavasarį pasirodo balandžio pabaigoje, o rudenį didžiausia migracija vyksta 

rugsėjo antroje pusėje.  

Buveinė. Aptinkama gyvenvietėse, kaimuose. Paprastai pasirenka 



 42 

vienkiemius, rečiau naujas gy- venvietes. 

Elgsena. Labai judri. Polėkis vikrus. Gali skraidyti staigiais posūkiais, sukti 

ratus, pakilti aukštai arba lekioti pažemiu. Ant žemės tupia retai, nors mėgsta 

tupėti ant įvairių atsikišusių daiktų. Aktyvi dieną. Perėjimo laikotarpiu 

nakvoja lizde arba šalia lizdo, jaunikliams paaugus - nendrynuose ir 

meldynuose. Skrisdama gaudo vabzdžius, renka medžiagą (plunksnas ir 

pūkus) lizdui, geria ir net maudosi. 

Veisimasis. Lizdą suka trobesiuose, daržinių, dažniausiai tvartų šelmenyse. 

Lizdą tvirtina prie sparų, balkių, virš elektros lempų. Lizdas paprastai atviras, 

lipdomas iš drėgnos žemės. Ji sutvirtinama seilėmis. Be to, primaišoma šiau-

delių. Padeda 4-5 kiaušinius. Peri tik patelė, 14-16 dienų. Išsiritusius 

jauniklius prižiūri abu poros nariai. Lizde jaunikliai išbūna apie tris savaites. 

Juos dar kurį laiką maitina seniai. Iš pradžių jaunikliai grįžta nakvoti į lizdus. 

Vėliau telkiasi nendrynuose ir meldynuose. Išveda dvi vadas. Pirmos vados 

jaunikliai išsirita birželio pabaigoje-liepos viduryje, antros-rugpjūčio 

pradžioje, kartais gerokai vėliau. 

Mityba. Minta skraidančiais vabzdžiais. 

DIRVINIS VIEVERSYS ALAUDA ARVENSIS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Vieversiniai Alaudidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja vidurio, vakarų ir pietų 

Afrikoje. Dažniausiai parskrenda kovo viduryje.  

Buveinė. Įprasta gyvenamoji vieta platūs laukai. Veisiasi natūraliose 

buveinėse: sausose ir vidutinio drėgnumo pievose, pusiau natūraliuose dir-

vonuose, dykvietėse bei dirbamuosiuose plotuose. 

Elgsena. Aktyvus šviesiu paros laiku ir iš dalies prietemoje. Plazdendamas 

plačiais trumpais sparneliais ir sukdamas nedidelius ratus, patinas beveik 

vertikaliai nuo žemės pakyla į 100-400 m aukštį, paskui pamažu leidžiasi, po 

to, suglaudės sparnus, staiga krinta žemyn ir nutupia netoli patelės. Žeme 

bėgioja vikriai. Mėgsta tupėti ant kupstų, akmenų, ganyklų stulpų, kartais ant 

elektros ar telefono linijų atramų. Retkarčiais gieda ir tupėdamas. 

Veisimasis. Grįžus patinams, po 2-3 savaičių atskrenda ir patelės. Tada 
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poruojasi. Kiaušinius pradeda dėti balandžio paskutinėmis ar gegužės 

pirmomis dienomis. Dėtyje paprastai 4-5 kiaušiniai. Peri tik patelė 13-14 

dienų. Dar neskraidantys 9-10 dienų amžiaus jaunikliai slepiasi žolėje netoli 

lizdo. 14-15 dienų jaunikliai jau kiek paskrenda. Peri du kartus per metus, 

tačiau produktyvumas nedidelis. Daug lizdų nukenčia dėl žmogaus ūkinės 

veiklos bei natūralių priešų.  

Mityba. Maistą renka ant žemės. Minta augalų sėklomis bei kitomis žolių 

dalimis – šviežiais lapeliais ir daigų viršūnėlėmis. Jauniklius maitina mišriu 

maistu: vabzdžiais, ypač dvisparniais, bei vabalais, taip pat varpinių augalų 

sėklomis.  

MIŠKINIS KALVIUKAS ANTHUS TRIVIALIS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kieliniai Motacillidae 

Migracija. Pavasarį parskrenda balandžio antroje pusėje. Žiemoja prie 

Viduržemio jūros. 

Buveinė. Mėgsta girių šviesesnius retus medynus, raistų, kirtimų, degimų 

pievų pakraščius, laukuose išlikusias giraites. Peri spygliuočių ir lapuočių 

miškuose. Dažnas pušynuose ir aukštapelkėse. Maisto ieško nušienautose 

pievose.  

Elgsena. Aktyvus tik dieną. Greitai bėgioja. Giesmė tipiška: tyliai pakyla 

aukštyn ir, lėtai plasnodamas išskleistais sparnais bei pakelta uodega, traukia 

giesmę, būdingai sklęsdamas žemyn.  

Veisimasis. Lizdą paslepia po žema augalija. Dėtyje 4-5 kiaušiniai. Peri 

patelė 12-13 dienų. Gerai bėgiojantys, nors dar neskraidantys 10-12 dienų 

jaunikliai apleidžia gūžtas ir slapstosi tarp žemos augalijos. Paprastai per 

vasarą užaugina dvi vadas: birželio viduryje ir liepos antroje pusėje 

Mityba. Minta vikšrais ir smulkiais drugiais, musėmis, amarais, sliekais, 

vorais. 

BALTOJI KIELĖ MOTACILLA ALBA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kieliniai Motacillidae 

Migracija. Paprastai parskrenda kovo pabaigoje – balandžio pradžioje. 
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Rudeninė migracija intensyviausia rugsėjo antroje pusėje. Žiemoja pietų 

Europoje, Afrikoje. 

Buveinė. Įprasta kaimo sodybose, gyvenvietėse, lentpjūvėse, medienos 

sandėliuose, durpynuose, miestų aikštelėse. Mėgsta paežeres, upių pakrantes, 

nuolat lankosi ganyklose, pievose, arimuose.  

Elgsena. Aktyvi tik dieną. Nuolat bėginėja žeme, stogais, rąstų rietuvėmis; 

sustojusi linguoja ilgą uodegą, skrenda plačiai banguojančiu skrydžiu. 

Negarsiai giesme traukia tupėdama saulės atokaitoje.  

Veisimasis. Lizdus suka namų pastogėse ir palėpėse, malkų ir durpių 

krūvose. Padeda 4-7 kiaušinius. Perėti pradeda dar nepadėjusi paskutinio 

kiaušinio. Peri patelė, 13 dienų. Jaunikliai lizde išbūna 15-16 dienų. Per 

vasarą išveda dvi vadas. 

Mityba. Lesa muses, sparvas, uodus, vabalus, vikšrus, sliekus. Maisto ieško 

ore, seklumose, dirvos paviršiuje. 

PAPRASTOJI MEDŠARKĖ LANIUS COLLURIO L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Medšarkiniai Laniidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Viena iš vėliausiai 

grįžtančių paukščių rūšių. Paprastai parskrenda apie gegužės vidurį. Lietuvą 

palieka rugpjūčio pabaigoje - rugsėjo viduryje.  

Buveinė. Pamiškių, kirtaviečių, sodų, parkų, pakelių, upelių slėnių paukštis. 

Peri ten, kur yra bent nedidelių žemos, tankios, sumedėjusios augalijos 

plotelių ir aukštesnių medžių, elektros, telefono linijų, tvorų, įvairių stulpelių 

ir k t. Mėgsta tankias gyvatvores. Lizdo teritorijoje paprastai būna vienas ar 

daugiau dygių krūmų, medžių (ypač gudobelių, laukinių kriaušių, erškėčių). 

Gana dažnai lizdą suka dygiuose krūmuose. Ant jų dyglių apdoroja bei 

sandėliuoja maistą. Lizdo teritoriją pasirenka tiek sausose vietovėse. 

Elgsena. Medšarkė vabzdžius ore gaudo gana vikriai, puola skrendančius net 

už 30-35 m. Su grobiu paprastai grįžta ant tos pačios šakos. Sugrįžęs į seną 

stebėjimo vietą, paukštis apdaužo, aptrina chitinines vabzdžių dalis. 

Stambesnį grobį - didelius vabalus, smulkius žinduolius, varliagyvius - daž-

niausiai užsmeigia ant smailių šakelių ar dyglių 0,5-3,5 m aukštyje. 
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Nesuvirškintas maisto dalis paukščiai atryja. Išvamų aptinkama ant žemės 

ties stebėjimo postais. 

Veisimasis. Peri pavienėmis poromis. Optimaliose vietose lizdai aptinkami 

kas 150-200 m. Lizdai būna krūmuose, medžiuose, šakų krūvose, o labai 

retai ir ant žemės. Kiaušinius pradeda dėti gegužės pabaigoje. Dėtyje 

dažniausiai 5-6 kiaušiniai. Perėti pradeda padėjusi priešpaskutinį kiaušinį. 

Peri patelė, kartais ir patinas, 14-16 dienų. Paprastai lizdą palieka ir geba 

skraidyti 18 dienų amžiaus. Skraidantys jaunikliai 25-30 dienų dar laikosi 

kartu su suaugusiais.  

Mityba. Dominuoja vabzdžiai, tačiau nemažai sugauna smulkių žinduolių, 

roplių bei paukščių (ypač dar neskraidančių jauniklių). Maisto sudėtis 

priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Giedriomis šiltomis vasaros dienomis 

gaudo įvairius plėviasparnius, dvisparnius, žirgelius, dieninius drugius, 

vabalus, bitinius ir kitus skraidančius vabzdžius. Lietingomis dienomis, kai 

skraidančių vabzdžių mažiau, medšarkės gaudo bėgiojančius žeme didesnius 

vabalus, mažas varlytes, driežus bei pelinius graužikus. 

VOLUNGĖ ORIOLUS ORIOLUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Volunginiai Oriolidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Paprastai pasirodo 

apie gegužės vidurį. Lietuvą volungės palieka iki rugpjūčio vidurio.  

Buveinė. Gyvena lapuočių ir mišriuose miškuose, senuose soduose, 

kapinėse, paupių želdiniuose, rečiau miestų želdynuose. Mėgsta nedidelius 

miškelius prie vandens, pievų ir laukų. 

Elgsena. Monogamas, gyvena poromis. Tik parskridę į lizdavietes patinai 

pradeda čiulbėti. Ramus ir taikus paukštis. Kartais vienas kitą vaikydami 

nuolat čiulba ir čaižiai šaukia. Dažniausiai ilgą laiką gyvena toje pačioje 

teritorijoje. 

Veisimasis. Dažniausiai lizdus lapuočių medžiuose 8-14 m aukštyje. Pus-

rutulio formos, kabantį lizdą susuka tolokai nuo kamieno, šoninės šakos 

viršūnėje. Deda 3-5 kiaušinius. Peri patelė 14-15 dienų. Jaunikliai lizde 

išbūna 13-15 dienų. Juos maitina abu porelės nariai.  
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Mityba. Minta straubliukais, blakėmis, grambuoliais, 

mėšlavabaliais, lapgraužiais, lapsukiais, boružėmis, kandimis, kuoduočiais, 

mašalais, musėmis, pelėdgalviais, sprindžiais, verpikais, žirgeliais ir žiogais. 

Vasarą lesa uogas. 

VARNĖNAS STURNUS VULGARIS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Varnėniniai Sturnidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja vidurio ir vakarų Europoje. 

Skrenda dieną ir naktį. Pasirodo kovo mėnesį. Išskrenda spalio mėn.  

Buveinė. Renkasi ne biotopą, o lizdavietę. Peri visur, tačiau perėjimo vieta 

neturi būti toliau kaip 2 km nuo pagrindinių maitinimosi plotų. Dažniausiai 

aptinkamas netoli žmonių ir miškuose. Apsigyvena senuose parkuose, 

soduose, senų medžių alėjose, paupiuose, ganyklose ir pievose augančių 

medžių grupėse iškeltuose inkiluose. Varnėnai mieliau užima arti sodybos 

iškeltus inkilus negu pamiškėje, nors atstumas iki mitybos plotų toks pat. 

Matyt, tai daro instinktyviai. Pamiškėje apsigyvenusių paukščių lizdus su 

kiaušiniais ir jauniklius labiau puola kiaunės, varnos bei šarkos. Nebijodami 

triukšmo, varnėnai tampa įprastu didžiųjų miestų paukščiu. 

Veisimasis. Inkilą pasirenka ne iš karto, iš pradžių jį apžiūri tik patinas. 

Poros pastovios. Paprastai dėtyje 4-7 kiaušiniai. Perėjimo trukmė 12 parų. 

Jaunikliai išbūna inkile 18-21 dieną. Juos maitina abu porelės nariai. 

Mityba. Minta augaliniu ir gyvūniniu maistu. Pagrindiniai mitybos plotai -

ganyklos, dirbamieji laukai, pievos. Ypač mėgsta galvijų bandų kaimynyste. 

Rudenį lesa įvairias uogas ir obuolius. 

KĖKŠTAS GARRULUS GLANDARIUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Varniniai Corvidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Kartais traukimas būna invazinio 

pobūdžio. Keliauja dieną. Dalis paukščių sėslūs. Lietuvoje žiemoja ir iš 

šiauriau atskridę paukščiai.  

Buveinė. Gyvena mišriuose ir spygliuočių miškuose, miško pakraščiuose. 

Pastaruoju metu dažniau aptinkami miestų želdiniuose: parkuose, kapinėse.  



 47 

Elgsena. Nenuorama, vikrus ir šnekus paukštis. Pasirodžius žmogui, 

plėšriam žvėriui ar paukščiui šaukia aštriu balsu. Polėkis savotiškas, 

primenantis juodosios meletos polėkį, negreitas ir nelygus, todėl nenoriai 

skrenda per didelius atvirus plotus. Žeme šokinėja dideliais šuoliais. 

Veisimosi metu beveik nepastebimas. 

Veisimasis. Kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje, dažniau spygliuočių 

medžiuose, 6-8 m aukštyje prie kamieno arba ant stambesnių šakų pradeda 

krauti lizdus. Dėtyje 5-7 kiaušiniai. Peri patinas ir patelė 16-19 dienų. 

Jaunikliai lizde laikosi labai tyliai. Jaunikliai lizde išbūna 20-23 dienas, po to 

šeima laikosi kartu dar apie savaite. 

Mityba. Iš pradžių jauniklius maitina įvairiais vabzdžiais ir kirmėlėmis, 

vėliau ir smulkių giesmininkų jaunikliais. Minta įvairiu maistu: vabzdžiais, 

moliuskais, kirmėlėmis, peliniais graužikais, paukščių kiaušiniais ir 

jaunikliais, gilėmis, riešutais, šermukšnių, ievų, obelų, alyvų vaisiais, 

grūdais, piktžolių sėklomis. Žiemą daugiausia sulesa gilių. Jų atsargas iš 

rudens susikrauna daugelyje slėptuvių po samanomis, lapais, medžių ply-

šiuose. Žiemą apsilanko smulkių paukščių lesyklose. 

KRANKLYS CORVUS CORAX L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Varniniai Corvidae 

Migracija. Sėslus paukštis, kartais klajoja.  

Buveinė. Veisimuisi pasirenka įvairaus dydžio ir rūšinės sudėties miškus. 

Elgsena. Laikosi poromis. Pavasarį mėgsta gainiotis ore, krisdami žemyn 

(suglaudę sparnus) vartaliojasi, retkarčiais sklando. Iš toli pastebi nugaišusį 

ar sužeistą gyvūną. Mėgsta tupėti išdžiūvusio medžio viršūnėje, ant 

įvairiausių kuolų.  

Veisimasis. Lizdus krauna vasario viduryje, dažniausiai aukštai iki 30m 

medžiuose, o kartais aukštos įtampos elektros stulpuose. Lizdo pagrindą suka 

iš storesnių medžių šakų, ant viršaus kloja plonesnes. Tame pačiame lizde 

peri kelerius metus. Dėti pradeda vasario pabaigoje. Dėtyje dažniausiai 5 

kiaušiniai. Peri patelė 20-23 dienas. Retkarčiais ją pavaduoja patinas. Po 40-

42 dienų jaunikliai palieka lizdą. 
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Mityba. Minta gyvūninės kilmės maistu: dvėseliena, neretai gaudo 

įvairius paukščius ir smulkius žinduolius. Nuo kranklių nukenčia naminiai 

paukščiai, užpuola retų paukščių lizdus: gervės, juodakaklio naro, žuvininko.  

Kartais kranklių lizduose apsigyvena sketsakalis, pelėsakalis, startsakalis, 

žuvininkas. 

KARETAITĖ TROGLODYTES TROGLODYTES L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Karetaitiniai Troglodytidae 

Migracija. Žiemoja pietų Europoje, Afrikoje. Pavasarį grįžta kovo gale arba 

balandžio pradžioje. Kartais pavieniai paukščiai žiemoja.  

Buveinė. Mėgsta drėgnus lapuočių miškus ar eglynus, senus medynus su iš-

virtusiais medžiais, tankiu pomiškiu, įsikuria krūmuose, arti upelių ar 

užaugusiose griovose. Dažnas soduose, kuriuose daug tankių želdinių, -

vaiskrūmių, avietynų ar įvairių gyvatvorių. 

Elgsena. Judrus, žvitrus paukštelis. Aktyvus šviesiuoju paros laiku ir 

prieblandoje. Skraido prastai, tačiau labai greitai juda žeme, vikriai lando po 

krūmus ir įvairius šabakštynus. Būdinga poza - statmenai pakelta uodegėlė, 

dažni nė minutei nesiliaujantys strakčiojimai, kartais plastelint sparnais.  

Veisimasis. Pavasarį patinėlis užima lizdo teritoriją ir krauna kelis lizdus. 

Juos suka atkampioje vietoje po išvartomis, išpuvusiais stuobriais, 

kerplėšomis, šakų krūvomis, medžių kamienų šakumoje, drevėse, taip pat 

šlaituose neaukštai virš vandens arba tarp nulinkusių žalių eglių šakų. Lizdas 

būna nuo 10 cm iki 5 m aukštyje. Jis gerai užmaskuotas, dažniausiai rutulio 

formos, kartais pailgas, su anga šone. Angos kraštus patinėlis išpina 

plonomis sausomis šakelėmis. Statybinė medžiaga - įvairios samanos, sausi 

lapai, žolės, paparčiai, sausos eglių šakelės. Patelė užima vieną lizdą, kituose 

„bernalizdžiuose" paukščiai tiktai nakvoja. Per vasarą dažniausiai sudeda dvi 

dėtis. Dėtyje dažniausiai 6-7 kiaušiniai. Peri tik patelė, apie 15 dienų. 

Patinėlis laikosi netoliese. Lizde jaunikliai išbūna 15-18 dienų, po to dar kurį 

laiką grįžta nakvoti. Tuo laiku patinėlis vedžioja ir maitina jauniklius kartu 

su patele. 

Mityba. Minta smulkiais vabzdžiais, jų vikšrais ir lėliukėmis, vorais, 

erkėmis, šimtakojais. Kartais lesa kai kurias uogas. 
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ERŠKĖTŽVIRBLIS PRUNELLA MODULARIS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Erškėtžvirbliniai Prunellidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja pietų Europoje, kartais 

Afrikoje. Pavasarį grįžta balandžio pradžioje.  

Buveinė. Mėgsta nevienodo tankumo lapuočių ir spygliuočių plotus su 

tankiu pomiškiu, įsikuria paupiuose, šlapių pievų ir raistų žemuose 

brūzgynėliuose. Vengia žmonių kaimynystės.  

Elgsena. Skraido ir maitinasi tik dieną. Dažniausiai slapstosi tarp žemutinių 

šakų ir brūzgynų, straksi po nukritusius lapus. Patinas negarsiai cirlena ne tik 

pomiškio eglaičių, bet ir aukštų eglių viršūnėse. Pastebėjęs menkiausią 

pavojų, skubiai leidžiasi žemyn į tankme. Tik kartais balsu ir sparnų judesiais 

išreiškia nerimą prie lizdo.  

Veisimasis. Balandžio pabaigoje -gegužės pradžioje krauna lizdus 

dažniausiai mažose eglaitėse, kartais tarp aukštų eglių nulinkusių šakų, 

išvartų, kadagių, kerplėšų, 0,5-1,5 iki 2,3 m aukštyje. Dėtyje dažniausiai 5 

kiaušiniai. Peri 12 dienų. 12 dienų amžiaus jaunikliai palieka lizdą. 

Mityba. Minta vabzdžiais, vikšrais, smulkiais sliekais bei vorais. Rudenį lesa 

uogas, pavasarį - smulkias žolių sėklas. 

EŽERINĖ NENDRINUKĖ ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Devynbalsiniai Sylviidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Parskrenda 

balandžio antroje pusėje.  

Buveinė. Peri šlapiose ar drėgnose vietose, augalijos bendrijose iš dviejų 

ardų: tankaus apatinio (viksvų) ir reto viršutinio (nendrių arba apdžiūvusių 

karklų, alksnių krūmokšnių). 

Elgsena. Aktyvus šviesiu paros laiku. Užėmę teritoriją, patinai gieda. 

Būdinga tuoktuvinė greitėjanti giesmė „terrtertertertititiutirutirutir". 

Giedodamas paukštis lipa į augalo viršūnę, tankiai plasnodamas pakyla į orą 

ir, nuožulnia trajektorija pakilęs į orą nusileidžia lizdinės teritorijos 

pakraštyje. 
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Veisimasis. Būdinga monogamija, tačiau retkarčiais vieno patino 

teritorijoje peri kelios patelės. Pirmieji lizdai dažniausiai sukami viksvų 

kupstuose ar prie pernykščių sausų nendrių, vėliau žolių kupstuose, rečiau 

tankiuose krūmuose. Dėtyje paprastai 5 kiaušiniai. Perėti patelė pradeda 

padėjusi trečią kiaušinį. Jaunikliai prasikala po 12-13 dienų. Dar silpnai 

skraidantys, 10-12 dienų jaunikliai apleidžia lizdą. 

Mityba. Maistą dažniausiai renka tarp žolių, neretai ir vandens paviršiuje. 

Minta daugiausia dvisparniais vabzdžiais, be to, lesa vorus ir smulkius 

moliuskus. 

TOŠINUKĖ HIPPOLAIS ICTERINA V. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Devynbalsiniai Sylviidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Parskrenda apie 

gegužės vidurį.  

Buveinė. Gyvena soduose, krūmais ir medžiais apaugusiose ežerų ir upių pa-

krantėse, lapuočių giraitėse, parkuose. Dažniausiai aptinkama miško 

pakraščiuose ir retmėse. 

Elgsena. Veikli dieną. Straksėdama medžių viršutinėse šakose nuolat traukia 

skardžią įvairiabalse giesme. Kartais mėgdžioja kitus paukščius.  

Veisimasis. Gegužės pabaigoje - birželio pradžioje abu porelės nariai l-8 m 

aukštyje krauna lizdą. Voratinkliais ir augaliniais pūkais apraizgytos lizdo 

sienelės iš išorės papuoštos švelniomis beržų tošelėmis. Dėtyje dažniausiai 5 

kiaušiniai. Po 13 perėjimo dienų išsirita pliki ir akli mažyliai. 

Apsiplunksnavę, 13-14 dienų, palieka lizdus. Išveda vieną vadą.  

Mityba. Tošinukė renka plikus vikšrus, gaudo skraidančius vabzdžius, nuo 

liepos mėn. sulesa vieną kitą serbentų bei šeivamedžių uogą. 

JUODGALVĖ DEVYNBALSĖ SYLVIA ATRICAPILLA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Devynbalsiniai Sylviidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja pietų Europoje, Afrikoje. 

Parskrenda balandžio pabaigoje - gegužės pradžioje. Rudenį paukščiai 

stebimi iki spalio mėn. vidurio.  
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Buveinė. Veisimosi metu mėgsta mišrių lapuočių su egle medynus, 

ypač lapuočių miškus su retu eglės pomiškiu. Mielai apsigyvena laukų 

giraitėse. Sutinkama parkuose, sodybų želdiniuose, jei tik yra tankesnių, 

žmonių rečiau lankomų vietų.  

Veisimasis. Dauguma lizdų randama pomiškio eglaitėse ir krūmuose. Dėtyje 

4-5 kiaušiniai. Perėti pradeda padėjus priešpaskutinį kiaušinį. Peri patelė ir 

patinas. Maždaug po 12-13 dienų pradeda ristis jaunikliai. Lizde jaunikliai 

išbūna 11-12 dienų.  

Mityba. Minta įvairiais vabzdžiais (turinčiais menką chitinine dangą), ypač 

drugiais, dvisparniais, amarais. Vėliau lesa aviečių, raudonųjų serbentų, 

ameliankių, sedulų, šeivamedžių, šaltekšnių, šermukšnių, vynvyčių bei 

vėlyvųjų ievų vaisius bei uogas. 

ŽALIOJI PEČIALINDA PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX B. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Devynbalsiniai Sylviidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja Afrikoje. Parskrenda 

balandžio antroje pusėje.  

Buveinė. Gausi mišriuose ir lapuočių miškuose. Peri paupių šlaitų giriose, 

kartais pušynuose. Lizdines teritorijas pasirenka kiek toliau nuo krašto. 

Keliaudamos užklysta į laukų giraites, sodus, miestų želdinius. 

Veisimasis. Gegužės viduryje iš šiaudelių, varpinių žolių lapų, samanų, 

sausų medžių lapų patelė krauna dengtą lizdą. Lizdas ant žemės. Gūžtoje 

būna 5-6 kiaušiniai. Peri patelė, 13-14 dienų. Lizdą palieka 12-13 dienų 

amžiaus. Per vasarą išveda vieną vadą.  

Mityba. Gaudo skraidančius uodus, naktinius drugius, muses, vikšrus ir 

amarus. 

NYKŠTUKAS REGULUS REGULUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Nykštukiniai Regulidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Kai kuriais metais žiemojimo metu jų 

labai pagausėja. Dalis nykštukų sėslūs. 
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Buveinė. Mėgsta aukštus eglynus, su eglėmis mišriai augančius pušynus ir 

lapuočių medynus. Rudenį traukdami apsilanko soduose, laukų giraitėse, 

paupių krūmynuose. 

Elgsena. Aktyvus tik dieną. Lengvai straksi medžių šakomis. Laikosi kelių 

ar keliolikos paukščių būreliais, susiglaudę kartu nakvoja ant vienos šakutės. 

Per speigus kartais nakčiai slepiasi po apgriuvusių ir apsnigtų duobių 

pakriaušėmis. Nuo rudens iki pavasario klajoja giriomis mišriuose zylių ir 

lipučių būreliuose. 

Veisimasis. Balandžio pabaigoje krauna lizdus eglių šakose tarp žemyn 

nusvirusių plonų šakučių kuokštų per vieną - du metrus nuo kamieno ir apie 

20 m atstumu nuo žemės. Gegužės pradžioje deda 8-11 kiaušinius. Peri 12-

16 dienų, tik patelė, o jauniklius auginti jai padeda ir patinas. Lizde užtrunka 

17-18 dienų. Per vasarą užaugina vieną, kartais dvi vadas.  

Mityba. Renka smulkius vabzdžius, jų vikšrus, kiaušinėlius, voriukus. 

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ FICEDULA HYPOLEUCA PALL. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Musinukiniai Muscicapidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja pietvakarių Europoje, 

Afrikoje. Parskrenda balandžio antroje pusėje. Rudenį pradeda traukti gana 

anksti. Iki liepos pabaigos dauguma paukščių palieka Lietuvą.  

Buveinė. Veisimosi sezono pradžioje, kol dar silpna konkurencija rūšies 

viduje, įsikuria šviesiuose mišrių miškų ploteliuose. Medynuose su aukštu ir 

tankiu traku, ypač susiliejančiu su pagrindiniu ardu jų gerokai mažiau. 

Aptikusios tinkamų inkilų, musinukės įsikuria parkuose, sodų apsauginiuose 

želdiniuose, kolektyviniuose soduose.  

Elgsena. Veisimosi laikotarpiu aktyvi tik dieną. Migruoja ir naktį. Tai 

dendrofilinis paukštis. Mėgsta laikytis lajų vidurinėje ir apatinėje dalyje. Kai 

inkilų perteklius, būdinga poliginija. Kartais pasitaiko bigamija ir net 

trigamija. Poligamai visada būna senesni patinai. Gana savotiška ir mityba. 

Kaip ir pilkoji, margasparnė musinukė mėgsta tupėti stebėjimo poste ir 

gaudyti pro šalį skrendančius vabzdžius. Kai orai lietingi, skraidančių 

vabzdžių sumažėja, tada juos gaudo ant medžių kamieno bei šakų. 
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Veisimasis. Balandžio pabaigoje - gegužės pradžioje atskridę patinai 

ieško natūralių medžių drevių, genių, zylių uoksų ar iškeltų inkilų. Patinas 

gina būsimą lizdavietę nuo kitų patinų. Įsikuria inkiluose, kurių anga 2,9-4,0 

cm. Optimali anga-3,2-3,4 cm. Dėtyje paprastai 5-8 šviesiai žydri kiaušiniai. 

Peri tik patelė 12-14 dienų. Lizde jaunikliai išbūna 15-16 dienų.  

Mityba. Jaunikliai paprastai maitinami plėviasparniais, dvisparniais, 

vabalais, rečiau moliuskais ir kitais bestuburiais. Mityba labai priklauso nuo 

biotopo ir meteorologinių sąlygų. Daugiausia sulesa vorų ir drugių. 

Reikšmė. Margasparnė musinukė yra svarbiausia rūšis, kuri naudojama 

biologinei kovai su miško kenkėjais. Tose vietovėse, kur uoksiniams 

paukščiams iškeliama daug inkilų, šie paukščiai tampa absoliučiais 

dominantais. 

LIEPSNELĖ ERITHACUS RUBECULA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Strazdiniai Turdidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja pietvakarių Europoje. 

Pasirodo kovo antroje – balandžio pirmoje pusėje. Rudenį traukia visą 

rugsėjį ir spalį. Retkarčiais žiemoja. 

Buveinė. Mėgsta visų rūšių lapuočių medynus su eglių priemaiša ir krūmais; 

ypač būdinga girios upelių pakrantėse, didžiųjų upių šlaitų miškuose, 

kerplėšynuose ir atželiančiose kirtavietėse.  

Veisimasis. Balandžio pabaigoje ar gegužės pirmomis dienomis medžio 

priekelmėje po šaknimis ar kupste iš sausų lapų ir žalių samanų krauna lizdą. 

Dėtyje paprastai 6-7 kiaušiniai. Patino maitinama, patelė peri 14 dienų. 

Apsiplunksnavę 13-14 dienų jaunikliai palieka gūžtas. Išveda dvi vadas.  

Mityba. Drėgnos žemės paviršiuje liepsnelės renka vabzdžius, sraiges, 

vorus, sliekus. Vasaros antroje pusėje ir rudenį lesa įvairias uogas. 

LAKŠTINGALA LUSCINIA LUSCINIA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Strazdiniai Turdidae 

Migracija. Tikrasis tolimas migrantas. Žiemoja rytų Afrikoje. Parskrenda 

gegužės pirmoje pusėje. Rudenį traukia rugpjūčio pirmoje pusėje.  
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Buveinė. Įsikuria upių pakrantėse su karklų tankumynais ir šakotais gluos-

niais, pašlaitėse, apaugusiose lazdynais ir ievomis. Vertina plačiuose 

laukuose žaliuojančias giraites su kūdromis. Vengia tankių girių, nors 

aptinkama drėgnose kirtavietėse 

Veisimasis. Ant žemės po aukštesnėmis žolėmis ar krūmo išsišakojime nuo 

gegužės vidurio pradeda krauti lizdą. Dėtyje paprastai 5-6, o pakartotinai 

sukrautuose lizduose 4 kiaušiniai. Peri patelė 13 dienų. Vos apsiplunksnavę 

10-11 dienų amžiaus palieka gūžtas ir dar nepaskrisdami šokuoja žeme. Per 

vasarą paprastai užaugina vieną vadą.  

Mityba. Iš purios žemės ir prikritusių lapų renka vabalus, sliekus, lesa 

prinokusias aviečių, serbentų uogas. 

JUODASIS STRAZDAS TURDUS MERULA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Strazdiniai Turdidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja pietvakarių Europoje. 

Dažniausiai parskrenda kovo antroje pusėje, o rudenį migruoja rugsėjo - spa-

lio mėn. Gan dažnai stebimi žiemojantys paukščiai urbanizuotose teritorijose.  

Buveinė. Įsikuria drėgnuose eglių su lapuočiais medynuose, upelių ir raistų 

pakraščiuose, pušynuose su tankesniu eglių pomiškiu. Pastarąjį dešimtmetį 

stebima gan sparti šios rūšies urbanizacija.  

Elgsena. Saugiausiai jaučiasi medžių ir krūmų priedangoje. Čia, straksėdami 

ilgais šuoliais, ieškodami maisto snapu varto sukritusius pūvančius lapus. 

Aktyvus dieną ir prietemoje. Dažnai giesmė girdima vakarais. 

Veisimasis. Dažniausiai lizdą krauna balandžio pradžioje ar viduryje. 

Pasirenka storesnių šakų atsišakojimą ar kupstą, maždaug iki 8-10m. Dėtyje 

dažniausiai 4-5 kiaušiniai. Padėjusi trečią kiaušinį, patelė peri 13-14 dienų. 

Besiplunksnuojantys jaunikliai ramiai tūno, o 14 dienų amžiaus apleidžia 

lizdą. Iš pradžių jaunikliai straksi žeme, nepastebimai stypso ant apatinių 

šakų, o 15-16 gyvenimo dieną jau nuskrenda trumpus atstumus tarp medžių. 

Antrai vadai lizdus pradeda krauti tada, kai pirmuosiuose jaunikliai dar tik 

plunksnojasi, o šiems palikus gūžtas, jau kitą dieną deda pirmą kiaušinį. 

Paprastai tai būna gegužės antroje pusėje. Kai kurie juodieji strazdai 

užaugina net trečią vadą liepos mėnesį.  
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Mityba. Purioje žemėje renka vabzdžius, vikšrus, sliekus, 

minkštakūnius, gaudo žiogus. Lesa mėlynių uogas, soduose nokstančius 

serbentus, medlievas, vyšnias, šaltekšnius, šermukšnius bei obuolius. 

ILGAUODEGĖ ZYLĖ AEGITHALOS CAUDATUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Storasnapiniai Paradoxornithidae 

Migracija. Invazinė rūšis. Vienais metais jų būna tikri antplūdžiai (1963, 

1973, 1983, 1985), o kitais pasirodo gerokai mažiau. Lietuvoje dažnai 

aptinkami žiemojančių paukščių pulkeliai. 

Buveinė. Aptinkamos upelių, brastų ir pievų pakraščių beržynuose, 

juodalksnynuose, grynais lapuočiais ar su eglių priemaišą apaugusiose upių 

pašlaičių giriose, paraistėse, priemiesčių parkuose. Laikosi jaunuolynuose ir 

senuose medynuose. 

Elgsena. Skraido ir keliauja tik dieną. Traukia labai greitai, todėl kitos rūšies 

sparnuočiai tokio tempo neištveria ir atsilieka. Pavojų skelbiantį ilgauodegės 

zylės balsą supranta kitos zylės, lipučiai, nykštukai. Tik perėdamos ir 

augindamos jauniklius laikosi poromis, tačiau ir tada kartais 4 ar 6 zylės 

medžių šakose kartu renka lesalą, kuriuo maitina vieno lizdo jauniklius. Vė-

liau link pietvakarių traukia nuo 5 iki 32 paukščių būreliais. Susiglaudę 

nakvoja tankiose medžių šakose, o per speigus - giriose apgriuvusiose 

duobėse. Veisimosi metu prie perinčios patelės kas valandą prie lizdo atlekia 

patinas. Tada patelė sprunka iš lizdo ir abu nupurpsi tolyn. Po 10-20 minučių 

porelė grįžta. Į gūžtą atsitūpusi patelė dar tyliai suzirzena, o patinas nulekia. 

Veisimasis. Kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje porelė gana kruopščiai 

ruošia uždarą būstą: snapu glaisto sienelių kraštus, sukiojasi gūžtoje 

derindama atneštas plunksnas taip, kad jos viršūnėmis uždengtų ir visą angą. 

Todėl gūžtoje laikosi šiluma. Gūžtoje paprastai 9-11 kiaušinių. Peri tik 

patelė, 15 dienų. Jauniklius maitina abu porelės nariai. Lizdą jaunikliai pa-

lieka 16-17 dienų amžiaus. Per metus užaugina vieną vadą.  

Mityba. Lesa įvairius smulkius vabzdžius, jų lervas ir kiaušinėlius. 

DIDŽIOJI ZYLĖ PARUS MAJOR L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  
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Šeima Zyliniai Paridae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Lietuvoje dalis paukščių sėslūs. 

Paprastai pavasarinė migracija negausi, rudenį daugiausia traukia rugsėjo 

pabaigoje - spalio viduryje.  

Buveinė. Peri uoksuose, inkiluose. Sinantropinė rūšis, peri gyvenvietėse, so-

duose, įvairiuose miškuose ir pavieniuose medžiuose. 

Elgsena. Aktyvi šviesiu paros laiku. Labai judri, vikri. Maistą renka medžių 

lajoje, dažniausiai arti kamieno. Vasarą patelės nakvoja lizduose, patinai-

medžių šakose. Žiemą laikosi būreliais iki 20 paukščių. Tokie būreliai per 

dieną apkeliauja 8-10 ha plotą. Nakvoja inkiluose, uoksuose, o miestuose-

ventiliacijos angose. Naktį nejautrios, pabaidytos nepalieka nakvynės vietos. 

Veisimasis. Lizdo teritorijos susiformuoja balandžio viduryje. Lizdą pradeda 

sukti balandžio antroje pusėje. Dėtyje dažniausiai būna 8-12 kiaušinių. Peri 

13-15 dienų. Lizdą jaunikliai palieka po 16-19 dienų. Palikusius lizdą 

jauniklius dar apie dvi savaites vedžioja ir maitina tėvai, vėliau šeima 

pakrinka. Apie 60% didžiųjų zylių porų per metus išveda dvi vadas. Antroji 

vada visada būna mažesnė ir perima kitame lizde. 

Mityba. Minta augaliniu ir gyvūniniu maistu. Daugiausia vabzdžiais. 

BUKUTIS SITTA EUROPAEA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Bukutiniai Sittidae 

Migracija. Sėslus paukštis.  

Buveinė. Paprastai gyvena plačialapių lapuočių miškuose: ąžuolynuose, 

skroblynuose, uosynuose, taip pat klevų bei liepų medynuose. Įsikuria 

senuose parkuose. Retkarčiais aptinkamas ir spygliuočių medynuose. 

Elgsena. Aktyvus tik dieną. Stipriomis kojomis geba laipioti medžių 

kamienais ar šakomis aukštyn ir žemyn. Įdomus ir mitybinis elgesys. Bukutis 

priklauso palyginti nedidelei grupei paukščių, kurie žiemai kaupia maisto 

atsargas. Medžių sėklas slepia žievės įdubose, plyšiuose, net ant žemės. 

Būriuojasi su didžiosiomis, pilkosiomis zylėmis, geniais, lipučiais bei kitais 

paukščiais. 

Veisimasis. Peri genio iškaltose drevėse, neretai užima natūralius uoksus ar 
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įsikuria inkiluose. Įlindimo angą sumažina suvilgytu seilėmis moliu. 

Medžio rūšis, pasirenkant uoksą, įtakos neturi. Įsikuria ne žemiau kaip 2-2,5 

m aukštyje. Dėtyje paprastai 7 kiaušiniai. Peri 14-18 dienų. Jaunikliai lizdą 

palieka ir skraidyti pradeda 23-24 dienų amžiaus.  

Mityba. Minta gyvūniniu (vorais, vabzdžiais) ir augaliniu maistu. 

Daugiausia sulesa žemuogių, mėlynių, ameliankių, našlaičių, varpinių žolių, 

liepos, klevų, ąžuolų, lazdynų, pušies, eglės vaisių ar sėklų. 

LIPUTIS CERTHIA FAMILIARIS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Liputiniai Certhiidae 

Migracija. Sėslus, dalis paukščių klajoja. 

Buveinė. Būdingas senų eglynų giesmininkas. Mėgsta lapuotynus ir pušynus 

su aukštomis eglėmis. Retas smėlingų plačių šilų plotuose. Aptinkamas 

miestų senuose parkuose, laukų giraitėse. Apsilanko pagirių soduose, o 

rudenį ar žiemą klajoja ir jaunuose medynuose. 

Elgsena. Nuolat kopinėja medžių kamienais aukštyn iki stambesnių šakų, 

skrisdamas nusileidžia prie kaimyninio medžio ir vėl spirale kyla iki 

viršūnės, pakeliui apžiūrėdamas žievės plyšius, atplaišas ir panašią į 

karetaitės skambią ir darnią giesmę traukdamas liputis trumpam sustoja. 

Perinčią patelę maitina patinas. Nuo vidurvasario iki pavasario nuolat bastosi 

giriomis, dažnai aptinkami zylių, nykštukų mišriuose būreliuose.  

Veisimasis. Po atšokusia žieve, dvišakių medžių ar suskilusių kamienų 

plyšiuose 0,2-7 metrų aukštyje prineša sausų eglių šakučių bei sutrūnijusios 

medienos, rudų voratinklio gumulėlių. Gūžtą iškloja augalų plaušais, 

švelniomis beržo tošelėmis, plunksnomis. Dėtyje paprastai 6 kiaušiniai. Peri 

tik patelė 14-15 dienų. Abiejų porelės narių maitinami jaunikliai lizde 

užtrunka 16-17 dienų. Išvedę pirmąją vadą, kai kurie lipučiai netoliese 

krauna kitą lizdą.  

Mityba. Minta žievės paviršiuje ir plyšiuose aptinkamais vabzdžiais, jų 

lėliukėmis ir kiaušinėliais. Vasarą gaudo naktinius drugius. 

NAMINIS ŽVIRBLIS PASSER DOMESTICUS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  
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Šeima Audėjiniai Ploceidae 

Migracija. Sėslus kartais nežymiai klajoja. 

Buveinė. Laikosi žmogaus kaimynystėje, dažnai apsigyvena 

gyvenamuosiuose bei ūkiniuose pastatuose. Gausus gyvulių fermų, grūdų 

sandėlių, malūnų teritorijoje. Noriai gyvena dideliuose miestuose. Užima 

kitiems paukščiams iškeltus inkilus miestų parkuose ir skveruose, vienkiemių 

želdiniuose.  

Elgsena. Vasaros pabaigoje kelių lizdų jaunikliai telkiasi į bendrą būrį. 

Vėliau prie jų prisideda ir seni paukščiai. Kartais susidaro didžiuliai žvirblių 

pulkai, kurie puola bręstančius javus, kanapes bei kitas kultūras. 

Veisimasis. Lizdus suka gyvenamųjų ir ūkinių pastatų pastogėse, palėpėse, 

plyšiuose, taip pat inkiluose arba įsikuria langinių bei šelmeninių kregždžių 

nameliuose. Deda 4-7 kiaušinius. Peri abu porelės nariai pakaitomis 13-l4 

dienų, po tiek pat laiko jaunikliai palieka lizdus. Išskridusius iš lizdo 

jauniklius 7-10 dienų dar maitina tėvai. Per metus išveda 2-3 vadas. Trečioji 

paprastai išvedama rugpjūčio mėn.  

Mityba. Jaunikliai iš pradžių maitinami smulkiais vabzdžiais, o vėliau 

augaliniu maistu, daugiausia pieninės brandos grūdais. Suaugę paukščiai 

minta įvairiu maistu. Lesa pieninės brandos javų grūdus, įvairias sėklas, 

pumpurus, vaisius. Kartais padaro daug žalos ankstyvosioms daržovėms, be 

to, obelų, pušų, eglių pasėliams. Gaudo lėtai skraidančius vabzdžius, ypač 

daug sunaikina karkvabalių.  

KIKILIS FRINGILLA COELEBS L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kikiliniai Fringillidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Žiemoja pietvakarių Europoje, 

šiaurės Afrikoje. Parskrenda kovo antroje pusėje. Rudenį masiškai traukia 

rugsėjo pabaigoje – spalio viduryje. Pavieniai paukščiai retkarčiais žiemoja 

Lietuvoje.  

Buveinė. Aptinkamas miškuose, soduose, taip pat laukų, vandens telkinių 

pakrančių želdiniuose, miško parkuose, skveruose, kapinėse ir visur, kur yra 

medžių bei krūmų, ypač eglių.  

Elgsena. Parskridę patinai čiulbėti pradeda tik po 2-4 dienų. Patelės grįžta 3-
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7 dienomis vėliau. Pasirinkęs lizdo teritoriją, patinas čirškia malonią, 

dažnokai kartojamą giesmelę.  

Veisimasis. Lizdą krauna labai intensyviai, per valandą prie lizdo atskrenda 

iki 30-40 kartų. Darbą baigia per 6-9 dienas. Dažniausiai lizdus suka iš 

samanų, smulkių šakelių, kerpių. Paprastai lizdus krauna prie kamieno ar 

šakų išsišakojimuose. Dėtyje 4-6 kiaušiniai. Peri daugiausia patelė 12-13  

dienų. Lizdą palieka 11-13 dienų amžiaus.  

Mityba. Minta įvairiu maistu. Pavasarį lesa piktžolių ir medžių sėklas, javų 

grūdus, pumpurus, žiedus. Vėliau - daugiausia vabzdžius (iki 60-80% viso 

maisto). 

RAUDONGALVĖ SNIEGENA CARPODACUS ERYTHRINUS 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kikiliniai Fringillidae 

Migracija. Tikrasis artimas migrantas. Pasirodo gegužės viduryje. Rudenį 

migruoja rugpjūčio mėn. 

Buveinė. Gyvena upių, ežerų, tvenkinių pakrančių želdiniuose, krūmėtose 

pievose, miško pakraščiuose, šlapiose kirtavietėse su atželiančiais 

jaunuolynais. 

Elgsena. Dažniausiai laikosi nedidelėmis kolonijomis po 3-9 poras. Miško 

pakraščiuose arba prie nedidelių aikščių gyvena ir pavieniui.  

Veisimasis. Lizdai gana stambūs. Juos krauna iš žolių stiebelių, šaknelių, 

lapų įvairiuose medžiuose ir krūmuose neaukštai virš žemės. Deda 4-6 

kiaušinius. Peri patelė 12-13 dienų. Jaunikliai lizde išbūna 13-15 dienų. Per 

vasarą išaugina vieną vadą. 

Mityba. Maitinasi augalų sėklomis, vegetatyvinėmis dalimis bei vabzdžiais. 

EGLINIS KRYŽIASNAPIS LOXIA CURVIROSTRA L.  
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kikiliniai Fringillidae 

Migracija. Būdingi invaziniai antskrydžiai ir ankstyva rudeninė migracija, 

kuri prasideda jau liepos mėnesį. Žiemoja paplitimo areale. 

Buveinė. Gyvena brandžiuose, perbrendusiuose bei vidutinio amžiaus 
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spygliuočių medynuose, kitų tipų medynuose, kur yra derančių 

spygliuočių. 

Veisimasis. Poravimosi periodu patinai dažniausiai sausio - balandžio mėn., 

o kartais rudenį bei vasaros pradžioje skleidžia gergždžiančius ir švilpiančius 

garsus. Lietuvoje lizdų rasta sausio-balandžio mėn. Lizdus krauna eglėse, 

tarp tankių vešlių šakų 5-10 m aukštyje. Deda 3-5 kiaušinius. Peri patelė 14-

16 dienų. Tuo laiku ją maitina patinas. Jaunikliai lizdą palieka gana įvairaus 

amžiaus, 14-20 dienų. Jų snapas iš pradžių būna tiesus ir visiškai 

susiformuoja tik 1,5-2 mėn. amžiaus. Suaugusieji ne tik vedžioja, bet ir 

maitina jauniklius. Tokie šeimyniniai pulkai gyvena miškuose bei stam-

besniuose miestų ir gyvenviečių želdiniuose. 

Mityba. Minta sėklomis, vaisiais ir pumpurais, renka eglių, tuopų, gluosnių 

kenkėjus. Aižo obuolius, išrinkdami iš jų sėklas. Lesinėja ant žemės, 

pamiškių keliukų, parkų takų. Liepos-rugpjūčio mėn. pradeda aižyti dar 

nesubrendusius eglių kankorėžius. Parkuose bei gyvenvietėse pirmiausia aižo 

baltosios eglės kankorėžius.  

SVILIKAS COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Kikiliniai Fringillidae 

Migracija. Žiemoja prie Viduržemio jūros. Parskrenda kovo pabaigoje-

balandžio pradžioje. Migruoja pavieniai paukščiai.  

Buveinė. Gyvena mišriuose eglių-lapuočių ir lapuočių miškuose, sodybose 

su senais lapuočių medžiais, sodų apsauginėse juostose, miestų, gyvenviečių, 

šlaitų, griovių želdiniuose. Labiausiai mėgsta brandžius ir bręstančius mišrius 

medynus, kuriuose vyrauja plačialapiai lapuočiai medžiai: ąžuolai, skroblai, 

liepos, klevai.  

Elgsena. Atsargūs, tylūs ir paslaptingi paukščiai. Gyvena šeimomis, dažnai 

gana toli viena nuo kitos. Aktyvus dieną. Aptinkamas medžių ir krūmų 

lajose, rečiau pastebimas ant žemės. Labiau mėgsta medžius su tankia laja. 

Juose renka maistą, ilsisi ir krauna lizdus. Susišaukia aštriu ciksėjimu 

„cikcik" arba „ptikik". Lizdą krauna 3,5-5 m aukštyje. Dažniausiai lizdus 

krauna prie kamieno, rečiau stambių šakų tarpušakyje. Deda 4-6 kiaušinius. 

Peri patelė 13-14 dienų. Jaunikliai lizde išbūna 11-14 dienų. Vėliau laikosi 
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netoli lizdo ir dar 4-9 dienas juos maitina tėvai. Per metus išveda vieną 

vadą. Jauniklius maitina abu porelės nariai.  

Mityba. Jauniklių maiste dominuoja bestuburiai. Suaugę svilikai veisimosi 

pradžioje taip pat lesa vabzdžius, o birželio - liepos mėn. ir augalinį maistą. 

Rudenį minta sėklomis ir vaisiais. Pavasarį ir žiemą lesa pumpurus. 

GELTONOJI STARTA EMBERIZA CITRINELLA L. 
Būrys Žvirbliniai paukščiai Passeriformes  

Šeima Startiniai Emberizidae 

Migracija. Tik maža startų dalis išskrenda į pietus, kitos lieka žiemoti 

Lietuvoje. Rudens - žiemos periodu telkiasi į būrelius dažniausiai po kelis -

keliasdešimt paukščių. 

Buveinė. Veisimosi periodu dažniausiai aptinkama laukų, pakelių 

želdiniuose, pamiškėse, plynose kirtavietėse. Mėgsta sausesnes vietas. 

Apsigyvena ir priemiesčių parkuose, ypač jaunuose retuose želdiniuose. 

Veisimasis. Lizdas sukamas tarp aukštų žolių, krūmuose ar mažuose 

medeliuose. Dėtyje 3-5 kiaušiniai. Patelė peri 12-13 dienų. Jaunikliai lizde 

išbūna 11-12 dienų ir dar neskraidydami palieka lizdą. Juos dar apie savaitę 

maitina tėvai. Skraidyti pradeda maždaug 16 dienų amžiaus. 

Mityba. Minta daugiausia įvairių augalų sėklomis. Jas lesa tik nuo žemės. 

Daug žūva nuo beicuotos sėklos. Veisimosi periodu lesa įvairius bestuburius. 

Jauniklius maitina ir augaliniu, ir gyvūniniu maistu.  
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