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2. PAUKŠČIŲ JUDĖJIMAS
Paukščių sugebėjimas skraidyti išsivystė palaipsniui per ilgą laiką. Pats seniausias
paukščių judėjimo būdas – šokinėjimas nuo šakos ant šakos. Vėliau nušokamas atstumas tarp
šakų didėjo ir paukščiai išmoko planiruoti. Galiausiai paukščiai pradėjo skraidyti. Dabar apie
90% paukščių rūšių žemėje gyvenimas yra susijęs su sumedėjusia augalija ir jiems yra būdingas
panašus judėjimo būdas (Iljičiov, 1982)
Dauguma paukščių turi 3 pirštus atsuktus į priekį, o 1 atgal. Tai padeda lengvai apkabinti
šakutę. Atsitūpus ant šakos automatiškai suveikia pirštų fiksavimo mechanizmas. Papūgos,
gegutės ir geniai turi 2 pirštus atsuktus į priekį, o 2 atgal. Tai padeda paukščiui išsilaikyti. Pelėdų
4 pirštas yra labai judrus ir gali būti atlenktas į priekį ar atgal. Tai palengvina grobio sugavimą.
Aštrūs pirštų nagai užsikabina už mažiausių nelygumų. Geniams laipioti padeda uodega, o
papūgos juda naudodamos snapą.

2.1. Judėjimas sausumoje
Dauguma smulkių paukščių juda šuoliukais, o vidutinio dydžio ir stambūs paukščiai
bėgioja (iš smulkiųjų – kielės). Paukščių gyvenančių ant žemės (kalviukai, vieversiai), nors jų
kojos ir nepakito – vaikščioja, o kiti (fazanai, einiai, jerubės) turi stiprias kojas su redukuotu
užpakaliniu pirštu. Jis neatlieka atramos funkcijų. Šie paukščiai bėgioja ar vaikščioja, o į
medžius tupia tik nedaugelis rūšių.
Paukščių rūšys, kurios prarado galimybę skraidyti, įgijo ilgesnes kojas, taip padidindamos
žingsnį, bei raumenų kiekį. Stručiai gali judėti 70 km/h greičiu, turi du didelius pirštus su
suplokštėjusiais nagais. Vaikščiojantys tankioje žolėje ar minkštame grunte paukščiai turi
pailgėjusias kojas ir pirštus.
Paukščių rūšys, kurios ilgą laiką praleidžia ant minkštos sniego dangos ant pirštų šonuose
rudenį užsiaugina ragines ataugas (pvz. tetervinai). Tai padidina atramos plotą ir palengvina
vaikščiojimą. Baltosios kurapkos pirštai apauga plunksnomis, taip sumažindamos 2-3 kartus
svorį, tenkantį į ploto vienetą (baltoji kurapka – 14-20 g/cm²; palyginimui kurapka – 35-40
g/cm²) (Iljičiov, 1982).

2.2. Plaukiojimas
Dėl plunksnų ir oro maišų paukščio kūnas sveria mažiau nei vanduo. Dėl šios priežasties
bet kurios rūšies paukštis neskęsta ir esant būtinybei plaukia (pvz. strazdai, karveliai). Daug
laiko vandenyje praleidžiančios ir plaukiojančios paukščių rūšys turi specifinę kūno formą.
Kūnas paprastai suspaustas iš šonų, o tai palengvina plaukiojimą. Plunksnų danga yra daug
tankesnė nei kitų ekologinių grupių paukščių ir tokia savybė gerai apsaugo nuo peršlapimo.
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Plunksnų danga turi daug storesnį pūkų sluoksnį ir kartu su poodiniais riebalais apsaugo nuo
peršalimo. Dauguma rūšių tarp pirštų turi plaukiojamąsias plėves (žąsinių sujungti 3, o
irklakojinių (pelikanų, kormoranų) sujungti visi 4 pirštai). Kiti paukščiai turi gerai išsivysčiusias
odos skiautes kiekvieno piršto šonuose (kragai). Tai padidina kojos plotą ir palengvina
plaukiojimą.
Plaukiojant kojos yra laikomos užpakalinėje dalyje. Greitai plaukiant kojos juda paeiliui.
Pingvinai po vandeniu juda sparnų judesiais, o kojos atlieka vairo funkciją (Iljičiov, 1982).

2.3. Nardymas
Mažas kūno lyginamasis svoris palengvina plaukiojimą, tačiau apsunkina nardymą. Yra
daug paukščių rūšių, kurios pikiruodamos gali panerti į vandenį, tačiau negiliai, paprastai
paneriama į gelmę lygią 1-2 kūno ilgiams. Tikrųjų nardančių paukščių rūšių yra daug mažiau.
Nardančių paukščių plunksnos yra prigludę prie kūno, po oda yra storas riebalų sluoksnis.
Skeleto pneumatiškumas sumažėjęs. Neriant kūno lyginamasis svoris yra artimas vandens. Kojos
yra korpuso užpakalinėje dalyje, o tai sąlygoja, kad sausumoje kūnas turi būti laikomas
vertikaliai. Pirštai sujungti plaukiojamosiosmis plėvėmis ar skiautėmis. Sparnai santykinai
trumpesni. Tikrųjų nardančių paukščių polėkis greitas, tačiau nemanevringas. Kraujyje yra
daugiau eritrocitų ir hemoglobino. Akys prisitaikę matyti po vandeniu, esant silpnam
apšvietimui.
Antys, žąsys, gulbės ieškodamos maisto paneria galvą, o kojomis išlaiko pusiausvyrą.
Nardymas reikalauja didelių energijos sąnaudų. Dalis nardančių paukščių kartu su kojomis
pasinėrimo momentu mosteli ir sparnais. Po vandeniu kojos judesiai įgauna sraigto formą ir yra
iškeliami virš kūno korpuso.
Laukiai gali panerti į kelių metrų gylį. Narai, pingvinai ir kragai paneria į 50-60m,
Imperatoriškieji pingvinai – 265m gylį. Dauguma paukščių panėrę išbūna 1-5min. Pingvinai gali
išbūti iki 10-15min (Iljičiov, 1982).
Paukščių nardymas iššaukia deguonies sumažėjimą ir anglies dvideginio padidėjimą
paukščio kūne. Nardantys paukščiai turi keletą fiziologinių adaptacijų. Nardančių paukščių
kraujyje padidėja deguonies talpumas, nes kraujyje hemoglobino ir eritrocitų koncentracija yra
beveik dvigubai didesnė. Bendras kraujo kiekis organizme taip pat didesnis. Nardančių paukščių
kraujas sudaro 14-16% kūno masės, o sausumos – tik 6%.
Paukščiui panėrus pakinta kraujotaka. Sumažėja širdies plakimas (25-70%) ir kai kurie
raumenys negauna kraujo. Panėręs paukštis varinėja orą iš priekinių oro maišų į užpakalinius,
taip pagerindamas deguonies įsisavinimą (Iljičiov, 1982).
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2.4. Skridimas
Skridimo pobūdis priklauso nuo kūno dydžio ir formos. Polėkis gali būti aktyvus ir
pasyvus. Skrendant sparną apteką praretėjęs oras, susidaro slėgio skirtumas tarp sparno apačios
ir viršaus. Dėl to susidaro aerodinaminės varomosios jėgos, kurių dėka paukštis skrenda.
Keičiant atakos kampa šią jėgą galima taip pat keisti.
Didėjant svoriui didėja ir sparnų apkrovimas. Didžiausias galintis skraidyti paukštis sveria
12-15kg. Dauguma skraidančių paukščių sveria 2 kg. Skrendant paukščiai nuolat plasnoja
sparnais: Žvirblinių paukščių sparnų mosavimo dažnis yra 12-14 kartų, varna – 2-5; karvelis 3-8;
gandras 2; žuvėdra 2-4 kartus per sekundę. Skrendant paukštis gali sustoti ore, tačiau tai
reikalauja didelių energijos sąnaudų. Kolibriai (vibracinis polėkis) sustojęs vietoje plasnoja 3050 (70) kartų per sek. Čiurlys skrisdamas sunaudoja 1,5 karto, žvirbliniai paukščiai, antys – 3-4
kartus, stambūs paukščiai 6-8 kartus energijos nei tupėdami (Iljičiov, 1982).

2.5. Sklandymas
Sklandymas yra priešprieša plasnojimui. Skirstomas į statinį ir dinaminį plasnojimą.
Statinio sklandymo metu paukštis išnaudoja termosroves. Šiems paukščiams būdingi platūs
sparnai su pirštiškais galais (ereliai, gandrai). Dinaminis sklandymas būdingas jūros paukščiams.
Šiems paukščiams būdingi nusmailėję sparnai. Paukščiai pasinaudoja skirtingomis oro srovėmis
prie vandens ir aukščiau, todėl paukščiai sklando ratais, nuolat pakildami ir nusileisdami
(Iljičiov, 1982).

2.6. Skridimo charakteristika
Skirtingų paukščių rūšių skiriasi skridimo charakteristikos. Gandrai, garniai paprastai
skrenda 30-40 km/h greičiu, smulkūs žvirbliniai paukščiai - 30-60 km/h, sakalai - 65-95 km/h o
čiurliai 120 (150-170) km/h. Puldami savo auką sakalai gali pasiekti 300-360 km/h
greitį.Dauguma paukščių pakyla į 1-3km aukštį. Migracijos metu pakylama į 5-7km., žąsys
pakyla į 8-9km aukštį.
Skridimas gali būti skirstomas (Iljičiov, 1982):
(A) Paieškos skrydis. Skrendama ieškant maisto. Skrendama įvairiame aukštyje virš
žemės paviršiaus, siekiant susirasti maisto; (B) Žvalgybinis skrydis. Skrendama aukštai virš
žemės paviršiaus, žvalgant teritoriją; (C) Tranzitinis skrydis. Tolimųjų perskridimų metui
būdingas skrydis, reikalaujantis didelių energijos sąnaudų; (D) Pabėgimas. Būdingas vištiniams.
Būdingas didelis sparnų sukeltas triukšmas; (E) Perskridimai. Perskridimai iš mitybos į poilsio
vietas, lizdavietes ir pn.; F) Vibracinis-mitybinis. Būdingas kolibriams, kurie išsilaiko ore
vienoje vietoje ieškodami maisto.
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3. ŽINDUOLIŲ JUDĖJIMAS
3.1. Judėjimo tipai
Žinduoliai naudoja įvairias kaulų ir raumenų adaptacijas judėjimui. Įprasčiausios
judėjimo formos yra vaikščiojimas ir bėgimas. Kiti judėjimo tipai yra šokinėjimas ir šuoliavimas,
geriausiai žinomas kengūrų tarpe, tačiau pasitaiko ir graužikų bei kiškiažvėrių tarpe. Dalis
žinduolių yra įpratę gyventi vandenyje, jie jame plaukioja ir nardo. Yra tikrieji vandens
žinduoliai (banginiai) ir sausumos žinduoliai prisitaikę jame gyventi (bebrai). Žinduolių tarpe yra
sklandytojų (voverė skraiduole) ir tikrųjų skrajotojų (šikšnosparnis).

Dalis žinduolių puikiai prisitaikę laipioti į medžius ar uolas. Kiti puikiai rausia urvus ir
juda po žeme. Dauguma žinduolių yra puikiai prisitaikę judėti ir naudoja daugiau nei vieną
judėjimo būdą.

3.2. Vaikščiojimas ir bėgimas
Dauguma žinduolių juda keturiomis kojomis. Greitai judantys žinduoliai yra vadinami
bėgiotojais, lėtai – vaikščiotojais. Dauguma bėgiotojų (pvz. plėšrūnų) remiasi pirštais, o
kanopiniai kanopomis. Dauguma vaikščiotojų judėdami remiasi į pagrindą padais. Žinduolių
maksimalus judėjimo greitis ženkliai skiriasi (žr. lentelę). Priklausomai nuo judėjimo greičio
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žinduoliai gali judėti skirtingai kilnodami kojas (pav.). Bėgiojantys gyvūnai gali judėti šuoliais,
risčia, kilnodami kojas įstrižai ar išilgai kūno.
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Gyvūnams judant yra svarbu: a) stabilumas; b) judėjimo į priekį jėga; c) manevringumas,
d) ištvermė (Hildebrand 1985). Dauguma vaikščiotojų judėdami remiasi į pagrindą padais.
Žinduolių maksimalus judėjimo greitis ženkliai skiriasi (žr. lentelę). Priklausomai nuo judėjimo
greičio žinduoliai gali judėti skirtingai kilnodami kojas (pav.). Biogiojantys gyvūnai gali judėti
šuoliais, risčia, kilnodami kojas įstrižai ar išilgai kūno.

3.3. Šokčiojimas ir šokinėjimas
Šokinėjantys gyvūnai gali remtis keturiomis ar dviem kojomis. Galima išskirti šokčiojimą
(ant žemės) ir šokinėjimą (medžiuose nuo šakos ant šakos). Dauguma įprastai judančių
šokčiojant ar šokinėjant remiasi dviem kojomis. Tokie gyvūnai yra lengvi ir tik keletas kengūrų
sveria iki 90kg. Tokių žinduolių yra pailgėjęs blauzdikaulis. Šokinėjančių gyvūnų prisitaikymai
prie jų judėjo yra tokie: a) kūno svorio centras pastumtas link užpakalio; b) padidėję šlaunikaulių
srities raumenys; c) padidėję dubens kaulai; d) padidėję užpakalinės pėdos; e) ilgesnė uodega
balansavimui.

Gyvūnai

prisitaikę

transformacijomis kaip šokčiojančių.

gyventi

medžiuose

dažnai

pasižymi

panašiomis
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3.4. Plaukiojimas
Gyvūnai gali būti amphibiniai ar vandens. Dauguma žinduolių gyvena šaltesniame nei
kūno temperatūra vandenyje, kas nulemia didesnias odos termoizoliacines savybes. Dažnos kojų
ir uodegos modifikacijos. Gali būti plaukiojamosios plėvelės ar plaukai tarp pirštų (vandeninis
kirstukas). Paprastai judėjimui vandenyje naudojamos kojos, jos juda panašiai kaip sausumoje.
Uodega gali būti suplokštėjusi horizontaliai ar vertikaliai, ar tolygiai pereiti iš kūno (ūdra).
Uodega gali būti naudojama kaip vairas ar judėjimo vandenyje jėgos šaltinis. Vandens žinduoliai
(ruoniai, vėpliai) yra beveik praradę galimybę judėti sausumoje, tuo jie skiriasi nuo jūrinių
žinduolių, kurie niekada neišeina į sausumą. Jūriniai žinduoliai turi labai redukuotą ašinį skeletą.

3.5. Skraidymas ir sklandymas
Šikšnospariniai yra tikrieji skraidytojai. Šikšnosparnių sparnų struktūra yra panaši į
paukščių. Daugumos šikšnosparnių rūšių kūno svoris neviršija 100 g. Sunkesni skraidantys
žinduoliai, paprastai yra mažiau manevringesni nei lengvi, dėl to lengvesni daug dažniau
maitinasi buveinėse, kuriose yra medžių. Šikšnosparnių evoliucija buvo sudėtingesnė nei
žinduolių, nes čia buvo reikalinga tiek skrydžio tiek ir echolokacijos evoliucija. Jos galėjo
išsivystyti skirtingu metu arba tuo kartu. Echolokacija galėjo išsivystyti ultragarsą naudojant
socialiniams gyvūnų signalams. A) ultragarso lokacija galėjo išsivystyti anksčiau nei skraidymas
ir tai galėjo būti naudojama vabzdžių echolokacijai tupint tykojimo vietoje B) Echolokacija
galėjo išsivystyti šikšnosparnių protėviams jau pradėjus sklandyti/skraidyti. Tai padėdavo
šikšnosparniams praskristi tarp kliūčių. C) Echolokacija galėjo išsivystyti tuo pačiu laikotarpiu,
mokantis gyvūnams skraidyti. Echolokacija galėjo išsivystyti ultragarsą naudojant socialiniams

12
gyvūnų signalams, vėliau jį panaudojant orientacijai. D) yra hipotezė, kad vaisėdžiai ir
vabzdžiaėdžiai gyvūnai išsivystė skirtingu metu, bet genetinė informacija to nepatvirtina. E)
Speakman (2000) pasiūlė idėją, kad šikšnosparniai išsivystė iš medžiuose gyvenančių dieninių
vaisėdžių gyvūnų. Šie gyvūnai, dėl dieninių plėšrūnų, evoliucionavo į naktinius. Sklandytojų oda
yra storesnė nei skraidytojų, jie turi odos raukšlę tarp priekinių ir užpakalinių kojų. Įvairiuose
žemynuose sklandantys gyvūnai evoliucionavo paraleliai.
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3.6. Laipiojimas
Laipiojantys gyvūnai naudoja savo priekines ir užpakalines kojas pakilti į viršų virš jų
gyvenamosios buveinės. Laipiojantys gyvūnai susiduria su dviem problemomis: a) jie gali
nukristi žemyn ir susižeisti ar pakliūti plėšrūnams; b) problemos keliaujant nuo šakos ant šakos,
nes tai nėra vientisas kelias. Dauguma laipiojančių gyvūnų turi nagus, kuriais kabinasi į medžio
žievę. Kiti gyvūnai gali sliuogti į medį ar naudotis tiek tuo tiek tuo (žr. pav.). Šie gyvūnai turi
didelės trinties delnus, kas padeda apkabinti medį. Primatai laipiojimui naudoja kibias
pailgėjusias priekines galūnes. Daugumos laipiojančių gyvūnų uodegos yra neproporcingai ilgos
ir senojo pasaulio beždžionės gali jas naudoti kaip papildomą atramos priemonę. Smulkūs
laipiojantys graužikai naudoja uodegą pusiausvyrai palaikyti. Dalies pietų Amerikos primatų
uodega tapo labai grabščiu ilgu įrankiu ir padeda sugriebti šakas
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3.7. Urvų kasimas ir landžiojimas.
Žinduoliai gali būti skirstomi į gyvūnus kasančius urvus, bet gyvenančius paviršiuje ir
tikruosius požemio gyventojus. Urvus žinduoliai gali kasti panaudodami priekines kojas, pirštus,
dantis ir galvą. Atitinkamai naudojamos kūno dalys yra sustiprintos. Darniausiai kasant
naudojamos priekinės kojos, žemei sutrupinti, užpakalinės ją nustumti už gyvūno, kad vėliau
apsisukus jas būtų galima išstumti iš urvo. Žemę trupinančių dantimis žandikauliai yra labai
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stiprūs, yra aprašytas atvejis kai auksinis kurmis (Bateman 1958), sveriantis

60 g. traukė

įsikabinęs dantimis 9 kg sveriančią lėkštę. Po žeme gyvenančių žinduolių tarpe yra dažni
morfologiniai ir anatomiai pokyčiai: skeleto, jutimų, sumažėja organizmo energijos apykaita,
mitybos įpročiai ir dauguma atvejų gyvūnai gyvena pavieniui.
Dauguma sausumos žinduolių kasa urvus ir juose praleidžia dalį savo gyvenimo. Jie
naudojami veisimosi metu, praleisti nepalankų metų laiką ar tiesiog blogu oru, nakvynei ir
maistui sandėliuoti. Gali būti vasariniai ir žieminiai urvai. Urvai gali būti naudojami daug metų,
apleidžiami ir vėl apgyvendinami. Kasami tam tikrose vietose. Kolonijos.

17

4. PAUKŠČIŲ MITYBOS EKOLOGIJA
4.1. Mitybos vietos
Maitindamiesi

paukščiai

susiduria

su

panašiomis, kaip ir uogautojai, problemomis: kiek
laiko reikia rinkti uogas nuo vieno krūmo ir kada
reikia ieškoti kito. Kai ateinate prie krūmo
pradžioje būna daug uogų ir jas sekasi greitai
rinkti. Vėliau jų mažėja ir ilgėja rinkimo laikas.
Kuriuo metu reikia palikti nurinktą krūmą? Jei
aptiksite kitą gerą krūmą vėl rinkimo greitis
paspartės, tačiau norint jį surasti reikia tam tikrų
laiko sąnaudų.

1 pav. (a) Hipotetinė buveinė, kurioje yra tam tikras
skaičius mitybai tinkamų buveinių. (b) Surasto
maisto kiekio buveinėje apskaičiavimas. Paukštis
turi praleisti tam tikrą laiką keliaudamas tarp
fragmentų. Atvykus į fragmentą pradžioje
individas maistą renka greitai, tačiau ši kreivė
tolygiai leidžiasi žemyn. Paukštis turi nuspręsti
kuriame taške verta palikti fragmentą ir ieškoti
kito. Jis pavaizduotas optimumo taške. (c)
Parodyta, kada paukštis turi palikti fragmentą.
Buveinės viduje yra fragmentų turinčių
turtingesnius ir mažiau turtingus išteklius.
Paukštis turi palikti fragmentą, kai mitybos
dažnis nukrenta žemiau tikėtino. Geruose
fragmentuose tam prireikia daugiau laiko,
bloguose – mažiau (Charnov, 1976, Perrins ir
Birkhead, 1983)

Paukštis įvertina vidutinius prieš tai aplankytų vietų maisto išteklius ir lygina juos su
esančiais faktinėje mitybos vietoje. Kai mitybos ištekliai konkrečioje vietoje sumažėja iki
vidutinio visos aplinkos paukštis pradeda ieškoti kito mitybos objektų susitelkimo (1 pav.). Tam,
kad ši teorija būtų reali paukščio gyvenime, jam reikia palyginti daug žinoti apie aplinką,
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optimalias mitybos vietas ir keliavimo atstumą. Šiai teorijai patikrinti buvo atlikta daug įvairų
bandymų: tiek laboratorinėmis tiek ir natūraliomis sąlygomis (2 pav.).
Cowie (1977) atliko eksperimentą maitindamas didžiąsias zyles lervomis, paslėptomis
pjuvenų indeliuose. Eksperimentas patvirtino, kad paukščių sugaištamas laikas ilgėja, kaip
nurodyta paveikslėlyje. Mokslininkas padarė dvi išvadas: 1) didėjant maisto išteklių kiekiui
laikas, praleistas vienoje vietoje trumpėja, maisto paieškos laikui laikas praleistas vienoje vietoje
trumpėja. 2) didėjant atstumui tarp mitybos vietų laikas praleistas vienoje vietoje ilgėja (3 pav.).

2 pav. Optimalaus mitybos laiko modelis numato, teigiamą ryšį tarp laiko praleisto fragmente ir laiko
tarp grobio pagavimo. Tai galima pamatyti lyginant hipotetines (a) ir (b) kreives. Optimalus mitybos
periodas yra trumpesnis, kai pagauto grobio kiekis yra didesnis (a) nei esant mažesniam pagauto
grobio kiekiui (b). (c) pateikiama 6 didžiųjų zylių stebėjimas (Cowie 1977), nustatyta teigiama
priklausomybė tarp laiko praleisto fragmente ir laiko tarpo tarp maitinimosi dažnio (iš Krebs ir
Cowie 1976)

4.2. Mitybos objektai ir jų pasirinkimas
Būdamas mitybos vietoje paukštis turi nuspręsti, kokį maistą pasirinkti. Optimalios
mitybos modelis prognozuoja, kad bus pasirenkamas prieinamiausias maistas, siekiant sumažinti
energijos kaštus. Kiekvienas maisto tipas turi tam tikrą mitybinę vertę. Šio maisto vertė
dažniausiai išreiškiama, kiek energijos gyvūnas gavo:
E1
,
S1 + H 1

kur E1 – energija, kuri gaunama sulesus mitybos objektą,
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S1 – paieškos laikas,
H1 – sulesimo laikas.
Daugiausiai energijos bus gaunama, jei paieškos laikas bus lygus 0.
Paukštis turi galimybę pasirinkti sulesamo maisto tipą. Priklausomai nuo santykio jis jį
pasirinks. E2 gali būti pvz. mažesnis maistas, todėl: E1 bus naudingiau lesti.
E1
E
> 2 .
H1 H 2

3 pav. Grafinis modelis, kuris pateikia
apskaičiuotą optimalų didžiųjų zylių laiką
praleistą kiekviename iš fragmentų, (a) kuriame
perskridimų laikas 5 sek. Ir (b) perskridimų
laikas 20 sek. Laikas, kurį turėtų praleisti
paukštis fragmente apskaičiuotas vertikalia
linija. Nustatyta vertė, parodyta rodykle yra arti
teoriškai apskaičiuotos (iš Perrins ir Birkhead,
1983)

Apsisprendimas, kokį lesalą lesti. Klausimas, ar radus maisto jį sulesti ar ieškoti
vertingesnių yra kiek kitoniškas. Jei maistas 2 yra mažiau maistingas, tada ar jis bus sulestas
priklauso nuo laiko sąnaudų, reikalingų surasti vertingesnį maisto šaltinį. Jei vertingesni maisto
šaltiniai yra išsimėtę, tada lesamas ir maistas 2.

20
E2
E1
>
H 2 S1 + H 1

energija sulesus maistą 2 > atmetus maistą 2 ir suradus
vertingesnį maistą 1 (MacArthur, 1972; Houston, 1980;
Perrins ir Birkhead, 1983).

5 pav. Centrinis mitybos vietos modelis. (a) Kreivė c rodo
mažėjantį bendrą surenkamo maisto kiekį, didėjantį ilgėjant
periodui praleistam fragmente. (b) hipotetinis pavyzdys, kai
skridimo laikas yra trumpas (T1). L rodo optimalų mitybos laiką
fragmente, kuris esant didesniam skridimo iki fragmento laikui
yra didesnis (L2) (iš Orians, 1980)

4.3. Mitybos aktyvumo centrai
Įsivaizduokime, kad suaugę paukščiai maitina jauniklius lizde. Kiekvieną kartą suradus maisto
tenka vėl sugrįžti į tą pačią vietą. Intuityviai galima spręsti, kad juo didesnis atstumas, tuo
didesnis ir gabenamo maisto kiekis. Modelis pateikiamas 4 pav. Energijos kiekis mažėja didinant
vienu kartu gabenamo maisto kiekį. Tačiau tarkime tokiam paukščiui, kaip musinukė, gaudant
vabzdžius snape vietos lieka vis mažiau ir mažiau, atitinkamai tampa sunkiau sugauti papildomą
grobį. Didėjant atstumui optimalus laikas praleistas maitinimosi vietoje didėja. Didėja ir
gabenamo maisto kiekis.
Detalus šio dėsningumo tyrimas buvo atliekamas Bryant ir Turner (1982) su langinėmis
kregždėmis (5 pav.). Langinės kregždės juo toliau ieško maisto nuo lizdo tuo daugiau gabena
maisto jaunikliams.
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5 pav. Langinių kregždžių
surinktas
maisto
kiekis
fragmente (iš
iš Byrant ir
Turner, 1982)
Turner,

Pavienis ir grupinis maitinimasis
Maždaug pusė paukščių maitinasi pulkais eksploatuodami susitelkusius maisto šaltinius,
daugiausiai vaisius ir sėklas, o pavieniui daugiausiai maitinasi gyvūnai mintantys gyvūniniu
maistu (Lack, 1968). Reikėtų pažymėti, kad dauguma veiksnių nulėmusių grupinę mitybą yra
panašūs, kaip ir pasirenkant kolonijinį gyvenimo būda ir 99% paukščių, kurie maitinasi pavieniui
yra teritorinės rūšys, o 26% kurie maitinasi grupėmis yra kolonijiniai (Lack, 1968).
Pagrindiniai grupinio maitinimosi privalumai yra šie (Perrins ir Birkhead, 1983):
1. Pagauna sunkiai pagaunamą grobį. Kooperatyvinis maitinimosi būdas yra gan plačiai
paplitęs tarp žinduolių, bet palyginti retas tarp paukščių. Geriausiai aprašytas pelikanų
kolektyvinis maitinimasis. Kai paukščių grupė aptinka žuvų jie išsidėsto pusračiu ir
sinchroniškai panardina galvas ir gaudo žuvis. Tai padidina pagautos žuvies kiekį. Panaši
technika taip pat buvo stebėta tarp kormoranų ir dančiasnapių.
2. Išbaido grobį. Buvo pastebėta, kad nedideli vabzdžialesiai maitindamiesi pulkais išbaido
vabzdžius iš tankmės ir juos lengviau sumedžioja. Kregždės ir galvijų garniai pastoviai
maitinasi greta galvijų, gaudydami jų pabaidytus vabzdžius.
3. Efektyvus atsinaujinančių išteklių naudojimas, optimalus pakartotinio maitinimosi laikas.
Cody (1971) pateikė hipotezę, kad vienas iš grupinio maitinimosi privalumų yra tai, kad
taip paukščiai išvengia galimybių apsilankyti neseniai išeksploatuotose vietose. Tokia
elgsena pasižymi paukščiai, kurie maitinasi teritoriškai neginamose vietose. Paprastosios
berniklės ieškodamos maisto žiemojimo vietose sugrįžta į tas pačias vietas kas 4 d. Šis
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laiko tarpas buvo pakankamas naujiems želmenims atželti. Juolab, kad žąsų lankymasis
stimuliavo želmenų augimą dėl gausių išmatų, kurios yra daug azoto.
4. Pamėgdžiojantis maitinimasis (keršuliai, didžiosios zylės). Mažiau patyrę individai
pamėgdžioja kitų paukščių mitybini elgseną ir suranda daugiau maisto.
5. Informaciniai centrai (kolonijos ir grupinio poilsio vietos). Paukščiai susibūrimo vietose
keičiasi informacija ir yra žinoma atvejų (garniai), kai dienos eigoje paukščiai keisdavo
savo mitybos vietas priklausomai nuo kitų grupės narių sėkmės.
6. Esant grupės viduje sumažėja rizika būti sumedžiotam plėšrūno.
7. Padidėja ankstyvo signalizavimo galimybės. Kenward (1978) atliko bandymą. Stebėdavo
keršulių reakciją į dresiruoto vištvanagio pasirodymą. Nustatyta, kad didesnės grupės iš
didesnio atstumo pastebėdavo pasirodantį plėšrūną.
8. Esant daugiau individų sumažėja šansų būti pagautam
9. Didesniuose susibūrimuose sumažėja individo skiriamų pastangų kiekis. Bertram (1980)
nustatė, kad didėjant stručių būriui atskiri paukščiai skiria mažiau dėmesio apsaugai, nors
bendras budrumo lygis padidėja (6 pav.). Grupėse esantys paukščiai gali daugiau dėmesio
skirti mitybai ir taip pagerinti energetinį balansą.
10. Esant didesniam aukų kiekiui plėšrūnui lengviau susimaišyti ar pasimesti nepagaunant nė
vienos iš jų.

6 pav. Stručių budėjimo laikas. Didėjant stručių
grupei mažėja laikas, kurį kiekvienas paukštis turi
praleisti budėdamas, bet bendras budėjimo laikas
didėja. Stručiai būriuodamiesi pasiekia du
privalumus: (a) padidėja bendras budrumo
lygmuo ir mažiau reikia įdėti pastangų kiekvienam
iš grupės narių (iš Bertram, 1983)
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7 pav. Baltosios kielės elgsenos
lankstumas, priklausomai nuo
maisto
prieinamumo.
Chiromidų
lervos
yra
prieinamos visą dieną, bet
renkamos tik tada, kai nėra
Scatophaga
lervų,
mėgstamiausio maisto (Davies,
1977)

Dauguma pavieniui maisto ieškančių paukščių maitinasi bestuburiais ar stuburiniais, kurie
yra jautrūs trikdymui. Yra rūšių, kurios keičia savo maitinimosi įpročius priklausomai nuo
mitybos objektų. Geras pavyzdys yra baltoji kielė (7 pav.) maisto ieškanti pakrantėse.
Vidurdienį kai aktyviai skraido Scatophaga paukščiai gaudo juos pavieniui. Esant vėsesniam
orui baltosios kielės maitinasi chironomidų lervomis, gyvenančiomis dirvoje ir dažnai maisto
ieško grupėmis (Davies, 1977; Perrins ir Berkhead, 1983).
Grupinis maitinimasis turi ir trūkumų. Didžiausias yra konkurencija dėl maisto. Ji gali
pasireikšti keletu aspektų (Goss-Custard, 1980; Perrins ir Birkhead, 1983):
1. Vidrūšinė kova ir maisto vogimas. Stručiai, kurie vagia maistą sumažina maisto paieškos
energetinius kaštus. Dažniausiai vagia dominuojantys individai.
2. Tarprūšinis maisto pasisavinimas (kleptoparazitizmas). Pempės nukenčia nuo kirų, o kirai
nuo plėšikų.
3. Grobis išbaidomas. Maisto ieškantys raudonkojai tulikai dažnai lemia dumblo paviršiuje
esančių lervų pasislėpimą keletui minučių.
Kadangi yra teigiami ir neigiami veiksniai galimos trys išeitys (Perrins ir Birkhead, 1983):
1. Optimalus būrio tankumas išsprendžia konkurencijos ir apsaugos prieš plėšrūnus dilemą.
2. Gali būti optimalus paros laikas, kurio metu maisto palankiau ieškoti kartu ir atskirai.
3. Galima apskaičiuoti optimalų būrio dydį (8 pav.). Didėjant plėšrūnų pavojui optimalus
pulko dydis didėja.
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8 pav. Optimalaus pulko dydžio modelis. (a) modelis
rodo, jog didėjant pulko dydžiui mažėja laikas skirtas
budėjimui, bet didėja laikas skirtas tarpusavio kovoms.
Optimalus pulko dydis yra tada, kai daugiausiai laiko
skiriama mitybai. (b) eksperimentiškai padidintas
stebėjimo laikas po vanago pasirodymo. Po šio įvykio
optimalus pulko dydis pasistūmė į dešinę (iš Carco ir kt.
1980)

4.4. Maisto resursai paukščių gildijose
Resursai ir jų naudojimas
Paukščių bendrijose didelis rūšių skaičius aptinkamas tose pačiose vietose. Geras
pavyzdys yra zylės. Lack (1971) nustatė tokius skirtumus tarp rūšių. Juodoji zylė daugiausiai
maitinasi ant ąžuolo ir uosio šakų. Kiek didesnė šiaurinė pilkoji zylė daugiausiai maisto ieško
beržų ir alksnių lajoje ir vengia ąžuolų. Mėlynoji zylė maitinasi daugiausiai ąžuoluose, jų
viršūnėse ir lajose. Daugiausiai sulesa mažo maisto. Pilkoji zylė daugiausiai maitinasi lajos
ąžuolų apatinėje dalyje ir sulesa palyginti daug augalinio maisto. Galiausiai didžioji zylė
daugiausiai maisto ieško ant žemės ir lajos šakų apatinėje dalyje. Dauguma jos sulesamų sėklų
yra didelės, be to sulesama daug sėklų (9 pav.). Be to Lietuvoje paukščių pulkeliuose dažnai
stebimas didysis genys, lipustis ir bukutis, kurie nekonkuruoja su aukščiu išvardintomis rūšimis.
Lack’o nuomone mitybos objektų ir mitybos vietų pasiskirstymas leidžia visoms rūšims
egzistuoti greta. Yra nustatyta, kad mitybos pobūdis kinta priklausomai ir nuo sezono bei
geografinės vietos. Taip atsitinka, kad kiekvienoje vietoje susidaro originalios vietinių paukščių
bendrijos ir priklausomai nuo rūšinės sudėties skiriasi ir mitybos įpročiai. Tačiau nustatyta, kad
ekologinių nišų skaičius yra ribotas ir tai riboja rūšių kiekį bendrijoje.
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9 pav. Penkių zylių rūšių maitinimosi
vietos žiemą (kairėje) ir vasarą (centre).
Dešinėje parodytas mitybos objektų dydis
(iš Lack, 1971)

.

5. ŽINDUOLIŲ MITYBOS EKOLOGIJA
5.1. Žinduolių virškinimas
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Tačiau žolėdžių,

ypač

Atrajotojų skrandis

atrajotojų (dykaragių, elnių), jis labai sudėtingas. Atrajotojų

skrandis iš 4 kamerų: didžiojo prieskrandžio (rumen), tinklainio

(reticulum), knygenų

(omasus) ir šliužo (abomasus). Pirmosios trys kameros sudaro prieskrandinę dalį. Jos išklotos
daugiasluoksniu epiteliu, nes susiformavo labai išsiplėtus stemplės galinei daliai, todėl jose
nėra fermentus
patenka į didįjį

gaminančių liaukų. Beveik nesukramtytas gausiai seilėtas žolinis maistas
prieskrandį

bei

tinklainį. Cia atmirksta ir esanti

mikroorganizmų skaidoma į paprastesnius

jame

celiuliozė

angliavandenius. Taip apdorotas maistas iš

tinklainio porcijomis atryjamas ir dar kartą pertrinamas dantimis. Vėl nurytas jis patenka į
knygenas, čia sutirštėja ir slenka į tikrąjį skrandį — šliužą. Jame pradedamas virškinti, nes tik
čia yra liaukų, gaminančių druskos rūgštį ir pepsiną.

Stemplė

Didysis prieskrandis

Knygenos

Šliužas
8 Tinklainis
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5.2. Žinduolių mitybos tipai: VABZDŽIAĖDŽIAI
Žinduoliai, kurie ėda vabzdžius ar kitus smulkius nariuotakojus, kirmėles ir kt. yra
vadinami vabzdžiaėdžiais. Vabzdžiaėdžiai gyvūnai yra žinomi nuo Triaso laikų, kai jie
reprezentavo primityvią eurifagų gyvūnų užimamą nišą. Šiuo metu vabzdžiaėdžiai gyvūnai yra
pasiskirstę

7

būriuose,

Lietuvoje

aptinkami ežiai, kirstukai, kurmiai,
šikšnosparniai. Daugelyje kitų būrių
taip

pat

pasitaiko

vabzdžiaėdžių

gyvūnų. Tipiškų vabzdžiaėdžių gyvūnų
dantims yra būdingi kūgio formos aštrūs
dantys

kietam

traiškyti.

chitino

Dažnai

sluoksniui

priekinis

apatinis

dantys yra pastumtas į priekį ir viršų,
viršutinio priekinio danties susidaro
papildomas

kūgis

(11.12

pav.).

Priekiniai dantys naudojami grobiui
Kadangi vabzdžiaėdžiai gyvūnai suėda

28
minimalų kiekį skaidulingo augalinio maisto, prailginta fermentacija nėra reikalinga, jų
virškinamasis traktas yra labai trumpas, be to dauguma gyvūnų neturi aklosios žarnos (žr pav.
kairėje).iškr
Oro vabzdžiaėdžiai gyvūnai. Oro vabzdžiaėdžiai gyvūnai maitinasi
labai turtingose maisto ištekliais ekologinėse nišose. Dėl to jie užima
ekologines nišas beveik visame pasaulyje ir jų rūšių įvairovė yra labai didelė.
Visi šikšnosparniai aptinkami į šiaurę nuo 38° ir į pietus nuo 40° yra
vabzdžiaėdžiai.

Vabzdiaėdžiai

yra

labai

rajūs,

vaikus

maitinanti

šikšnosparnio patelė gali suėsti tiek pat maisto kiek ir pati sveria (Kurta et al.
1990). Šikšnosparniai pasižymi mitybos įichards 1990, Strahan 1995) vairove
ir rūšys gali būti skirstomos į keletą gildijų renkančius vabzdžius nuo žemės
paviršiaus, lajų (Richards 1990, Strahan 1995) ar gaudančių juos miško
atvirose vietose, virš vandens, aukščiau miško medžių lajų (Findley 1993;
Nowak 1994). Gali būti išskirti šikšnosparniai, kurie maitinasi skraidančiais
vabalais ir turi tvirtesnius žandikaulius ir didesnius dantis ir drugiais, kurių
žandikauliai yra silpnesni bei dantys mažesni. Šiaip ar taip dauguma šikšnosparnių yra
generalistai mintantys įvairiais vabzdžiais.
Sausumos vabzdžiaėdžiai. Kai kurie sausumos vabzdžiaėdžiai turi nuodų leukas, kurios į
aukos kūną patenka per pirmo priekinio apatinio danties išgaubimą. Šių nuodų ekstraktas
paveikia nervus, kvėpavimą ir kraujagysles, ko pasėkoje organizmas yra paraližuojamas ir miršta
(Lawrence 1945). Kitų rūšių nuodai aukas paraližuoja ir jos kurį laiką gali „laukti“ savo eilės.
Didelė vabzdžiaėdžių grupė maitinasi skruzdėlėmis. Dauguma jų turi redukuotą dantų skaičių, o
liežuvis yra ilgas virvės formos, su juo skruzdėlės ar termitai yra iškrapštomi iš gilių siaurų urvų.

5.3. Žinduolių mitybos tipai: PLĖŠRŪNAI
Plėšrūnai maitinasi mėsa ir jiems dažniausiai priskiriami
plėšrūnų būrio gyvūnai. Plėšrūnai pasižymi skirtingais mitybos tipais,
diferencijuota dantų sistema ir dantų morfologija, ir apima tikruosius
mėsėdžius su dideliais iltiniais dantimis (kačių šeimos gyvūnai) bei
gyvūnus su gerai išvystytais krūminių dantų trinamaisiais paviršiais.
Žinduoliai maitinasi lengviau virškinamu maistu nei žolėdžiai, todėl jų
žarnynas yra trumpas, o akloji žarna nedidelė ar jos visai nėra (žr pav.
kairėje). Dauguma plėšrūnų pasižymi stipriomis kaukolėmis, bei
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dantimis, ypač iltiniais ir priekiniais, skirtais auką nužudyti bei sudraskyti.
Sausumos plėšrūnai. Dauguma kiauninių žvėrelių yra sausumos plėšrūnai turintys
specializuotą žudymo techniką. Ilgauodegė žebenkštis (Mustela frenata), gyvenanti šiaurės
Amerikoje, savo aukas nužudo staigiai įkasdama į kaukolės pagrindą arba sužalodama jungo
veną. Tai pažeidžia smegenis, tada širdį, plaučius ir galiausiai likusią kūno dalį. Katiniai gyvūnai
yra gerai prisitaikę gaudyti aukas. Turi labai jautrią uoslę ir klausą. Akys yra santykinai didelės ir
jų vieta kaukolėje leidžia naudotis binokuliarinio matymo privalumais. Ilgos vibrisės naudingos
maitinantis tamsiu paros metu. Dideli iltiniai dantys padeda lengvai nužudyti ir suplėšyti auką, o
šiurkštus liežuvis – laikyti auką ar numėzdrinti kaulus (Van Valkenburg 1989; Pierce et al 2000).
Šuniniai yra inteligentiški medžiotojai, socialiai organizuoti ir gerai prisitaikantys prie
aplinkos. Maži ar vidutinio dydžio šuniai medžioja poromis ar pavieniui, o dideli sudaro didelias
gaujas bei kelia grėsmę didesniems nei patys plėšrūnai gyvūnams.
Skiriasi plėšrūnų ir žolėdžių gyvūnų apatinio žandikaulio raumenys. Plėšrūnams yra
svarbu perkąsti ir nešti auką, dėl to svarbu stipriai
sukąsti žandikaulio priekyje. Atrajotojams yra
svarbūs

atrajojantys

žandikaulio

judesiai

(horizontalūs) dėl to išsivystę kiti raumenys.
Oro plėšrūnai. Dalis šikšnosparnių maitinasi
smulkiais

stuburiniais

gyvūnais:

graužikais,

paukščiais, varlėmis, smulkiomis žuvimis ar net
kitais

šikšnosparniais.

Kaip

minėta

aukščiau

šikšnosparniams didelę įtaką turi kaukolės ir dantų
forma.

Pvz.

spectrum),
šikšnosparnis,

Netikrasis

vampyras

didžiausias
turi

naujojo

stiprius

iltinius

(Vampyrum
pasaulio
dantis,

o

kerpančio tipo krūminiai dantys puikiai pritaikyti
traiškyti kaulus bei mėsą. Jis minta paukščiais,
šikšnosparniais, graužikais ir vaisiais (Gardner
1977). Krauju mintantys gyvūnai yra vadinami
sanguinivoriais. Yra trys rūšys šikšnosparnių,
paplitusių nuo Meksikos iki Argentinos (6.7 pav.).
Morfologiškai jie yra prisitaikę misti krauju: (a)
sutrumpėjęs snukis su padidėjusiais viršutinio
žandikaulio

priekiniais

ir

iltiniais

peiliškais
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dantimis, leidžiančiais geriau pradrėksti odą; (b) dalis šoninių dantų labai redukavęsi; (c)
liežuvio šonuose yra tarsi du grioveliai tekėti kraujui; (d) skrandis yra ilgas ir vamzdinis, galintis
išsiplėsti, kad laikytų didelį kiekį kraujo; (e) plonosios žarnos yra dvigubai ilgesnės nei skrandis,
plonasienės.(f) inkstai turi dideles išskyrimo galimybes (McFarland ir Wimsatt 1969). Taip pat
žastikauliai ir priekinės galūnės yra labai išsivystę. Seilėse yra nuskausminančių priedų. Skrandis
daugiau skirtas ne virškinti, o pašalinti vandens perteklių iš kraujo.
Vandens plėšrūnai.

5.4. Žinduolių mitybos tipai: ŽOLEĖDŽIAI
Žolėdžiai maitinasi žaliosiomis augalų dalimis. Išgauti energiją iš augalų yra sunku, nes
augalinis maistas sunkiai virškinamas. Gyvūnus galima skirtyti į besiganančius žoleėdžius ir
graužikus. Žoleėdžiai gyvūnai adaptavosi prie tokio gyvenimo būdo. Dažnai iltys yra redukavęsi
ar jų visai nėra, o stambūs krūminiai dantys pritaikyti maisto trynimui ir smulkinimui. Graužikai
charakterizuojami pora nuolat augančių priekinių dantų abiejuose žandikauliuose. Kadangi
iltinių dantų nėra, tarp priekinių ir krūminių dantų yra tarpas. Žinduoliai neturi fermento
skaidančio celiuliozę, tad tai daro mikroorganizmai. Mikroorganizmai celiuliozę paverčia
riebiosiomis rūgštimis ir cukrumi, kuriuos jau gali įsisavinti gyvūnas. Jauni gyvūnai tokių
mikroorganizmų neturi, todėl kiškių jaunikliai suėda motinos fekalijas. Pas žinduolius išsivystė
dvi fermentacijos sistemos: prekinės (foregut) ar užpakalinės (hindgut) fermentacijos.

Virškinimo efektyvumas
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Priekinė (atrajotojų) fermentacija.
Stemplė

Didysis prieskrandis

Būdinga

žirafoms,

kupranugariams,

antilopėms, elniniams ir galvijams, bei

Knygenos

kengūroms
skrandis

ir
iš

prieskrandžio

kolobusams.
4

kamerų:
(rumen),

Atrajotojų
didžiojo
tinklainio

(reticulum), knygenų (omasus) ir šliužo
Šliužas
8 Tinklainis

(abomasus). Pirmosios trys kameros sudaro
prieskrandinę

dalį.

Jos

išklotos

daugiasluoksniu epiteliu, nes susiformavo labai išsiplėtus stemplės galinei daliai, todėl jose nėra
fermentus gaminančių liaukų. Beveik nesukramtytas gausiai seilėtas žolinis maistas patenka į
didįjį prieskrandį bei

tinklainį. Čia atmirksta ir esanti jame celiuliozė

mikroorganizmų

skaidoma į paprastesnius angliavandenius. Taip apdorotas maistas iš tinklainio porcijomis
atryjamas ir dar kartą pertrinamas dantimis. Vėl nurytas jis patenka į knygenas, čia sutirštėja ir
slenka į tikrąjį skrandį — šliužą. Jame pradedamas virškinti, nes tik čia yra liaukų, gaminančių
druskos rūgštį ir pepsiną.
Užpakalinė (aklosios žarnos) fermentacija. Turintys vienkamerį skrandį fermentacijos
procesus vykdo gerai išvystytoje aklojoje žarnoje. Būdinga arkliams, tapyrams, drambliams,
kiškiams ir graužikams. Fermentacija vyksta aklojoje žarnoje ir storosiose žarnose.
Abi virškinimo sistemos turi privalumų ir trūkumų. Atrajotojų virškinimo sistema yra
labai efektyvi, nes mikroorganizmai suskaido celiuliozę iki maistas pasiekia šliužą. Aklosios
žarnos fermentacija yra kiek komplikuota, nes mikroorganizmus pasiekia jau apvirškintas,
rūgštus maistas, dėl rūgščių turintis neigiamą poveikį. Taip pat skrandyje mikroorganizmai gali
neutralizuoti daug pavojingų alkaloidų, kuriuos užpakalinės fermentacijos vykdytojai įsisavina.
Pro sudėtingą skrandį maistas slenka daug lėčiau, dėl to atrajotojai gali valgyt daug mažiau
maisto nei užpakaliniai fermenteriai.
Atrajotojai maitinasi normaliomis sąlygomis , o aklosios žarnos fermenteriai mėgsta
turtingas maisto ištekliais vietas. Atrajotojams taip pat yra didelis privalumas tai, kad jie gali
greitai prisikimšti skrandį, o paskui saugioje vietoje atrajoti ir jį virškinti. Teritorijose, kur
trūksta maisto, bet jis yra kaloringas (šiaurės tundra) geriau išgyvena atrajotojai. Įsisavinant
daugiau augalinio maisto su juo į organizmą patenka ir vanduo, tad aklosios žarnos fermenteriai
gali išgyventi beveik be vandens gėrimo.
Graužikai. Kaip ir visi žoleėdžiai susiduria su sunkiai virškinamo augalinio maisto
įsisavinimo problema. Graužikai turi vienkamerį skrandį, palyginti trumpas plonąsias žarnas,
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tačiau akloji žarna susideda iš daugybės spiralių, kuriame vyksta fermentacija. Graužikų
paprastai yra gerai išsivystę priekiniai dantys, tačiau ilčių paprastai nebūna, dėl to susidaro tarpas
tarp priekinių ir krūminių dantų (diastema). Labiausiai išsivystę apatinio žandikaulio raumenys
atsakingi už žandikaulio judinimą pirmyn-atgal.
Kaprofagija. Kadangi graužikai ir kiškininiai žvėreliai celiuliozę skaido aklojoje žaroje ir
medžiagų apykaita yra greita, organizmas įsisavina nedaug preinamų medžiagų. Kaip to pasekmė
pas graužikus, kiškinius ir kelėtoje kitų būrių išsivystė koprofagija. Mikrobiologinės
fermentacijos metu susidaro vitaminas B, kaip ir kai kurios mineralinės medžiagos. Kad jas
įsisavinti žvėrelis suėda savo fekalijas. Jos paprastai būna minkštos, gleivėtos, juodos. Antrinės
fekalijos yra kietos, jos susidaro dar kartą suvirškinus pirmines. Atliekant bandymus su
žiurkėmis nustatyta, kad neleidžiant joms įsisavinti pirminių fekalijų, žiurkių augimas sumažėja
15-25%. Kalnų bebras (Aplodonta rufa) pirminius fekus gali kuriam tai laikui pasidėti į tam
skirtą kamerą urve. Kaprofagija taip pat buvo nustatyta 9 kirstukų rūšims. Ji naudinga tuo, kad
gyvūnas gali sumažinti surenkamo maisto kiekį ir reikiamus maistmedžiagus įsisavinti geriau
suvirškinant maistą.
Mitybinės žolėdžių specializacijos: grudėdžiai, Lampėdžiai, vaisėdžiai, nektaru
mintantys, gumėdžiai ir grybėdžiai

Virškinimo efektyvumas
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5.5. Žinduolių mitybos tipai: VISAĖDŽIAI
Dauguma žinduolių yra visaėdžiai. Kiekviename žinduolių būryje jų pasitaiko. Dantų
sistema pritaikyta įvairiam maistui rinkti. Dantų paviršius paprastai su nedideliais kauburiais,
pritaikytas maistui traiškyti. Skrandis paprastai vienkameris, plonosios žarnos ilgos, o akloji
menkai išsivysčiusi.

5.6. Žinduolių mitybos strategija
Optimalios mitybos modelis analizuoja dviejų veiksnių: sąnaudų ir naudos įtaką mitybai.
Stephen ir Krebs 1986 nurodė, kad optimalios mitybos modelis apima tris aspektus: (a)
sprendimai, kuriuos gyvūnas priima maitinimosi metu. Ar jis turi ėsti konkretų maistą? Ar jis turi
laukti vienoje vietoje ar sėlinti ? (b) nauda. Kaip ją maksimizuoti; (c) Techniniai klausimai:
kokio dydžio auką galima panešti, kokio storio vaisio luobelę gali gyvūnas prakąsti?
Du pagrindiniai dalykai apsprendžiantys mitybą yra kalorijos ir laikas. Taip pat labai
svarbu rizika pakliūti plėšrūnams į nagus.
Ribinės mitybos teorija. Kitas medelis yra izoliatų modelis. Ši teorija susijusi su
sprendimu, kada palikti mitybos vietą ir ieškoti naujos. Paliekama mitybos vieta tada, kai
gyvūnas nusprendžia, jog senoje vietoje maisto paieškos užtruks ilgiau nei naujos vietos paieška.
Pagrindinis klausimas kada gyvūnas turi palikti mitybos vietą ir ieškoti naujos.

5.7. Maisto atsargos
Dalis žinduolių kaupia maisto atsargas, kad galėtų jas vėliau panaudoti savo mityboje.
Maisto atsargų slėpimas, vieta, maisto tipas, laikas ir kaip maistas yra naudojamas skiriasi tarp
gyvūnų. Dauguma žinduolių rūšių darančių maisto atsargas priklauso graužikams ir plėšriesiems.
Europiniai kurmiai sužaloja bestuburių galvos smegenų segmentą. Iš plėšrūnų šuniniai užkasa
maistą; katiniai ir lokiniai maistą slepia ne iškastoje duobėje, bet apkasa jį; kiauniniai slepia jį
savo gyvenamosiose urveliuose, o hienos gali jį slėpti skandindamos vandenyje.
Daug graužikų rūšių daro maisto atsargas.

34

6. VEISIMOSI EKOLOGIJA
Veisimosi sezonas apibrėžiamas, kaip laikotarpis, kurio metu paukščiai deda kiaušinius,
peri ir rūpinasi jaunikliais. Veisimosi laikotarpio pradžia – laikas, kai patelė padeda pirmą
kiaušinį. Paprastai apskaičiuojamas pirmosios vados kiaušinių dėjimo laiko vidurkis ir
nekreipiamas dėmesys į antrosios ar pakartotinės dėties egzistavimą.

6.1. Veisimosi laikas: pagrindiniai ir antriniai veiksniai
Veisimosi laikas išsivystė natūralios atrankos metu, tikėtina maksimizuojant jauniklių
skaičių. Lack (1954) pasiūlė hipotezę, kad paukščiai deda kiaušinius, kai maisto ištekliai yra
didžiausi, nes tai teigiamai veikia jauniklius. Ši hipotezė vėliau buvo patvirtinta visa eile tyrimų
ir eksperimentų, bet kaip pasirodė, dažniausiai ji yra pernelyg paprasta, kad paaiškintų visas
paukščių veisimosi ypatybes.
Natūrali atranka stipriai palaiko individus, kurie peri didžiausio maisto gausos laikotarpiu.
Šis veiksnys gali būti laikomas pagrindiniu pasirenkant veisimosi periodą. Pagrindiniais
veiksniais yra laikomi tie, kurie tiesiogiai evoliucijos eigoje veikia veisimosi periodą.
Beje, norint, kad jaunikliai augtų maisto didžiausios gausos laikotarpiu pora turi pradėti
veistis anksčiau. Pvz. juodajam strazdui prireikia 3 sav. laikotarpio nuo kiaušinių dėjimo
pradžios iki išsiris jaunikliai. Kitoms rūšims šis laikotarpis dar didesnis, net iki 2 mėn. Dar
daugiau laiko reikia patelei pasiruošti veisimuisi. Dėl šių priežasčių paukščiams sunku
vadovaujantis vien tik pagrindiniais veiksniais nuspręsti, kada jiems pradėti dėti kiaušinius. Jie
paprastai turi remtis, kitais veiksniais, pvz. dienos ilgiu, nustatant veisimosi pradžios laiką.
Dienos ilgis yra laikomas antriniu veiksniu, veikiančiu veisimosi laiką. Šis veiksnys
funkcionuoja kaip geras indikatorius, apsprendžiantis veisimosi sezono pradžią. Natūrali atranka
palaiko individus, kurie pradeda ruoštis veisimusi esant tam tikram dienos ilgiui, kadangi
išsiritus jaunikliams, pastarieji būdavo aprūpinti potencialiai didžiausiais maisto resursais (10
pav.).
Vienas iš geriausių pavyzdžių yra smulkieji plėšrūs paukščiai. Pelėsakalis, kuris
daugiausiai maitinasi nedideliais graužikais, perėti pradeda santykinai anksti (balandžio
pabaigoje), kol žolė dar nėra tokia didelė ir lengviau susirasti maisto. Paukštvanagis jauniklius
maitina kitų paukščių jaunikliais ir pradeda perėti gegužės pradžioje. Sketsakalis maitinasi
dideliais vabzdžiais ir perėti pradeda dar vėliau. Pietų Europoje ir Šiaurės Afrikoje peri dar dvi
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sakalų rūšys, kurios pradeda veistis vasaros viduryje ir jauniklius maitina smulkiais
migruojančiais paukščiais (Newton, 1979; Clapham, 1964).
10 pav. Koreliacija tarp laiko, kurį praleidžia jaunos
zylės lizduose ir vabzdžių lervų gausos ant ąžuolų.
Laužyta linija rodo bendrą jauniklių vadų kiekį
inkiluose, o kreivė – vabzdžių lervų gausą ąžuoluose.
Y ašis nurodo santykinę lervų gausą ir bendrą vadų
skaičių (iš Gibb, 1950)

11 pav. Jaunų zylių išgyvenimas iki 3
mėn., priklausomai nuo kiaušinių
padėjimo laiko ir patelės amžiaus.
Juodi taškai reprezentuoja duomenis
apie daugiau nei 5 paukščius ir yra
patikimesi (iš Perrins, 1970)
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Šis pavyzdys rodo, kad egzistuoja tam tikra veisimosi laiko ir maisto kiekio
priklausomybė. Tačiau padėtis nėra tokia aiški, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Visų
pirma nežinoma, kada yra pats kritiškiausias periodas: ar tada, kai patelė deda kiaušinius, ar kai
augina jauniklius, o gal tada, kai jaunikliai patys savarankiškai pradeda ieškoti maisto.
Išskridusiems jaunikliams gali reikėti gan didelių maisto resursų, nes jiems reikia papildomos
energijos palaikant savo kūno temperatūrą. Be to jiems gali reikėti gausių maisto išteklių tuo
metu, kai jie mokosi medžioti ir dažnai medžioklė nebūna tokia sėkminga. Daugumai rūšių
egzistuoja tik vienas maisto gausos pikas, ir tik viena iš šių trijų fazių su juo sutampa. Antra,
sunku nustatyti optimalų veisimosi laiką, nes dalis individų nesiveisia geriausiu metu (11 pav.).
Keletas tyrimų parodė, kad paukščiai, kurie peri santykinai anksti paprastai padeda daugiau
kiaušinių. Jei ankstyvas sezonas yra optimalus laikas, kodėl visos patelės tuo metu nesiveisia?

6.2. Maisto ištekliai perinčioms patelėms
Maisto kiekis, kurio reikia patelei, tam, kad padėtų kiaušinius, skiriasi tarp rūšių ir
priklauso nuo dviejų veiksnių: paukščio dydžio ir kiaušinių skaičiaus, kurį ji padeda.
Apibendrintai, mažos paukščių rūšys deda palyginti didelius kiaušinius ir didesnes dėtis, lyginant
jas su stambesnėmis rūšimis (1 lent.). Iš to seka, kad šios rūšys sunaudoja palyginti daugiau
resursų. Pvz. mėlynosios zylės dėtis sveria 130% patelės svorio, o imperatoriškojo pingvino tik
1,5%. Lentelėje matome, kad patelės turi paaukoti palyginti didelę savo resursų dalį juolab,
laikotarpis, kai jos deda kiaušinius nėra tas, kurio metu būna daugiausiai maisto. Situacija gali
būti pavaizduota grafiškai (12 pav.). Apatinė brūkšninė linija vaizduoja maisto kiekį, kuris
reikalingas patiems paukščiams, o viršutinė brūkšninė linija – maisto kiekį, reikalingą
kiaušiniams suformuoti. X – kiaušinių dėjimo ir perėjimo laikas, y – jauniklių išauginimo laikas.
Viršutis grafikas parodo situaciją, kai turtingas maisto ištekliais periodas tęsiasi ilgą laiką, o
apatinis – trumpą (Perrins, 1970).
Idėja, kad veisimosi laikas gali būti įtakojamas gausiausiu maitinimosi laikotarpiu buvo
patikrinta keletu eksperimentų, kurie aptariami žemiau.
6.2.1. Maitinimo eksperimentai

Keletas eksperimentų atlikta pateikiant papildomus maisto išteklius patelėms. Patelės,
kurios gavo daugiau papildomo maisto pradėdavo dėti kiaušinius anksčiau (2-26 dienos), tačiau
dėties dydis daugumoje atvejų išliko toks pats.

37
1 lent. Skirtingų paukščių rūšių patelių svorio ir kiaušinio bei dėties masės ryšys. Pateikiami orientaciniai
skaičiai, nes skiriasi tiek patelių tiek ir kiaušinių svoriai (iš Perrins ir Birkhead, 1983)
Rūšis

Suaugusių
svoris, g

Kiaušinių
svoris, g.

Dėties
dydis

1600
450

Kiaušinio masės
% nuo suaugusių
paukščių svorio
1,8
1,5

6
1

Dėties masės %
nuo suaugusių
paukščių svorio
10,8
1,5

Strutis
Imperatoriškasis
pingvinas
Adelės pingvinas
Audrapaukštis
Padūkėlis
Didžioji antis
Gulbė nebylė
Žuvininkas
Sakalas keleivis
Fazanas
Upinė žuvėdra
Mormonas
Keršulis
Baltoji pelėda
Kolibris
Juodasis strazdas
Mėlynoji zylė
Karetaitė
Naminis žvirblis

90000
30000
5000
28
3300
1000
9000
1400
1100
900
135
500
500
2000
2
100
11
9,5
30

124
7
106
54
340
74
52
30
20
65
18
83
0,2
8
1,3
1,3
3,0

2,5
25,0
3,0
5,4
3,8
5,3
4,7
3,3
14,8
13,0
3,6
4,1
10
8,0
11,8
13,7
10,0

2
1
1
11
6
3
3
14
3
1
2
5
2
4
11
6
5

5,0
25,0
3,0
59,4
22,8
15,9
14,1
46,
44,4
13,0
7,2
20,5
20,0
32,0
130,0
82,2
50,0

12 pav. Hipotetinis dviejų rūšių (a)
ir (b) ryšys tarp maisto kiekio,
kiaušinių dėjimo datos ir jauniklių
išsiritimo. Kreivės parodo maisto
gausą reikalingą išgyventi (i) ir dėti
kiaušinius (ii). Horizontali x linija
parodo
laiką
reikalingą
kiaušiniams sudėti ir trunka iki
išsiritimo laiko ir y – jauniklių
išauginimo
laiką
iki
jų
nepriklausomybės (Perrins, 1970)

38
6.2.2. Vidiniai maisto rezervai

Paukščiai gali išspręsti maisto medžiagų trūkumo problemą sukaupdami atsargas iš anksto.
Tačiau daugumai rūšių praktiškai to padaryti neįmanoma. Pirmiausiai, su šia problema labiausiai
susiduria nedidelių rūšių paukščiai, ir jiems sukaupti tiek energetinių atsargų neįmanoma. Antra,
sėslios rūšys turėtų rezervus kaupti nepalankiu vėlyvuoju žiemos ar ankstyvo pavasario
laikotarpiu, kai maisto išteklių yra palyginti nedaug. Migruojantys paukščiai daug energijos
iššvaisto migruodami. Didesnės paukščių rūšys gali sukaupti rezervus žiemavietėse, ir pvz.
Snieginė žąsis, kuri žiemoja JAV pietuose sukaupia maisto rezervus ir nuskridusi į dar apsnigtas
perimvietes yra apie 20% sunkesnė. Dar daugiau, padedamų kiaušinių skaičius tiesiogiai
koreliuoja su sugrįžusių patelių svoriu. Sunkiausios patelės padeda daugiausiai kiaušinių (Ankey
ir Mclnnes 1978).
6.2.3. Maisto atsargos

Maito atsargos yra ypatingas maisto resursų naudojimo būdas. Dauguma paukščių
sunaudoja maisto atsargas per keletą dienų po jų radimo, tačiau dalis paukščių kaupia dideles
maisto atsargas (bukutis, kėkštas): sėklas ar giles rudenį, tam kad vėliau jas panaudotų kitais
metais. Nustatyta, kad klarko bukučio veisimasis (kiaušinių dėjimas ir jauniklių maitinimas) iš
esmės priklauso nuo sukauptų maisto atsargų kiekio (Perrins ir Birkhead, 1983).
6.2.4. Asistuojantis maitinimas

Alternatyvus kelias išspręsti maisto trūkumo problemą yra papildomas patino maitinimas
(asistuojantis maitinimas). Dažniausiai šis elgesys pastebimas, kai patelės formuoja kiaušinius,
juos deda ir peri (Royama 1966). Asistuojantis maitinimas yra paplitęs tarp žvirblinių paukščių,
jūros ir plėšriųjų rūšių (Newton 1979). Patino atneštas maistas gali sudaryti didelę patelės
gaunamo maisto dalį (mėlynoji zylė –40% viso kiaušinių dėjimo metu sulesamo maisto (Krebs
1970). Beveik visą upinių žuvėdrų patelių sulesamą maistą kiaušinių dėjimo metu sudaro patino
atneštas maistas. Nisbet (1973, 1977) nustatė, kad juo daugiau patino atnešto maisto patelė
maisto sulesa, tuo anksčiau ji pradeda perėti ir padeda daugiau kiaušinių.

6.3. Veisimosi sezono trukmė: vadų skaičių nulemiantys veiksniai
Aukščiau aptariami perėjimo pradžios laiko aspektai, tačiau, kaip paukščiai nusprendžia,
kada jiems reikia baigti veistis. Dauguma rūšių išaugina tik vieną vadą, tačiau kitos išaugina
keletą. Šioje dalyje išanalizuosime, kokie veiksniai nulemia vadų skaičių išvedamą per vieną
sezoną. Dauguma stambiųjų rūšių ir beveik visi nežvirbliniai išaugina vieną vadą per sezoną.
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Taip atsitinka dėl to, kad perėjimo periodas ir jauniklių auginimas apima ilgą periodą ir šios
rūšys neturi daug laiko antrajai (Lack 1968). Smulkių žvirblinių rūšys gali išauginti tiek vieną
tiek dvi ar net tris vadas per sezoną. Žemiau aptarsime svarbiausius veiksnius nulemiančius tokį
paukščių pasirinkimą.
6.3.1. Veisimosi vieta

Daugiau nei vieną vadą išvedantys paukščiai dažniau aptinkami nedidelėse platumose, nes
čia šiltasis periodas trunka ilgiau (13 pav.).

13 pav. Veisimosi sezono laiko
priklausomybė
nuo
geografinės platumos (iš
Baker, 1938)

6.3.2. Maisto prieinamumas

Paukščiai gali išvesti papildomą vadą, kai maisto ištekliai yra neįprastai dideli. Pvz.
juodasis strazdas jauniklius maitina sliekais, ir esant drėgnam dirvožemiui jie pagaunami
lengviau ir ženkliai daugiau. Dėl to, drėgnais metais juodieji strazdai išveda daugiau vadų nei
sausais (Snow 1958). Esant pelinių graužikų gausai mažasis apuokas gali išvesti dvi vadas (Bunn
ir kt. 1982).
6.3.3. Rūpinimosi jaunikliais trukmė

Šie skirtumai yra ganėtinai ryškūs tarp rūšių. Smulkūs žvirbliniai paukščiai jaunikliais
rūpinasi tik 12-14 parų, o didžiosios plėšriųjų paukščių rūšys – 2- 3 mėn. Toks ilgas rūpinimosi
jaunikliais laikotarpis neleidžia veistis antrą kartą, tačiau padeda užtikrinti pirmosios vados
jauniklių sėkmingą išsivystymą ir užaugimą. Dar ekstremalesnė situacija susidaro su albatrosais
(wandering albatross), kurio visas veisimosi ciklas trunka apie metus laiko. Šios rūšies paukščiai
veisiasi kas antri metai (Perrins ir Birkhead 1983).
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6.3.4. Įtaka tėvams

Dažniausiai vėlyvas veisimasis yra palyginti nesėkmingas ir nulemia mažą jauniklių
išlikimo procentą. Tokiais atvejais galimybių užauginti jauniklius mažai, o pastangos įdedamos
didelės: antrą kartą perėti iš vis neapsimoka. Be to po veisimosi dauguma paukščių šeriasi.
Užtrukus veisimuisi vėluoja ir šėrimosi laikas, kas gali neigiamai paveikti migruojančias rūšis ar
pasiruošimą žiemojimui. Vėlyvas veisimasis paukščius pastato į blogesnę padėtį nei paukščius,
kurie nustoja veistis anksčiau.

6.4. Veisimosi sezono laiką nulemiantys veiksniai
Paukščių veisimosi laikas tarp skirtingų rūšių ar vienos rūšies tarp skirtingų regionų skiriasi.
Šiame skyriuje išanalizuosime kelių veiksnių poveikį veisimosi laikui.
6.4.1. Geografinė vieta

Yra trys pagrindiniai parametrai nusakantys geografinę vietą: geografinė platuma,
geografinė ilguma ir aukštis virš jūros lygio. Geografinės platumos poveikis yra pateiktas 13 pav.
ir nėra netikėtas. Aukštose platumose pavasaris paprastai ateina anksčiau. Į šiaurę einant 1
laipsniu pavasaris ateina apie 4-5 dienas vėliau (Hopkins, 1938). Visi procesai gamtoje yra
įtakojami šio dėsningumo. Papildomas platumos poveikis pasireiškia tuo, kad dauguma paukščių
žiemoja tropikuose ir pavasarį jie skrenda ašigalių link. Tropikuose paukščiai veisiasi ištisus
metus, nes gamtinės sąlygos mažai kuo skiriasi. Tuo tarpu į arktį ir antarktį paukščiai negali
vėluoti, nes čia šiltasis periodas trunka trumpai ir paukščiai paprasčiausiai pavėluotų. Juo arčiau
ašigalių tuo veisimosi sezonai yra labiau koncentruoti ir labiau išreikšti. Geografinė ilguma taip
pat turi poveikį veisimosi sezonui. Į žemynų vidų paprastai pavasaris ateina kiek vėliau nei
jūrinio klimato vietose ir tai taip pat įtakoja paukščius. Paukščių veisimuisi aukštis virš jūros
lygio turi įtaką: nustatyta, kad kylant aukštyn į kalnus 125m pavasaris vėluoja 4-5 dienas
(Hopkins 1938; Perrins ir Birkhead, 1983).
6.4.2. Temperatūra

Temperatūra yra įtakojama aukščiau aptartų veiksnių. Tačiau kasmetiniai svyravimai turi
įtakos paukščių veisimusi taip pat. Apskritai paukščių veisimasis vėluoja esant žemoms
pavasario temperatūroms (14 pav.). Pavasario temperatūra gali turėti tiesioginį ir netiesioginį
poveikį paukščiams. Netiesiogiai paukščius veikia per šilumai sunaudojamą energiją – esant
šiltesniam orui reikia mažiau energijos.
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14 pav. Vidutinė didžiųjų zylių
veisimosi data priklausomai nuo
pavasario oro sąlygų. Pavasario oro
sąlygų indeksas apskaičiuojamas
sudedant
vidutines
dienos
temperatūras nuo kovo 1 iki
balandžio 20 dienos. Kiaušinių
dėjimo laikas yra vidutinis pirmo
kiaušinio padėjimo laikas. Kiekvienas
taškas reprezentuoja skirtingus metus
(iš Perrins, 1965)

6.4.3. Buveinė

Netgi tame pačiame geografiniame regione paukščių veisimasis gali skirtis, priklausomai
nuo buveinės. Atliktų tyrimų metu nustatyta, kad paukščių veisimasis gali skirtis iki 2 sav. Ypač
skiriasi perėjimo pradžia tarp soduose ir parkuose bei miško vietovėse perinčių paukščių (Perrins
ir Birkhead, 1983).
6.4.4. Amžius

Aukščiau aptarti veiksniai įtakoja skirtumus atsirandančius tarp populiacijų. Paukščių
amžius išryškina skirtumus atsirandančius populiacijos viduje. Nustatyta, kad daugumos
senesnių paukščių veisimasis prasideda anksčiau, nei pirmais metais perinčių. Tokius skirtumus
galime paaiškinti, kad senesni paukščiai yra labiau patyrę pasirenkant tinkamiausią veisimosi
laikotarpį. Nustatytas 2-4 dienų skirtumas tarp senų ir pirmą kartą perinčių paukščių (Perrins ir
Birkhead, 1983).

6.5. Veisimosi cikliškumas
Daugumoje žemės vietų metų sezonai yra griežtai susiję su metiniais žemės ciklais. Todėl
dauguma paukščių peri tokiais pačiais ciklais. Tačiau dalis tropikuose perinčių vandens paukščių
veisiasi kitokiais nei 12 mėn. ciklais. Pvz. Žuvėdros gali veistis 8 mėn. ciklais (15 pav.).
Nustatyta, kad kita rūšis veisiasi 9,6 mėn. Ciklais Tokių ciklų evoliucinis pagrindimas turėtų būti
gan paprastas. Jei maisto sąlygos ir šėrimasis leidžia paukščiui veistis dažniau nei kas metai,
paukščiai padidina savo reprodukcines galimybes.
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15 pav. Perėjimo cikliškumas Ascension salos
žuvėdrų. Taškai rodo kiaušinių dėjimo laiką (iš
Chapin ir Wing, 1959)
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7. PAUKŠČIŲ ERDVINIO IŠSIDĖSTYMO EKOLOGIJA
7.1. Paukščių pasiskirstymo tipai
Išskiriami trys paukščių pasiskirstymo tipai. Grupinis, atsitiktinis ir tolygus. Grupinis
pasiskirstymas yra būdingas kolonijiniams paukščiams. Tačiau kolonijose gyvenantys paukščiai
taip pat gina tam tikras teritorijas apie lizdą, o tai reiškia, kad jie pasižymi teritoriškumu. Todėl
teritoriškumo negalima priešpastatyti koloniškumui (Perrins ir Birkhead, 1983).

7.2. Teritoriškumas
7.2.1. Teritoriškumo apibrėžimas ir tipai

Teritoriškumas – tai bet koks ginamas plotas. Paprastai jei teritoriškumu pasižyminčių
gyvūnų yra daug jie pasiskirsto tolygiai, o jei labai mažai – atsitiktinai.
Yra išskiriamos 6 teritoriškumo rūšys (Hinde, 1956):
A – Didelis ginamas plotas su visomis veiklai reikalingomis vietomis: maitinimosi,
šėrimosi, poilsio, veisimosi ir kt. Paplitęs tarp paukščių giesmininkų. Teritorijos plotas glaudžiai
teigiamai koreliuoja su kūno svoriu. Šis teritoriškumas siejamas ne tik su poros, bet ir su
kolonijos ginamu plotu.
B – Didelis ginamas plotas su visomis veisimuisi reikalingomis vienomis, tačiau neginami
maisto šaltiniai. Palyginti retai aptinkamas (lėlys, didžioji krakšlė).
C – Mažas ginamas plotas prie lizdo. Daugumoje kolonijiniai paukščiai, dalis uoksinių
(varnėnas, margasparnė musinukė, garniai, kovai).
D- Mažas ginamas plotas poravimosi metu (tetervinas, kurtinys).
E – Ginama poilsio vieta.
F – Teritoriškumas ne veisimosi metu. Gali būti ginamos laikinos teritorijos migracijos
metu ar žiemojimo vietose (kirai, liepsnelė).
7.2.2. Teritoriškumo evoliucija ir funkcionavimas

Kai kalbama apie evoliucinius aspektus, tada turima galvoje, kokią įtaką teritoriškumas
turi gyvūnų išgyvenimui ir reprodukcijai. Jeigu ginantis teritoriją gauna tam tikrų privalumų
lyginant su neturinčiu, tokiu atveju pirmasis turi daugiau šansų išgyventi.
Ginamoje erdvėje paprastai būna kokie nors resursai, kurie yra reikalingi sėkmingam
veisimuisi. Jei resursų būtų ženklus perteklius, tokiu atveju nėra tikslo ginti tokius resursus ir
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teritorijas. Tai reiškia, kad konkurencija dėl reikalingų resursų yra teritoriškumo evoliucijos
pagrindas. Teritoriškumo nauda yra tame, kad gyvūnas savo reikmėms išsaugoja kokybiškesnes
resursų sankaupas. Reikalingų resursų trūkumas nulemia, kokie resursai yra ginami: mitybos,
veisimosi ar poravimosi. Resursų pasiskirstymas erdvėje nulemia kanibalizmo, plėšrūnų ir
neigiamą konkurencijos poveikį.
Be teigiamų teritoriškumo aspektų yra ir neigiami. Paprastai tai pastangų didėjimas.
Gainiojimas ir kova su įsibrovėliais – tai daug energijos ir laiko reikalaujantis užsiėmimas.

Pastangos,
Nauda
Pastangos
Nauda

16 pav. Optimalios teritorijos dydžio
modelis. Optimalus teritorijos dydis yra
kompromisas tarp paukščio gaunamos
naudos ir pastangų, įdedamų saugoti šią
teritoriją. Esant didžiausiam skirtumui
tarp naudos ir pastangų gaunamas
didžiausias efektas (iš Davies, 1978)

Optimumas

Teritorijos dydis
7.2.3. Teritoriškumas ir maisto ištekliai

Kaip matome iš aukščiau esančio paveikslo, optimalus teritorijos plotas yra tarsi balansas
tarp sąnaudų ir naudos (16 pav.). Paukščiai gina tik tokio dydžio teritorijas, kur nauda
maksimaliai viršija sąnaudas (Davies, 1978).
Palyginamasis principas buvo naudojamas nustatyti šio teiginio teisingumą. Lyginant
vabzdžialesius (vabzdžiai išsidėstę tolygiai) ir paukščius mintančius augaliniu maistu
(pasiskirstymas netolygus grupinis), nustatyta, kad visi pirmieji pasižymėjo teritoriškumu (Crook
1965). Tuo tarpu augaliniu maistu mintantys paukščiai dažniausiai gynė teritorijų tipą “C”.
Kitas tyrimas išryškino skirtumus tarp šių dviejų grupių. Didesni paukščiai turi didesnius
poreikius ir jie gina didesnes teritorijas (17 pav.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad plėšrūnai ir
auglesiai pasižymi skirtingomis proporcijomis.
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17 pav. Ryšys tarp vidutinio teritorijos dydžio ir
kūno svorio. Taškas atstovauja skirtingas rūšis.
Plėšrūnams ir sėklalesiams būdingos skirtingos
priklausomybės (iš Schoener, 1968)

Kitas analizuotas principas: kaip keičiasi gyvūnų teritorija mažėjant maisto išteklių
kiekiui. Ištyrus paaiškėjo, kad mąžtant mitybos išteklių paukščių teritorija didėja. Keletos tyrimų
metu buvo analizuojama, kaip priklauso energijos sąnaudos ir mitybos elgsenos. Padaryta keletas
išvadų:
-

jeigu resursų labai maža tada jų apgynimo sąnaudos dažnai viršija naudą.

-

Jeigu resursų labai daug tada teritorijos gynimo sąnaudos gali viršyti naudą.

Paukščiai gali ginti ne konkretų plotą bet resursų kiekį. Ištyrus kolibrių ginamos
teritorijos plotą nustatyta, kad jie gynė ne kokį nors apibrėžtą plotą, o tam tikrą resursų kiekį:
apie 1600 Leonotis žiedų (Gill ir Wolf, 1975).
7.2.4. Teritoriškumas ir veisimasis

Dalis paukščių gina teritoriją apie lizdą. Pvz. Prie jūros gyvenantys kormoranai labiausiai
konkuruoja dėl nuo vėjų ir lietaus apsaugotų, bet turinčių tiesioginį susisiekimą su jūra vietų.
Atlikus detalius tyrimus, nustatyta, kad 80% veisimosi sėkmę nulėmė lizdaviečių kokybė. Tai
įrodo, kad paukščiai pirmoje eilėje gina resursus, kurie turi didžiausią įtaką veisimosi
sėkmingumui. Vieta kolonijoje taip pat turi svarbią reikšmę: kolonijos viduryje esantys lizdai yra
geriausiai apsaugoti ir paprastai užimami dominuojančių gyvūnų (Perrins ir Birkhead, 1983).
7.2.5. Tarprūšinis teritoriškumas

Tarprūšinis teritoriškumas atsiranda tik tam tikrose situacijose. Cody (1974) pasiūlė, kad
tarprūšinio teritoriškumo laipsnis parodo kokiu mastu naudojami panašūs resursai. Išanalizavęs
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įvairių Europos kraštų devynbalsių genties paukščių pasiskirstymą, nustatė, kad pietų Europoje,
kur šių rūšių santykiai yra palyginti seni, rūšys mažiau konkuruoja tarpusavyje, nei, kad šiaurės
Europoje, kur devynbalsių gildijos susiformavo palyginti neseniai.
Tarprūšinis teritoriškumas pasireiškia ir tuo, kad supanašėja teritoriniai signalai. Yra pastebėta,
jog skirtingoms devynbalsių rūšims esant šalia, supanašėja jų teritoriniai signalai. 18 pav. ir 19
pav. Yra geri pavyzdžiai, kaip rūšys keičia savo elgseną priklausomai nuo tarprūšinių veiksnių.

18 pav. Etiopijos kregždžių atvykusio pulko įtaka baltagurkliams bitininkams Nigerijoje. (A) Maitinimosi
vietos, kai maitinasi viena paukščių rūšis; (B) pasikeitimai, kai pasirodo kregždės. Dešinėje:
Bitininkų pasirodymo įtaka mažesnei kregždžių grupei (A) Kregždės maitinasi vienos; (B) po
bitininkų atvykimo (iš Edington ir Edington 1983)

19 pav. Tarp rūšinis teritoriškumas tarp
raudonsparnio strazdo ir trispalvių
srazdo Kalifornijos pelkėse (Orians ir
Collier, 1963)

Konkurencija dėl resursų yra svarbi teritorinio elgesio evoliucijos varomoji jėga.
Paukščiai vieni nuo kitų gina jiems reikalingus resursus, nes jų poreikiai yra labai panašūs.
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Gindami teritorijas paukščiai izoliuoja reikalingus resursus ir nuo kitų rūšių paukščių. Paprastai
yra aiškinama, kad tarprūšinė konkurencija atsiranda tarp ekologiškai panašių rūšių.
Tarprūšinė konkurencija buvo labai gerai išanalizuota tarp didžiosios zylės ir kikilio. Šios
dvi rūšys pasižymi labai panašia mityba. Reed (1982) palygino šių dviejų rūšių paukščių
pasiskirstymą dviejose teritorijose: žemyne ir saloje. Žemyne paukščių teritorijos persidengė, kas
rodo, kad tarprūšinis teritoriškumas nepareiškė. Tuo tarpu saloje ginamos teritorijos nesutapo ir
paukščiai elgėsi agresyviai vieni kitų atžvilgiu. Norint tiksliau nustatyti tarprūšinių santykių
pobūdį buvo stebima, kaip paukščiai reaguoja į įrašytą magnetofoninį giesmės įrašą. Žemyne
paukščiai agresyviai reagavo į savo rūšies giesmę, tuo tarpu saloje buvo išaiškintas agresyvus
elgesys tiek į savo tiek ir į kitos rūšies giesmes. Kitas eksperimentas apėmė kikilių pašalinimą iš
dalies salos teritorijos. Po šio veiksmo didžiosios zylės užėmė kikilių ginamas teritorijas. Tai
įrodo, kad, kikiliai ir didžiosios zylės izoliuotose salose pasižymi tarprūšiniu teritoriškumu.
Pagrindinė priežastis, kodėl skyrėsi salų ir žemyno paukščių elgsena yra tikriausiai ta, kad salų
paukščių bendrijos yra daug paprastesnės, o žemyne susiformuoja sudėtingos bendrijos ir
konkurencija tarp dviejų rūšių yra silpnesnė.
Tarprūšinis teritoriškumas gali būti ne tik tarp paukščių bet taip pat nustatytas ir tarp kolibrių ir
bičių ar drugių, nes jie maitinasi tokiu pačiu maistu.
7.2.6. Ne veisimosi laikotarpio teritoriškumas

Yra nustatyta, kad kelios rūšys pasižymi teritoriškumu ir ne veisimosi laikotarpiu.
Liepsnelė ir baltoji kielė žiemojimo metu taip pat gina tam tikro dydžio teritoriją. Paprastai
teritorijas gina pavieniai paukščiai, o ne paukščių poros ir papildomi maisto resursai, kurie yra
nesvarbūs ar pertekliniai vienam paukščiui paprastai neginami.
Nustatyta, kad paukščiai gali ginti teritorijas ir migracijų metu. Margasparnė musinukė
yra labai įdomus pavyzdys: veisimosi metu šios rūšie poros gina tik nedidelę erdvę apie uoksą,
tačiau migracijos metu paukščiai gina mitybos teritoriją. Bubby ir Green (1980) nustatė, kad iš
Skandinavijos kilusios margasparnės musinukės pakelyje į Afriką 1-9 dienoms apsistoja
Portugalijoje ir čia jos laikinai gina mitybines teritorijas nuo kitų šios rūšies individų. Šios
teritorijos yra ginamos tol, kol paukščiai atstato energijos rezervus ir gali perskristi Sacharos
dykumą nesustodamos.
7.2.7. Kaip išlaikomi atstumai tarp porų?

Atstumai tarp paukščių yra išlaikomi įvairių signalų dėka. Šiuos signalus galima
suskirstyti į tolimuosius, vidutinio nuotolio ir artimuosius signalus. Tolimieji signalai – giesmės
ir įvairūs šaukiniai. Nežvirblinių paukščių tarpe, kurie gyvena atvirose vietose, tolimiesiems
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signalams dažniausiai priskiriami vizualiniai signalai. Paukščiai dažnai kombinuoja vizualinius ir
garsinius signalus (vieversys – giesmė ir polėkis). Artimiesiems signalams priskiriame
grasinimus ir atakavimą (Perrins ir Birkheam, 1983).
Yra atlikta keletas tyrimų analizuojančių šių signalų funkcionavimą. Raudonsparniam
strazdui, kuris pečių juostoje turi raudonas dėmes, ir jomis signalizuoja įsibrovėliams, šios dėmės
buvo pašalintos. Paukščiai, kurie neturėjo šių dėmių palyginti nesėkmingai gynė lizdines
teritorijas ir buvo išstumiami. Vėliau nupaišius šias dėmes aptariamas efektas išnyko.
Krebs (1977) atliko kitokį eksperimentą: pašalinęs didžiąsias zyles jų vietoje pastatė
garsiakalbius ir transliavo jų giesmes. Lyginant su teritorija, kurioje nebuvo naudojamas balso
įrašas, įsiveržėliams reikėjo daugiau laiko užimti teritoriją.
Kolonijiniai paukščiai yra veikiami abipusės traukos ir stūmos. Atstumas tarp lizdų yra
tarsi kompromisas tarp šių dviejų veiksnių.
Paukščiai ginantys savo teritorijas, kurie pasižymi įvairių tipų teritoriškumu, paprastai
išveja įsibrovėlius. Šitai galima paaiškinti tuo, kad šeimininkas yra įdėjęs daugiau pastangų šią
teritoriją įsisavinti ir praradęs ją prarastų
daugiau nei pašalietis. Todėl paprastai jis
nusiteikęs kovoti stipriau ir paprastai
nugali.

20 pav. Ryšys tarp potencialiaus gyventojų
skaičiaus teritorijose ir apgyvendintų teritorijų
skaičius. (a) visi paukščiai surado savo
teritorijas; (b) dalis paukščių liko be teritorijų
(iš Davies, 1978)

7.2.8. Populiacijų gausos įtaka teritoriškumui

Huxley (1934) palygino lizdines teritorijas su guminiais rutuliukais. Juo daugiau
paukščių teritorijoje, tuo šie tampa mažesni. Tačiau egzistuoja minimalus lizdinės teritorijos
plotas, ir esant dar mažesniam paukščiai daugiau neišsilaiko. Pašalinus paukštį iš teritorijos
paprastai pakanka keletos valandų, kad tuščią erdvę užimtų kita pora. Tai rodo, kad teritorinis
elgesys riboja populiacijos tankumą. 20 pav. parodytos dvi teritorinio elgesio apraiškos: a – visi
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potencialūs paukščiai suranda teritorijas, b – yra minimalaus teritorijos dydis ir dalis individų yra
išstumiama.
Brown (1969) detaliau išanalizavo b modelį ir paaiškino paukščių pasiskirstymą tarp
įvairios kokybės buveinių (21 pav.). Buveinė A yra geriausia, B – prastesnė, o C – mažai
tinkama. Kai populiacijos tankumas yra nedidelis paukščiai apgyvendina optimaliausias
buveines. Kai paukščių gausa pasiekia tam tikrą lygį paukščiai pradeda apgyvendinti B buveines,
o vėliau ir C. C buveinės yra tinkamos paukščiams pragyventi, tačiau čia jie negali veistis.

21 pav. Grafinis modelis, kaip teritoriškumas gali limituoti populiacijų tankumą. Esant mažam
populiacijos tankumui (1 lygis) paukščiai aptinkami geriausiose buveinėse. Esant populiacijos
gausai B, dalis paukščių iš A turi persikelti Į B buveines, esant didelei paukščių gausai dalis
paukščių priversti apsigyventi pačiose prasčiausiose buveinėse (c) kaip laikini gyventojai (iš Brown,
1969)
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7.3. Koloniškumas
Dauguma kolonijinių paukščių yra teritoriniai ir gina teritorijas C, kuriose paprastai būna
tik lizdavietės. Iš viso apie 13% paukščių rūšių peri kolonijose, tačiau retai pasitaiko tarp rūšių,
kurių mitybiniai objektai yra pasiskirstę ir sunkiai prognozuojamas jų radimas. Faktoriai, kurie
verčia perėti grupėmis, dažniausiai yra tie patys, kaip ir mityba ar poilsis grupėse. Kolonijinis
veisimasis turi ir privalumų ir trūkumų. Privalumai gali būti skirstomi prieš plėšrūnus ir
susirandant maisto (Perrins ir Birkhead, 1983).
7.3.1. Privalumai prieš plėšrūnus

Budrumas ir mobilumas
Grupė paukščių visada greičiau pastebės plėšrūną nei vienas. Ankstyvas plėšrūno pastebėjimas
padeda lengviau pasiruošti plėšrūnų atakoms ir apsaugoti kiaušinius ir jauniklius juos užstojant
(narūnėliai ir pingvinai) ar juos nuvyti (kirai ir žuvėdros).
Lizdo vieta kolonijoje
Paukščiai, kurie peri kolonijos centre yra paprastai sunkiau pažeidžiami nei kolonijos
periferijoje. Šis procesas yra gerai ištirtas ir nustatyta, kad periferijoje perinčių paukščių
veisimosi sėkmė yra mažesnė. Paprastai kolonijos centrinė dalis yra vertingiausia kolonijos vieta
ir dėl jos paukščiai labiausiai konkuruoja. Čia apsigyvena dominuojantys ne pirmus metus
besiveisiantys paukščiai, kurių reprodukcija yra svarbus populiacijos išlikimo garantas.
Prisitaikymas prie plėšrūnų mitybos
Perėdami kolonijomis ir pradėdami veistis vienu metu paukščiai sumažina plėšrūnų poveikį
populiacijai. Paprastai plėšrūnai yra pasiskirstę teritoriškai ir koloniją niokojančių gyvūnų būna
santykinai mažiau nei atveju (22 pav.), jei paukščiai perėtų pasiskirstę didelėje teritorijoje. Be to
perėdami sinchroniškai paukščiai sutrumpina pavojingo laikotarpio trukmę. Perėjimo ir jauniklių
maitinimo metu plėšrūnų išvengti sunku, tačiau taip sutrumpinamas jų neigiamo poveikio
laikotarpis. Plėšrūnų padarytas neigiamas poveikis paprastai nėra proporcingas ir mažėja didėjant
kolonijos dydžiui. Šis efektas yra gerai ištirtas jūros paukščių ir raudonsparnių strazdų kolonijų
tarpe.
7.3.2. Mitybos privalumai

Ryšys tarp mitybos ir veisimosi yra aptartas dar Crook (1965) ir Lack (1968). Šie autoriai
tvirtina, kad kolonijinis veisimasis gaili patikimai teigiamai įtakoti mitybą. Ward ir Zachavi
(1973) suformulavo mintį, kad socialiniai paukščių susibūrimai funkcionuoja kaip informacijos
centrai. Šie autoriai pastebėjo, kad kolonijiniai paukščiai (Red-billed Quelea) anksti ryte skrenda
maitintis įvairiomis kryptimis. Dalis paukščių netgi lieka kolonijoje ilsėtis Po kiek laiko
paukščiai pradeda grįžinėti ir visi bendrai skrenda kuria nors kryptimi. Šiaurės Amerikoje Krebs
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(1974) stebėjęs didžiuosius mėlynuosius garnius nustatė, kad paukščiai norėdami padidinti
maisto kiekį 1) neturėtų maitinti nepriklausomai vienas nuo kito, o koordinuoti mitybą. 2)
Maitindamiesi grupėmis paukščiai turi sumedžioti daugiau maisto tam kad jiems apsimokėtų taip
maitintis.

22 pav. Du veisimosi hipotetiniai pavyzdžiai (a) nesinchroniško; (b) sinchroniško. Plėšrūnai sunaikina
tam tikrą dalį kiaušinių ir esant mažiau ištęstam laikotarpiui kiaušinių sunaikinama mažiau. (a)
atveju plėšrūnai sunaikina apie 90%, o (b) atveju tik 43% kiaušinių, t.y. esant didesniam prieinamo
maisto kiekiui sunaudojamo maisto proporcija tampa mažesnė. Aiškiai veisimosi sėkmė bus didesnė
(b). Kiekvienoje kolonijoje anksti ir vėlai padėtos dėtys yra didesnėje rizikoje, nei piko metu (iš
Perrins ir Birkhead, 1983)

7.3.3. Kolonijinio veisimosi trūkumai

Pagrindiniai kolonijinio gyvenimo trūkumai yra (Perrins ir Birkhead 1983):
1) Padidėjusi konkurencija dėl resursų: lizdaviečių, poravimosi vietų, lizdų statybinių
medžiagų, maisto.
2) Jaunikiai gali susimaišyti ir gretimi paukščiai gali primesti savo kiaušinius/jauniklius.
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3) Kanibalizmas, padidėję ligos ir parazitai.
Didėjant kolonijai neigiamas poveikis didėja. Nustatyta, kad jauniklių svoris didelėse narūnėlių
kolonijose yra mažesnis nei mažesnėse. Manoma tai atsitiko dėl to, kad didelės kolonijos
greičiau išnaikino prieinamiausius maisto išteklius greta kolonijos. Tai nesunku įsivaizduoti
žinant, kad nedidelės šių paukščių kolonijos sudarytos iš keleto tūkstančių kolonijų, o daugiau
nei milijono ir jos gali sulesti 200 tonų žuvies. Padidėjusi galimybė sumaišyti kiaušinius iš dalies
sprendžiama padidinant kaušinių spalvinę variaciją.
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8. SANTYKIŲ TARP LYČIŲ TIPAI
Paprastai poros veisimosi santykiai yra skirstomos į monogamiją ir poligamiją. Poligamija
savo ruožtu yra skirstoma į poliginiją, poliandriją ir promiskuitetą. Taigi yra keturios pagrindinės
veisimosi santykių tipas: monogamija, poliginija, poliandrija ir promiskuitietas. Paukščių rūšių
tarpe, kurios augina paukščiukinius jauniklius yra daugiau monogaminių rūšių, kadangi joms
reikalinga didesnė jauniklių globa. Lack (1968) nustatė, kad maisto gausa ir pasiskirstymas
vaidina didelį vaidmenį veisimosi sistemų evoliucijoje. Vėliau Emlen ir Oregon (1977) išplėtojo
šią hipotezę: patinų galimybės dažniausiai būna nulemtos ekologinių sąlygų. Teoriškai patinas
gali padidinti patelių skaičių gindamas joms reikalingus resursus. Pagrindiniai resursai yra
maistas ir perimvietės. Jei šie resursai pasiskirstę tolygiai juos monopolizuoti yra sunku. Jei šie
resursai yra pasiskirstę netolygiai, tokiu atveju dalis patinų gali ginti visu resursus, o kitiems
neliks nieko. Patinai ginantys daugiau resursų gali pritraukti daugiau patelių.
Patinams energetiniai poravimosi praradimai yra daug didesni nei patelių. Patelėms reikia
daug daugiau laiko, pastangų ir resursų. Tai reiškia, kad patinams daug lengviau padidinti savo
dauginimosi reprodukcines galimybes. Patelės savo dauginimosi galimybes gali padidinti tik
padėdamos daugiau kiaušinių.

8.1. Monogamija
Monogamija tai veisimosi santykių tipas, kai poros sudaromos daliai, vienam veisimosi
sezonui, keliems metams ar visam gyvenimui. Monogamija yra būdinga 92% paukščių rūšių.
Monogamija atsiranda labai įvairiose sąlygose ir negali būti paaiškinta kokia nors viena hipoteze.
Evoliucijos eigoje išsivystė trimis atvejais (Wittenburger ir Tilson, 1980):
1. Monogamija atsiranda, kai patinai reikalingi patelių veisimosi sėkmei užtikrinti.
Paukščiukiniai jaunikliai reikalauja ilgalaikės tėvų globos: maitinimo, šėrimo apsaugos nuo
plėšrūnų. Pagrindinis privalumas yra tas, kad jei veisimusi rūpinasi abu poros nariai, kiekvienam
iš jų reikia įdėti daug mažiau pastangų. Apskritai dažniausiai patinai nėra gyvybiškai reikalingi.
Galima paminėti tik dvi sąlygas, kai nuo patinų buvimo priklauso veisimosi sėkmė: kai
nuolatinis buvimas prie lizdo yra reikalingas veisimosi sėkmės garantas; kai pora augina tik
vieną jauniklį. Viščiukinėms rūšims dažniau yra būdinga poligamija, dėl to, kad jaunikliai patys
ieško maisto. Tačiau pvz. Pilkosios žąsies paukščiai sudaro monogamines poras. Patinas
perėjimo metu saugo patelę, o atsiradus jauniklius prisijungia prie vados ir saugo ją.
Apibendrinant, patink globa padidina patelės sėkmę, tačiau tik keletu atvejų yra būtina.
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2. Monogamija atsiranda atveju, kai poruotis su nesusiporavusiu patinu geriau ei poruotis
su turinčių kitą partnerį. Polginija, kaip aprašyta žemiau, evoliucijos metu išsivystė ten, kur yra
labai skirtingos kokybės teritorijos. Ir priešingai, jei aplinkos sąlygos yra palyginti vienodos ir
paisto ištekliai pasiskirstę tolygiai poreikis, sudaryti poliginiją, dingsta ir paukščiai sudaro
monogamines poras. Be to net jeigu teritorijų kokybė skiriasi, privalumai, kurie atsiranda turint
partnerį, kuris rūpinasi viena vada, dažnai būna didesni nei sudarant poligimines poras ir
jauniklius auginant vienoms patelėms.
3. Monogamija atsiranda ir neteritorinėse rūšyse, kai patinai gali padidinti savo
reprodukcines galimybes ilgą laiką gindami patelę prieš veisimąsi. Taip atsitinka, kai patinų yra
daug daugiau nei patelių ir resursų nebūtina ginti. Dauguma ančių ir keletas žvirblinių paukščių
rūšių patenka į šią kategoriją. Ančių patelių yra daug didesnis mirtingumas lyginant su patinais,
o tas nulemia patinų perteklių. Dėl šios priežasties patinai susiranda savo partnerius dar prieš
kelis mėnesius, dažniausiai žiemovietėse, ir saugo nuo kitų patinų iki patelė pradeda dėti
kiaušinius. Vėliau patinai išskrenda šertis. Jeigu dėtis žūsta, patelė pakartotinai poruojasi su
kitais patinais.

8.2. Poliginija
1. Resursais pagrįsta poliginija. Šis tipas pagrįstas tuo, kad patinų ginamose teritorijose yra
resursų, kurių reikia patelėms. Kai resursai yra pasiskirstę netolygiai, dalies patinų ginamos
teritorijos yra daug kokybiškesnės nei kitų. Viena iš geriausiai ištirtų poliginija pasižyminčių
rūšių yra raudosparnis strazdas (Š. Amerika). Ši rūšis gyvena pelkėtose vietose. Patinai
pavasarį sugrįžta anksčiau nei patelės ir užima teritorijas, kurias gina nuo kitų patinų. Kai
patelės sugrįžta, vienas patinas gali susiporuoti iki 10 patelių. Dalis patinų susiporuoja tik su
viena patele ar išvis lieka be partnerio. Kodėl patelės susiporuoja su jau turinčių partnerį
patinu, jei greta yra vienišas patinas? Tokiu atveju ji turi dalintis patino globa ir resursais su
kitomis šioje teritorijoje gyvenančiomis patelėmis. Paaiškinimas glūdi tame, kad teritorijų
kokybė labai skiriasi. Patelė apsigyvendama daug turtingesnėje teritorijoje, net jei čia yra ne
viena, sugeba daug lengviau užauginti jauniklių sėkmingą užauginimą. Ši idėja buvo
apibendrinta Orian (1969) “Poliginijos susidarymo slenksčio” grafiku (23 pav.).
2. Patinų dominuojanti poliginija. Šio tipo rūšių patinai paprastai negina nei resursų, nei pačių
patelių. Patinai tarpusavyje kovoja dėl statuso ir patelės renkasi dominuojančius patinus.
Tradiciškai paukščiai renkasi į tuokvietes, kur kovoja dėl statuso, o patelės renkasi
susiporuoti. Šis veisimosi tipas susiformavo tais atvejais, kai patinų globa ir teritorijos
saugojimas nėra būtina sąlyga. Kaip taisyklė, patinai tuokvietėje išbūna iki keleto mėnesių, o
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patelės apsilanko tik trumpam poravimosi laikui. Patelės paprastai rūpinasi jaunikliais
vienos. Dažniausiai tai viščiukinės rūšys, gyvenančios turtingose masto ištekliais vietose. Dėl
šių priežasčių patinų globa nėra būtina. Antroji paukščių rūšis – lizdiniai parazitai, kurie
neaugina savo jauniklių. Kaip matome iš pateiktų pavyzdžių dominuojantis patinas
susiporuoja su 25-70 % patelių (24 pav.).

23 pav. Oriano (1969) kritinės poliginijos modelis. Esmė yra tai, jog nauda patelėms koreliuoja su
teritorijos kokybe, kurioje ji veisiasi. Viena patelė patino teritorijoje gauna didesnę naudą (viršutinė
linija) nei kad patelė, kuri turi teritoriją dalintis su kita patele (apatinė linija). Skirtumas tarp šių
linijų (A) yra sumažėjusi nauda, jei ji poruosis su patinu jau turinčiu partnerę. Bet jei skirtumas tarp
teritorijų kokybės yra didelis (B – poliginijos slenkstis) patelei yra geriau poruotis su jau
susiporavusiu patinu. Pvz. patelei geriau poruotis su patinu, kuris gina gerą buveinę, bet jau turi
partnerę (y), nei kad su patinu, kuris gina prastą teritoriją (x)

8.3. Poliandrija
Poliandrija – tai veisimosi santykių tipas, kai patelė poruojasi su keletu patinų, o patinas
poruojasi su viena patele. Patinai paprastai rūpinasi jaunikliais. Būdinga 0,4% paukščių rūšių.
Poliandrija yra reta ir dažniausiai sutinkama vištelinių ir sėjikinių paukščių tarpe. Šios rūšys
daugiausiai gyvena pelkėtose buveinėse. Šios vietos yra labai produktyvios ir patelės gali
nesunkiai padėti pakartotines dėtis. Tarp sejikinių poliandrija išsivystė pirmiausiai patelei
padedant dvi dėtis. Teminko bėgiko patelė padeda dvi dėtis: pirmąja rūpinasi patinas, antrąja ji
pati. Dėmėtojo tilviko (Spotted sandpiper Š. Amerika) patelė padidina savo veisimosi sėkmę
poruodamasi su keletu patinų iš eilės ir patinai rūpinasi kiaušiniais. Patelė gali padėti iki 4 dėčių
(25 pav. viršus).
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24 pav. Keturių paukščių rūšių patinų poravimosi sėkmė (poravimosi procentas). Patinai suringuoti
pagal jų veisimosi sėkmę. Kiekvienu atveju tik nedidelė dalis patinų buvo atsakingi už daugumą
susiporavimų (iš Perrins ir Birkhead, 1983)

25 pav. Patelių procentas, kurios susiporavo su vienu, dviem,
trimis ar keturiais patinais (iš Hays 1972 ir Jenni 1974)
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Amerikinei žakanai yra būdinga poliandrija, patelė peiliui poruojasi su keletu patinų ir
būdama didesnė saugo teritoriją (25 pav. apačia). Patelė per vieną dieną gali susiporuoti su visais
super-teritorijoje esančiais patinais, tad pastarieji niekada negali būti tikri, kad augina savo
jauniklius.
Didžiojo nandų veisimosi sistema yra poliginijos ir poliandrijos mišinys. Patinai
konkuruoja dėl nedidelių (2-15) patelių pulkų ir tik dominuojantis patinas išlaiko jas (poliginija).
Patinas suka lizdą, į kurį kiekviena patelė padeda po kelis kiaušinius. Vidutiniškai lizde būna iki
28 kiaušinių, o daugiausiai rasta 62. Vėliau patelės persikelia pas kitą patiną ir procesas vyksta
pakartotinai poliandrija). Kiaušiniais ir jaunikliais rūpinasi patinai.

8.4. Promiskuitetas
Tai veisimosi santykių tipas, kai patinai ir patelės poruojasi su skirtingais individais. Iš
vienos pusės tai poliginija iš kitos – poliandrija. Jaunikliais gali rūpintis tiek patelė tiek patinas.
Ši veisimosi sistema yra būdinga 6 % paukščių rūšių.

8.5. Lytinių santykių kaita
Veisimosi sistemos nėra būdingas rūšies požymis ar visiškai nekintantis reiškinys.
Daugumos monogaminių rūšių patinai yra linkę taikyti lanksčią strategiją. Jie sudaro vieną porą,
tačiau esant galimybei susiporuoja ir su kita patele (šarka). Norėdamas apsisaugoti pagrindinis
patinas saugo patelę nuo atsitiktinių santykių tol kol ji sudeda dėtį. Dalis paukščių rūšių patinų
gali susiporuoti su dviem patelėmis (margasparnė musinukė, kultupys). Toks veisimosi tipas
vadinamas bigamija arba fakultatyvine poligamija. Tiriant erškėtžvirbius paaiškėjo, kad jam
būdingos visos trys veisimosi sistemos (monogamija, poliginija, poliandrija) (Birkhead 1981).

8.6. Lytiniai santykiai ir lytinis dimorfizmas
Daugumos monogaminių rūšių patinai ir patelės mažai kuo skiriasi. Jie būna tokio pačio
dydžio ir labai panašių spalvų. Pavyzdžiui beveik visi jūrų paukščiai yra monogamai ir jų lytį
neįmanoma vizualiai atpažinti. Poligaminės rūšys dažniausiai pasižymi dideliu lytiniu
dimorfizmu. Poligininių rūšių patinai yra didesni, spalvingesni nei patelės. Poliandrinių rūšių
atvirkščiai. Tokie skirtumai atsirado natūralios atrankos eigoje, veikiant skirtingiems atrankos
kriterijams. Poligaminėse rūšyse vienam iš partnerių yra užkraunama didžioji rūpesčių dalis. Šie
paukščiai yra priklausomi nuo ribotų resursų ir kitos lyties atstovai konkuruoja dėl jų.
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Poligaminių rūšių tarpe ryškios spalvos ir dydis evoliucionavo konkuruojančioje lytyje. Tai teikė
privalumus pritraukiant partnerį ir kovojant dėl resursų (Perrins ir Birkhead, 1983).
Andersson (1982) atliko tyrimą analizuodamas Long tiled Widow bird. Tai nedideli poligininiai
paukščiai (7 cm) su ryškiai išreikštų lytiniu dimorfizmu. Patelės yra rudos su trumpomis
uodegomis, o patinai žvilgančiai juodi du ilgomis iki 50 cm uodegomis. Mokslininkas
norėdamas išanalizuoti, kokią įtaką turi uodegos ilgis ją pailgino ir sutrumpino. Patinams kurių
uodega buvo pailginta 25 cm turėjo geriausią pasiseklimą ir vienas patinas susiporavo
vidutiniškai su 1,89 patelės. Paukščiams, kurių uodega nebuvo nei sutrumpinta, nei pailginta,
turėjo mažesnį pasisekimą ir vienam patinui vidutiniškai teko 0,67 patelės. Sutrumpinus uodegą
14 cm 1 patinui teko 0,44 patelės. Tai įrodo, kad lytinis dimorfizmas reikalingas susirandant
partnerius ir uodegos ilgis veikia, kaip svarbus veiksnys.
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9. LIZDINIS PARAZITIZMAS
Lizdiniai parazitai – tai paukščiai, kurie deda kiaušinius į kitų paukščių (šeimininkų)
lizdus. Šeimininkai paprastai peri kiaušinius ir rūpinasi jaunikliais. Lizdiniai parazitai yra įdomūs
tuo, kad turėjo ypatingai gerai prisitaikyti prie tokio gyvenimo ritmo (Perrins ir Birkhead, 1983).
Lizdiniai parazitai yra dviejų tipų:
Vidrūšiniai parazitai. Yra pastebėta, kad paukščiai gan dažnai deda kiaušinius į savo
rūšies svetimus lizdus. Dažniausiai tai daro patelės, kurios dėl kokių nors priežasčių neturi savo
lizdo. Nustatyta, kad viename iš trijų varnėnų lizdų yra svetimas kiaušinis.
Tarprūšiniai parazitai. Manoma, kad vidrūšiniai parazitai evoliucionavo į tarprūšinius
parazitus. Šiuo metu priskaičiuojama apie 80 paukščių rūšių (1% visų rūšių), kurioms yra
būdingas tarprūšinis parazitizmas.
Tarprūšiniai parazitai tarp skirtingų šeimų yra pasiskirstę netolygiai. Pagrindinės lizdinių
parazitų grupės yra pateikiamos žemiau:
1. Medaus rodytojai. Tai žvirblio – varnėno dydžio paukščiai gyvenantys tropikų
Afrikoje ir Azijoje. Priskaičiuojama apie 11 paukščių rūšių. Jie pagrinde maitinasi
bičių lervomis ir vašku. Jų skrandyje yra bakterijų, kurios skaido vašką. Dauguma jų
parazituoja uoksinius Capitonidae ir geninių šeimų paukščius.
2. Gegutės. Tai žvirblio – varnos dydžio paukščiai. Priskaičiuojama apie 50 parazitinių
rūšių. Šios grupės paukščiai aptinkami Afrikoje, Azijoje, keletas kituose žemynuose.
Daugiausiai parazituoja mažesnius už save vabzdžialesius paukščius.
3. Viduinos. Tai žvirblio dydžio paukščiai.Priskaičiuojama apie 10 parazitinių rūšių,
aptinkamų Afrikoje ir pasižyminčių lytiniu dimorfizmu. Kiekviena iš rūšių parazituoja
vieną rūšį. Paprastai šeimininko jaunikliai užauga kartu su parazito.
4. Karvių paukščiai. Priskaičiuojamos 5 parazitinių paukščių rūšys Centrinėje ir Šiaurės
Amerikoje. Šie paukščiai parazituoja daugiau nei 100 kitų paukščių rūšių.

9.1. Parazitizmo įtaka šeimininkui
Geras parazitų prisitaikymas padidina reprodukcijos galimybes, o geras šeimininkų
prisitaikymas jas sumažina ir padeda kovoti su parazitizmu. Parazitų ir šeimininkų santykius
galima pavadinti nuolatinėmis lenktynėmis, kuri pusė geriau prisitaikys.
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Paprastai parazitai nulemia, kad šeimininko dėtis būna sumažinama. Tai atliekama
įvairiais būdais. Gegutė paprastai išmeta vieną šeimininko kiaušinį prieš padėdama kiaušinį. Jei
gegutės patelė ras jau padėtą ir perimą dėtį ją paprastai sulesa ar sunaikina, kad šeimininkai
pradėtų dėti naują ir suteiktų galimybių padėti parazitinį kiaušinį. Retkarčiais gegutė padeda
kiaušinį nenusileidusi į lizdą – nuo laktos ar šakutės. To pasėkoje kietalukščiai gegutės kiaušiniai
dažniausiai suskaldo vieną ar kelis šeimininko kiaušinius. Karvių paukščiai gali pradurti su
snapu kiaušinį, ko pasėkoje embrionas taip pat žūsta. Parazito kiaušiniui išsiritus, jauniklis
(gegučių) gali išstumti likusius šeimininko kiaušinius. Dalies rūšių jaunikliai to nedaro ir
paukščiai užauga kartu. Paprastai parazito jaunikliai išsirita anksčiau ir dėl to geriau įsisavina
maitinimą. Savininko jaunikliai paprastai būna mažesnio svorio. Parazito jauniklis gali tiesiogiai
užmušti šeimininko jauniklius. Visi šie veiksmai sumažina šeimininkų reprodukcines galimybes.

9.2. Evoliuciniai šeimininkų ir parazitų adaptacijos aspektai
Šeimininkai gali išvengti ar minimizuoti parazitų poveikį keletu būdų. Potencialios
parazitų aukos gali atakuoti parazitus ir taip nuvyti nuo lizdo, arba gerai slėpti savo lizdus. Jie
gali sumažinti parazitų neigiamą įtaką sunaikindami parazitų kiaušinius, juos išmesdami arba
palikdami visą dėtį. Daugumoje atvejų šeimininkai ir parazitai pasižymi kontraadaptacijomis.
Dauguma parazitų yra atakuojami potencialių šeimininkų, tačiau pasitaiko ir subtilių nuviliojimo
nuo lizdo būdų. Vienos gegučių rūšies (Indian koel) patinai prisiartinę prie potencialių
šeimininkų lizdo (House Crow) garsiai šaukia šios rūšies balsu. Perinti patelė palieka lizdą tam
kad išvytų įsibrovėlį. Tuo metu patelė padeda kiaušinį. Gegutė dažniausiai yra daug didesnė nei
šeimininkai. Dėl to dažniausiai nekreipia dėmesio į atakas ir padeda kiaušinį.
Dalis parazitinių rūšių turi išsikišančią kloaką. Tai padeda padėti kiaušinius į vietas,
kurios paprastai yra sunkiai prieinamos (uoksus). Be to kiaušinių dėjimas yra labai skubus
veiksmas ir tai padeda kiaušinius padėti greičiau. Pvz. Gegutė padeda kiaušinį per 1-2 sek.
Kiaušinio lukštas yra paprastai storas, o kuoduotosios gegutės netgi dvigubas. Tai reiškia, kad
kiaušinis net sumuštas dedant jį iš tam tikro aukščio sėkmingai išsivysto.
Parazitiniai paukščiai sugeba išlaikyti kiaušinius kloakoje, kol juos reikia padėti. Tuo
galima paaiškinti kiek trumpesnį jauniklių vystymosi laiką, lyginant su neparazitinėmis rūšimis.
Trumpesnis inkubacinis periodas leidžia jaunikliui išsiristi anksčiau ir monopolizuoti maisto
išteklius.
Gerai žinomas parazitų prisitaikymas – kiaušinių mimikrija. Kadangi šeimininkai dažnai
išmeta kiaušinius ar palieka lizdą, šis požymis sparčiai evoliucionavo. Paprastai mimikrija apima
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spalvas ir dydį. Parazitai dažniausiai yra didesni už šeimininkus, dėl to priversti dėti santykinai
mažus kiaušinius. Spalvinė mimikrija labai gerai išvystyta pas gegutę. Vienoje populiacijoje
gegutės paprastai specializuojasi tam tikrose kiaušinių spalvose ir parazituoja kitas paukščių
rūšis. Eksperimentais nustatyta, kad kiaušinį padėjus į neteisingą lizdą labai padidėja kiaušinio
atmetimo rizika. Karvių paukščiai paprastai parazituoja labai įvairias rūšis ir čia specializacijos
nepastebėta.
Parazitinių rūšių jaunikliai, kurie auga kartu su šeimininko jaunikliais, dažnai pasižymi
pastarųjų mimikrija. Paukščiai dažnai nemaitina jauniklių neturinčių tam tikrų specifinių
požymių. Nustatyta, kad parazitų jaunikliai turi tokius požymius ir sėkmingai užauga.

9.3. Reprodukcinė lizdinių parazitų strategija
Dauguma lizdinių parazitų produkuoja palyginti mažus kiaušinius (26 pav.). Parazitai tuo
pasiekia keletą privalumų. A) Maži kiaušiniai pasižymi geresne mimikrija. B) mažesnių
kiaušinių yra trumpesnis inkubavimo laikotarpis. C) Mažesni kiaušiniai leidžia padėti daugiau
kiaušinių. Gegutė per sezoną padeda 12-25 kiaušinius, o tai yra daugiau nei paukščiai
šeimininkai. Labai mažai žinoma apie parazitinių rūšių populiacijų dinamiką ir jauniklių
išgyvenimą. Panašu, kad išgyvenimo galimybės yra didesnės nei neparazitinių paukščių rūšių
(Perrins ir Birkhead, 1983).

26 pav. (a) ryšys tarp kiaušinių svorio ir kūno svorio parazitinių (balti taškai) ir ne parazitinių (juodi
taškai) gegučių (iš Payne 1974). (b) Kiaušinių svoris, kaip kūno masės dalis, visų paukščių šeimų
(tamsus plotas) ir gegučių. Daugumagegučių takų patenka į žemesnį plotą nei kitos šeimos (iš Lack
1968; Payne 1974).

62

9.4. Lizdinio parazitizmo evoliucija
Lizdinio parazitizmo evoliuciniai privalumai yra labai dideli. Jei nereikia rūpintis
jaunikliais, patelės gali visą energiją skirti kiaušinių dėjimui ir turi daugiau galimybių palaikyti
tokį patį populiacijos lygį. Manoma, kad pirmiausiai išsivystė vidrūšinis parazitizmas. Skirtumai
tarp vidrūšinio ir tarprūšinio parazitizmo yra labai nedideli, tad paukščiams beliko žengti tik
vieną žingsnį.
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10. KOOPERATINIS VEISIMASIS
Pagrindinis kooperatinio veisimosi požymis – paukščių veisimosi metu dalis paukščių
patys nesiveisia, o tik padeda kitoms poroms išauginti jauniklius. Kooperatinis veisimasis
reikalauja kitų paukščių altruistiško elgesio. Darvinas paminėjo, kad altruistinio elgesio
evoliucijos atsekimas yra problematiškas. Vienas iš paaiškinimų yra tas, kad padėjėjai yra
genetiškai artimi ir jie patys tame kažkiek laimi. Įnešdami savo nedidelę dalį jie palengvina
perinčiai porai ir taip padidina veisimosi sėkmę (Perrins ir Birkhead, 1983).

10.1. Kooperatinio veisimosi charakteristikos
Kooperatinis veisimasis yra būdingas 150 rūšių. Šis veisimosi tipas yra plačiai
pasiskirstęs ir yra būdingas 10 būrių paukščiams: strutiniams, žąsiniams, vanaginiams,
višteliniams, žuvėdroms, čiurliniams, tulžiniams, geniniams, paukščiams giesmininkams ir kt.
Dažniausiai šis veisimasis aptinkamas Australijoje, o Europoje ir Š. Amerikoje yra retas.
Dauguma šių rūšių pasižymi mažais reprodukcijos mastais, dideliu suaugusių išgyvenimo
procentu, maža dispersija ir skirtingu subrendimo laikotarpiu. Paukščiai paprastai nesiveisia,
bent jau iki 3 gyvenimo metų, laikotarpiu iki brandos padėdami kitiems. Dauguma šių rūšių yra
sėslūs ir gyvena homogeniškose aplinkos sąlygose. Dažniausia visos veisimosi vietos yra
užimtos. Seksualinis dimorfizmas neišreikštas, o monogamija yra pagrindinis veisimosi santykių
tipas.
Paprastai kooperatyviniu veisimusi pasižymintys paukščiai gyvena grupėmis ir jiems
padeda iki 10 padėjėjų. Pasireiškia teritoriškumas A ir visi paukščiai gina teritoriją. Padėjėjai,
kaip taisyklė yra genetiškai artimi(dažniausiai perinčios

poros vaikai). Dažniausiai padeda

patinai. Retkarčiais pasitaiko ir nukrypimų nuo aprašytų situacijų: Meksikos kėkštų grupėse peri
bent jau dvi poros. Margojo tulžio padėjėjų būryje paprastai būna genetiškai neartimų individų.
Vienas iš pagrindinių klausimų yra tai, ar perinčios poros gauna kokių nors privalumų.
Daugumoje atvejų poros, kurioms yra padedama padeda daugiau kiaušinių, nei pavienės poros.
Eksperimento metu pašalinus padėjėjus, nustatyta, kad pora išaugino mažiau jauniklių. Didesnė
grupė pradėjo anksčiau perėti. Kitų tyrimų metu nustatyta, kad esant didesniam padėjėjų skaičiui
padidėja jauniklių išgyvenimo galimybės. Didesnės grupės lengviau apsigina nuo plėšrūnų. Nors
didėjant grupei išauginama daugiau jauniklių, tačiau vienam paukščiui tenkančių jauniklių
skaičius mažėja. Manoma, kad padėjėjai patys patiria tam tirų privalumų (2 lent.). Neperintys
individai dažniausiai apsigyvena kritinėse buveinėse, kur perintys paukščių jauniklių
neišgyventų. Perintys paukščiai apgyvendina optimalias vietas. Todėl padėjėjams geriau gyventi
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ten kur sąlygos optimalios. Padėjėjai padidina savo išgyvenimo tikimybę, galimybes ateityje
užimti tą pačią teritoriją. Be to padėjėjai įgyja jauniklių auginimo patirties, svarbūs grupinio
gyvenimo privalumai (27 pav.).

10.2. Kooperatinio veisimosi evoliucija
2 lent. Kooperatino veisimosi potencialios ir realios sąnaudos ir privalumai (iš Emlen 1978 ir Perrins ir
Birkhead, 1983)

Sąnaudos

Perinčiam paukščiui

Padedančiam paukščiui

1. Daugiau paukščių teritorijoje sulesa daugiau maisto;

1. Prižiūrimi jaunikliai reikalauja laiko,
energijos ir iškyla plėšrūnų pavojus.

2. Padedančių paukščių aktyvumas pritraukia plėšrūnų
dėmesį;
3. Padedančių nekompetencija gali būtį pavojinga;
4. Padėjėjai gali konkuruoti su perinčiais paukščiais
dėl teisės veistis.
Privalumai

1. Padeda užauginti jauniklius;

1. Patirtis auginant jauniklius;

2. Jei vienas iš tėvų miršta, padėjėjai užtikrina, jog
bent dalis jauniklių bus užauginti;

2. Galimybė naudoti resursus esančius
grupės teritorijoje;

3. Gauta patirtis padidina jų veisimosi sėkmę, tad
padidina tėvų galimybes pratęsti giminę;

3. Grupinio gyvenimo privalumai;

4. Tarp grupinė konkurencija dėl teritorijų padeda
išsilaikyti didelėms grupėms;

4. Giminiška pagalba
palikuonis.

auginant

jų

5. Kiti grupinio gyvenimo privalumai: padidėjusi
maitinimosi sėkmė, plėšrūnų identifikavimas.

27 pav. Patinų pagalbininkų dalis,
priklausomai nuo galimybės poruotis su
patelėmis. Esant mažesniam patelių
kiekiui didesnis grupių procentas turi
pagalbininkus (iš Emlen 1978)
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11. PAUKŠČIŲ REPRODUKCIJA
Visos paukščių rūšys deda charakteringą kiaušinių skaičių. Vidutinis padedamų kiaušinių
skaičius gali svyruoti nuo vieno iki dešimties ir daugiau. Paprastai atskiri individai padeda
skirtingą kiaušinių skaičių ir jis gali gan ženkliai skirtis, tačiau padedamų kiaušinių vidurkis
paprastai būna panašus. Padedamų kiaušinių vidutinis kaičius apibendrintas 3 lentelėje.

Rūšis
Pingvinai
Narai
Kragai
Albatrosai ir
peteliai
Pelikanai
Kormoranai
Garniai
Gulbės
Žąsys
Antys
Grifai
Vanagai
Ereliai
Žuvininkas
Sakalai
Vištiniai

Dėties
dydis
1-2
2
3-5
1
1-4
3-4
3-5
4-6
3-6
7-12
1-2
2-5
2
3
3-5
5-12

Rūšis
Putpelė
Fazanas,
kurapka
Gervės
Vandeninės
vištelės
Kirai
Žuvėdros
Alkos
Karveliai
Pelėdos
Lėliai
Čiurliai
Kolibriai
Tulžiai
Geniniai
Žvirbliniai

Dėties
dydis
10-16
8-18
2
5-12

3 lent. Įvairių paukščių rūšių dėties dydis. Pastaba:
pateiktas dažniausias šeimai būdingas kiaušinių
skaičius. Skirtingoms rūšims yra būdinga dėties
dydžio įvairovė. Dali rūšių gali pasižymėti kitokiomis
savybėmis. Dauguma tropinių rūšių turi mažesnes
dėtis, o šiaurinių platumų paukščiai – didesnes (iš
Perrins ir Birkhead, 1983)

2-3
2-3
1-2
2
2-7
2
1-5
2
4-7
3-6
2-5

11.1. Dėties dydžio evoliucijos teorijos
Priežastys, kodėl paukščiai deda tam tikrą kiaušinių skaičių gali būti aiškinamos
kontraversiškai. Svarbesnės yra paminimos žemiau:
-

padeda tik kiek fiziologiškai sugeba padėti;

-

paukščiai padeda kiaušinių tiek kad juos perinti patelė galėtų sėkmingai šildyti;

-

Padeda tiek kad atsvertų mirtingumą;

-

Padeda tiek kad daugiausiai jauniklių sulauktų brandos laikotarpį.
Pirmosios dvi teorijos yra gan lengvai sukritikuojamos. Trečioji idėja išprovokavo

dideles diskusijas kol galiausiai buvo paneigta. Šiuo metu ketvirtoji teorija yra moksliškai
pagrįsta ir daugumai priimtinausia. Mes ją žemiau aptarsime.
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11.2. Lack’o teorija
11.2.1. Lack‘o teorijos apibrėžimas

Supaprastintai, dėties dydis evoliucijos eigoje išsivystė toks, kad tėvai sėkmingai
užaugintų didžiausią jauniklių skaičių, pasieksiantį veisimąsi. Kitaip tariant natūralios atrankos
dėka pradeda vyrauti paukščiai, kurie produkuoja tiek jauniklių, kad daugiausiai jų pasiektų
sekantį generacijos laikotarpį. Lack’as pripažino, kad maisto kiekis, kurį atneša tėvai iš esmės
yra svarbiausias veiksnys, nulemiantis jauniklių išgyvenimą (Lack 1948, 1954). 28 pav.
pavaizduota: x – juo daugiau kiaušinių padedama tuo daugiau išperinama jauniklių – tiesioginė
priklausomybė. Kita vertus, juo jauniklių yra daugiau, tuo jiems santykinai mažiau tenka maisto.
Dėl šios priežasties didėja jauniklių mirtingumas (y), o didžiausių dėčių mirtingumas yra
maksimalus. Optimalus dėties dydis yra ten, kur galimai didesnio jauniklių kiekio išgyvenimo
tikimybė yra didžiausia (28 pav b).

28 pav. Ryšys tarp dėties dydžio ir užaugusių jauniklių (x),
jauniklių išlikimo tikimybė (Y) ir išlikusių jauniklių kiekis vadoje

Lack’as patikrino šią idėją analizuodamas varnėnų dėties dydį ir jų išgyvenimą (3 lent.).
Vidutinė dėtis buvo 5, ir kaip tikėtasi iš šios dėties daugiausiai jauniklių sulaukė brandos
amžiaus.
Kitas hipotezės tikrinimas buvo analizuojant čiurlių jauniklių maitinimą. Čiurliai padeda
2 ar 3 kiaušininius ir maitinasi išimtinai skraidančiais vabzdžiais. Saulėtą vasarą yra gausu
maisto ir čiurliai sėkmingai išaugina 3 jauniklius. Lietingą vasarą maisto pagaunama
nepalyginamai mažiau ir vados su 3 jaunikliais badauja ir sėkmingiau išauginamos vados su 2
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jaunikliais. Kitaip nei varnėno, čiurlio produktyviausia dėtis priklauso nuo oro sąlygų ir gali būti
2 ar 3 jaunikliai.
29 pav. Ryšys tarp vados dydžio ir jauniklių svorio prieš
jiems paliekant lizdą (iš Perrins 1965)

30 pav. Ryšys tarp didžiųjų zylių svorio ir
pakartotinai pagautų zylių dalies (iš
Perrins, 1980)

Kita tirta rūšis yra didžioji zylė. Šios rūšies paukščiai deda po 8-10 kiaušinių. Kaip ir
daugumos uoksinių paukščių beveik visi jaunikliai sėkmingai pasiekia išskridimo laikotarpį.
Kaip ir čiurliams didžiosios zylės esant didesnei vadai vienam paukščių jaunikliui atneša mažiau
maisto. Beveik visi jaunikliai iš lizdų išskrenda, tačiau skiriasi jų svoris (29 pav.). Didesnių vadų
zylių kūno svoris yra mažesnis. Analizuojant pakartotinai pagautų zylių išgyvenimo
priklausomybę nuo jų svorio nustatyta, kad sunkesnės zylės sėkmingiau išgyvena (30 pav.).
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Zylių jaunikliai iš mažų vadų turi daug didesnius šansus išgyventi bet didžiausias išgyvenusių
zylių skaičius yra iš vidutinio dydžio vadų.
Lack’o hipotezė buvo daugelio tyrimų objektas ir šiuo metu yra patobulinta kritikų
pastabų. Žemiau mes jas ir aptarsime.

31pav. Išlikusių jauniklių kiekis tenkantis
vadai priklausomai nuo vados dydžio.
Dėmesys
atkreiptinas
į
tai,
jog
produktyviausia yra dėtis iš 10, nors realiai
ji yra 9 kiaušiniai dėtyje

32

pav. Hipotetinės diagramos, kuriose
parodyta (a) dėties dydis mažėja vėlėjant
sezonui; (b) jauniklių išlikimas mažėja
vlėjant
sezonui.
Naudojant
šiuos
duomenis, jeigu įvertintume jauniklių
išlikimą, priklausomai nuo dėties dydžio,
gautume rezultatą (c), kuriame išlikimas
buvo didžiausiose dėtyse

Pirmoji kritika buvo dėl to, kad skyrėsi dažniausiai sutinkamos vados dydis ir daugiausiai
išgyvenusių jauniklių skaičius (31 pav.). Dažniausiai aptinkamos dėtys buvo kiek mažesnės nei
tos, kurių didžiausia dalis jauniklių sulaukdavo veisimosi sezono. Šis neatitikimas gali atsirasti
dėl keleto klaidų (Perrins ir Birkhead, 1983):
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1. Analitinės klaidos. Analitinės klaidos galėjo atsirasti dėl to, kad sezono pradžioje
patelės deda daugiausiai kiaušinių, o vėliau paprastai mažiau. Tuo pačiu jauniklių išgyvenimas
vėliau padėtų dėčių taip pat mažėja (32 pav.). Neatsižvelgiant į šį veiksnį gautume, kad
sėkmingiau išgyvena didesnės vados.
2. Patelių galimybių neįvertinimas. Jei patelės individualiai skiriasi savo sugebėjimais
auginti jauniklius, jos gali padėti kiaušinių skaičių pagal savo galimybes. Toks elgesys taip pat
suteiktų galimybę gauti vaizdą, kad didesnės dėtys yra sėkmingesnės. Perrins ir Moss (1975)
atliko bandymą manipuliuodamas su patelių kiaušiniais lizduose: padidindamas ir sumažindamas
šių paukščių dėtis. Gauti rezultatai buvo skirtingi nei kad natūralaus dydžio dėčių (33 pav.).
Natūraliai didelių dėčių vados buvo sėkmingesnės nei dirbtinai padidintos tokio pačio dydžio.
Tai įrodo, kad patelės “žino” savo dėties optimalų kiaušinių skaičių.
Panašūs rezultatai buvo gauti Hogstedt (1980) tiriant šarkas. Jis nustatė, kad kiaušinių
skaičius priklauso nuo teritorijos kokybės: juo geresnė teritorija, tuo didesnė dėtis. Atitinkamai,
jei dėtis buvo padidinta dirbtinai porai užauginti šiuos jauniklius buvo sunkiau. Tai įrodo, kad
patelės optimizuoja savo dėties dydį, o jų visuma parodo rūšiai tinkamiausią dėties dydį (34
pav.).

33 pav. Schematinis skirtumų tarp natūralių ir dirbtinai sudarytų dėčių veisimosi sėkmės paaiškinimas.
Šioje schemoje parodoma, jog dėtys, kurios buvo dirbtinai padidintos nebuvo tokios sėkmingos kaip
natūralios tokio pačio dydžio dėtys, nors pirmosios buvo perėtos paukščių, kurie sudėjo mažesnes
dėtis ir „nesitikėjo“, jog sėkmingai sugebės išauginti didesnes. Dėl šios priežasties didžiausia dėties
dydis dirbtinai keistų dėčių buvo mažesnis nei natūralių (iš Perrins ir Moss 1974)
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34 pav. Ryšys tarp dėties dydžio ir suaugėlių išlikimo. (a) ryšys tarp veisimosi sėkmės (nauda) ir dėties
dydžio; Lack‘o hipotezė prognozuoja, jog dažniausias dėties dydis yra tuo pačiu ir produktyviausia.
(b) Trūkumai (suaugėlių mirtingumas) didėja didėjant dėties dydžiui. (c) Trūkumai ir privalumai
viename grafike, (d) jei trūkumai didėjant dėčiai išlieka tokio pačio dydžio, optimalus dėties dydis –
x, o jei didėja tolygiai didėjant dėčiai – pasislenka į kairę (y) (iš Charnov ir Krebs 1974)

11.2.2. Sezono ir ilgalaikės išgyvenimo sąlygos

Lack’o hipotezė remiasi vieno sezono duomenimis. Evoliuciškai didesnę reikšmę turi
jauniklių skaičius užaugintas per visą individo gyvenimą. Dėl šios priežasties Lack’o hipotezė
buvo modifikuota, atsižvelgiant į tėvų išgyvenimą (34 pav.).
11.2.3. Modifikuota Lack hipotezė

Natūrali atranka teikia pirmenybę individams, kurie per savo gyvenimą produkuoja
didžiausią jauniklių kiekį. Jei tarp veisimosi sezonų yra jauniklių išgyvenimo skirtumai atranka
gali toleruoti individus, kurie sezono metu išaugina kiek mažiau jauniklių. Modelis pateikiamas
34 pav. ir pagrįstas Charnov ir Krebs (1974). Į ši modelį yra įtrauktas tėvų mirtingumas, kuris
didėja didėjant dėčiai. Tėvai yra priversti dažniau lankytis lizde ir taip skiria daugiau pastangų
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bei pritraukia plėšrūnų dėmesį. Dėl šios priežasties optimali dėtis (c) bus kiek mažesnė nei ta, kai
išgyvena daugiausiai jauniklių.
Taip pat galimi du išimtiniai atvejai: (d) tėvų pastangas ir pavojus nesiskiria didėjant
dėties dydžiui. Šiuo atveju optimalus dėties dydis yra toks, kokį numatė Lack’as. (e) tėvų
pastangos ir pavojus jiems didėja labai greitai didėjant dėties dydžiui. Tokiu atveju dėties dydis
bus sumažintas.
Šią hipotezę patvirtina faktas, kad iki 70-80%

žvirblinių paukščių lizdų sunaikina

plėšrūnai. Didesnės dėtys gali būti pavojingos joms pačioms. Tai atsitinka dėl dviejų priežasčių:
a) didesnių vadų jaunikliai paprastai būna alkanesni ir garsiai rėkia, pritraukdami plėšrūnų
dėmesį; b) esant daugiau jauniklių tėvai turi dažniau lankytis lizde ir taip pritraukia plėšrūnus.
Tropikų žvirblinių dėtis dažnai būna tik 1 ar 2 kiaušiniai, prisitaikant prie plėšrūnų.

35 pav. Skirtingų patelių optimalus
dėties dydis. Kiekvienos patelės
optimalus dėties dydis skiriasi, nes
skiriasi jų galimybė išauginti tam tikrą
jauniklių kiekį, padedant mažiau ar
daugiau kiaušinių. Kiekviena kreivė
parodo kiekvienos patelės situaciją (iš
Perrins ir Birkhead, 1983)

Lack’o teorija liečia tik paukščiukines rūšis. Viščiukinėms rūšims maistas nėra
limituojantis veiksnys. Pagrindinis ribojantis veiksnys yra plėšrūnų gausa. Dauguma rūšių peri
ant žemės ir plėšrūnai yra vienas iš didžiausių pavojų. Didesni paukščių pulkai yra labiau
pažeidžiami nei maži. Ir jie pažeidžiami ilgesnį laiką. To pasėkoje vyraus vidutinės dėties dydžio
paukščių populiacija.
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11.3. Dėties dydžio įvairovė ir ją nulemiantys veiksniai
11.3.1. Bendrieji principai

Pirmiausiai reikėtų paminėti, kad yra du veiksniai, lemiantys dėties dydį ir nesusiję su
paukščių ekologija: paukščių sistematinė priklausomybė ir paukščių dydis. Iš ekologinių
veiksnių svarbiausi laikytini geografinė vieta, buveinė, populiacijos tankumas, sezono laikas ir
paukščių amžius.

36 pav. Liepsnelės dėties dydis Europoje.
Didesnės dėtys šiaurinėse platumose (iš
Lack, 1943)

37 pav. Didžiosios zylės
dėties
dydis,
priklausomai
nuo
tankumo (iš Kluijver,
1951)
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38 pav. Mėlynosios zylės ir juodojo
strazdo dėties dydžio kitimas,
priklausomai nuo sezono (iš Lack
1966, Snow 1958)

11.3.2. Geografinė vieta

Vienas iš geriausiai žinomų dėties dydžio skirtumų – tai dėties didėjimas didėjant
platumai (36 pav.). Lengviausiai paaiškinama tuo, kad šiaurėje diena yra ilgesnė ir tėvai turi
daugiau laiko rinkti jaunikliams maistą. Tačiau, kaip matote, dėties dydis nedidėja proporcingai
judant į šiaurę visoje Europoje. Kita kritikuojanti šią hipotezę idėja yra tai, kad pelėdų dėtys taip
pat didėja tolstant nuo pusiaujo, o juk naktis trumpėja! Kita hipotezė paaiškina šiuos dėčių
skirtumus tuo, kad dėties dydis priklauso nuo maisto resursų. Ties pusiauju resursų ištekliai
visais metų laikais yra panašūs, o artėjant prie ašigalių maisto resursai pasiekia piką šiltuoju
metų laiku.
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11.3.3. Buveinė

Paukščiai perėdami skirtingose buveinėse gali padėti skirtingą kiaušinių skaičių (4 lent.).
Soduose perintys paukščiai deda mažesnes dėtis nei perintys miške. Taip gali būti dėl skirtingų
maisto išteklių skirtingose buveinėse, nulemiančiose skirtingus dėties dydžius. Taip pat dėties
dydį gali nulemti populiacijų tankumas

4 lent. Keleto paukščių rūšių dėties dydis įvairiose buveinėse (iš Perrins ir Birkhead, 1983)
Rūšis

Kokybiška buveinė

Dėties
dydis
5,3

Nekokybiška
buveinė
Kalnų miškai

Dėties
dydis
4,5
2,78
3,78

Snow 1958
van Balen
(1973)
Perrins
(1965)

Paukštvanagis

Upių slėnių miškai

Upinė žuvėdra

Kolonija su greta
esančiais geromis
mitybos vietomis
Kaimiškos vietovės

2,95
3,92

Kolonija su greta
esančiais prastomis
mitybos vietomis
Miesto vietovės

Lapuočių miškai

10,53

Spygliuočių miškai

9,77

Ąžuolynas

10,9

Parkas

8,8

Juodasis
strazdas
Didžioji zylė
Mėlynoji zylė

Autorius
Newton
(1976)
Nisbet
(1977)

11.3.4. Populiacijos tankumas

Populiacijų tankumas gali įtakoti vidrūšinį dėties dydžio pasiskirstymą (37 pav.). Šis
efektas gali būti siejamas su maisto kiekiu ir lizdinių teritorijų dydžiu. Didelio paukščių tankumo
teritorijose paukščių dėtis yra mažesnė.
Labai gerai yra ištirtas dėčių dydžio įvairovė salose. Tos pačios rūšies paukščių
(didžiosios zylės) dėties dydis Korsikos saloje yra mažesnis 2-5 kiaušiniais nei žemyne (Blondel
ir Isenmann 1979). Taip gali būti dėl to, kad saloje paukščių tankis yra daug didesnis, dėl
sumažėjusios tarprūšinės konkurencijos.
11.3.5. Sezono laikas

Šis dėsningumas yra gerai ištirtas, ir nustatyta, kad paukščių dėties dydis dažniausiai
mažėja. Paukščių rūšims, kurios deda vieną vadą, paprastai veisimasis anksti būna sėkmingesnis.
Mažėjantis dėties dydis turėtų būti siejamas su mažėjančiomis sėkmingai užauginti vadą
galimybėmis. Tačiau juodojo strazdo atveju egzistuoja tam tikras optimalus laikas, kurio metu
sudėta dėtis yra didžiausia (38 pav.).

75
11.3.6. Paukščių amžius

Daugumos rūšių jauni paukščiai padeda mažiau kiaušinių nei seni. Kadangi jauni
paukščiai yra mažiau patyrę, mažesnės dėtys yra sėkmingiau užauginamos nei didesnės (5 lent.).
Kitas su amžiumi susijęs veiksnys, yra tai, kad jauni paukščiai paprastai pradeda veistis vėliau, o
vėliau perintys paukščiai išveda mažesnes vadas.

5 lent. Dėties dydžio kitimas priklausomai nuo patelės amžiaus. Pastabos: tripirščiam kirui nurodomas
pirmas, antras ... veisimosi kartas, o ne amžius; jei pateiktas tik vienų ir antrų metų amžiaus
duomenys, reiškia, jog tai yra antrų ir vėlesnių metų duomenys (iš Perrins ir Birkhead, 1983)
Rūšis
Havajų žąsis
Raudonsnapis kiras
Tripirštis kiras
Paukštvanagis
Margasparnė musinukė
Didžioji zylė

1
1,78
4,8
5,65
8,4

Amžius/vidutinė dėtis
2
3
4
5
3,68
4,07
4,18
4,31
1,33
1,69
1,76
2,09
1,94
2,39
5,4
6,33
9,1

Autorius
Kear ir Berger, 1980
Mills, 1973
Coulson ir White, 1961
Newton 1976
Von Haartman, 1967
Perrins ir Moss, 1974
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12. POPULIACIJŲ GAUSOS KITIMAS
12.1. Populiacijų gausos stabilumas
Vienas iš įdomiausių populiacijų charakteristikų yra tai, kad populiacijų gausa ilgalaikėje
perspektyvoje mažai keičiasi, t.y. ji yra linkusi būti stabili. Kasmetiniai populiacijų gausos
svyravimai žinoma atsiranda, tačiau jie dažniausiai yra nedideli. Kitas charakteringas populiacijų
bruožas yra tai, kad dėl kokių nors priežasčių populiacijų gausia sumažėjus ji greitai sugrįžta į
buvusį lygmenį. Šią mintį gerai patvirtina ilgamečiai pilkųjų garnių stebėjimai (39 pav.). Po šaltų
ir sunkių žiemų šių paukščių gausa sumažėdavo, tačiau vėl greitai atsistatydavo.

39 pav. Pilkųjų garnių populiacijos
kitimas dviejose teritorijos Didžiojoje
Britanijoje. Sunkios žiemos buvo 1940,
1941, 1942, 1945, 1962, 1963 (iš
Perrins, C.M., Moss, D. pagal British
Trust for Ornithology duomenis)

40 pav. Fazanų gausos kaita saugomoje saloje.
Du patinai ir 4 patelės buvo paleistos
1937 (iš Einarsen, 1945)
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12.2. Potencialios gausėjimo galimybės
Spartus paukščių gausos atsistatymas yra geras įrodymas, kad paukščių gausėjimo
galimybės yra didelės. Gausėjimo galimybes gerai patvirtina ir teorinis Liepsnelės pavyzdys.
Kasmet išvesdama po dvi vadas kiekvienoje po 4 jauniklius iš poros liepsnelių po 4 metų būtų
625 paukščiai, o po 10 metų – 19 800 000 paukščių. Žinoma šis pavyzdys yra supaprastintas, nes
liepsnelės negyvena 10 metų (Perrins ir Birkhead 1983).
Natūralus pavyzdys gali būti rūšies, kuri apgyvendino naują teritoriją, kurioje nėra priešų.
(40 pav.). Pateiktas pavyzdys pademonstruoja, fazanų gausėjimą vienoje iš salų JAV. Per 6
veisimosi sezonus iš 8 paukščių populiacija padidėjo iki 1989 individų.

12.3. Resursų ir aplinkos talpumo įtaka
Abu pateikti pavyzdžiai rodo, kad yra tam tikras skaičiaus limitas, iki kurio populiacijos
tam tikroje teritorijoje gali augti. Pilkųjų garnių populiacija šios ribos neperžengdavo, o fazanų
artėjo prie jos nes vis daugiau individų žūdavo.

Ši riba yra vadinama Aplinkos talpumu.

Aplinkos talpumas yra sietinas su resursų kiekiu ir prieinamumu, ir populiacija gausėja tol, kol
nors vienas iš reikiamų resursų tampa deficitinis. Daugumai paukščių pagrindinis limituojantis
veiksnys yra maisto resursai, nors kitiems ir lizdavietės ar lizdinės teritorijos. Populiacijai
pasiekus tašką, kuriame pradedamas maisto trūkumas populiacijos mirtingumas padidėja ir
susilygina su gimstamumu ir populiacija tampa santykinai stabili (Perrins ir Birkhead, 1983).
Tai pačiai rūšiai aplinkos talpumas gali svyruoti priklausomai nuo buveinių kokybės.
Pvz. didžiosios zylės gausa lapuočių miškuose yra didesnė nei pušynuose būtent dėl didesnio
aplinkos talpumo (Kluijver, 1951).

12.4. Mirtingumas
Populiacijų studijose labai svarbus mirtingumo rodiklis – kokiame amžiuje paukštis
žūsta. Tyrimų pagrindu sudaromos amžiaus lentelės ir išgyvenimo kreivės.
Yra trys pagrindiniai išgyvenimo kreivių tipai: didelio mirtingumo gyvenimo pabaigoje
(žmonėms), pastovaus mirtingumo ir didelio mirtingumo gyvenimo pradžioje (41 pav.).
Daugumai paukščių būdinga kreivė panaši į 2 tipą. Pvz. kiras (41 pav. apačia). Senų paukščių
mirtingumas taip pat turėtų padidėti, nes kitaip gautume, kad labai maža dalis išgyventų labai
ilgą laiką. Išgyvenimo galimybės, dedamų kiaušinių skaičius ir išgyvenusių jauniklių dalis iki
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veisimosi pateikta 6 lent. Jauniklių mirtingumas paprastai yra daug didesnis, o nedidelės rūšys
dažnai dar ir nukenčia nuo plėšrūnų.
41 pav. Išlikimo kreivės. (a) skirtingi išlikimo
kreivių tipai; (b) balnotojo kiro išlikimo
kreivė. Rodyklė rodo didesnį balnotųjų kirų
mirtingumą pirmaisiais metais dėl kiaušinių
ir jauniklių didelio mirtingumo (iš Paynter,
1966)

12.5. Gimstamumas
Gimstamumą nulemia padėtų kiaušinių skaičius ir jis yra išnagrinėtas kituose skyriuose.
Mirtingumas suteikia tik dalį informacijos, gimstamumas taip pat yra svarbi likusi informacijos
dalis. Svarbu, kokiame amžiuje paukščiai pradeda veistis, ir kiek kiaušinių jie deda. Labai svarbu
yra žinoti, kaip keičiasi patelių galimybes joms senstant. Trimai rodo, kad veisimosi sėkmė tarp
jaunų paukščių yra daug mažesnė nei tarp labiau patyrusių. Ta gali būti svarbi priežastis pradėti
veistis tik sulaukus keletos metų amžiaus. Tačiau veisimosi patirtis taip pat gali būti reikalinga
norint užtikrinti veisimosi sėkmę. Richdale (1957) nustatė, kad geltonakiai pingvinai gali pradėti
veistis sulaukę 2 ar 3 metų amžiaus. Veisimosi sėkmė 2 gyvenimo metais yra nedidelė, tačiau po
metų šie paukščiai daug sėkmingiau augino jauniklius, nei tie, kurie trečiaisiais gyvenimo metais
veisėsi pirmą kartą.
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6 lent. Vidutinis suaugėlių ir jauniklių mirtingumas. Pastaba: Šioje lentelėje pateikti apskaičiavimai,
remiantis, jog perinčių paukščių populiacijos yra stabilios. Dėl įvairių priežasčių skaičiai gali skirtis
( iš Perrins ir Birkhead, 1983)
Rūšis
Geltonakis pingvinas
Karališkasis albatrosas
Padūkėlis
Baltasis gandras
Didžioji antis
Kanadinė berniklė
Gulbė nebylė
Suopis
Žuvininkas
Pelėsakalis
Balnotasis kiras
Mormonas
Keršulis
Liepsnelė
Juodasis strazdas
Juodoji zylė
Naminis žvirblis

Kasmetinis
suaugėlių
mirtingumas
13
3
10
21
48
15
18
20
18
50
8
5
35
50
35
70
50

Dėties dydis
(*vadų
skaičius)
2
1
1
4
11
4
6
3
3
5
3
1
2 (*3)
4 (*2)
4 (*2)
11
5 (*2)

Jauniklių dalis, kuri
sulaukia veisimosi
amžiaus, %
13
6
20
10
8,7
7,5
6
13
12
20
5,3
10
11,7
12,5
8,7
12,7
10,0

12.6. Imigracija ir emigracija
Didelė imigracija ar emigracija taip pat gali ženkliai paveikti populiacijos gausą. Deja
daugumos paukščių dispersiją sunku išmatuoti. Dauguma nesubrendusių paukščių pasižymi
didele dispersija. Šio reiškinio vien tik neigiamai vertinti negalima, nes su ja susiję svarbūs genų
mainai tarp populiacijų. Nustatyta, kad Lietuvoje užaugusios pilkosios žąsys po metų šėrimosi
laikotarpiu gali būti aptinkamos Lenkijos ar net Olandijos pajūrio žemumose. O kikiliai po
išskridimo iš lizdo pasklinda įvairiomis kryptimis ir tik po keletos savaičių įsidėmi vietą, į kurią
paprastai sugrįžta iš žiemaviečių.
42 pav. Ryšys tarp žiemos metu nustatyto
jauniklių/ suaugėlių santykio ir perinčios
populiacijos dydžio sekančiais metais (iš
Perrins, 1965)

80

12.7. Natūrali populiacijų gausos savireguliacija: nuo gausumo priklausantys ir
nepriklausantys veiksniai
Yra dvi populiacijų gausą įtakojančių veiksnių grupės: nuo tankumo nepriklausantys ir
nuo tankumo priklausantys veiksniai. Nuo tankumo priklausantys veiksniai veikia priklausomai
nuo populiacijų tankumo ir atlieka stabilizuojantį vaidmenį ir grąžina populiaciją prie jai įprasto
vidurkio. Nuo tankumo nepriklausantys veiksniai populiaciją įtakoja stochastiškai ir gali ženkliai
paveikti populiacijų gausą. Kartais yra labai sunku aptariamą veiksnį priskirti kuriai nors iš šių
kategorijų.

43 pav. Tyrimų plote pirmosios ir antrosios vados jauniklių išlikimo procentas. Normaliais metais (balti
taškai), didesnis procentas išlieka pirmosios nei antrosios vados. Metais, kai dauguma pirmųjų vadų
yra pašalinta (juodi taškai) vietinis antrosios vados išlikimas ženkliai padidėja. Brūkšninė linija
rodo normalių metų tendencijas, ištisinė – jungia taškus, kai išlikimas abiejų vadų yra vienodas (iš
Kluyver, 1971)

Lengviausiai suprantamas nuo tankumo nepriklausantis veiksnys yra klimatas. Ekstremalios
žiemojimo sąlygos ar labai sausos ar lietingos vasaros gali ženkliai paveikti populiacijų gausą.
Maisto gausa dažniausiai turi nuo tankumo nepriklausančių veiksnių bruožų, tačiau didėjant
paukščių gausai jis tampa ir nuo tankumo priklausančiu veiksniu. Pvz. Nakvojančių paukščių
uoksuose gausa yra įtakojama neigiamų klimato veiksnių. Esat didelei gausai ne visiems
paukščiams užtenka uoksų, tad populiacija nukenčia daugiau. Paukščiams nuo tankumo
priklausantys veiksniai yra labiau aktualūs nei nuo tankumo nepriklausantys.
Visa eilė nuo tankumo priklausančių veiksnių įtakoja paukščių populiacijų gausą
a) teritorijos dydis ir paukščių populiacijos dalis turinti veisimosi teritorijas. Kaip jau
aptarta anksčiau, paukščiai apgyvendina įvairios kokybės teritorijas skirtingu tankumu.
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Keičiantis populiacijų gausai skiriasi ir teritorijų dydis (44 pav.). Visa tai įtakoja poros
galimybes iš aplinkos gauti pakankamą kiekį įvairių resursų.
44 pav. Kurapkos teritorijų dydis toje
pačioje teritorijoje. Teritorijos dydis
keitėsi priklausomai nuo tankumo.
Vidutinis teritorijos dydis buvo 1,18 ha,
2,48 ha, 3,92 ha, 1,41 ha (iš Watson ir
Miller, 1971)

b) reprodukcijos ypatybės. Esant dideliam tankumui dalis paukščių gali visai nesiveisti,
bet egzistuoja ir tiesioginis poveikis. Esant dideliam populiacijų tankumui paprastai sumažėja
dėties dydis (6.9 pav.), sumažėja paukščių, kurie veisiasi pakartotinai (45 pav.). Sumažėja
jauniklių dalis populiacijoje, bei padidėja plėšrūnų presas. Dalis rūšių specializuojasi maitintis
tik gausiu maistu, nes tai palengvina paieškas.
c) mirtingumas. Jaunų paukščių mirtingumas gali teigiamai koreliuoti su populiacijų
gausa. Buvo atliktas eksperimentas dirbtinai sumažinant didžiųjų zylių dėtis 60%. Jauniklių
išgyvenimas padidėjo nuo 11 iki 20% (Kluyver 1971).
Nuo tankumo priklausantys veiksniai įtakoja tiek gimstamumą tiek ir mirtingumą ir taip
ženkliai įtakoja populiacijų tankumą ir gausą.

45 pav. Didžiųjų zylių turinčių antrą vada proporcija priklausomai nuo populiacijos
Kluijver, 1951)

tankumo (iš
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12.8. Praktinis pritaikymas
Paprastai populiacijų tvarkymas reikalingas trimis atvejais: siekiant išsaugoti populiacijas,
siekiant reguliuoti pernelyg gausių paukščių gausą, medžioklės tikslais eksploatuojant
populiacijas.
Saugomos rūšys dažniausiai yra retos. Yra 4 retų rūšių tipai (Iljičiov ir kt. 1982):
a)

Didelės rūšys. Jie lengvai randami ir sumedžiojami. Kai gausa pasiekia kritinę ribą jų
medžioklė tęsiasi ir rūšis gali išnykti. Be to stambūs gyvūnai turi nedideles reprodukcinies
dauginimosi galimybes, taigi jie negali greitai padidnti populiacijų gausos.

b)

Kolonijinės rūšys. Jie lengvai randami ir lengvai sumažinama jų gausa.

c)

Gyvūnai su labai specializuotomis nišomis. Gali būti jautrūs nedideliems aplinkos
pokyčiams. Geniniams paukščiams reikia tam tikro kiekio sausų ar džiūstančių medžių.

d)

Gyvūnai su labai ribotu paplitimu. Jie labai jautrūs nedidelio masto pokyčiams. Gali gyventi
nedidelėje teritorijoje ar jų populiacija būti labai maža. Dauguma tokių rūšių aptinkamos salose,
kurių labai nedidelis plotas. 88% rūšių, kurios išnyko per paskutinius 300 metų gyveno salose.
Šias rūšis labai neigiamai veikia naujų introdukavimas.
Retas rūšis teoriškai išsaugoti paprasta. Turi būti pakankamas kiekis tinkamų buveinių.
Dažnai reikia keletos jų tipų. Daug rūšių migruoja.
Gausių populiacijų reguliavimas. Dauguma rūšių paplito išplėtojus žemdirbystę. Šių rūšių
kontrolė yra sunki. Šių rūšių intensyvūs veisimosi mastai, ir didelė dalis paukščių natūraliai
žūsta. Norint sumažinti populiacijas reikia ją sumažinti labiau nei natūraliai žūsta. Tai padaryti
dažnai sunku. Sumažinus populiacijas jos vėl greitai atsigauna ir visos pastangos būna perniek.
Medžioklės objektas. Medžiotojams svarbu žinoti, kiek galima sumedžioti be žalos
paukščių populiacijoms. Reikėtų populiaciją sumažinti iki tiek, kad beveik neliktų nuo tankumo
priklausančio mirtingumo. Dažnai ši dalis nustatoma bandymų ir klaidų metodu. Reikia tyrimų,
reikia žinoti, koks bus populiacijos prieaugis. Jei didžiųjų ančių populiacija priauga 50-55% tai
galima sumedžioti 30-40%. Paukščių, kurie turi dideles vadas galima sumedžioti santykinai
daug. Reikėtų medžioti jauniklius (nes suaugusių išgyvenimo laipsnis didesnis) iki sunkiausio
laikotarpio, o išgyvenusias – palikti veistis. Tuo skiriasi nuo nepageidaujamų rūšių populiacijų
tvarkymo.
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13. LIETUVOJE SAUGOMŲ STUBURINIŲ GYVŪNŲ
EKOLOGINIAI BRUOŽAI, NYKIMO PRIEŽASTYS IR
APSAUGOS REKOMENDACIJOS
13.1. Lietuvos Raudonoji knyga
Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga 1948 m. įsteigė Retųjų ir nykstančių rūšių komisiją,
į kurios sudėtį įėjo žymiausi to meto mokslininkai, ekologai ir gamtosaugininkai. Jie atliko
milžinišką darbą ir per penkerius metus surinko duomenis apie retas, rečiausias ir prie išnykimo
ribos esančias rūšis bei pradėjo rengti Raudonąją faktų knygą. Iki 1966 m. į šią knygą buvo
įrašyta 211 žinduolių rūšių bei porūšių, taip pat 312 paukščių rūšių ir porūšių. 1973 m. išleista
nauja Tarptautinė raudonoji knyga, kurios I tome buvo 236 žinduolių rūšys (ir 292 porūšiai), II 287 paukščių rūšys (341 porūšis), III - 36 varliagyvių rūšys bei 119 roplių rūšių ir porūšių.
Lietuvoje apie retųjų objektų apsaugą jau buvo kalbama 1959 m. priimtame Gamtos
apsaugos įstatyme. 1962 m. patvirtintas saugotinų augalų sąrašas, kuriame buvo 176 retos ir
nykstančios augalų rūšys. 1976 m. Ministrų Taryba patvirtino Lietuvos raudonosios knygos
sąrašus, o 1981 m. Raudonoji knyga išleista atskiru spalvotu leidiniu. Pirmojoje Raudonojoje
knygoje buvo 41 paukščių rūšis ir visa kamanių gentis, taip pat 30 induočių augalų rūšių.
1992 m. išleista nauja Lietuvos raudonoji knyga, kurios sąrašuose buvo 210 gyvūnų, 210
augalų bei 81 grybų ir kerpių rūšis. 2003 m. šis sąrašas buvo daug didesnis: 259 gyvūnų, 357
augalų, 134 grybų, 65 kerpių rūšys. Labiausiai džiugina rūšys, įrašytos į 5 kategoriją (kurios yra
jau pakankamai gausios (rūšims nekyla pavojus išnykti) ir kurias galime traktuoti kaip
išsaugotas): tai stumbras, ūdra, griežlė, perpelė (silkinių būrio žuvis), medicininė dėlė bei 10
gaubtasėklių augalų rūšių.
Lietuvos

raudonoji

knyga

yra

juridinis

dokumentas,

kuriuo

remiantis

šalyje

organizuojama retų ir nykstančių augalų, grybų bei gyvūnų rūšių apsauga. Į Raudonąją knygą
rūšys įrašomos siūlant mokslininkams, mokslo institucijoms. Svarbi sąlyga - rūšių gausumo
sumažėjimas, ekologinių sąlygų prastėjimas. Kai kurios rūšys gali būti retos dėl jų biologinių
savybių.
Lietuvos raudonosios knygos rūšys skirstomos į 5 kategorijas, atitinkančias Tarptautinės
gamtos apsaugos sąjungos raudonosios knygos senąsias kategorijas (1976):
0 (Ex) - išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys;
1 (E) - išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik
naudojant specialias apsaugos priemones;
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2 (V) - pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas populiacijose
sparčiai mažėja;
3 (R) - retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių;
4 (I) - neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas
kategorijas;
5 (Rs) - išsaugotos rūšys, kurių, anksčiau įrašytų į Raudonąją knygą, gausumas jau
atkurtas.
Lietuvos raudonąją knygą tvarko Aplinkos ministerija, prie kurios sudaryta Raudonosios
knygos komisija. Ši komisija kasmet apibendrina informaciją dėl rūšių paskirstymo į kategorijas,
stebi, kaip įgyvendinamos rūšių apsaugos priemonės, ir Aplinkos ministerijai rekomenduoja
būtinas konkrečias apsaugos priemones. Viena iš aktualių komisijos darbo krypčių - organizuoti
šalies biologinės įvairovės taksonominės sudėties įvertinimą pagal naujuosius Tarptautinės
gamtos apsaugos sąjungos kriterijus ir kategorijas (IUCN, 2001, 2003). Tokių kategorijų yra
daugiau, jos sumažina subjektyvumo elementą ir pateikia kiekybiniais vertinimais paremtą
tikroviškesnį vaizdą apie nykstančių taksonų būklę bei jų išlikimo galimybes: išnykę (EX);
išnykę gamtoje (EW); išnykę regione (RE); kritiškai grėsmingos būklės (CR); grėsmingos būklės
(EN); pažeidžiami (VU); arti grėsmingos būklės (NT); nekeliantys rūpesčio (LC); trūksta
duomenų (DD); nevertinami (NA); neįvertinti (NE).
Raudonosios knygos rūšims apsaugoti steigiamos saugomos teritorijos, rengiami ir
įgyvendinami buveinių (gyvenamų vietų) apsaugos projektai. Šios rūšys saugomos ir daugelio
konvencijų, tarptautinių susitarimų. Raudonąsias knygas turi visos Europos valstybės, daugelis
Azijos, Amerikos valstybių.
Žemiau esančiuose skyriuose pateikta informacija remiantis Lietuvos raudonaja knyga
(Rašomavičius, 2007).
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13.2. Varliagyviai

Skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, ES Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje rūšis paplitusi netolygiai,
tinkamose buveinėse aptinkama visoje šalies teritorijoje. Iki šio laiko rastas Akmenės,
Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio, Šiaulių, Plungės, Anykščių, Alytaus, Lazdijų, Švenčionių,
Šalčininkų, Kaišiadorių, Molėtų, Utenos, Varėnos, Skuodo, Vilniaus, Širvintų, Trakų ir kituose
rajonuose. Informacijos apie rūšies paplitimą ir gausumą, trūksta, nes nebuvo atliekami išsamūs
tyrimai. Dabar, turimais duomenimis, Lietuvos populiaciją gali sudaryti 3000 - 5000 suaugusių
gyvūnų. Kasmet aptinkamos 3 - 5 naujos radavietės.
Gyvena pelkėtose vidutinio gylio ir giliose pamiškių, miško laukymių ir parkų stovinčio
vandens pelkėtuose telkiniuose. Pavasarį, nuo balandžio mėn. iki liepos vidurio, praleidžia
vandenyje, nuo liepos vidurio išlipa į sausumą, ten aptinkamas įvairiose miško ekosistemų
slėptuvėse: po nuvirtusiais trūnijančiais medžiais, kelmais, urveliuose. Sausumoje nuo
nerštaviečių paprastai nukeliauja iki 300 - 500 m. daugiausiai iki 1 km. Tiek suaugėliai, tiek ir
lervos plėšrios, minta įvairiais bestuburiais. Lervos į sausumą išeina iki liepos pabaigos,
rugpjūčio mėn. Žiemoja sausumoje, slėptuvėse.
Rūšis priklausoma nuo kompleksiškų seklių vandens telkinių ir miško pakraščių buveinių,
dėl ko vieno iš komponentų kokybės sumažėjimas gali įtakoti visą mikropopuliaciją. Pagrindinės
grėsmės: Vandens tarša, tarša žemės ir miškų ūkyje naudojamomis cheminėmis medžiagomis,
žuvų įveisimas nedideliuose vandens telkiniuose, nerštaviečių sausinimas, nerštaviečių
eutrofizacija, mažų vandens telkinių išdžiūvimas, negyvos medienos, kelmų šalinimas, vandens
telkinių gilinimas, dugno valymas, pakrančių apaugimas krūmais bei medžiais.

Europinė medvarlė Hyla arborea
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 m. Įrašyta į Berno konvencijos II ir ES
Buveinių direktyvos IV priedus. Šiuo metu aptinkama pietų Lietuvoje (Lazdijų, Varėnos r.,
Druskininkų sav.). Duomenys apie radavietę Mažeikių r. iki šiol nepatvirtinti. Literatūroje 1928
m. nurodoma radavietė Vilniuje. Lietuvos populiacijos dydis 1 500 - 2 000 gyvūnų. Pagrindinės
populiacijos yra Bugiedoje, Gerdašiuose, Kapčiamiestyje. Populiacijų gausumas skirtingais
sezonais priklauso nuo temperatūros, hidrologinių pokyčių.
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Gyvena prie vandens telkinių lapuočių, mišrių miškų, įvairių želdinių pakraščiuose,
pievelėse. Į nerštavietes susirenka balandžio pabaigoje - gegužės mėn. Nerštavietės - gerai saulės
įšildomi vandens telkiniai, kūdros prie miškelių su gausia vandens ir pakrantės žoline augalija.
Gyvena pavieniui, dažniausiai tūno ant įvairių žemų krūmokšnių, aukštų žolių. Minta įvairiais
bestuburiais, daugiausia vabzdžiais. Žiemoja sausumoje, įvairiuose urveliuose, plyšiuose,
įsirausią po nukritusiais lapais.
Gausos svyravimai priklauso nuo hidrologinių nerštavietės sąlygų. Buožgalvių
gyvybingumui, nerštaviečių ir sausumos buveinių kokybei didžiulę įtaką daro žemės ūkyje
naudojamos cheminės medžiagos bei vandens telkinių užaugimas. Pavasarinis žolės deginimas
gali sunaikinti nemažai, keliaujančių į vandens telkinius individų. Neigiamą įtaką gali turėti ir
gyvūnų gaudymas bei rinkimas.

Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. Įrašyta į Berno konvencijos II, ES
Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje rūšis paplitusi netolygiai. Dažnai aptinkama
vidurio, pietinėje ir rytinėje dalyse. Labai reta arba visai neaptinkama vakarinėje Lietuvos dalyje.
Didžiausios populiacijos gyvena žuvininkystės tvenkiniuose: Arvydų, Arnionių, Baltosios
Vokės, Simno, Šilavoto, Išlaužo ir kt. Kūdrose, balose paprastai gyvena nedidelės gyvūnų
grupės. Lietuvoje gali būti apie 300 - 400 įvairaus didumo radaviečių, kuriose gali gyventi apie
20 000 - 50 000 gyvūnų.
Gyvena

sekliuose,

gerai

įšildomuose

vandens

telkiniuose:

įvairiose

kūdrose,

uždumblėjusiose senvagėse, žemapelkių balose, užželiančiuose ar žolėtuose žuvininkystės
tvenkiniuose, kanaluose. Balandžio pirmoje pusėje išlenda iš žiemojimo vietų. Minta daugiausia
įvairiais vandens bestuburiais. Spalio mėn. varliagyviai išlipa iš vandens ir per žiemą slepiasi
sausumoje: urveliuose, po medžių šaknimis, akmenimis, drėgnuose giliuose rūsiuose.
Pagrindinė grėsmė yra natūralių buveinių pasikeitimas, ypač dėl melioracijos.
Žuvininkystės ūkiuose didžioji populiacijos dalis gali sunykti arba būti sunaikinta pakeitus
ūkininkavimo būdus ar veiklos profilį. Dalis populiacijos žūsta per pavasarines ir rudenines
migracijas. Svarbu išsaugoti natūralias, kad ir negausias populiacijas.
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Žalioji rupūžė Bufo viridis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2007 m. Įrašyta į Berno konvencijos II ir ES
Buveinių direktyvų IV priedus. Lietuvoje plačiai paplitusi rūšis, tačiau daugelyje regionų negausi
ar visai neaptinkama. Kiek dažnesnė Pietų, Pietvakarių ir Vidurio Lietuvoje. Populiacijų
gausumas neištirtas, daugelyje vietų mažėja. Gausesnės populiacijos Pietvakarių, Vidurio
Lietuvoje.
Tai stepinė rūšis, todėl pasižymi dideliu atsparumu sausrai, karščiui ir šalčiui. Į
žiemovietes traukia rugsėjo - spalio mėn. Žiemoja sausumoje, giliuose urveliuose, po akmenimis,
pastatų pamatais, rūsiuose. Neršti renkasi į gerai įšylančius, negilius (dažniausiai iki 50 cm),
nedidelius stovinčio vandens telkinius. Neršto metu balandžio pabaigoje - birželio mėn. patinai
skleidžia melodingus garsus, jų kurkimas primena kurklio balsą. Mėgstamos sausumos buveinės
- gerai įšylančios, atviros ar pusiau atviros teritorijos su negausia žoline augalija, dykvietės.
Dažnai randamos urbanizuotuose teritorijose: miesteliuose, kaimuose, parkuose, daržuose,
soduose. Daugelyje vietų kultūriniame kraštovaizdyje dažnesnės nei natūralioje gamtoje.
Nerštaviečių trūkumas ir jų tarša, žuvų įveisimas nerštavietėse. Pesticidų, herbicidų
naudojimas. Buveinių užaugimas aukšta žole, krūmokšniais. Migracijos kelių suardymas.

Nendrinė rupūžė Bufo calamita
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. Įrašyta į Berno konvencijos II ir ES
Buveinių direktyvos IV priedus. Netolygiai paplitusi visoje Lietuvoje, dažnesnė - Kuršių nerijoje
ir pajūryje. Tinkamose buveinėse nereta. Atskirų populiacijų gausumas svyruoja nuo kelių
dešimčių iki kelių šimtų gyvūnų. Gausiausios populiacijos Lietuvos pajūrio buveinėse: kopose,
tarpkopėse, baigtuose eksploatuoti, su gausiais vandens telkiniais smėlio ir žvyro karjeruose.
Gyvena smėlio ir žvyro karjeruose, pajūrio buveinėse, durpynuose, daržuose, soduose.
Dažnesnė lengvų smėlingų dirvožemių buveinėse netoli vandens telkinių. Dieną slepiasi
dirvožemyje, urveliuose, po kelmais, nuvirtusiais medžiais, akmenimis. Aktyvi tamsiuoju paros
metu. Skirtingai nuo kitų varliagyvių, greitai bėgioja. Minta vabzdžiais ir kitais sausumos
bestuburiais. Rugsėjo mėn. žiemoti užsirausią dirvožemyje, slepiasi giliuose urveliuose.
Tinkamų buveinių sunaikinimas, neršto vietų nusausėjimas ar užteršimas, ypač žvyro
karjerų nusausinimas, apsodinimas mišku. Populiacijų būklę pagerintų naujų veisimosi vietų
įrengimas: kūdrų, tvenkinių su sekliomis pakrantėmis iškasimas, baigtų eksploatuoti ir
naudojamų žvyro ir smėlio karjerų rekultivavimas į įvairaus gylio vandens telkinius.
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13.3. Ropliai

Balinis vėžlys Emys orbicularis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. Įrašyta į Berno konvencijos II ir ES
Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje rūšis paplitusi netolygiai, daugiausia pietinėje
dalyje: Alytaus, Varėnos, Lazdijų, Marijampolės, Prienų rajonuose. Kitur labai retas arba visai
neaptinkamas. Lietuvoje gyvena apie 500 - 600 vėžlių. Didžiausios jų populiacijos yra Lazdijų
r.: Kuculiškių balinių vėžlių draustinyje yra apie 160, Stračiūnų vėžlių draustinyje - apie 20,
Metelių regioniniame parke - apie 70, Bestraigiškėse - apie 20, Krikštonyse - apie 25 vėžlių.
Veisiejų regioniniame parke yra apie 150 vėžlių. Negausios, bet pakankamai gyvybingos
populiacijos aptinkamos Varėnos, Marijampolės, Jonavos rajonuose. Kitur gyvena tik pavieniai
seni gyvūnai, išlikę dėl savo ilgaamžiškumo.
Gyvena nedideliuose, sekliuose, uždumblėjusiuose ežeruose, kūdrose, pelkėse, senvagėse,
durpynų duobėse. Vandenyje minta bestuburiais ir stuburiniais gyvūnais: vabzdžiais ir jų
lervomis, vėžiagyviais, moliuskais, buožgalviais, tritonais, mažomis varlėmis, žuvimis, kartais
dumbliais ar kitais vandens augalais. Sausumoje gaudo įvairius bestuburius. Nuo spalio iki kovo
mėn. žiemoja vandens telkinio dumble. Gegužės mėn. smėlėtoje, sausoje, gerai saulės šildomoje
dirvoje netoli vandens telkinio patelė užpakalinėmis kojomis išrausia iki 10 cm gylio duobutę, į
kurią padeda 7 - 20 baltos spalvos pailgų kiaušinių. Padėjusi kiaušinius patelė kruopščiai
užrausią ir užlygina kiaušinių dėjimo vietą. Kiaušiniai vystosi 2 - 3 mėn. Išsiritę jaunikliai lieka
žiemoti žemėje ir į paviršių išlenda tik kitų metų pavasarį. Subręsta 6 - 8 metų.
Pagrindinė grėsmė yra buveinių nykimas dėl nusausėjimo ir apaugimo sumedėjusią
augalija. Nešienaujami ar neganomi pietinės ekspozicijos šlaitai apauga aukšta žole, krūmais ir
medžiais. Taip vėžliai praranda tinkamas vietas dėti kiaušinius ir veistis. Ilgas kelias iki kiaušinių
dėjimo vietų gyvūnams, ypač jaunikliams, pavojingas dėl plėšrūnų. Žemėje esančias dėtis reikia
uždengti retu vielos tinklu, nes jas gali sunaikinti šernai ar lapės. Nuo migracijų kelių iš
žiemojimo į veisimosi ir gyvenamas vietas išvalyti prižėlusius karklus ir kitus sumedėjusius
augalus. Pagilinti ir išvalyti seklius žiemojimo ir gyvenamus vandens telkinius.

Lygiažvynis žaltys Coronella austriaca
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. Įrašyta į Berno konvencijos II ir ES
Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje aptikta tik Čepkelių rezervate ir Rūdninkų girioje.
Populiacijos dydis Lietuvoje nežinomas. Rūšis yra šiaurinėje arealo paplitimo dalyje, todėl
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natūraliai negali būti gausi. Labai retas gyvūnas Rūdninkų girioje bei Čepkelių rezervate, kur
žinomos 4 gyvenamos vietos.
Gyvena sausuose pušynuose, žemyninėse apypelkių kopose, saulėtose, reta augalija
apaugusiuose viržynuose. Kovo - balandžio mėn. palieka žiemovietes. Pusiau gyvavedis.
Rugpjūčio-rugsėjo mėn. patelė atveda iki 15 jauniklių, kurie pradeda maitintis driežų jaunikliais.
Suaugėliai minta driežais, pelėnais, kirstukais, ant žemės perinčių paukščių jaunikliais, kartais
vabzdžiais. Žiemoja nuolatinėse slėptuvėse graužikų urveliuose, po medžių šaknimis,
požeminėse kelmų ertmėse, po perpuvusių šakų ar rąstų krūvomis.
Didžiausia grėsmė yra natūralus ar dirbtinis gyvenamų vietų pakeitimas: atvirų plotų
apželdinimas mišku, kelmų, šakų krūvų pašalinimas, dirvožemio suarimas. Žinomose veisimosi
vietose būtina įrengti įvairių ilgalaikių slėptuvių, kuriose suaugę žalčiai ir jaunikliai galėtų ramiai
peržiemoti ir jas naudoti kaip nuolatines slėptuves.
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13.4. Paukščiai

Juodasis gandras Ciconia nigra
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. Įtraukta į Berno konvencijos II,
Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis aptinkama beveik
visoje šalies teritorijoje, dažnesnė Vidurio Lietuvoje. 1998 m. perinti populiacija įvertinta 450 600 perinčių porų. 2001 m. duomenimis, populiaciją sudarė 600 - 800 perinčių porų. Reikšminga
populiacijos dalis saugoma Biržų, Žaliojoje, Šimonių ir Vainuto giriose bei Dotnuvos - Josvainių
ir Taujėnų-Užulėnio miškuose. Retas paukštis pietinės ir rytinės šalies dalies nederlingų pušynų
masyvuose.
Dažniausiai apsigyvena didelio ploto mišriuose, derlinguose miškuose. Renkasi
užmirkusius, šalia užpelkėjusių vietų augančius, natūraliai praretėjusius mišrius spygliuočių ir
lapuočių medynus. Maitinasi šalia miškų esančiuose vandens telkiniuose, drėgnose pamiškėse,
miško atvirumose, kirtavietėse. Lesa smulkias žuvis, vandens bestuburius, buožgalvius,
varliagyvius. Pievose susiranda pelinių graužikų, smulkių paukščių jauniklių. Rudeninė
migracija prasideda rugpjūčio mėn. Tolimasis migrantas.
Didžiausia tiesioginė ir netiesioginė grėsmė yra intensyvi miškų ūkio veikla, dėl to
mažėja medynų su stambiais ir senais medžiais, tinkamais lizdui sukti. Kitos grėsmės hidrologinio režimo pokyčiai, perinčių paukščių trikdymas, pelkių užaugimas sumedėjusia
augalija.

Vidutinis dančiasnapis Mergus serrator
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III, Bonos konvencijos II priedus. Veisimosi metu labai retas. Pirmąkart perinti
pastebėta 1966 m. Rašios ežere (Molėtų r.). Vėliau perėjimo faktai nustatyti Antalieptės
tvenkinyje (Zarasų r.), Platelių, Dusios, Drūkšių ežeruose, Dysnos tvenkinyje ir Kauno mariose.
Pavieniai paukščiai rasti kai kuriuose Rytų Lietuvos ežeruose. Peri nereguliariai. Rytų
Aukštaitijoje gali perėti pavienės poros, tačiau manoma, kad šalies populiaciją sudaro ne daugiau
kaip 10 porų. Mažą gausą lemia tai, kad Lietuvos populiacija yra nutolusi į pietus nuo
pagrindinio paplitimo arealo.
Gyvena įvairių vandenų buveinėse: pajūryje, paupiuose ir miškingose teritorijose su
dideliais vandens telkiniais (ypač turinčiais salų). Gerai nardo. Minta daugiausia žuvimi, kurią
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pagauna persekiodamas. Vandens vabzdžiai, moliuskai ir smulkios varlės sudaro nedidelę maisto
dalį. Artimasis migrantas.
Apsaugos priemones sporadiškai paplitusiai ir negausiai perinčiai rūšiai numatyti sunku.
Gali būti pavojingi žvejų statomi tinklai, todėl rūšies perėjimo vietose būtina apriboti tokį
žvejybos būdą. Neigiamą įtaką gali turėti trikdymas.

Didysis dančiasnapis Mergus merganser
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1991 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III, Bonos konvencijos II priedus. Lietuvoje didesnė perinčios populiacijos dalis
susitelkusi miškingoje pietinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse palei ežerus ir upelius, išilgai
Nemuno ir kitų šalies didžiųjų upių, Žemaitijos aukštumoje. Šalies populiacija vertinama 7001000 perinčių porų. Pastaraisiais metais stabili. Populiacija labai padidėjo per paskutinius du XX
a. dešimtmečius. Šiuo laikotarpiu susiformavo gausi žiemojanti populiacija.
Įsikurti reikalingi du komponentai: žuvingi vandens telkiniai ir seni uoksiniai ar drevėti
medžiai. Dažniausiai įsikuria prie didesnių ežerų, vandens saugyklų, upių, paprastai miškingose
teritorijose. Gali perėti prie mažų upelių, apleistų nuošalių parkų tvenkinių, tačiau vandens
telkinys turi būti žuvingas. Pastebėta tendencija apsigyventi miestuose: paukštis sėkmingai
įsikūręs Vilniuje, Kaune, Trakuose. Lizdus krauna medžių drevėse, apleistų pastatų plyšiuose,
ertmėse tarp akmenų ar suvirtusių medžių. Žiemoja Neries, Nemuno, Merkio ir kitose
neužšąlančiose upėse, didžiuosiuose ežeruose ir Baltijos pajūryje. Minta žuvimis, rečiau kitais
vandens gyvūnais.
Senų drevėtų medžių greta vandens telkinių iškirtimas ir ankstesnis upių tiesinimas
mažina tinkamų buveinių skaičių. Gausios rekreacinės apkrovos (Rytų Lietuvoje) paukščiams
trukdo maitintis. Reikia išsaugoti drevėtus ir didelius uoksus turinčius medžius upių ir ežerų
kaimynystėje. Riboti poilsiautojų srautus pagrindinėse perėjimo vietose.

Vapsvaėdis Pernis apivorus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis
paplitusi netolygiai. Gausiau peri Rytų, Pietų ir Vakarų Lietuvoje, kur apsistoja įvairaus
drėgnumo spygliuočių ir mišrių miškų masyvuose bei miškuose šalia pievų, pelkių. Retesnė
derlingose šalies vietose, kur vyrauja nedideli miškai, supami žemės ūkio naudmenų. Šalies
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populiaciją gali sudaryti 1000 - 2000 perinčių porų. Po 10 ir daugiau porų aptinkama didžiosiose
giriose: Vainuto, Rūdninkų, Žaliojoje, Labanoro, Būdos -Pravieniškių, Plinkšių, Taujėnų Užulėnio, Adutiškio miškuose.
Įsikuria įvairaus tipo miškų masyvuose, taip pat mėgsta įvairaus dydžio miškus, esančius
šalia pelkių, pievų. Parskrenda gegužės pradžioje. Vidutinio dydžio lizdą krauna medžių lajos
vidurinėje dalyje. Retai kada pakartotinai įsikuria tame pačiame lizde. Minta daugiausia vapsvų
lervomis, kurias į lizdą atneša su visu koriu. Taip pat pasigauna smulkių paukščių, varlių.
Rudeninė migracija prasideda rugpjūčio mėn. Tolimasis migrantas.
Didžiausios grėsmės susijusios su intensyviu žemės ūkiu ir pesticidų naudojimu.
Veisimosi metu žalą daro miškų ūkinė veikla, pievų suarimas, užsodinimas mišku ar savaiminis
jų užžėlimas. Lizdų apsauga kirtimų metu yra problematika, nes kasmet paukščiai peri kitoje
vietoje, o plyni kirtimai projektuojami prieš metus ar dar ilgesnį laikotarpį. Palankiai apsaugos
būklei užtikrinti būtina palaikyti ekstensyvaus naudojimo žemės ūkį, įgyvendinti lizdaviečių
apsaugos priemones miškuose.

Juodasis peslys Milvus migrans
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1992 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis
paplitusi netolygiai. Didžioji populiacijos dalis aptinkama ežeringoje Rytų ir Pietų Lietuvoje,
palei Nemuną ir Kuršių marias. Kitur peri nereguliariai. Šalies populiacija vertinama 50 - 80
perinčių porų. Didžioji jos dalis aptinkama Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, Utenos, Zarasų,
Varėnos ir Lazdijų rajonuose, prie Kauno marių ir palei Kuršių marias. Kitur peri tik pavienės
poros.
Lizdus krauna netoli ežerų, rečiau paupių ar žuvininkystės tvenkinių pakrančių. Miškai
nėra svarbus komponentas. Lizdus krauna įvairiuose medžiuose, daugiausia pušyse (tai
greičiausiai lemia šių medžių vyravimas paplitimo vietovėse). Dažniausiai minta dvėseliena,
kurią renka nuo vandens paviršiaus. Agrariniame kraštovaizdyje neretai minta peliniais
graužikais, renka paukščių jauniklius, medžioja smulkius gyvūnus nuo žemės.
Per pastaruosius 10 metų populiacija ženkliai sumažėjo. Didžiausia grėsmė yra labai
padidėjęs trikdymas. Paukščiai įsikuria rekreaciniu požiūriu vertingose vietose, tad
neišvengiamas trikdymas. Bent veisimosi metu perėjimo vietose riboti žmonių lankymąsi,
nuošaliose vietose įrengti dirbtinius lizdus.
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Rudasis peslys Milvus milvus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Per Lietuvą eina
šiaurinė rūšies paplitimo riba, todėl šalyje visais laikais buvo laikoma labai reta. Pirmas perėjimo
atvejis užregistruotas 1981 m. Zarasų r. Vėliau pastebėta Pietų, Pietvakarių bei Vakarų dalyje ir
tik du kartus Rytų Lietuvoje. Šiuo metu žinoma viena nuo 1999 m. reguliariai perinti pora
Kavolių miške (Pagėgių sav.). Kasmet veisimosi metu šios rūšies paukščiai matomi Nemuno
upės slėnio pievose, todėl spėjama, kad pavienės poros peri ir Nemuno žemupį supančiuose
miškuose. Atskiros poros gali perėti Pietų Lietuvoje ir Nemuno vidurupyje.
Peri dažniausiai lapuočių medynuose, ypač ąžuolynuose. Agrariniame kraštovaizdyje
dažniausiai peri nedideliuose miškeliuose, želdinių juostose ar net pavieniuose brandžiuose
medžiuose ir jų grupėse. Neretai maitinasi pievose ir ganyklose, kartais aptinkamas prie seklių
vandens telkinių ar atvirų pelkių. Nevengia žmogaus kaimynystės. Kasmet grįžta į buvusias
perėjimo vietas, dažnai pasirenka tą patį ar netoli esantį lizdą. Veisimosi teritorijoje pasirodo
balandžio pradžioje. Dažniausiai minta paukščiais, žuvies lesa labai nedaug. Intensyvios
gyvulininkystės rajonuose didelę maisto dalį sudaro dvėseliena. Tolimasis migrantas.
Grėsmę kelia maitinimosi vietų nykimas, žemės ūkio chemizavimas. Maitinimosi vietose
reikia plėtoti ekologinę žemdirbystę, taikant ekstensyvias ūkininkavimo technologijas.

Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos I priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Visoje Lietuvos
teritorijoje rūšis aptinkama ištisus metus. Veisiasi prie didesnių vandens telkinių. Manoma, kad
Lietuvoje jūrinių erelių pradėjo gausėti nuo praeito šimtmečio pabaigos. Pirmieji lizdai rasti
1987 m. 1998 m. galėjo perėti 40 - 50 porų. Dabartinė šalies populiacija vertinama 70 - 80
perinčių porų. Didžiausias perinčių porų tankumas prie Kuršių marių ir Nemuno deltoje. Kitose
šalies vietose peri pavienės poros.
Peri įvairaus dydžio ir rūšinės sudėties miškuose, esančiuose netoli tinkamų vandens
telkimų - jūros, marių, didesnių upių, ežerų, žuvininkystės tvenkinių, kur yra geros maitinimosi
sąlygos. Suaugę paukščiai veisimosi teritorijų apylinkėse laikosi ištisus metus. Lizdus krauna
medžiuose. Jauni paukščiai - artimieji migrantai. Subręsta ketvirtaisiais - penktaisiais gyvenimo
metais. Minta žuvimis, vandens paukščiais, vidutinio dydžio žinduoliais, dvėseliena.
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Neigiamą įtaką gali turėti žmogaus ūkinė veikla: iškertami perėjimui būtini plačia laja
medžiai, perėjimo vietose paukščių trikdymas miško darbų metu, rekreacijos plėtra, tiesioginis
persekiojimas. Reikia riboti kirtimo darbus prie lizdų veisimosi metu (vasario - rugpjūčio mėn.),
išsaugoti tinkamas maitinimosi ir perėjimo buveines, riboti žmonių lankymąsi perėjimo vietose,
kelti dirbtinius lizdus.

Pievinė lingė Circus pygargus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II ir Paukščių direktyvos I priedus. Lietuvoje rūšis randama
beveik visuose rajonuose, retesnė Vidurio, Šiaurės ir Pietvakarių Lietuvoje, dėl pelkėtų vietų
nusausinimo, taip pat miškingoje Rytų Lietuvoje. Rūšies populiacija Lietuvoje vertinama 200 300 perinčių porų. XX a. pradžioje perinčių paukščių rasta tik ties Žuvintu ir kitur Alytaus
apskrityje. Vėliau vėl aptikta perint Čepkelių ir Žuvinto rezervatuose. Paskutiniais metais šalies
populiacija didėjo, kasmet buvo surandama vis naujų perėjimo vietų. Gausiau telkiasi ties
Žuvintu (Alytaus r.), Radviliškio r., Nemuno deltoje. Pavojų gali kelti užpelkėjusių vietų
sausinimas, plėšrūnų didelė gausa.
Įsikuria atvirose pelkėtose vietovėse ar šalia jų. Pirmenybę teikia klampioms tarpinio tipo
pelkėms, užpelkėjusioms ežerų ir upių pakrantėms. Negyvena miškingose teritorijose. Vengia
sukultūrintų ir intensyviai naudojamų atviro kraštovaizdžio plotų. Kartais apsigyvena apleistose
kultūrinėse pievose, ganyklose ar net pačiose kultūrose. Į Lietuvą sugrįžta kovo - balandžio mėn.
Kartais peri nedidelėmis kolonijomis. Minta smulkiais žvirbliniais paukščiais, didesnių paukščių
jaunikliais, smulkiais žinduoliais, ropliais ir varliagyviais. Tolimasis migrantas.
Neigiamą įtaką daro šlapių pievų bei pelkių užaugimas sumedėjusia augalija. Perėjimo
vietose būtina išlaikyti hidrologinį režimą, o prireikus organizuoti specialius tvarkymo darbus.

Vištvanagis Accipiter gentilis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II ir Bonos konvencijos II priedus. Lietuvoje aptinkama visuose rajonuose. Retesnė
pietinėje ir rytinėje dalyje augančiuose vientisuose sausų pušynų masyvuose. Dažniausiai 100
km2 miško plotui tenka 1 - 5 perinčios poros. Lietuvos populiacija vertinama 500 - 800 perinčių
porų.
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Paukštis žiemoja mūsų krašte, bet klajodamas gali nuklysti toli nuo lizdaviečių. Gyvena
didesniuose miškų masyvuose nuošalesniuose miško sklypuose. Mišriuose brandžiuose
eglynuose randama dauguma lizdų lizdų. Neretai apsigyvena mišriuose pušynuose ir lapuočių
medžių medynuose. Daugiau kaip pusę visų lizdų krauna eglėse, tačiau jų randama ir pušyse,
beržuose, drebulėse, juodalksniuose, ąžuoluose. Gali apsigyventi kitų plėšriųjų paukščių, juodųjų
gandrų ir dirbtiniuose lizduose. Lizdavietėse pasirodo jau vasario pradžioje. Minta daugiausia
smulkiais ir vidutinio dydžio paukščiais, rečiau smulkiais žinduoliais.
Didžiausią grėsmę kelia tinkamų perėti medynų ir medžių su lizdais iškirtimas ir
tiesioginis persekiojimas. Nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 1 d. greta lizdaviečių reikia nutraukti
visus medienos ruošos darbus. Perėjimo vietose visai atsisakyti pagrindinių kirtimų.

Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje peri
visuose rajonuose, nerasta pajūryje. Paplitusi netolygiai, gausiausiai peri derlinguose, šlapiuose
Vidurio, Šiaurės Lietuvos miškuose kiek retesnė mišriuose Rytų, Šiaurės Rytų, Vakaru Šiaurės
Vakarų Lietuvos medynuose. Šalies populiacija vertinama 1 500- 1 800 perinčių porų, tai sudaro
apie 8 proc. rūšies pasaulinės populiacijos. Gausiausios (daugiau nei 10 porų) perinčios
populiacijos aptiktos Biržų ir Šimonių giriose, Gedžiūnų, Gubernijos, Taujėnų -Užulėnio,
Dotnuvos-Josvainių, Būdos-Pravieniškių miškuose.
Peri brandžiame, bręstančiame miške, maitinasi atviruose plotuose: pievose, laukuose,
kirtavietėse, miško aikštėse, pelkėse. Turi individualią teritoriją, kurią užima daugybę metų.
Parskrenda balandžio mėn. Minta smulkiais žinduoliais, varlėmis, paukščiais, vabzdžiais.
Rudeninė migracija prasideda rugsėjo viduryje. Tolimasis migrantas.
Didžiausios grėsmės susijusios su veisimosi buveinių pokyčiais dėl suintensyvėjusių
miško kirtimų (ypač privačiuose miškuose), intensyvaus žemės ūkio, pievų ir laukų apsodinimo
mišku bei savaiminio jų užžėlimo. Taip pat žalos daro trikdymas ir tiesioginis paukščių
persekiojimas. Būtina riboti miškų ūkinę veiklą aplink lizdavietes, maitinimosi vietose išlaikyti
ekstensyvų žemės ūkį.

Didysis erelis rėksnys Aquila clanga
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Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos I priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Veisimosi metu
buvo pastebėta Nemuno deltoje, Zarasų ir Varėnos rajonuose, gali būti aptikta ir kitose šalies
vietose prie didelių šlapžemių kompleksų. Labai retas, gali perėti pavienės poros. Veisimosi
metu paukščiai nuolat aptinkami Nemuno deltoje ir Rytų Lietuvoje, tačiau patvirtintų duomenų
apie perėjimą nėra. Manoma, kad šalies populiacija ne didesnė nei 5 poros. Iki 15 šios rūšies
paukščių gali sudaryti mišrias poras su mažaisiais ereliais rėksniais.
Paukštis labai artimas mažajam ereliui rėksniui. Su šia rūšimi retkarčiais sudaro mišrias
poras ir išaugina tarprūšinius mišrūnus. Peri šlapiuose miškuose, maitinasi plačiose užliejamose
pievose, pelkėse, paupiuose ir paežerėse. Turi dideles individualias teritorijas, kur aptinkamas
daugelį metų. Parskrenda kovo gale - balandžio pradžioje. Minta didesniais gyvūnais nei mažasis
erelis rėksnys: smulkiais ir vidutinio dydžio žinduoliais, paukščiais, varlėmis. Rudeninė
migracija prasideda spalį. Tolimasis migrantas.
Didžiausios grėsmės yra maitinimosi vietų pokyčiai (šlapžemių sausinimas ir jų
naudojimo pakeitimas), perėjimo vietų sunaikinimas (ypač ūkiniuose miškuose), trikdymas.
Potenciali grėsmė gali būti mišrių porų sudarymas. Būtina išsaugoti natūralias ir pusiau
natūralias šlapžemes ir lizdavietes, palaikyti jose ramybę veisimosi metu.

Kilnusis erelis Aquila chrysaetos
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje
aptinkama žiemą ir migracijų metu beveik visoje šalies teritorijoje. Iki šiol žinomas tik vienas
bandymas perėti Rytų Lietuvoje, tačiau veisimosi metu neretai stebima Rūdninkų girioje,
Nemuno deltoje. Lietuvoje ypač reta rūšis. 1843 - 2004 m. laikotarpiu patvirtintų duomenų apie
jos veisimąsi nėra, tačiau pavienės poros galėjo perėti. 2005 m. aptiktas suaugęs paukštis,
kraunantis lizdą Švenčionių r. Šalyje gali perėti tik pavienės poros.
Šiaurės ir Rytų Europoje veisiasi dideliuose aukštapelkių, tarpinių pelkių, spygliuočių
miškų masyvuose. Monogamas. Turi didelę individualią teritoriją, prie kurios paukštis labai
prisirišęs. Suaugę paukščiai dažniausiai sėslūs, žiemoja netoli veisimosi teritorijos. Vasario gale
stambų lizdą krauna dažniausiai brandžios pušies viršutinėje lajos dalyje. Subręsta penktaisiais
gyvenimo metais, tačiau poras gali sudaryti ir jaunesni paukščiai. Minta stambiais ir vidutinio
dydžio paukščiais, vidutinio dydžio žinduoliais.
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Didžiausios grėsmės yra maitinimosi vietų pokyčiai (pelkių sausinimas, perėjimo vietų
sunaikinimas (ypač veistis tinkamų medžių iškirtimas), trikdymas. Rūšis labai jautri bet kokiai
žmogaus veiklai. Būtina išsaugoti natūralias ir pusiau natūralias pelkes bei brandžių miškų plotus
apie jas.

Žuvininkas Pandion haliaetus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1981 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje gyvena
Zarasų, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Švenčionių, Širvintų, Varėnos ir Lazdijų rajonuose. Pavieniai
perėjimo faktai žinomi Vilniaus, Šalčininkų, Kelmės, Rokiškio, Tauragės rajonuose. Kitur
apsilanko tik perskrisdami. Šalies populiacija vertinama ne daugiau nei 45 - 55 perinčiomis
poromis, kurios beveik visos susitelkusios ežeringuose miškų masyvuose Aukštaitijoje ir Pietų
Lietuvoje. Kitur atskirais metais aptinkamos tik pavienės poros. Didžiausia perinti populiacija
yra Labanoro girioje (ne mažiau kaip 15 porų).
Lizdus krauna ežeringų miškų vietovėse ir netoli žuvininkystės tvenkinių. Prie lizdų poros
gyvena nuo kovo pabaigos iki rugsėjo pradžios. Rinkdamiesi vietą lizdui paukščiai neišrankūs.
Lietuvos sąlygomis natūraliai lizdai kraunami senose pušyse, taip pat ant neaukštų pelkinių
pušaičių. Perėjimo vieta gali būti nutolusi nuo maitinimosi plotų per keliolika kilometrų. Minta
tik žuvimi. Tolimasis migrantas.
Didžiausios grėsmės yra padidėjęs poilsiautojų srautas miškingose paežerėse ir intensyvus
miškų kirtimas. Iškirtus brandžias pušis paukščiai netenka vietų lizdams krauti, o veisimosi metu
poilsiautojai juos išbaido iš lizdų. Tinkamose vietose (paežerėse ir netoli ežerų) būtina išsaugoti
brandžias pušis, riboti poilsiaviečių skaičių. Valstybiniuose miškuose įrengti dirbtinius lizdus.
Panaikinti neįteisintas poilsiavietes ežerų pakrantėse.

Pelėsakalis Falco tinnunculus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje
aptinkama visoje teritorijoje, bet pasiskirsčiusi sporadiškai. Dažnesnė vakarinėje ir vidurinėje
dalyse. Perinčios populiacijos gausumas svyruoja priklausomai nuo mitybos sąlygų. Dabartinė
šalies populiacija vertinama 150 - 300 perinčių porų, iš kurių 80-100 peri Klaipėdos krašte. Kitur
aptinkamos pavienės poros. Iki praėjusio šimtmečio vidurio pelėsakalių populiacija buvo
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gausiausia iš plėšriųjų paukščių. Vėliau daugelyje vietų išnyko. Paskutiniais metais aptinkamos
vis naujos perėjimo vietos.
Lizdus krauna mažose laukų giraitėse, rečiau miško pakraščiuose. Kartais įsikuria
apsauginėse medžių juostuose, parkuose ar net miestuose. Kelerius metus gyvena toje pačioje
teritorijoje, tačiau kasmet užima naują, paprastai varninių paukščių lizdą. Kartais apsistoja
gyvenamųjų namų pastogėse ar net inkiluose. Klaipėdos mieste peri kolonijomis (12 - 20 porų)
gyvenamųjų pastatų nišose. Į perėjimo vietas sugrįžta kovo pabaigoje -balandžio pradžioje.
Minta daugiausia peliniais graužikai, rečiau ropliais, smulkiais paukščiais, vabzdžiais. Tolimasis
migrantas, tačiau lengvesnėmis žiemomis aptinkamas pajūrio regione.
Didžiausia grėsmė yra natūralių buveinių sunaikinimas ir pesticidų naudojimas. Reikėtų
skatinti ekstensyvų ūkininkavimą, išsaugant pievų, ganyklų plotus, įrengti dirbtines lizdavietes,
inkilus.

Startsakalis Falco columbarius
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje visada
buvo labai reta rūšis. Pirmas perėjimo atvejis užregistruotas 1954 m. Širvintų r. Vėliau beveik
visos veisimosi vietos aptiktos Rytų Lietuvoje: 1981 -1990m. perėjo Ignalinos r. šalia Palūšės,
1982 m.- Molėtų r., 1984 m. - prie Žeimenos ir Neries santakos. Po 1990 m. kelios poros
sėkmingai išperėjo Švenčionių (Adutiškio ir Baltasamanės pelkėse, Akmeniškės miške) ir
Vilniaus (Baltosios Vokės durpyne) rajonuose, čia dažniausiai įsikurdavo kelerius metus iš eilės.
Rudeninės migracijos metu rūšis aptinkama reguliariai. Dabartinė šalies populiacija vertinama 510 perinčių porų. Nuolatinės perėjimo vietos nežinomos, tačiau paukštis reguliariai aptinkamas
Rytų Lietuvoje. Pavienės poros gali perėti ir kituose regionuose, ypač palei didesnes šalies
pelkes. Mažą populiacijos dydį lemia tai, kad šalis yra rūšies arealo pakraštyje.
Tai tipiškas miškatundrės paukštis, vidurio platumose apsigyvenantis aukštapelkėse ar
vietovėse, kur atviri plotai kaitaliojasi su nedideliais mišriais miškeliais ar grynais pušynėliais.
Vengia ištisinių miško masyvų. Migracijos ar žiemos metu paukštis dažnai aptinkamas atviruose
laukuose ar net gyvenvietėse. Pastovios poros kasmet grįžta į buvusias perėjimo vietas, dažnai
pasirenka tą patį ar netoli esantį lizdą. Lietuvoje užima kitų paukščių gūžtas (dažniausiai
kranklių ar varnų), šiaurinėse platumose ar net kaimyninių šalių aukštapelkėse, lizdus suka ant
žemės. Parskrenda balandžio pradžioje. Be paukščių, kurie sudaro didžiąją maisto dalį,
pasigauna pelinių graužikų, didesnių vabzdžių.
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Didžiausia grėsmė greičiausiai yra natūralių veisimosi buveinių sunaikinimas.

Sketsakalis Falco subbuteo
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II ir Bonos konvencijos II priedus. Lietuvoje randama beveik visuose šalies
rajonuose. Dažniau aptinkama pietinėje ir rytinėje šalies dalyje, kur vyrauja dideli pušynų plotai.
Paskutiniais Europos paukščių gausumo suvestinės duomenimis, šalies populiacija vertinama
400 - 700 perinčių porų. Rytų ir Pietų Lietuvoje 100 km2 miško ploto tenka maždaug 1 pora. Iš
kitur duomenų apie perinčios populiacijos pasiskirstymo ypatumus nėra.
Gyvena tiek dideliuose miškų masyvuose šalia kirtaviečių, pelkių, didesnių laukymių, tiek
pamiškėse, nedidelėse giraitėse, parkuose. Paukštis dažniausiai įsikuria brandžiuose pušynuose,
bet kartais aptinkamas ir mišriuose ar net lapuočių medynuose. Lizdų pats nekrauna, dažniausiai
pasirenka kranklių gūžtas. Kartais peri didžiuliuose plėšrių paukščių lizduose ar apsigyvena
dirbtinėse lizdavietėse. Beveik visada lizdai yra aukščiausių brandžių medžių viršūnėse. Minta
smulkiais žvirbliniais paukščiais ir stambiais skraidančiais vabzdžiais, dažniausiai laumžirgiais.
Tolimasis migrantas.
Didžiausią grėsmę kelia ūkiniai miško darbai veisimosi vietose - perinčių paukščių
trikdymas ir brandžių aukštų medžių kirtimas. Pavojų kelia padidėjęs kranklių skaičius.
Lizdavietėse nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. reikia sustabdyti visus medienos ruošos darbus.

Sakalas keleivis Falco pergrinus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 1 (E) kategorija. Pagal Pagrindines
miško kirtimų taisykles visi rūšies lizdai saugomi net ūkiniuose miškuose. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II bei Paukščių direktyvos I priedus. XX a. pradžioje lizdų
aptikta Rūdninkų girioje, netoli Vievio, šalia Anykščių ežero, Prienų r. miškuose. XX a.
pabaigoje migracijų laikotarpiais ar net veisimosi sezonais šie paukščiai reguliariai stebėti
Vakarų Lietuvoje, Žuvinto rezervate, Rūdninkų girioje ir Švenčionių r. 1996 m. sakalo keleivio
lizdas rastas Klaipėdoje esančiame aukštame statinyje. Migracijų metu ir žiemą aptinkama
dažniau. Manoma, kad šiuo metu šalyje gali perėti pavienės poros, iš kurių keletas Klaipėdos
krašte.
Natūraliai renkasi mišrius spygliuočių miškus ar grynus pušynus. Mėgstamiausias
biotopas - plačios aukštapelkės su kūpsančiomis salomis ir didelėmis plynėmis. Mūsų šalies
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platumoje lizdavietėms pasirenka senus medynus. Aukštapelkėse kartais peri ant žemės. Tankiai
apgyvendintose šalyse neretai peri parkuose, miestų statiniuose. Poros pastovios. Kasmet grįžta į
tą pačią vietą ir peri tame pačiame ar netoli esančiame lizde. Lizdų nekrauna, o užima kitų
paukščių gūžtas (kranklio, varnos ar suopio). Tipiškas ornitofagas, medžioja įvairius paukščius.
Seni paukščiai gyvena sėsliai, klajoja dažniausiai jaunikliai.
Pagrindinė rūšies nykimo priežastis buvo tiesioginis paukščių persekiojimas. Natūraliose
buveinėse įsikūrusiai populiacijai neigiamą įtaką daro trikdymas. Pastaraisiais metais gausėja kai
kuriose Vakarų Europos šalyse, nes ten buvo sėkmingai vykdomos rūšies veisimo ir paleidimo į
laisvę programos.

Tetervinas Tetrao tetrix
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą. Lietuvoje paplitimas sumažėjo XX a. antroje pusėje, ypač pradėjus
eksploatuoti didesnes pelkes. Rūšis aptinkama visuose šalies regionuose. Gausesnė Rytų ir
Pietryčių Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Šiuo metu gausiausios vietinės populiacijos išliko
Čepkelių, Žuvinto, Kamanų apylinkėse, Rūdninkų girioje. 1961 m. Lietuvoje gyveno 21 000
tetervinų, 1971 m. - 13 000, 1981 m. - 5 800. Šalies populiacija 1999 - 2001 m. vertinama 2 - 3
tūkst. tetervinų patinų. Kadangi daugelyje vietinių populiacijų patinai sudaro daugiau nei 70
proc. bendro paukščių skaičiaus, Lietuvoje gali gyventi apie 5 000 tetervinų.
Miško pakraščių, atvirų pelkių kompleksų paukštis. Paprastai gausesnis aukštapelkėse,
kraštovaizdyje, kuriame daug medynų ar krūmynų, pamiškių beržynuose, degimuose, retesnis
krūmais apaugusiose pievose. Didesnę laiko dalį praleidžia ant žemės, nors žiemą maitinasi
medžiuose, ypač beržuose. Žiemoja pulkais, pavasarį pasirinktose vietose vyksta tetervinų
tuoktuvės, į kurias burbuliuojantys patinai privilioja pateles. Jaunikliai minta vabzdžiais, suaugę
paukščiai lesa augalinį maistą. Lietuvoje gyvena sėsliai.
Didžiausią grėsmę kelia plėšrūnai: krankliai, kiaunės, mangutai. Pavojingas trikdymas
tuoktuvių metu. Daug kur nuolatinės tuokvietės negali formuotis dėl per mažo patinų skaičiaus.
Svarbus miško darbų ribojimas tuokviečių bei aplinkinėse teritorijose veisimosi metu, atvirų
plotų pamiškėse išsaugojimas, taip pat plėšrūnų gausumo reguliavimas. Įsikūrusios
aukštapelkėse vietinės populiacijos stokoja gastrolitų.

Kurtinys Tetrao urogallus
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Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III ir Paukščių direktyvos I priedus. Rūšis aptinkama Pietų ir Rytų Lietuvoje:
Suvainiškio miške (Rokiškio r.) ir Šimonių girioje, keliose Aukštaitijos nacionalinio parko
girininkijose, Labanoro girioje, Pabradės miškuose, Taurijos miške (Vilniaus r.), Rūdninkų ir
Gudų giriose, Druskininkų apylinkėse bei Veisiejų urėdijos miškuose. Šalies populiacija
vertinama 300-400 patinų. Gausiausios kurtinių populiacijos Lietuvoje aptinkamos Čepkelių
rezervate ir jo apylinkėse, Labanoro ir Rūdninkų giriose, Pertako, Karaviškių, Gelednės
miškuose.
Tai brandžių borealinių miškų paukštis, mėgstantis šviesius pušynus, besiribojančius su
pelkėmis ir gausia puskrūmių, ypač mėlynių, danga. Lietuvoje paplitęs sporadiškai, pirmiausia
dėl netolygaus pušynų pasiskirstymo, taip pat dėl tinkamų buveinių nykimo. Tuokvietės
paprastai nesikeičia daugelį metų. Tuoktuvės vyksta kovo - balandžio mėn. Žiemą pagrindinis
maistas yra pušų, rečiau eglių, spygliai. Kitais sezonais lesa daug kitokio augalinio maisto.
Jaunikliai pirmomis savaitėmis maitinasi įvairiais bestuburiais. Sėslus paukštis.
Pagrindinė grėsmė kyla dėl intensyvios miškų ūkio veiklos: formuojami tankūs,
vienarūšiai medynai, įsivyrauja jauni miškai, todėl nyksta tinkamos buveinės. Didelę žalą daro
trikdymas. Plėšrūnai ir šernai sunaikina kurtinių dėtis, niokoja miško paklotę, kuri yra itin svarbi
šiems paukščiams. Pagrindinės apsaugos priemonės - ūkinės veiklos ir lankymo ribojimas
tuokvietėse ir lizdavietėse veisimosi metu, taip pat plėšrūnų ir šernų skaičiaus reguliavimas.

Putpelė Coturnix coturnix
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija įrašyta į Berno
konvencijos III ir Bonos konvencijos II priedus. Pastaraisiais metais rūšis aptinkama visoje šalies
teritorijoje, bet nevienodai gausi. Dažnesnė Vidurio ir Pietvakarių Lietuvoje, atskiruose
pietiniuose, rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose. Daug retesnė vakarinėje dalyje ir miškinguose
Rytų ir Pietų Lietuvos rajonuose. XX a. antroje pusėje gausumas nuolat mažėjo. 1977 - 1986 m.
Lietuvoje buvo randama tik pavienių paukščių. Vėliau, suirus kolūkinei santvarkai ir sumažėjus
žemės ūkio intensyvumui, rūšis vėl ėmė gausėti. Per paskutinius du dešimtmečius perinti
populiacija išaugo iki 1 000 - 2 000 porų.
Gyvena nešlapiose pievose ir ganyklose, dirvonuose, rečiau dirbamuose laukuose.
Stepinio kraštovaizdžio paukštis, pirmenybę teikia didelėms atviroms erdvėms ir derlingai
žemei. Laikosi žolėje, retai kyla, tačiau jo buvimo vietas išduoda gerai girdimas balsas.
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Jaunikliai minta gyvūniniu maistu, suaugę - mišriu. Tai priklauso nuo sezono. Rudeninė
migracija prasideda rugpjūčio mėn. Tolimasis migrantas.
Daugybė putpelių žūsta migracijų metu - iki šiol jas smarkiai medžioja pietinėse šalyse.
Perėjimo vietos nyksta pievas ir ganyklas verčiant į ariamą žemę. Lizdai ir jaunikliai
sunaikinami šienaujant greitaeige technika nuo lauko pakraščio. Neigiamą įtaką populiacijos
būklei tikriausiai turėjo ir pesticidų naudojimas. Rūšies būklę pagerinti gali ekstensyvus ir
ekologiškas žemės ūkis, šienavimo būdo keitimas (šienaujant nuo lauko vidurio į pakraščius).

Griežlė Crex crex
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II priedus ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis
aptinkama visoje teritorijoje. Gausesnė nemiškinguose regionuose, kur plėtojamas neintensyvus
žemės ūkis. Negausi didesnėje Suvalkijos, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos dalyje. Perinčios
populiacijos gausumas labai priklauso nuo konkrečių metų klimato, o ypač hidrologinių sąlygų.
Ilgalaikiams populiacijos pokyčiams didžiausią įtaką daro žemės ūkio intensyvumo pokyčiai.
Dabartinę šalies populiaciją sudaro 25 000 - 30 000 griežiančių patinų. Gausiausia populiacijos
dalis aptinkama Nemuno deltoje, Šiaurės Rytų Lietuvos dalyje ir didesnių upių (Nemuno,
Nevėžio, Dubysos, Minijos, Jūros, Ventos, Nemunėlio, Dysnos ir kt.) slėniuose.
Agrarinio kraštovaizdžio paukštis. Gyvena pievose su aukšta žolių danga, tačiau vengia
sausų augaviečių, užmirkusių plotų. Taip pat aptinkamas kultūrose, rečiau žemapelkėse, naujose
miško kirtavietėse. Minta įvairiais vabzdžiais, moliuskais, augalų sėklomis. Rudeninė migracija
prasideda rugsėjo pradžioje. Tolimasis migrantas.
Didžiausia grėsmė yra intensyvi žemės ūkio veikla: ankstyvas pievų šienavimas,
suarimas, intensyvus ganymas, pesticidų naudojimas. Veisimosi buveinėms grėsmę kelia ir
ūkinės veiklos nutraukimas, dėl kurio pievos užauga sumedėjusią augalija, atvirų plotų
apsodinimas mišku. Svarbiausiose veisimosi vietose reikia skatinti ekstensyvią, ekologinę žemės
ūkio veiklą, vėlinant šienavimo terminus ir išsaugant pievų plotus.

Pilkoji gervė Grus grus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II bei Paukščių direktyvos I priedus. Lietuvoje paplitusi visuose rajonuose.
Perinti populiacija didėja, todėl įsikuria vis naujose vietovėse. Rudenį migruojantys paukščiai
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keliose šalies vietose telkiasi į tūkstantinius būrius. Svarbiausios jų yra Sulinkių, Tyrulių ir
Novaraisčio durpynai, Žuvinto rezervatas. XX a. pradžioje buvo gausi, bet 7 - 8 dešimtmetyje
lizdai buvo randami tik Lekėčių miškuose prie Kauno ir Čepkelių raiste; vėliau aptikti Viešvilės
pelkėje, Kamanose, Žuvinte. Apie 1990 m. pastebėtas staigus populiacijos gausėjimas, kuris
tebesitęsia iki šiol. Čepkelių rezervate gyvena apie 30 porų, Žuvinto - apie 10, Viešvilės - apie
13, Biržų girioje - apie 20, Nemuno deltoje - apie 25. 2001 m. šalies populiacija įvertinta 900 - 1
200 perinčių porų.
Anksčiau perinčių paukščių buvo randama tiktai dideliuose raistuose, tačiau paskutiniais
dešimtmečiais kuriasi ir nedidelėse pelkutėse, šlapiuose miškuose, ypač kirtavietėse, retkarčiais
lizdai aptinkami tiesiog miške. Minta smulkiais gyvūnais, įvairiu augaliniu maistu. Neperintys
paukščiai vasarą telkiasi į būrius. Tolimasis migrantas. Rugpjūčio pabaigoje prasideda
intensyvesnė migracija, kuri užtrunka iki spalio pabaigos.
Šlapių pievų ir miškų sausinimas, atnaujinta durpynų eksploatacija, medienos ruošos
darbai perėjimo vietose, didelis plėšrūnų bei šernų skaičius. Lizdavietėse balandžio - gegužės
mėn. būtina sustabdyti medienos ruošos darbus. Migruojančių gervių būrių vietose rugsėjo spalio mėn. būtina užtikrinti ramybę paukščiams.

Uldukas Columba oenas
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašytas į Berno
konvencijos III priedą. Lietuvoje nuolatos randama Kuršių nerijoje ir pamario pušynuose,
Karšuvos girioje, Kazlų Rūdos miškuose. Gausiau paplitusi pietiniuose ir rytiniuose šalies
regionuose: Kapčiamiesčio, Dainavos, Rūdninkų, Lavoriškių, Labanoro, Ažvinčių giriose, kur
dideliuose miškų masyvuose vyrauja pušys. Kitur žinomi pavieniai veisimosi atvejai. Šalies
populiacija vertinama 400 - 600 perinčių porų. Gausesnė jos dalis aptinkama Čepkelių rezervate
ir miškuose ties Musteika (apie 20 porų), Rūdninkuose peri iki 10 porų, Kintų miške - apie 5
poras, Viešvilės rezervate - 3 poros.
Apsistoja brandžiuose pušynuose, mišriuose medynuose. Gyvena vientisuose medynuose
ir pamiškėse, kirtaviečių pakraščiuose ar net plynose biržėse paliktuose pavieniuose medžiuose.
Dažniausiai pasirenka senąsias perėjimo vietas. Kuriasi juodųjų meletų iškaltuose uoksuose,
natūraliai išpuvusiose drevėse. Parskrenda kovo mėn. Kiaušinius (2) deda balandžio pabaigoje gegužės pradžioje. Peri vidutiniškai 17 dienų. Jaunikliai išauga maždaug per 27 dienas. Gali
išauginti 2 ar net 3 vadas. Minta augaliniu maistu. Artimasis migrantas.

104
Didžiausią grėsmę kelia drevėtų sausuolių medžių ir brandžių medynų kirtimas, kiaunių
gausumas. Kertant medynus, net ir plynose biržėse būtina palikti medžių su uoksais. Svarbu
mažinti kiaunių skaičių.

Liepsnotoji pelėda Tyto alba
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą. Lietuvoje šiuo metu randama perinti pietvakarinėje dalyje - Vilkaviškio,
Marijampolės, Šakių, Tauragės, Lazdijų, Alytaus rajonuose. Aptikta Šilutės r. Prieš kelis
dešimtmečius perėjo Pasvalio r., Vidurio Lietuvoje, tačiau nėra jokių žinių iš Rytų Lietuvos,
Žemaitijos. Populiacijos gausumas kinta dėl klimato sąlygų: po šaltų žiemų išlieka pavienės
poros, o po kelerių metų jų skaičius vėl išauga. Šalies populiacija vertinama 30 - 70 perinčių
porų.
Lietuvoje gyvena sėsliai. Sinantropinis paukštis, todėl laikosi gyvenvietėse, miesteliuose,
didesniuose ūkiuose, kuriuose yra senų pastatų, bokštų. Rečiau peri senų parkų drevėse. Labai
taikus, kai kada gyvena balandinėse kartu su balandžiais. Aktyvus tik naktį. Lizdą suka sienų
nišose, pastogėse, kai kada inkiluose. Minta peliniais graužikais, kai kada gaudo smulkius
paukščius, varliagyvius ar vabzdžius. Žiemoja paplitimo areale.
Arealo pakraštyje esanti populiacija labiausiai kenčia dėl šaltų žiemų. Žiemomis nuo
šalčio ir bado žūsta daug liepsnotųjų pelėdų. Kai kada dėtis ar jauniklius gali sunaikinti katės ar
kiaunės. Liepsnotosioms pelėdos būtina kelti specialius inkilus, jų lizdus saugoti nuo plėšrūnų.

Didysis apuokas Bubo bubo
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje 1955 m. lizdas rastas ties
Druskininkais. 1970- 1980 m. laikėsi Ažvinčių girioje. Šiuo metu šalyje rūšis paplitusi
sporadiškai. Peri miškuose tarp Čepkelių ir Musteikos kaimo, Varėnos ir Rudnios bei Ropėjos
miške. Tuoktuvių balsai girdėti prie Latežerio, Rūdninkų girioje netoli Senųjų Macelių ir
Visinčios kaimo, Pirčiupiu girininkijoje, prie Arino ežero. Reguliariai peri Nemuno žemupyje ir
pamaryje. Šalies populiacija vertinama 10 - 20 perinčių porų. Nemuno deltoje ir pamaryje
kasmet peri ne mažiau kaip 4 poros. Spėjama, kad Dainavos girioje laikosi 3 - 4 poros, dar
mažiausiai kelios Rūdninkų girios, Ropėjos miškų masyve. Pavienės šių paukščių poros gyvena
ir kitose Lietuvos vietose, ypač netoli žuvininkystės tvenkinių.
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Pietų Lietuvoje gyvena sausuose, brandžiuose pušynuose, lizdus taisosi smėlio kopų
šlaituose ant žemės. Pajūryje gyvena lapuočių ir mišriuose miškuose, įsikuria plėšriųjų paukščių
ar dirbtiniuose lizduose. Minta paukščiais ir smulkiais žinduoliais. Sėslus paukštis.
Paukščiai jautrūs trikdymui, todėl veisimosi metu pražūtingas miško kirtimas, kiti miškų
darbai, pavasarinis grybavimas. Grėsmę kelia didelis plėšrūnų ir šernų gausumas. Paukščių
lizdavietėse nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 1 d. būtina nutraukti visus medienos ruošos darbus.
Perėjimo vietose atsisakyti pagrindinių kirtimų.

Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis dažnesnė Šiaurės Rytų ir
Rytų dalyje. Gana gausi ir Vidurio Lietuvoje miškuose. Taip pat aptikta Žaliojoje girioje,
Viešvilės rezervate, Čepkelių apylinkėse. Perinčios populiacijos gausumas gali labai svyruoti
priklausomai nuo mitybos sąlygų konkrečiais metais. Dabartinę šalies populiaciją sudaro 50-150
perinčių porų. Didesnė jos dalis susitelkusi Biržų, Žaliojoje ir Labanoro giriose, Aukštaitijos
nacionaliniame parke, Gražutės regioniniame parke, Būdos - Pravieniškių miškuose. Kitur iki
šiol aptiktos pavienės poros.
Gyvena mišriuose ir spygliuočių miškuose. Renkasi drėgnus brandžius medynus be
pomiškio, miškų upelių slėnius, laikosi arti kirtaviečių, miško aikščių, pievų, kur ir medžioja.
Vasarą minta daugiausia peliniais graužikais, o žiemą - įvairiais žvirbliniais paukščiais. Paukštis
aktyvus visą parą. Sėslus.
Didžiausia grėsmė yra intensyvi miškų ūkio veikla, ypač sanitariniai kirtimai, dėl kurių
mažėja brandžių ir perbrendusių medynų su senais uoksiniais medžiais. Taip pat natūralių atvirų
maitinimosi vietų užsodinimas, paukščių, ypač perinčių, trikdymas ir gausios plėšrūnų
populiacijos.

Pelėdikė Athene noctua
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą. Lietuvoje XX a. pradžioje buvo nereta pietinėje dalyje. Vėliau patikimų
duomenų apie paplitimą ir gausumą nėra. 1984 m. aptikta Kėdainių r., 1986-1987 m. -Plungės ir
Utenos rajonuose, 1986-1990 m. Ventės rage ir Juodkrantėje, 1996 m. - Lazdijų r., 1999 m. Klaipėdos r. Nuolatinė rūšies gyvenama vieta Ignalinos r., čia rasta 2005 m. Tačiau perėjimo
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įrodymų nėra nė iš vienos radavietės. Apie šalies populiacijos dydį nėra pakankamai duomenų.
1984 - 2005 m. surinkti tik pavieniai faktai. Visoje šalyje reikia atlikti specialius tyrimus. Rūšies
populiacija Lietuvoje vertinama 5-10 perinčių porų.
Sinantropinė rūšis. Dažnai peri miestuose, kaimuose, kur įsikuria pastatų griuvėsiuose,
bokštuose, malūnuose, senų medžių parkuose. Sutemų paukštis. Aktyvus temstant, auštant ir
ūkanotą dieną. Suaugę paukščiai žiemoja veisimosi vietose, o jaunikliai klajoja tolyn. Minta
vabzdžiais, peliniais graužikais, nuo žemės renka sliekus.
Didžiausia grėsmė - konkurencija su naminėmis pelėdomis. Lizdus išplėšia katės, žiurkės,
kiaunės, šeškai. Palėpėse, sodybų, parkų medžiuose reikėtų iškelti inkilų, apsaugotų nuo
plėšrūnų. Kaimuose ir parkuose būtina išsaugoti uoksinius medžius.

Uralinė pelėda Strix uralensis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Pagal Pagrindines
miško kirtimų taisykles biržėse reikalaujama palikti medžius su šios rūšies lizdais. Įrašyta į
Berno konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis reguliariai aptinkama
Biržų girioje, Adutiškio - Guntauninkų miškuose bei Suvainiškio miške. Ūbaujantys patinai
girdėti Vilniaus apylinkėse, Asvejos regioniniame parke, Gelednės draustinyje, Ažvinčių girioje,
Kamanų rezervate. Perinčios populiacijos gausumas svyruoja priklausomai nuo maitinimosi
sąlygų perėjimo vietose. Dabartinė šalies populiacija vertinama 15 - 30 perinčių porų. Didžioji
jos dalis susitelkusi Biržų girioje, kur perinti populiacija buvo aptikta 2001 m. Čia registruota iki
14 lizdų teritorijų, 2005 m. rasti 4 lizdai. Adutiškio - Guntauninkų ir Suvainiškio miškuose
įsikūrė po kelias poras.
Peri didesniuose mišriuose miškuose. Renkasi praretėjusius mišrius spygliuočių ir
lapuočių medynus. Medžioja miško aikštelėse, kirtavietėse, pelkių plotuose ir pačiame miške.
Monogamas, poros pastovios. Pavasarį tuoktuvės prasideda kovo mėn. Minta daugiausia
peliniais graužikais, smulkiais ir vidutinio dydžio paukščiais, pasigauna žebenkščių, voverių.
Sėslus paukštis.
Didžiausia grėsmė perinčiai populiacijai yra intensyvi miškų ūkio veikla, dėl kurios
mažėja brandžių medynų su stambiais ir senais uok-siniais medžiais. Neigiamą įtaką turi atvirų
maitinimosi vietų, kurios kompensuoja atvirų pelkių trūkumą, užsodinimas, perinčių paukščių
trikdymas, gausios kiaunių populiacijos.
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Balinė pelėda Asio flammeus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II ir Paukščių direktyvos I priedus. XX a. rasta lizdų Vakarų, Vidurio ir Pietų
Lietuvoje, o kitur veisimosi metu buvo nuolatos stebimi suaugę paukščiai. Plačiau paplinta
invazijų metu (paskutinį kartą 1999 m.). Tuomet rasta lizdų Klaipėdos apylinkėse, Kamanose bei
kitose Lietuvos vietose. Rūšiai būdingas invazinis cikliškumas (rūšis pagausėja ne dažniau kaip
kas 5 – 7 metus). Gausumo nuosmukio metais rūšis visai neaptinkama. Paskutinio pagausėjimo
metais (1999) Klaipėdos r. perėjo iki 30 porų, Švenčionių r. - 10 - 20, Tauragės r. - 5-10 porų.
1999 m. Lietuvoje perėjo ne mažiau kaip 100-150 porų. 2000-2006 m. šalyje neužregistruotas nė
vienas perėjimo atvejis, nors paukščiai ir buvo stebimi. Šalies populiacija invazijų metu
vertinama 50 - 200 perinčių porų.
Gyvena atvirame kraštovaizdyje: pelkėse, krūmėtose pievose, apleistuose dirvonuose.
Aktyvus sutemus ir apsiniaukusiomis dienomis. Monoga-mas, bet poros nepastovios. Lizdą suka
ant žemės. Tai tipiškas miofagas. Viena šeima per dieną sugauna iki 2 000 graužikų. Retai minta
paukščiais, varliagyviais, vabzdžiais. Artimasis migrantas. Rudeninė migracija prasideda spalio lapkričio mėn.
Rūšies gausumas priklauso nuo graužikų gausumo kitimo. Ant žemės esančius lizdus
naikina lapės, mangutai, lingės. Galima apsaugos priemonė - plėšrūnų gausumo reguliavimas
balinių pelėdų veisimosi vietose.

Lututė Aegolius funereus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1992 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis išplitusi netolygiai.
Dažniausiai aptinkama Rytų ir Pietų Lietuvos spygliuočių ir mišriuose miškuose. Rečiau Anykščių, Kupiškio, Panevėžio, Biržų, Jurbarko rajonuose. Pavienių paukščių/porų aptikta
Marijampolės, Kėdainių, Akmenės, Mažeikių, Plungės, Rokiškio, Tauragės rajonuose. Didžioji
dalis perinčios populiacijos (300 - 500 porų) telkiasi rytinėje ir pietinėje Lietuvoje, kur vyrauja
spygliuočių miškai. Daugiau nei 10 porų peri Dzūkijos ir Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose,
Čepkelių rezervate, Labanoro ir Rūdninkų giriose.
Pirmenybę teikia brandiems spygliuočių ir mišriems medynams, vengia lapuočių miškų.
Veisimosi periodo pradžia vasario -kovo mėn. Aktyvus tik sutemus. Minta daugiausia peliniais
graužikais, žiemą medžioja ir paukščius.
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Medžiai su uoksais sunaikinami dėl intensyvios miškininkystės. Dėtis naikina miškinės
kiaunės. Būtina išsaugoti lizdavietes - nekirsti drevėtų medžių, kur jų trūksta - iškelti inkilus su 9
cm skersmens landa. Būtina reguliuoti kiaunių gausumą.

Tulžys Alcedo atthis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis paplitusi visoje teritorijoje,
tačiau netolygiai. Dažnesnė didesnėse švariose upėse: Minijoje, Ventoje, Dubysoje, Šventojoje,
Merkyje, nereta Nemune, Neryje, Žeimenoje. Šalies populiacija vertinama 700-1 000 perinčių
porų. Pastaraisiais metais populiacija stabili. Daugiausia tulžių Lietuvoje aptinkama palei Miniją
(iki 60 porų), Šešuvį ir Jūrą žemiau Tauragės (iki 25 porų), Ventą (iki 20 porų), Dubysą (iki 15
porų).
Peri skaidriavandenių upių, ežerų ir kitų vandens telkinių skardingose pakrantėse. Kartais
peri iki 1 km atstumu nuo vandens. Stačiuose krantuose ar skardžiuose išsirausią iki 1 m ilgio
urvelį, kurio landa paprastai būna iki 2 m aukštyje virš vandens. Paprastai pora vienu metu kasa
keletą urvelių, bet peri tik viename arba skirtinguose urveliuose veda skirtingas vadas. Minta
dažniausiai žuvimis, vandens bestuburiais. Artimasis migrantas, tačiau kasmet dalis paukščių
žiemoja Lietuvoje prie neužšąlančių vandens telkinių.
Grėsmę kelia upių hidrologinio režimo svyravimai, kurie daro įtaką krantodaros
procesams, vandens kokybei ir žuvų bendrijų būklei. Patvenkus upes, sunaikinamos perėjimo
vietos. Žalos daro ir intensyvus trikdymas perėjimo vietose. Perėjimo laikotarpiu paukščių
mėgstamuose pakrančių ruožuose reikia riboti žmonių lankymąsi.

Žalvarnis Coracias garrulus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 1 (E) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Bonos konvencijos II ir Paukščių direktyvos I priedus. Lietuvoje sparčiai mažėja.
Šiuo metu žinomos perėjimo vietos tik Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Ukmergės, Šalčininkų,
Varėnos ir Lazdijų rajonuose, tačiau ir čia rūšis negausi, paplitusi sporadiškai. Tikėtina, kad
pavienės poros išliko Šimonių girioje, Gaižiūnuose (Jonavos r.) ir Molėtų r. Per paskutinius kelis
dešimtmečius išnyko Tauragės, Jurbarko, Raseinių, Šakių, Alytaus, Trakų, Vilniaus, Širvintų,
Rokiškio rajonuose. Nors šalies populiacija 2001 m. įvertinta 100-150 perinčių porų, 2005 m.
aptikta ne daugiau kaip 20 perėjimo vietų. Perinti populiacija smarkiai mažėja. 2006 m. ji
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įvertinta 30 porų. Jei rūšies paplitimas ir gausumas mažės tokiais pat tempais, rūšis mūsų šalyje
gali išnykti jau artimiausiais metais.
Lietuvoje peri miškuose, parkuose. Dažniausiai įsikuria miško pakraščiuose, kur brandūs
medynai ribojasi su menkai naudojamomis pievomis. Pirmenybę teikia pušynams. Perėjimo vietą
užsiima gegužės mėn. ir čia kuriasi daugelį metų. Minta įvairaus dydžio vabalais, žiogais,
kurkliais, rečiau dvisparniais ar drugiais. Sugauna ir smulkių stuburinių. Tolimasis migrantas.
Rudeninė migracija prasideda rugpjūčio pabaigoje.
Grėsmės nėra aiškios. Gali būti, jog nepalankios sąlygos žiemovietėse, nes gausumas
mažėja visame areale. Neigiamai veikia ekstensyvaus pievų naudojimo miško pakraščiuose
nutraukimas arba suarimas. Neigiamą poveikį daro ir senų medžių mažėjimas miško
pakraščiuose. Populiacijos būklę galima palaikyti keliant inkilus, kurių landa 8 cm. Tai patvirtina
sėkminga Latvijos patirtis. Neleistina trikdyti perinčių porų.

Kukutis Upupa epops
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą. Lietuvoje rūšis paplitusi netolygiai. Dažnesnė Pietų ir Rytų Lietuvoje.
Atskiruose, ypač šiauriniuose rajonuose ir Šiaulių apskrityje, perinti neberandama. Prieš 30 metų
paukščiai buvo įprasti Rūdninkų, Labanoro, Gudų giriose ir jose esančiuose kaimuose, Kazlų
Rūdos apylinkėse. Apie 1990 m. perinti populiacija labai sumažėjo, tačiau vėliau kukučiai vėl
tapo dažnesni. 2001 m. šalies populiacija įvertinta 200 - 300 perinčių porų.
Įsikuria tiek dideliuose miško masyvuose su kirtavietėmis, laukymėmis, prie upelių,
pamiškėse, tiek mažose giraitėse, laukų želdiniuose, parkuose, apsuptuose ganyklų. Dažnai
gyvena kaimuose. Lizdai randami natūraliose išpuvusiose medžių nišose, didžiųjų margųjų genių
drevėse, inkiluose, po pastatų pamatais, akmenų ar malkų krūvose. Maistą renka atvirose vietose
nuo žemės. Minta sliekais, stambesniais vabalais bei jų lervomis, kurias iš dirvos išsitraukia ilgu
lenktu snapu. Rudeninė migracija prasideda rugpjūčio gale - rugsėjo pradžioje. Tolimasis
migrantas.
Pagrindinės kukučių nykimo priežastys: pesticidų naudojimas žemės ūkyje ir pamiškės
pievų praradimas, šviesių pušynų nykimas. Mažėjant ganomų gyvulių skaičiui, pablogėjo
mitybos sąlygos (mažėja mėšlavabalių).

Pilkoji meleta Picus canus
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Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje aptinkama netolygiai. Įprasta
rytinėje ir pietrytinėje dalyje. Reta Vakarų ir Šiaurės Vidurio Lietuvoje, čia aptinkama grupėmis.
2001 m. perinčią populiaciją sudarė 500 - 700 perinčių porų. Gausiausiai aptinkama Biržų
girioje, Čepkelių rezervate (po 20 porų), Taujėnų - Užulėnio miškuose (15 porų). Lančiūnavos
miške, Plinkšių draustinyje ir jo apylinkėse, Adutiškio - Guntauninkų miškuose - 10 perinčių
porų, Kamanų valstybiniame rezervate, Rūdninkų ir Žaliosios giriose, Dubingių miško masyve
(Asvejos regioninis parkas), Žemaitijos nacionaliniame parke - 5 - 8 poros.
Gyvena mišriuose ir lapuočių miškuose. Mėgsta pelkių pakraščius ar upelių slėnius.
Dažniau įsikuria netoli kirtaviečių, aikštelių ir pievų. Kartais apsigyvena atvirose vietose, kuriose
grupėmis auga seni medžiai, miško parkuose. Uoksus kala sausuose ar puvinio pažeistuose
minkštųjų lapuočių medžiuose, ypač drebulėse. Dažniausiai maitinasi ant žemės ar netoli jos.
Taip pat maisto ieško medžių kamienuose ar storesnių šakų žievės plyšiuose. Minta
skruzdėlėmis, vabzdžių lervomis, voragyviais, retkarčiais uogomis ir vaisiais. Sėslus paukštis.
Didžiausia grėsmė yra džiūstančių ir nudžiūvusių medžių šalinimas, senų medynų
santykinis mažėjimas ir mitybos sąlygų prastėjimas (skruzdėlynų skaičiaus mažėjimas).

Žalioji meleta Picus viridis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą. Lietuvoje daugiausiai randama rytinėje ir pietrytinėje dalyje nevientisuose
miško masyvuose. Palyginti dažna rūšis Šiaurės Vidurio Žemaitijoje. Kitur reta, aptinkama
mažiau derlingo dirvožemio sausesniuose vidutinio miškingumo rajonuose. Nepakankamai ištirta
rūšis. 2001 m. populiaciją sudarė 300 - 500 perinčių porų. Gausiausia Rytų, Šiaurės Vakarų ir
Pietų Lietuvoje.
Gyvena lapuočių ir mišriuose miško sklypuose palei aikštes, pievas ir upelius. Mėgsta
paupių želdinius. Renkasi pusiau atviras ir atviras vietas su augančiais pavieniais medžiais.
Vengia vienaamžių tankių pušynų ir eglynų, tačiau retkarčiais paukštis aptinkamas šių medžių
išretėjusiuose želdiniuose. Uoksus kapoja sausuoliuose ar džiūstančiuose sutrūnijusiuose
medžiuose. Maitinasi daugiausia ant žemės skruzdėlėmis, todėl renkasi sausus ir greitai
įšildomus dirvožemius. Taip pat maisto ieško medžių kamienų ir ypač stambesnių šakų
paviršiuje. Sėslus paukštis.
Didžiausios grėsmės yra džiūstančių ir nudžiūvusių medžių šalinimas, santykinis senų
medynų mažėjimas ir mitybos sąlygų prastėjimas (skruzdėlynų skaičiaus mažėjimas).
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Baltnugaris genys Dendrocopos leucotos
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Eurazijoje nuo Italijos, Austrijos,
Skandinavijos iki Ramiojo vandenyno. Šiaurėje arealas siekia pietinę Skandinaviją, Jenisejaus
aukštupį, Amūro baseiną. Pietuose arealas tęsiasi iki Volgos vidurupio, Balkanų pusiasalio,
Mažosios Azijos. Lietuvoje rūšis gausiausia Vidurio Lietuvoje. Rečiau ir negausiai aptinkama
Rytų, Pietryčių, Pietų ir Pietvakarių Lietuvoje. Šiaurės Vakarų Lietuvoje labai reta, o pajūryje
apskritai neaptikta. 2001 m. populiaciją sudarė 900- 1 200 porų. Gausiausios populiacijos yra
Taujėnų - Užulėnio miške (35 poros), Buktos miške (32 poros), Babtų - Varluvos miške (20
porų), Lančiūnavos (20 porų), Padauguvos (15 porų) miškuose. Būdos - Pravieniškių miško
masyve aptinkama 14 porų, Biržų girioje, Balbieriškio miške, Asvejos ir Adutiškio miško
masyvuose po - 10 porų.
Didesnių įvairiaamžių, natūralios sukcesijos miškų paukštis. Lietuvoje rūšiai būdingos
dviejų tipų buveinės: seni lapuočių medynai su ąžuolais bei pelkėti juodalksnių ir beržų medynai.
Palyginti dažnai apsigyvena kirtaviečių ir miško pakraščiuose. Minta daugiausia vabzdžių
vikšrais, vabalais ir jų lervomis. Sėslus paukštis.
Didžiausia grėsmė - džiūstančių ir nudžiūvusių medžių šalinimas, santykinis senų medynų
mažėjimas. Baltnugariams geniams reikia formuoti medynus, kuriuose sausuolių yra daugiau nei
10 - 20 m3/ha, o tinkamos buveinės sudaro daugiau nei 10 proc. bendro teritorijos ploto.

Tripirštis genys Picoides tridactylum
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1976 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis dažnesnė rytinėje dalyje.
Vidurio ir Pietvakarių Lietuvoje reta, dažniausiai randama pavieniui ir nuošaliose vietose. 2001
m. populiacija buvo vertinama 150 - 200 perinčių porų. Gausiausios populiacijos yra Biržų
girioje (30 porų), Būdos - Pravieniškių miškuose (10 porų), Rūdninkų girioje (8 poros),
Padauguvos miške (6 poros), Adutiškio - Guntauninkų miške (6 poros). Rokantiškių - Taurijos,
Asvejos ir Babtų - Varluvos miškuose aptiktos 3 - 4 poros.
Gyvena dideliuose spygliuočių ir mišriuose miško masyvuose. Dažniausiai renkasi
mišrius lapuočių ir brandžių eglynų medynus. Renkantis buveinę, labai svarbus džiūstančių
medžių ir sausuolių gausumas, vėjavartų kiekis. Paukštis aptinkamas drėgnose ar pelkėtose
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vietose, senose degavietėse (spygliuočių medynai). Maitinasi po spygliuočių medžių žieve ar
žievės paviršiuje gyvenančiomis vabzdžių lervomis. Sėslus paukštis.
Didžiausia grėsmė yra džiūstančių ir nudžiūvusių medžių šalinimas, senų medynų, ypač
eglynų, santykinis mažėjimas.

Plėšrioji medšarkė Lanius excubitor
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II priedą. Paskutinius 15 metų rūšis Lietuvoje plinta ir įsikuria vis naujose
teritorijose. Aptinkama beveik visose aukštapelkėse ir apleistuose durpynuose, miškingose
teritorijose, net atviro kraštovaizdžio želdiniuose. Gausesnė Rytų bei Vakarų Lietuvoje. Žiemą
visur aptinkama atviruose laukuose su pavieniais medžiais, elektros linijomis. Paskutinius 15
metų rūšis plito, nes gausėjo ir perinti populiacija. Manoma, kad 1996 - 1998 m. gyveno 80-150
porų. Paskutiniais Europos paukščių gausumo suvestinės duomenimis, 2001 m. šalies populiacija
vertinama 100-150 perinčių porų.
Prieš keletą dešimtmečių pavienės poros perėdavo tik aukštapelkėse. Dabar peri
apleistuose durpynuose, krūmais užaugančiuose dirvonuose, pamiškėse, paupiuose, miško
masyvuose šalia atvirų vietų (biržių, aikščių). Grobį dažniausiai suseka tupėdamas aukštesnėse
vietose, iš kurių gerai matyti apylinkės. Minta stambiais vabzdžiais, varliagyviais, driežais,
smulkiaisiais žinduoliais, paukščiais. Artimasis migrantas. Žiemoja tikriausiai iš kitur atskridę
paukščiai.
Plėšriosioms medšarkėms gali būti svarbūs jų buveinių pokyčiai, ypač atvirų miško vietų,
aukštapelkės plynių, pamiškių apaugimas mišku. Priešų gamtoje turi nedaug, kartais kiaunės
išdrasko jų lizdus.

Sodinė starta Emberiza hortulana
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą ir Paukščių direktyvos I priedą. Lietuvoje rūšis paplitusi labai netolygiai.
Nereta pietrytinėje dalyje - Vilniaus, Rūdiškių, Onuškio apylinkėse. Dažnesnė pamaryje. Kitose
šalies vietose randamos tik pavienės poros. Tikslesnis perinčios populiacijos gausumas ir jo
pokyčiai nežinomi. Dabartinę populiaciją sudaro apytiksliai 200 - 800 perinčių porų. Didžioji jos
dalis susitelkusi pietrytinėje Lietuvos dalyje - Vilniaus, Trakų ir Varėnos rajonuose, mažiau Nemuno deltoje ir pamaryje. Pavienės poros ar negausios jų grupės randamos visoje Lietuvoje.
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Pastaraisiais metais kai kuriose vietose rūšis nebeaptinkama, todėl manoma, kad perinti
populiacija nežymiai mažėja.
Gyvena atvirose, įvairaus kraštovaizdžio ir kalvotose vietovėse, kur į pasėlių, ypač dobilų,
plotus įsiterpia nedideli miškeliai. Mėgsta įsikurti pamiškėse. Parskrenda balandžio pabaigoje.
Minta vabzdžių lervomis, vikšrais. Rudenį dažniausiai lesa augalų sėklas. Rudeninė migracija
prasideda rugpjūčio mėn. Tolimasis migrantas.
Didžiausios grėsmės yra pesticidų naudojimas žemės ūkyje ir didelio ploto monokultūrų
auginimas, kai iškertami pavieniai medžiai ar jų grupės, laukuose. Veisimosi vietose reikia
plėtoti ekologinę žemdirbystę, išlaikant kuo įvairesnį kraštovaizdį.

Pilkoji starta Miliaria calandra
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą. Iki 1960- 1970 m. Lietuvoje perėjo daugelyje rajonų. Paskutinį
dešimtmetį matomos pavienės perinčios poros Alytaus, Lazdijų, Ignalinos, Vilkaviškio, Plungės,
Šilutės rajonuose. Apie rūšies paplitimą trūksta duomenų. Aptinkama nuo rytinės (Drūkšių ež.
apylinkių) iki vakarinės (Ventės k.) Lietuvos. Perinčios populiacijos gausumas akivaizdžiai
sumažėjo per paskutinius tris dešimtmečius, tačiau to priežastis nežinoma. 1996- 1998 m. šalies
populiacija buvo įvertinta 20-50, o 1999-2001 m. -10 - 30 perinčių porų. Pastarąjį dešimtmetį
nykimo tendencijos sulėtėjo.
Gyvena atviruose, ypač derlinguose, laukuose su pavieniais medžiais, krūmais, elektros
linijomis. Vengia miškingų, šlapių ir didelių visiškai atvirų plotų. Lizdą suka ant žemės (medžio,
krūmo ar žolės kupsto priedangoje) arba ant apatinių krūmų šakų iki metro aukštyjePatinai gieda
didesnę vasaros dalį, dažnai pasirenka aukštesnę vietą, iš kurios gerai matyti apylinkės. Minta
mišriu maistu, daugiausia augalų sėklomis. Jauniklius daugiausia maitina vabzdžiais. Lietuvoje
dalis populiacijos gyvena sėsliai, dalis klajoja.
Populiacijos būklę lemiantys veiksniai nežinomi. Rūšis yra paplitimo arealo pakraštyje,
todėl čia pirmiausia pasireiškia neigiamos paplitimo ir gausumo kitimo tendencijos. Tikriausiai
neigiamą poveikį turėjo didelio ploto monokultūrų, ypač grūdinių, įsivyravimas XX a. antroje
pusėje, taip pat šaltos žiemos ir pesticidų naudojimas žemės ūkyje. Perėjimo vietose svarbu
ekologiškai ūkininkauti.
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13.5. Žinduoliai

Branto pelėausis Myotis brandtii
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje rūšis paplitusi tik tam tikrose
vietose, dažniau aptinkama centrinėse ir pietrytinėse teritorijose. Šiltuoju metų laiku retai
aptinkami šikšnosparniai. Pastebėti Šiaulių, Radviliškio, Telšių, Mažeikių, Plungės, Biržų,
Kauno, Kėdainių ir Trakų rajonuose. Pagrindinės žiemovietes yra Kaune. Čia apsistoja per 100
šių pelėausių. Žiemojančių žvėrelių aptikta Panemunėje, o pastaraisiais metais ir Vilniaus
žiemovietėse.
Mažas šikšnosparnis. Labai panašus į ūsuotąjį pelėausį. Šių rūšių žvėrelius nelengva
atskirti -jeigu jų arealai sutampa, jie neretai minimi kartu. Vasarą galima aptikti tik ultragarso
detektoriais. Kitų šalių patirtis rodo, kad žvėrelis gyvena miškingose vietovėse, laikosi arčiau
vandens telkinių, slepiasi pastatuose. Medžioti skrenda anksti, kartais dar visai nesutemus. Vesti
jauniklių patelės buriasi į kolonijas. Žiemoja požemiuose, rūsiuose. Dažniau renkasi drėgnas,
šiltesnes patalpas. Žiemovietėje mėgsta įsikurti atvirose vietose. Neretai žiemoja kartu su
Natererio ir vandeniniais pelėausiais. Į žiemovietes pradeda rinktis jau rugsėjo pradžioje ir jose
išbūna iki gegužės mėn.
Pagrindinė grėsmė - žiemoviečių nykimas dėl pastatų atnaujinimo, plėšrūnų (kiaunių,
kačių), trikdymas žiemovietėse. Reikėtų vengti trikdyti žiemovietėse, įrengti saugių vietų slėptis
nuo plėšrūnų.

Kudrinis pelėausis Myotis dasycneme
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje radavietės nutolusios viena
nuo kitos dešimtis kilometrų. Vasarą rūšis aptikta šalia Jogailos kalno (Varėnos r., 1984-1985) ir
Verkiuose (Vilniuje, 1990). Užregistruota Biržų, Ignalinos, Kretingos, Pasvalio, Rokiškio, Trakų
bei Švenčionių rajonuose (1997-1998), Trakuose ir Aukštadvario apylinkėse (2005). Žiemą rasta
Žagariškių, Julijanavos, Rokų, Naujosios Fredos foruose (Kaune, 1985-1997), Verkiuose
(Vilniuje, 1998), Panerių tunelyje, Rasų ir Šeškinės žiemovietėse (Vilniuje, 2000-2005), Rokų
draustinyje (Kaune). Retas ir šiltuoju metų laiku, ir žiemą. Žinoma tik 1 veisimosi kolonija
(Ignalinos r., Kaltanėnuose). Pastaraisiais dešimtmečiais didžiausios žiemojančių žvėrelių grupės
aptinkamos Vilniuje (apie 60 ind.) ir Kaune (apie 30 ind.).
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Vidutinio dydžio šikšnosparnis, tačiau didžiausias iš Lietuvos pelėausių. Sėslus,
ieškodamas tinkamos žiemovietės kartais migruoja į netolimas vietas. Šiltuoju metų laiku
slepiasi medinių pastatų plyšiuose, drevėse, inkiluose, dažniausiai prie vandens telkinių. Minta
vabzdžiais, kuriuos gaudo skraidydamas palei vandenį, kartais juos pastveria nuo vandens
paviršiaus. Nuo spalio - lapkričio mėn. - balandžio pabaigos - gegužės pradžios žiemoja
erdviuose požemiuose, kuriuose patalpų temperatūra būna 2-8 °C.
Pagrindinė grėsmė - žiemoviečių nykimas dėl pastatų atnaujinimo, plėšrūnų (kiaunių,
kačių), trikdymas žiemovietėse. Neigiamą įtaką turi drevėtų medžių kirtimas. Reikėtų vengti
trikdyti žiemovietėse, įrengti saugių vietų slėptis nuo plėšrūnų, išsaugoti drevėtus medžius ir
įrengti naujų slėptuvių prie didelių vandens telkinių.

Natererio pelėausis Myotis naterreri
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje pastebėta Biržų, Jurbarko,
Šiaulių, Radviliškio, Telšių, Mažeikių, Plungės, Trakų, Vilniaus rajonuose ir Kauno fortuose.
Plačiai paplitusi, bet retai aptinkama rūšis. Nerasta Šiaurės Rytų ir Pietvakarių Lietuvoje.
Dažniau aptinkami Kauno žiemovietėse (kasmet apie 200), kitose žiemovietėse pastebėtos mažos
grupelės arba tik pavieniai individai.
Vidutinio dydžio šikšnosparnis. Ekologija šiltuoju metų laiku Lietuvoje mažai ištirta,
registruoti tik ultragarso detektoriais. Sėslus, migruoja tik į netolimas vietas. Vasarą patelės
buriasi į kolonijas, po 20 - 80. Patinai dažniausiai laikosi pavieniui, kartais grupelėmis, retsykiais
aptinkami ir patelių kolonijose. Slepiasi medžių drevėse, inkiluose, po atšokusia medžių žieve,
pastogėse. Maitintis skrenda visiškai sutemus. Vabzdžius gaudo ore, juos gali rinkti ir nuo lapų.
Poruojasi nuo rudens iki pavasario. Žiemoja dažniausiai drėgnų požemių plyšiuose, pakibę ant
sienų, palubėse, dažnai kartu su vandeniniais bei Branto pelėausiais. Žiemovietėse išbūna nuo
spalio iki balandžio mėn.
Žiemoviečių nykimas dėl pastatų atnaujinimo ir plėšrūnų (kiaunių, kačių), trikdymas
žiemovietėse. Reikėtų vengti trikdyti žiemovietėse, įrengti saugių slėptuvių nuo plėšrūnų.

Šikšniukas nykštukas Pipistrellus pipistrellus
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Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus.

Lietuvoje plačiai paplitusi, aptikta

daugelyje rajonų.
Mažas šikšnosparnis. Migrantas. Lietuvoje aptinkamas tiktai šiltuoju metų laiku. Iš
Pietvakarių Europos žiemoviečių sugrįžta gegužės pradžioje. Patelių kolonijos įsikuria gerai
saulės šildomų pastatų stogų, sienų ertmėse, už langų apvadų ir pan. Neretai laikosi kartu su
Natuzijaus šikšniukais, kitais šikšnosparniais. Patinai slepiasi pavieniui arba mažomis
grupelėmis. Minta smulkiais vabzdžiais miškingų vietovių pakraščiuose, vandens telkinių
pakrantėse, parkuose. Maitintis skrenda tuojau po saulės laidos. Aktyviai maitinasi ir paryčiais.
Atvėsus orams, kaip ir kiti šikšnosparniai, tam tikrą laikotarpį praleidžia įmigę. Rudeninė
migracija prasideda liepos pabaigoje. Jos metu ir poruojasi. Populiacijos gausumas. Nors plačiai
paplitęs šikšnosparnis, bet negausus. Dažniausiai randami pavieniai individai arba mažos jų
grupelės. Didesnės grupės (iki 500 ind.) aptiktos rudeninės migracijos metu (Aukštaitijos
nacionaliniame parke).
Senų pastatų atnaujinimas. Tose vietose, kuriose lankosi didelės mažųjų šikšnosparnių
grupės, reikėtų įrengti pastatų pastoges imituojančių ar kitokių slėptuvių.

Mažasis nakviša Nyctalus leisleri
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje žinoma vos keletas rūšies
radaviečių Ignalinos, Mažeikių, Trakų, Raseinių, Šilutės ir Varėnos rajonuose. Retas
šikšnosparnis šalyje. Pastebėti tik pavieniai individai arba mažos jų grupelės. Gausesnės grupelės
aptiktos Trakų r., Vilniuje migracijos metu rugpjūčio mėn. pabaigoje.
Vidutinio dydžio šikšnosparnis. Migrantas. Ekologija šalyje menkai ištirta. Pavasarį
grįžęs iš žiemoviečių Pietų Europoje įsikuria drevėse, uoksuose, inkiluose, pastatuose. Kartais
aptinkamas kartu su rudaisiais nakvišomis. Vesti jauniklių patelės buriasi į kolonijas, po 20 - 40.
Patinai linkę laikytis pavieniui arba mažomis grupelėmis. Maitintis skrenda tuojau po saulės
laidos. Paprastai medžioja du kartus per naktį - valandą iš vakaro ir paryčiais. Minta vabzdžiais
virš vandens telkinių, miško aikštelėse, retuose parkuose, senų medžių alėjose. Paryčiais į
slėptuves grįžta pusvalandį prieš saulei patekant.
Grėsmės nežinomos. Neigiamą įtaką turi drevėtų medžių kirtimas ir senų pastatų
atnaujinimas. Saugiai įrengtos slėptuvės didesnių vandens telkinių pakrantėse tikriausiai leistų
pagausinti šių retų žvėrelių populiaciją šalyje.
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Rudasis nakviša Nyctalus noctula
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje randama visoje teritorijoje.
Dažniau aptinkami pavieniai individai, tačiau daugelyje rajonų galima pamatyti besimaitinančių
šikšnosparnių grupes iš keleto ar keliolikos žvėrelių virš gatvių apšvietimo žibintų, ypač
rudenėjant. Patelių jauniklių vedimo kolonijos aptiktos Vilniuje ir Tamošavoje (Trakų r.).
Nedideli būreliai rudeninės migracijos metu aptinkami paukščių ir ilguose šikšnosparnių
inkiluose, uoksuose. Populiacija stabili.
Stambus, pats didžiausias mūsų šikšnosparnis. Migrantas. Pavasarį grįžęs iš Pietų
Europos žiemoviečių įsikuria medžių drevėse, inkiluose, pastatų stogų ir sienų ertmėse. Patinai
laikosi atskirai, pavieniui, gina savo teritoriją nuo kitų. Patelės buriasi į kolonijas, po 20 - 40.
Maitintis skrenda labai anksti, neretai dar saulei visai nenusileidus. Vabzdžius mėgsta gaudyti
virš vandenų 30 - 60 m aukštyje, pa-stveria stambių vabalų. Į slėptuves grįžta brėkštant.
Poruojasi rudenį migracijos metu. Tuomet patinai slėptuvėse savitais garsais vilioja pateles ir
kuria haremus.
Drevėtų medžių kirtimas ir senų pastatų atnaujinimas. Saugiai įrengtos slėptuvės didesnių
vandens telkinių pakrantėse, miškų masyvų migraciniuose koridoriuose leistų pagausinti šių
stambiausių Lietuvos šikšnosparnių populiaciją šalyje.

Šiaurinis šikšnys Eptesicus nilssonii
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje plačiau paplitusi šiauriniuose,
vakariniuose bei rytiniuose rajonuose. Šiltuoju metų laiku aptinkami pavieniai žvėreliai ar
nedidelės jų grupelės maitinimosi ir jauniklių vedimo vietose. Pagrindinėse šalies šikšnosparnių
žiemovietėse jų būna nedaug, po vieną ar kelis.
Vidutinio dydžio šikšnosparnis. Sėslus. Vesti jauniklių patelės buriasi į kolonijas. 20 - 60
individų kolonijos įsikuria pastatuose. Pavieniai žvėreliai slepiasi uoksuose, medžių rietuvėse.
Maisto ieškoti skrenda iškart po saulės laidos. Vabzdžius mėgsta gaudyti miškų, sodų, parkų
aikštelėse, virš vandens telkinių, gyvenvietėse prie apšvietimo lempų. Į žiemovietes pradeda
rinktis rugsėjo pabaigoje. Žiemoja šaltuose požemiuose, rūsiuose, pusrūsiuose, kuriuose
temperatūra būna 1-5 "C. Slepiasi plyšiuose, kartais kabo ant sienų, palubėse, dažnai pavieniui,
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kartais nedidelėmis grupelėmis su kitų rūšių šikšnosparniais. Žiemovietes palieka paskutinėmis
balandžio mėn. dienomis arba gegužės pradžioje.
Pagrindinės grėsmės - žiemoviečių nykimas dėl pastatų atnaujinimo, plėšrūnų (kiaunių,
kačių), trikdymas žiemovietėse. Neigiamą įtaką turi ir drevėtų medžių kirtimas. Reikėtų vengti
trikdyti žvėrelius žiemovietėse, įrengti saugių vietų slėptis nuo plėšrūnų ir išsaugoti drevėtus
medžius.

Vėlyvasis šikšnys Eptesicus semtinus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II bei Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje rūšis randama beveik visoje
teritorijoje. Didžiojoje šalies teritorijoje įprastas šikšnosparnis. Nors populiacijos dydis nėra
tiksliai žinomas, tačiau pastebimas jos gausėjimas. Pastarąjį dešimtmetį Vilniaus apylinkėse
vasarą užfiksuota keletas didelių, naujai susiformavusių jauniklių vedimo kolonijų, kuriose
suskaičiuojama ir po 100 - 200 žvėrelių.
Didelis šikšnosparnis. Aptinkamas šiltuoju metų laiku ir žiemą. Vasarą slepiasi pastatų
stogų, sienų ertmėse. Pastaraisiais metais pastebimas kolonijų gausėjimas gerai saulės šildomų
sodų namelių palėpėse. Vesti jauniklių patelės buriasi į kolonijas, po 100 - 200. Patinai tuo metu
laikosi pavieniui arba mažomis grupelėmis. Maitintis skrenda tuoj po saulės laidos. Gaudo
stambius vabzdžius, grambuolius. Po mėnesio jaunikliai jau pradeda skraidyti. Žiemoti
įprastinėse šikšnosparnių žiemovietėse (rūsiuose, požemiuose) vengia - įsikuria antžeminiuose
pastatuose, tikriausiai ir daugiabučių namų ertmėse, nes žiemą dažnai patenka ir į gyvenamąsias
patalpas.
Žmonių nepakantumas didelėms šių žvėrelių grupėms gyvenamuosiuose pastatuose.
Reikėtų įrengti palėpes imituojančių slėptuvių netoli šikšnosparnių kolonijų, užuovėjingose,
gerai saulės šildomose vietose.

Dvispalvis Plikšnys Vespertilio murinus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje vasarą paplitusi lokaliai,
dažnesnė pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Migracijų metu rūšis aptikta Vilniuje ir
Šilutės rajone. Negausi populiacija. Žinomos tik kelios veisimosi kolonijos (10 - 50 ind.).
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Aptikta Alytaus, Ignalinos, Kauno, Kelmės, Prienų, Šiaulių, Šilutės, Varėnos ir Vilniaus
rajonuose.
Vidutinio dydžio šikšnosparnis. Tolimasis migrantas. Lietuvoje aptinkamas šiltuoju metų
laiku. Vilniuje 2006 m. ir žiemą. Ekologija šalyje menkai ištirta. Pavasarį sugrįžę iš žiemoviečių
Pietų Europoje slepiasi aukštų pastatų stogų ir sienų ertmėse, mediniuose bokštuose, medžių
drevėse, plyšiuose. Patelių kolonijose kartais įsikuria ir kitų rūšių šikšnosparnių. Maitintis
skrenda vėlai. Skrydis tiesus, greitas, veržlus. Vabzdžius dažniausiai gaudo virš vandens telkinių,
miškuose, soduose, gyvenvietėse 10 - 20 m aukštyje. Poruojasi rudeninės migracijos metu.
Patinai, įsikūrę aukštose slėptuvėse, savitais garsais vilioja praskrendančias pateles. Kartais
įskrenda į gyvenamąsias patalpas.
Žvėrelio ekologija tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje mažai žinoma, tad ir galimas
grėsmes, ir apsaugą keblu numatyti. Neigiamą įtaką gali turėti drevėtų medžių šalinimas, senų
pastatų atnaujinimas. Reikėtų išsaugoti brandžių medžių medynų. Didelių miškų masyvų gaisrų
stebėjimo bokštuose, kituose aukštuose statiniuose įrengti vietų žvėreliams slėptis.

Dvispalvis Plikšnys Vespertilio murinus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje vasarą paplitusi lokaliai,
dažnesnė pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Migracijų metu rūšis aptikta Vilniuje ir
Šilutės rajone. Negausi populiacija. Žinomos tik kelios veisimosi kolonijos (10 - 50 ind.).
Aptikta Alytaus, Ignalinos, Kauno, Kelmės, Prienų, Šiaulių, Šilutės, Varėnos ir Vilniaus
rajonuose.
Vidutinio dydžio šikšnosparnis. Tolimasis migrantas. Lietuvoje aptinkamas šiltuoju metų
laiku. Vilniuje 2006 m. ir žiemą. Ekologija šalyje menkai ištirta. Pavasarį sugrįžę iš žiemoviečių
Pietų Europoje slepiasi aukštų pastatų stogų ir sienų ertmėse, mediniuose bokštuose, medžių
drevėse, plyšiuose. Patelių kolonijose kartais įsikuria ir kitų rūšių šikšnosparnių. Maitintis
skrenda vėlai. Skrydis tiesus, greitas, veržlus. Vabzdžius dažniausiai gaudo virš vandens telkinių,
miškuose, soduose, gyvenvietėse 10 - 20 m aukštyje. Poruojasi rudeninės migracijos metu.
Patinai, įsikūrę aukštose slėptuvėse, savitais garsais vilioja praskrendančias pateles. Kartais
įskrenda į gyvenamąsias patalpas.
Žvėrelio ekologija tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje mažai žinoma, tad ir galimas
grėsmes, ir apsaugą keblu numatyti. Neigiamą įtaką gali turėti drevėtų medžių šalinimas, senų
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pastatų atnaujinimas. Reikėtų išsaugoti brandžių medžių medynų. Didelių miškų masyvų gaisrų
stebėjimo bokštuose, kituose aukštuose statiniuose įrengti vietų žvėreliams slėptis.

Rudasis ausylis Plecotus auritus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno ir
Bonos konvencijų II, Buveinių direktyvos IV priedus. Lietuvoje rūšis aptinkama visoje
teritorijoje. Plačiai paplitęs, bet negausus. Šiltuoju metų laiku jauniklių vedimo vietose
(inkiluose) aptiktos patelių grupės (po 20 - 30). Žiemovietėse randami pavieniai žvėreliai, kartais
- 2 - 3 žvėrelių grupelės.
Vidutinio dydžio, labai ilgomis ausimis šikšnosparnis. Sėslus. Gyvena miškuose,
parkuose, soduose, gyvenvietėse. Slepiasi medžių drevėse, inkiluose, palėpėse, sienų plyšiuose,
bažnyčių bokštuose. Skrydis lėtas, gali laviruoti tarp medžių ir vabzdžius rinkti nuo lapų. Patinai
laikosi pavieniui, patelės buriasi į kolonijas. Poruojasi rudenį, bet poravimosi sezonas gali
užsitęsti iki pavasario. Žiemoja požemiuose, rūsiuose, dažniausiai pavieniui, retsykiais
grupelėmis, po 2 -3 individus. Atsparus šalčiui, nevengia labai drėgnų ar sausų žiemoviečių.
Žiemoti pradeda spalio pabaigoje - lapkričio pradžioje. Miegodamas žiemos miegu dažniausiai
ilgas ausis būna pasikišęs po sparnais.
Žiemoviečių nykimas dėl pastatų atnaujinimo, plėšrūnų (kiaunių, kačių), trikdymas
žiemovietėse. Neigiamą įtaką turi drevėtų medžių šalinimas. Reikėtų vengti trikdyti
žiemovietėse, įrengti saugių vietų slėptis nuo plėšrūnų ir išsaugoti drevėtus medžius. Miškingose
vietovėse įrengti slėptuvių.

Baltasis kiškis Lepus timidus
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą. Randama beveik visoje Lietuvoje, bet ne visuose miškuose. Dažnesnė yra
Šiaurės Rytų ir Pietryčių Lietuvos bei kai kuriuose Vakarų Lietuvos miškuose. Populiacijos
gausumui turi įtakos atskirų metų klimato sąlygos, todėl jis nepastovus. Apskaitos duomenimis,
daugiausia baltųjų kiškių Lietuvoje XX a. antroje pusėje buvo 7 - 8 dešimtmečiais ir antroje
paskutinio dešimtmečio pusėje (apie 5 - 7 tūkst). Nors vėliau šių žvėrelių apskaita nebuvo atlikta,
jų skaičius pastaraisiais metais vertinamas kaip palyginti stabilus. Vidutinis baltųjų kiškių
tankumas jų gyvenamuose miškuose yra apie 6 ind./l 000 ha, o didžiausias tankumas atskiruose
masyvuose - iki 20 ind./l 000 ha.
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Gyvena sėsliai spygliuočių ir mišriuose miškuose. Mėgsta medynus, besikaitaliojančius
su pusiau atvirais plotais ir pomiškio bei trako tankmėmis. Guolius įsirengia prie medžių
kamienų, išvartų, ypač dažnai greta eglaičių sąžalynų. Vasarą minta žoliniais augalais, žiemą medžių ir krūmų ūgliais, šakelėmis ir žieve. Ypač mėgsta karklus, drebules, beržus.
Tinkamų buveinių mažėjimas dėl pelkių ir pelkėtų miškų sausinimo, taip pat kai kurių
plėšrūnų (lapių, usūrinių šunų, kiaunių) gausa. Svarbu išsaugoti šiems žvėreliams tinkamas
buveines, sumažinti plėšrūnų skaičių.

Didžioji miegapelė Glis glis
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 2 (V) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą. Lietuvoje šiuo metu žinomos 9 populiacijos, daugiausia Nemuno ir
Neries upių bei į jas įtekančių upelių slėniuose ar netoli jų. 1990 - 2002 m. didžiųjų miega-pelių
buvo aptikta Rumšiškių, Kleboniškio, Subartonių miškuose, Strošiūnų ir Punios šiluose, Neries
regioniniame parke. Beveik visose žinomose rada-vietėse didžiosioms miegapelėms tinkamų
gyventi buveinių plotai yra nedideli, todėl ir populiacijos yra negausios. Pastaraisiais metais
gauti inkilų tikrinimo rezultatai rodo, kad didžiųjų miegapelių sumažėjo Rumšiškių miške ir
Dūkštos upelio slėnyje. Duomenų apie atskirų populiacijų gausą nėra.
Lietuvoje dažniausiai gyvena senuose ąžuolynuose ir brandžiuose mišriuose miškuose su
senais ąžuolais ir lazdynų traku. Aktyvi sutemus ir naktį, dieną praleidžia lizduose, kuriuos
dažniausiai daro medžių uoksuose, mėgsta įsikurti inkiluose. Minta daugiausia augaliniu maistu:
pumpurais, uogomis, vaisiais, riešutais, gilėmis, nors ėda ir kiaušinius, jauniklius ar net
suaugusius paukščius. Suaugę individai sėslūs, turi individualias teritorijas. Žiemą miega. Įmygis
trunka nuo rugsėjo pabaigos - spalio pradžios iki gegužės antros pusės.
Tikrai išnyko 2 radavietėse, kuriose jos buvo rastos 1936 m. Gali būti, kad praėjusio
amžiaus antroje pusėje išnyko dar bent keliuose miškuose. Pagrindinė nykimo priežastis - miško
kirtimas didžiųjų miegapelių gyvenamose vietose. Reikėtų uždrausti pagrindinius miško kirtimus
žinomose radavietėse, iškelti inkilų.

Miškinė miegapelė Dryomys nitedula
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 3 (R) kategorija. Įrašyta į Buveinių
direktyvos IV, Berno konvencijos III priedus. Lietuvoje šiuo metu žinomos 2 populiacijos: Šakių
miškų urėdijos Šilagirio girininkijoje ir Kaišiadorių miškų urėdijos Būdos girininkijoje. 1934 m.
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miškinė miegapelė buvo sugauta Jonavos apylinkėse, bet tiksli vieta nežinoma. Šilagirio
girininkijoje suaugusių miškinių miegapelių tankumas netgi tinkamoje buveinėje - mišriame
eglyne - yra labai mažas - 3 - 6 ind./l0 ha. Šios buveinės visame Kazlų Rūdos miškų masyve
užima palyginti nedidelius plotus, todėl populiacija negali būti gausi. Miškinių miegapelių
populiacija Būdos girininkijoje visiškai netirta.
Gyvena miškuose, gerai laipioja medžiais. Šilagirio girininkijoje pirmenybę teikia
eglynams arba mišriems medynams su tankiomis eglėmis antrajame arde. Patinka ir jauni tankūs
sodinti eglynai. Suaugę individai sėslūs, turi 1 - 2 ha dydžio individualias teritorijas. Aktyvi
sutemus ir naktį. Pavasarį daugiau minta gyvulinės kilmės maistu (vabzdžiais, paukščiais ir jų
kiaušiniais, vasarą ir rudenį - miško uogomis, ąžuolo gilėmis. Rugpjūčio pabaigoje - rugsėjo
pradžioje užmiega žiemos įmygiu, kuris tęsiasi iki balandžio pabaigos.
Didžiausią grėsmę kelia pagrindiniai miško kirtimai miegapelių gyvenamuose
medynuose. Siūloma išlaikyti esamą medynų su eglėmis plotą. Tinkamose buveinėse reikėtų
iškelti inkilų. Kad uoksiniai paukščiai išvengtų konkurencijos su miškinėmis miegapelėmis,
inkilus reikia kabinti tankiose eglėse.

Beržinė sicista Sicista betulina
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Buveinių
direktyvos IV, Berno konvencijos II priedus. Lietuvoje radaviečių yra beveik visoje teritorijoje,
bet gerokai daugiau rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Išsamesnių duomenų apie rūšies
paplitimą surinkta tik tose vietovėse, kur buvo atliekami smulkiųjų žinduolių tyrimai. Radaviečių
ir sugautų individų skaičius labai priklauso nuo teritorijų ištirtumo. Iki šiol daugiausia sicistų
aptikta 4 saugomose teritorijose: Aukštaitijos nacionaliniame parke, Čepkelių rezervate,
Kamastos kraštovaizdžio draustinyje ir Kurtuvėnų regioniniame parke. Pagausėjus smulkiųjų
žinduolių tyrimams, radaviečių skaičius Lietuvoje auga. Šiuo metu sicistų aptikta daugiau nei 40
radaviečių. Atskirų populiacijų gausumas nėra žinomas dėl specialių tyrimų stokos.
Tai atvirų vietų miškuose arba pamiškėse gyventoja. Lietuvoje sugaunama gana įvairiose
buveinėse: miškų ir pamiškių pievose, atželiančiose miškų kirtavietėse, įvairiuose medynuose
(lapuočių, mišriuose ir netgi spygliuočių), atvirose žolinėse pelkėse (dažniausiai su retais
medeliais ir krūmais), žolėmis ir krūmais apaugusiuose miškų melioracijos kanaluose. Dažniau
aktyvi sutemus, bet aptinkama ir dieną. Minta tiek gyvuliniu (vabzdžiais, kitais bestuburiais),
tiek augaliniu maistu (sėklomis, uogomis). Spalio-balandžio mėn. miega žiemos įmygiu.
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Beržinių sicistų buveinės, kuriose jos gyvena, nėra nykstančios. Sicistos gyvena netgi
žmonių

pakeistose

buveinėse

(miškų

kirtavietėse,

melioracijos

kanalų

pakraščiuose,

rekultivuotuose durpynuose). Grėsmę kelia visiškas buveinių sunaikinimas ar sąlygų blogėjimas
dėl ūkinės veiklos.

Šermuonėlis Mustela erminea
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2003 m. 4 (I) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos III priedą. Lietuvoje rūšis aptinkama visoje teritorijoje. Apie populiacijos gausumą
duomenų nėra. Gyvybinės veiklos pėdsakų dažniau randama Žuvinto apylinkėse, Čepkelių
rezervate, Kuršių nerijoje, Alionių pelkėje.
Nedidelis, laibas, juodu uodegos galiuku kiauninis žvėrelis. Aptinkamas miškingose,
pelkėtose ir atvirose vietovėse. Dažniau gyvybinės veiklos žymių pastebima kupstynėse,
nendrynuose, upių slėniuose, kirtavietėse. Gali būti aktyvus bet kuriuo paros metu. Didžiąją
gyvenimo dalį praleidžia pelinių graužikų, kurmių urveliuose, kuriuose medžioja ir ilsisi.
Retsykiais medžioja smulkius stuburinius ir ant žemės, geba įsiropšti į paukščių inkilus. Artėjant
žiemai rudas vasaros kailiukas keičiamas baltu, bet juodas uodegos galiukas išlieka.
Grėsmės neaiškios, todėl sunku nurodyti apsaugos priemones.

Ūdra Lutra lutra
Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 1989 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Berno
konvencijos II, Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje pastebima beveik prie visų
didesnių vandens telkinių. Manoma, kad šalyje gyvena apie 3 000 ūdrų. Populiacija šiuo metu
stabili.
Ilgo, aptakaus, labai lankstaus kūno žvėrelis. Gyvena prie vandens. Aktyvesnis tamsiuoju
paros metu. Puikiai plaukioja ir nardo. Slepiasi urvuose, bebrų trobelėse, pakrančių nendrynuose.
Toli nuo vandens nenuklysta. Patinas žymi ir gina apie 50 km ilgio pakrančių ruožą. Jo
teritorijoje įsikuria 1-2 patelės ir keletas nesubrendusių, bet jau savarankiškų jauniklių. Minta
žuvimis, daugiausia lėtai plaukiojančiomis. Suėda ir varliagyvių, šiek tiek paukščių, vėžių. Labai
žaismingas gyvūnas, greitai prijunksta. Populiacijos gausumas. Įprasta prie daugelio vandens
telkinių, ypač miškingose vietovėse. Pastebima ir mažai maistinguose pelkėtuose plotuose.
Mažiau gyvybinės veiklos žymių aptinkama prie upių, skalaujančių didžiųjų miestų betonuotas
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ar nutryptas pakrantes. Kaip ir daugumai plėšriųjų žinduolių, ūdroms reikia didelių medžioklės
plotų, todėl jų populiacija nebūna labai gausi.
Ūdra yra gėlųjų vandenų ekosistemos viršūnėje, todėl jos gausumas labai priklauso nuo
mitybinių grandžių būklės. Galima grėsmė yra vėl aktyvėjantis pusiau vandens žinduolių (upinių
bebrų, kanadinių audinių) populiacijų reguliavimas, kuris gali smarkiai sumažinti lėtai
atsinaujinančią ūdrų populiaciją. Būtina ir tolesnė griežta vandenų užterštumo kontrolė.

Lūšis Lynx lynx
Lietuvoje nemedžiojama nuo 1979 m. 1 (E) kategorija. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis
įrašyta nuo 2000 m. įrašyta į Berno konvencijos III, Buveinių direktyvos II ir IV priedus.
Lietuvoje nuolatos randama tik kai kuriuose miškų masyvuose (Biržų, Karšuvos, Žaliojoje
giriose; Taujėnų - Užulėnio, Kulių, Latvijos pasienyje esančiuose Rokiškio r. ir keliuose kituose
miškuose). XX a. pirmoje pusėje lūšys Lietuvoje buvo beveik išnykusios. Vėliau, kai pagerėjo
apsauga, mitybos sąlygos ir sumažėjo vilkų, lūšių ėmė gausėti. Daugiausia jų buvo XX a. 8 -9
dešimtmetyje (apie 150 - 200 lūšių). Vėliau lūšių sumažėjo beveik dvigubai. Dabartinę
populiaciją sudaro apie 30 - 40 žvėrių.
Mėgstamos lankymosi vietos - spygliuočių ir mišrūs miškai su tankiu pomiškiu,
išvartomis, pelkėtais plotais. Suaugę individai didžiąją metų dalį laikosi pavieniui (neskaitant
patelių su jaunikliais). Rujoja nuo sausio vidurio iki kovo mėn. Nuošaliose vietose, dažniausiai
po išvartomis, įsirengia guolį. Minta dažniausiai kiškiais, stirnomis, rečiau - paukščiais ir
smulkiais graužikais. Medžioja miško pakraščiuose, laukymėse, atželiančiose kirtavietėse.
Labai padidėjęs lūšių trikdymas, kai kertamas miškas, medžiojama, lankomasi ar
poilsiaujama jų gyvenamose vietose. Smarkiai kertamuose miškuose gali pritrūkti tinkamų
buveinių. Nemažą, bet sunkiai įvertinamą žalą daro brakonieriavimas, ypač kilpininkavimas.
Neigiamą įtaką lūšims gali daryti vilkai ir valkataujantys šunys. Svarbiausiose lūšių gyvenamose
vietose būtina riboti miško kirtimą, medžioklę su varovais, lankymąsi.

Stumbras Bison bonasus
Lietuvoje rūšis saugoma nuo 1969 m. 5 (Rs) kategorija. Įrašyta į Buveinių direktyvos II ir
IV priedus. Lietuvoje (Panevėžio r., prie Krekenavos) stumbrai įkurdinti voljeruose 1969 m. Nuo
1973 m. pirmieji stumbrai paleisti į laisvę. Voljeruose laikomos 2 bandos, laisvėje klajojančios 2
- 3 bandos pastebimos Panevėžio, Kėdainių, Ukmergės rajonuose. Pavieniai žvėrys, dažniausiai
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nuo bandos atskirti jauni buliai, aptinkami daugelyje Lietuvos rajonų. Žinoma atvejų, kai
stumbrai į Lietuvą atklysdavo iš Baltarusijos bei Lenkijos, tačiau nepastebėta, kad jie būtų
prisijungę prie laisvėje gyvenančių vietinių stumbrų bandų. Į Lietuvą iš Rusijos Paokio terasų
rezervato veislyno 1969- 1972 m. buvo įvežta 10 stumbrų. Stumbrai buvo apgyvendinti Pašilių
stumb-ryne. Nuo 1973 m. laisvėje gyvenanti stumbrų banda gausėjo pamažu: 1979 m. buvo 14,
1985 m. - 19 stumbrų. Dabar laisvėje gyvena 3 atskiros bandos po 35 - 40 gyvūnų. Dar keletas
nuo bandos atskirtų jaunų patinų klajoja po gretimus rajonus.
Gyvena lapuočių bei mišriuose miškuose su didelėmis aikštėmis ir pievomis. Gyvena
bandomis, kuriose, be buliaus, yra dar keletas patelių bei jauniklių. Trimečiai patinai iš bandos
išvaromi ir ima klajoti. Vasarą minta tik žoliniais augalais, dažnai kultūriniais, žiemą didelę
maisto dalį sudaro šakelės ir medžių žievė.
Laisvėje gyvenančiai bandai esama aplinka yra netinkama: miškai per maži, todėl žvėrys
dažnai ieško maisto jų pakraščiuose esančiuose žemės ūkio plotuose. Siekiant apsaugoti žemės
ūkio naudmenas, stumbrai nuvejami į jiems svetimas teritorijas. Dalis gyvūnų žūsta nuo
brakonierių. Lietuvoje stumbrus planuojama laikyti tik aptvaruose.
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