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Lietuvos ornitologų draugija (LOD) – tai nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų
gyvenamosios aplinkos apsauga. Siekdama šio tikslo, draugija vienija gamtai ir paukščiams neabejingus žmones, rūpinasi ekologiniu
visuomenės švietimu, paukščių populiacijų tyrimu ir monitoringu bei
visuomeniškai kontroliuoja aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojančių
įstatymų leidimą ir vykdymą. Nuo 1994 m. draugija yra tarptautinės paukščių apsaugos
organizacijos „BirdLife International“ asociacijos narė. Norėdami tapti LOD nariu ar
tiesiog prisijungti prie paukščių apsauga besirūpinančių bendraminčių, kreipkitės į LOD
sekretoriatą adresu:
Lietuvos ornitologų draugija, Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius.
Tel. / faks. (8 5) 213 04 98, el. paštas lod@birdlife.lt, www.birdlife.lt.
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Po aktyvaus paukščių stebėjimo savaitgalio
suskaičiuoti migruojantys sparnuočiai

© Modestas Bružas
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Gediminas PETKUS
Pirmąjį spalio savaitgalį daugelyje Europos ir Azijos šalių vyko vienas didžiausių ir masiškiausių
paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos (EuroBirdwatch 2021). Jų
metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios
gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiančios vilties išsaugoti nykstančias sparnuočių rūšis
ir svarbias jų buveines visame migracijos kelyje. Kasmet paukščių palydos yra organizuojamos kiekvienoje šalyje atskirai. Nepaisydami pandemijos iššūkių, paukščius išlydėjo 28 000 žmonių, kurie
suskaičiavo net 7,29 mln. paukščių!

Lietuvoje vyko 30 renginių ir išvykų, kuriose dalyvavo 353 paukščių stebėtojai. Aktyviausia
paukščių migracija buvo stebima Klaipėdoje, Kuršių
Nerijoje, Ventės rage todėl, kad rudens metu didesnė
migrantų koncentracija visada stebima Lietuvos pajūryje, pamaryje, Nemuno deltoje. Nemažai vandens
paukščių suskaičiuota ir žemyninėje šalies dalyje:
ežeruose, upėse, žuvininkystės tvenkiniuose.
Lietuvos ornitologai ir kiti paukščių stebėtojai
savaitgalį gausiausiai stebėjo kikilius (paprastuosius
ir šiaurinius) – jų suskaičiuota 624 778; alksninukus – 119 884; didžiąsias zyles – 89 516; paprastąsias pempes – 87 445. Išvardyti paukščiai šiomis
dienomis iš šiaurinių kraštų aktyviai traukia į pietvakarius. Palydų metu Lietuvoje stebėtos 135 paukščių
rūšys.
Šių metų palydų „vinis“ – naktikovis (Nycticorax nycticorax), kuris registruotas Lietuvoje tik 4
kartus (1958 m., 1982 m., 1983 m. ir 2018 m.). Šį
paslaptingą naktį aktyvesnį paukštį šiais metais Trakų r. stebėjo ornitologai Renata ir Marijonas Mackevičiai. Artimiausios šalys, kur šis paukštis reguliariai
2021 • 4
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Paukščių stebėjimo metu ornitologai ne tik skaičiavo
paukščius, bet ir supažindino visuomenę su sparnuočiais
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Alksninukai (Spinus spinus) – vieni gausiausių paukščių,
stebėtų palydų metu. © Vytautas Jusys

Metelių regioninio parko direkcijos specialistai skaičiuoja
vandens paukščius Dusios ežere. © Inga Čitavičienė
TOP 3 – gausiausios paukščių rūšys, registruotos
palydų metu Europoje ir Centrinėje Azijoje
1. Paprastieji kikiliai (Fringilla coelebs)
2. Baltaskruostės berniklės (Branta leucopsis)
3. Paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris)

Rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus).
© Gediminas Petkus

TOP 10 – gausiausios paukščių rūšys, registruotos
Lietuvoje 2021 metais
1. Kikilis
2. Alksninukas
3. Didžioji zylė
4. Paprastoji pempė
5. Mėlynoji zylė
6. Paprastasis varnėnas
7. Didysis kormoranas
8. Keršulis
9. Didžioji antis
10. Pilkoji gervė

624 778
119 884
89 516
87 445
55 176
19 411
10 726
7 064
5 423
5 080

peri, yra Nyderlandai, Vokietija, Lenkija, Baltarusija.
Taip pat paukščių palydas papuošė ir suomių Kristerio Castreno ir Tapio Tohmano Juodkrantėje stebėtas
retas rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus). Rudagurklis kalviukas paplitęs Švedijos, Norvegijos ir
Suomijos šiaurinėse dalyse. Toliau paplitimo arealas
tęsiasi per Rusijos šiaurinę dalį ir Šiaurės Sibirą iki
Beringo jūros, įskaitant Kamčiatką.
Dėkojame visiems paukščių palydų organizatoriams ir dalyviams. Ypač dėkojame saugomų teritorijų direkcijoms už aktyvumą organizuojant renginius.
4 Paukščiai

LOD ornitologas, KU dėstytojas Julius Morkūnas rankoje
laiko šiuo metu retesnį migrantą – grąžiagalvę.
© Rasa Morkūnė
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Rytas Ventėje. © Armandas Naudžius

Paukščių stebėtojai varžėsi paukščių ralyje
„Kuršių marios 2021“
Gediminas PETKUS
2021 m. spalio 15 d. apie 70 paukščių stebėtojų ralio varžybų „Kuršių marios 2021“ dalyvių –
profesionalių ornitologų ir mėgėjų paukščių stebėtojų – susirinko Povilų k., Kintų mst. turizmo
komplekse „Mėlynasis karpis“. Nepaisant pandemijos iššūkių tarptautinės varžybos įvyko, o jose
dalyvavo 15 komandų. Nors dalyvių skaičius ir nedidelis, rezultatai nudžiugino – pavyko užregistruoti
156 paukščių rūšis (pernai viena daugiau – 157).
Renginio atidarymo metu LOD narys, LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta pasveikino
visus atvykusius į paukščių stebėtojų ralį ir supažindino su svarbiausiomis taisyklėmis bei niuansais šių
metų varžybose. Netrukus po atidarymo dalyviai išskubėjo į kambarius planuotis varžybų dienos, aptarti strategijos, paukščių stebėjimo maršrutų ir ilsėtis
prieš svarbią dieną.
7 val. ryte, tamsoje aplinkiniuose miškuose buvo
klausomasi naminių, žvirblinių pelėdų, dairomasi
slankų. Kiek prašvitus daugelis komandų tradiciškai susirinko Ventės rage, pagrindinėje varžybų vietoje, kuriame nesunkiai galima „surinkti“ daugiau
nei 60 paukščių rūšių. Stiprus lietus tikrino dalyvių
entuziazmą. Šlapi, bet laimingi žmonės žiūronais ir
teleskopais „skenavo“ Kuršių marias ieškodami retenybių. Gerai įsižiūrėjus buvo galima matyti įvairių
rūšių ančių būrelius. Akylesni stebėjo žiląsias antis,
vidutinį dančiasnapį, tarp bangų besisupančius ausuotuosius kragus ir retą raguotąjį kragą.
2021 • 4

Laimonas Šniaukšta. © Gediminas Petkus
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Migruoja tundrinės ir baltakaktės žąsys, Kintai.
© Vytautas Jusys

Nustojus lyti ir aukščiau pakilus saulei, paukščių stebėtojai klausėsi migruojančių kikilių, dirvinių
vieversių, žaliukių, zylių ir kitų smulkiųjų žvirblinių
paukščių balsų. Šiais metais Ventėje kiek sunkiau
buvo išgirsti svilikėlius, lygutes. Krūmynuose buvo
girdėti strazdų, karietaičių, liepsnelių, nykštukų, erškėtžvirblių balsai. Gerai paieškojus ir sėkmei aplankius, buvo galima pamatyti ir baltabruvių nykštukų,

Paukščių paieškos Kintų žuvininkystės tvenkiniuose.
© Vytautas Jusys

Didelis laukių būrys Kuršių mariose prie Klaipėdos. © Vytautas Jusys

Paukščių stebėtojai Ventės rage. © Vytautas Jusys
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juodagalvių devynbalsių. O štai
svirbelių šiais metais, kaip ir pernai, nepavyko pamatyti niekam.
Virš marių buvo galima stebėti skrendančių kormoranų ir
žąsų virtines. Nendrynuose išgirsti
ūsuotųjų zylių balsus šiais metais buvo sunkiau, net tradicinėse
vietose šalia paukščių gaudymo
tinklų nendrių juostose buvo gana
tylu. Visą dieną trukusių varžybų
metu daugelis dalyvių aplankė ne
tik Nemuno deltą bei rytinę Kuršių
marių pakrantę, bet ir pajūrį – Klaipėdos pajūrį bei uosto akvatoriją,
Palangos tiltą ir kitas vietas. Kelios
komandos kėlėsi keltu ir ieškojo paukščių Smiltynėje. Paukščių
buvo ieškoma gyvenvietėse, miškuose, parkuose, pievose, karjeruose, vandens telkiniuose. Džiugu, Daugelis ralio dalyvių ieškojo raibakrūčių bėgikų nuleistame Kintų žuvininkystės
kad ir šiais metais pavyko pastebėti tvenkinyje. © Vytautas Jusys
Dešimt retų paukščių stebėjimų ralio metu
Paukščių rūšis

Komandos, kuriai pavyko pamatyti paukštį,
pavadinimas

Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus)

VEGAS

Geltonsnapis čivylis (Linaria flavirostris)

VEGAS

Sniegstartė (Plectrophenax nivalis)

SULINKIAI

Vapsvaėdis (Pernis apivorus)

UŽSUPTI

Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus)

BIRDID

Raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos)

UŽSUPTI, VEGAS, NSO, CAT MANNAKINS,
PRITRENK MANE VARTELIAIS, KETURI VAROMI,
BIRDPIX +, BIRDID, CORVID-19, VOGEL

Jūrinis bėgikas (Calidris maritima)

VEGAS

Lėlys (Caprimulgus europaeus)
Pilkoji musinukė (Muscicapa striata)
Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola)

NSO
BIRDPIX +
EŽIUKAI RŪKE

Bendras komandų sąrašas

2021 • 4
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tokiu laiku neįprastų arba labai retų
paukščių rūšių.
Po įtemptos paukščių stebėjimo azarto pilnos dienos, lygiai 19
valandą, komandų nariai pateikė
savo stebėtų paukščių sąrašus, o
varžybų organizatoriai suskubo
juos suvesti į sistemą. Per laisvą
laiką ralio rėmėjai FOTOFOTO
ir CANON atstovai varžybų dalyvius pakvietė išbandyti naujus
CANON žiūronus, objektyvus ir
fotoaparatus.
21 val. prasidėjo rezultatų
peržiūra. Dalyviai ekrane stebėjo,
kam kaip sekėsi, kokių rūšių matė
kuri komanda, kiek iš viso jų paI vietą užėmė komanda UŽSUPTI (Julius ir Rasa Morkūnai, Modestas Bružas,
Armandas Naudžius), kuriems pavyko pastebėti 117 paukščių rūšių.
vyko užregistruoti.
© Gediminas Petkus
Po diskusijų apie atskirų
paukščių rūšių stebėjimus paaiškėjo nugalėtojai. Šį kartą geriausiai sekėsi komandai UŽSUPTI.
Ši komanda užregistravo net 117
paukščių rūšių su porūšiais. Komanda VEGAS, stebėjusi 114
paukščių rūšių, užėmė antrąją
vietą. Trečiosios vietos laimėtojai NSO pavyko užregistruoti 112
rūšių.
Po galutinių rezultatų tiksliausiai bendrą rūšių skaičių at
spėjo ir totalizatoriaus prizą lai
mėjo Diana Chmelevskienė. Iš
II vietą užėmė komanda VEGAS (Agnė Raubaitė, Gediminas Eigirdas, Sigita viso buvo užregistruotos 156
Eigirdienė, Vytautas Eigirdas, Ervin Komar) – jie užregistravo 114 paukščių rūšių. paukščių rūšys.
© Armandas Naudžius

III vieta atiteko komandai NSO (Vytautas Sabaliauskas, Augustas Raudonius,
Gediminas Petkus, Augustas Šimkus), ji užregistravo 112 rūšių.
© Armandas Naudžius
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Albertas Skirpstas įteikė prizą Dianai
Chmelevskienei. © Gediminas Petkus
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Gamtininkai varžėsi „Rūšių ralyje“
Adelė BANELIENĖ, Vidmantas LOPETA
Pirmą spalio savaitgalį Kurtuvėnų regioniniame parke
vyko tradicinis gamtininkų bendruomenės renginys – „Rūšių
ralis“. Nors šiemet renginys vyko ne pavasarį ar ankstyvą rudenį, kaip būdavo įprasta, Ralio dalyvius džiugino vasariškas oras
bei grybų ir paukščių gausa. Pirmąją vietą užėmusi komanda
„Universalai“ per 18 ralio valandų sugebėjo rasti ir atpažinti iš
viso 503 rūšis.
Kadangi šį savaitgalį visoje
Lietuvoje vyko ir kitas kasmetinis renginys – paukščių palydos,
nemažai dėmesio Ralio dalyviai
skyrė būtent paukščių rūšių stebėjimui – ne tik fiksavo pastebėtas rūšis, bet ir skaičiavo apytikslius stebėtų paukščių būrių
dydžius. Šia proga buvo įsteigtas
ir papildomas prizas daugiausia paukščių rūšių pastebėjusiai
komandai – 71 rūšį pastebėjo ir
atpažino komandos „Universalai“ ornitologai Renatas Jakaitis
ir Saulis Skuja. Nuo 2001 metų
Kurtuvėnų regioniniame parke
vykstančių palydų sąrašą ralio
komandos papildė net 9 naujomis
paukščių rūšimis, tarp jų: mažuo-

ju dančiasnapiu, nendrine vištele,
egliniu kryžiasnapiu, paprastuoju
čimčiaku. Tik antrąkart regioninio parko istorijoje buvo stebėtos
žilosios antys.
Net trys komandos stebėjo
Lietuvos Metų vorą – paprastąjį
žaliavorį (Micrommata virescens).
Džiugu ir tai, kad pirmą kartą
ralyje dalyvavusi komanda „Volungių kvartetas“ rado retą grybą
kopūstgalvį raukšlių (Sparassis
crispa).
Ralio idėja – komandose per
kiek mažiau nei parą laiko surasti ir apibūdinti kuo daugiau rūšių
(augalų, grybų, gyvūnų). Tad šiose varžybose svarbu ne tik geras
gamtos pažinimas, bet ir entuzi-

Paprastasis žaliavoris (Micrommata
virescens). © Marija Biteniekytė

azmas, mat daugelis komandų augalų, gyvūnų ir grybų paieškoms
skyrė ir dalį nakties. Ralio pabaigoje komandų pateiktus sąrašus
peržiūri ekspertai, vėliau rezultatai yra aptariami ir daugiausia
rūšių surinkusios komandos (A ir
B lygose) skelbiamos nugalėtojomis.
Šiemet pirmą kartą ralio istorijoje užfiksuotos ir lygiosios – A
lygoje antrą ir trečią vietas užėmu-

© Kęstutis Jarmalavičius
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sios komandos „Baltijos vilkas ir
švilpikas“ bei „Tardigrada“ surinko po lygiai – 412,5 rūšies (pusė
taško skiriama už genties stebėjimą). Bendru sutarimu antrosios
vietos prizas buvo skirtas komandai, kurią sudarė vienu žmogumi mažiau (keturi, o ne penki) –
„Baltijos vilkas ir švilpikas“. B
lygoje pirmą vietą užėmė studentų
komanda „Būdinu rūšis iki karalysčių“, jos rezultatas – 307 rūšys.
Antrą ir trečią vietas atitinkamai
užėmė komandos „Laukiniai“ ir
„Nepasiklydo“.

Dar viena Rūšių ralio tradicija – žinių gilinimas sekmadieninės
paskaitos metu. Paskaitą „Moliuskų
atpažinimo ypatumai“ vedė dr. Grita Skujienė. Lietuvoje randama apie
180 skirtingų moliuskų rūšių, dalis
jų – vos kelių milimetrų dydžio,
sunkiai pastebimi net ir patyrusiai
akiai, o jų būdinimui būtina naudoti
binokuliarus. Patiems išbandyti moliuskų būdinimą po paskaitos buvo
galima ir praktiškai. Įdomu ir tai, kad
dalis moliuskų yra indikatorinės rūšys – randamos tik senuose miškuose, natūraliose pievose ar pelkėse.

© Žygimantas Valiuška

© Kęstutis Jarmalavičius

Sekmadienį po pietų dalyviai
turėjo progą pasilikti Kurtuvėnų
apylinkėse kiek ilgiau ir su parko
ekologu Vidmantu Lopeta aplankė
tvenkinius, kur šiuo metu būriuojasi dideli migruojančių vandens
ir pelkių paukščių būriai. Nuleistoje saugykloje gausiame pempių,
garnių ir kirų būryje stebėtos dvi
retesnių tilvikų rūšys: gaidukai ir
jūriniai kirlikai.
Kitais metais „Rūšių ralis“ planuojamas Neries regioniniame par
ke gegužės–birželio mėnesiais,
žirgelių ir drugelių rūšių piko metu.

„Rūšių ralio“ dalyviai. © Rimvydas Tamulaitis
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© Vytautas Jusys

PERINČIŲ NAMINIŲ PELĖDŲ PATELIŲ KAITA
DOTNUVOS MIŠKUOSE
Dr. Gintarė GRAŠYTĖ, Saulius RUMBUTIS
Naminė pelėda, net jeigu ją kasmet girdite toje pačioje vietoje, kurioje girdėjote pernai, gali būti visai
ne tas pats paukštis. Literatūroje nurodoma naminių pelėdų vidutinė gyvenimo trukmė yra 4–5 metai.
Tačiau negalite būti tikri, kad 4–5 metus iš eilės girdėsite tą pačią pelėdą. Taip teigdami galime remtis
ilgamečiais naminių pelėdų tyrimais, atliekamais Krakių-Dotnuvos miškuose (Kėdainių r.), kurių metu
kasmet patikrinamos tos pačios pelėdų gyvenamosios vietos, perinčios pelėdos gaudomos ir ženklinamos.
Per daug metų, pakartotinai sugaunant sužieduotas pelėdas, paaiškėjo, kaip dažnai jos peri (sėslios
pelėdos peri nebūtinai kasmet: po sunkios žiemos,
trūkstant maisto ir nesukaupus pakankamai riebalų
ir baltymų rezervo, jos nededa kiaušinių – pramečiuoja). Visgi didžioji dalis tyrimų plote aptinkamų
pelėdų peri vienintelį kartą ir daugiau nebėra aptinkamos. Kitąmet tame pačiame inkile ar uokse ir vėl
gali įsikurti pelėda, bet veikiausiai tai bus jau kitas
individas. Tik nedidelė dalis pelėdų išgyvena ilgiau,
įsitvirtina toje pačioje vietoje ir su pertraukomis joje
gali perėti net keliolika metų (1 pav.). Per keturis
dešimtmečius trunkančius tyrimus tokių ilgaamžių
pelėdų pasitaikė bent trys, ir šiuo metu stebima viena
2021 • 4

penkiolikos metų pelėda. Įdomu, kaip jai klosis žiema, nes būtent šis metų laikas pelėdoms sunkiausias,
daugiausia jų žūva – nuo bado, ligų, plėšrūnų, taip
pat medžiodamos pakelėse susidūrusios su automobiliais. Šiuo metu Europoje žinoma ilgiausiai laisvėje išgyvenusi naminė pelėda sulaukė 22 metų.
Tyrimų metu pavyko nustatyti, kad skirtingos
plunksnų dangos spalvos naminės pelėdos gyvena
tyrimų vietovėje nevienodai ilgai. Tarpinės spalvos
naminės pelėdos Krakių-Dotnuvos miške vidutiniškai buvo aptinkamos ketverius metus, vadinasi, du
kartus ilgiau nei rudos ar pilkos pelėdos (2 pav.).
Taigi, esamomis aplinkos sąlygomis tarpinės spalvos
naminės pelėdos buvo pranašesnės už rudas ir pilkas
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Nemažai naminių pelėdų žūsta keliuose.
© Saulius Rumbutis

Pakartotinai sugautos žieduotos pelėdos suteikia daug
svarbių duomenų. © Gintarė Grašytė

2 pav. Naminės pelėdos aptikimo trukmė tyrimų plote
1985–2020 m., priklausomai nuo plunksnų dangos spalvos

TAWNY OWL FEMALES
IN DOTNUVA FOREST
Dr. Gintarė GRAŠYTĖ, Saulius RUMBUTIS
1 pav. Kaip ilgai tą pačią pelėdą aptinkame tyrimų plote:
dažniausiai (2/3) pelėdos „dingsta“ po pirmo perėjimo ir tik
pavienės su pertraukomis aptinkamos 10 ir daugiau metų

namines pelėdas. Dėl šios priežasties tarpinės spalvos
patelės dažniau išaugina vadas ir būtent su dažnesniu
perėjimu siejamas šios spalvos pelėdų išplitimas Dotnuvos miškuose ir kitose šalies vietose pastaraisiais
dešimtmečiais. Taigi, jei toje pačioje vietoje stebite
pelėdą metai iš metų, tai gali būti keli skirtingi individai, tačiau yra galimybė, kad paukštis tas pats, ypač
jei jo plunksnų danga yra tarpinės spalvos.

12 Paukščiai

Nesting Tawny Owl females were attempted
to capture in Dotnuva forest for ca. four decades.
Altogether females were captured / recaptured at
131 broods. Most of nesting females (i.e. 68%) were
one-time breeders, other females (32%) were spent
in the study area between two and 15 years (Fig. 1).
The longevity of females in study area was significantly dependent on plumage coloration (Fig. 2).
The females in transitional plumage coloration
were detected in average for 4 years, compared to
only ca. two years the owls in the grey or brown
plumages.
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Jūrinio erelio patinas į lizdą atnešė žuvį jauniklius šildančiai patelei. © Robertas Kubilius

JŪRINIO ERELIO (HALIAEETUS ALBICILLA)
GROBIO STRUKTŪRA VEISIMOSI METU LIETUVOJE
Deivis DEMENTAVIČIUS

Gamtos tyrimų centras, Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus
Intensyvus pesticidų naudojimas XX a. viduryje neigiamai paveikė daugybės gyvūnų rūšių populiacijas, o ypač plėšrūnų, dėl kenksmingų medžiagų
biomagnifikacijos aukštesniuose mitybos grandinių
lygmenyse ir didelio kiekio pesticidų likučių akumuliacijos organizmuose. Iki XX a. jūrinis erelis
buvo plačiai paplitusi rūšis Europos žemyne, bet
tiesioginis naikinimas ir mažas veisimosi sėkmingumas dėl į aplinką ir ypač į vandens ekosistemas
patenkančių teršalų lėmė tai, kad XX a. viduryje
erelių skaičius labai sumažėjo. Iki aštuntojo dešimtmečio dalis vietinių populiacijų Europoje išnyko, o
išlikusios subpopuliacijos dažniausiai buvo sudarytos iš vos vienos ar keleto dešimčių perinčių porų.
Aštuntajame dešimtmetyje uždraudus pesticido
DDT bei apribojus kitų žalingų chemikalų vartojimą, įgyvendinus jūrinių erelių apsaugos projektus
šalyse aplink Baltijos jūrą, jūrinių erelių populiacijos greitai pradėjo atsigauti ir šis procesas tebevyksta. Tikėtina, kad šie plėšrūnai XX a. pradžioje
ir viduryje nebuvo nustoję perėti ir Lietuvoje, tačiau jų skaičius, kaip ir visoje Europoje, buvo gero2021 • 4

kai sumažėjęs. Šalyje galėjo perėti pavienės poros,
o gausėti šių erelių pradėjo tik nuo 1990-ųjų. Šiuo
metu šalyje peri apie 200 porų.
Vidutinių platumų klimato juostos Europos regionuose jūrinis erelis yra didžiausias dieninis plėšrusis paukštis, susijęs su jūrų pakrančių ir gėlųjų
vandenų buveinėmis, daugiausia mintantis žuvimis
ir vandens paukščiais, tačiau retkarčiais – žinduoliais
ir sausumos paukščiais. Gerėjant veisimosi sėkmingumui ir individų išgyvenamumui, jūrinis erelis pradėjo rekolonizuoti ankstesnio paplitimo arealo vietas. Plėšrūnui įsitvirtinus ekosistemose rūšis vėl ima
sąveikauti su kitomis gyvūnų rūšimis (t. y. tų, kuriais
minta arba tų, su kuriais konkuruoja dėl veisimosi
vietų). Nors jūrinis erelis yra laikomas geru ekologinės situacijos indikatoriumi, tačiau išaugus jūrinių
erelių populiacijai mūsų šalyje pasigirsta nuogąstavimų, kad jie tariamai „daro vis didesnę žalą kitiems
gyvūnams“. Ar tokie nuogąstavimai pagrįsti?
Duomenys apie jūrinių erelių mitybą veisimosi
sezono metu buvo renkami 1997–2018 m. dviejose tyrimų teritorijose. Viena jų – vakarinėje šalies
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dalyje, ji apima Nemuno deltą, Kuršių marių rytinės
pakrantės dalį ir Kuršių neriją (toliau straipsnyje –
pamarys). Antra teritorija apima miškingas vietoves
prie vidaus vandens telkinių, esančių centrinėje,
pietinėje ir pietvakarinėje Lietuvos dalyse (toliau –
vidurio Lietuva). Pamario tyrimų teritorijai būdinga šlapynių gausa, įskaitant jūros pakrantę, marias,
Nemuną ir jo deltą; tankus hidrografinis tinklas;
pavasarinio potvynio metu užliejamos pievos. Vidurio Lietuvos tyrimų teritorijoje vyrauja žemės ūkio
paskirties ir miškų plotai, o šiame sausumos kraštovaizdyje įsiterpę įvairių tipų vandens telkiniai, tokie
kaip Kauno ir Elektrėnų marios, Nemuno vidurupis
su jo intakais, žuvininkystės tvenkiniai, daugiausia
skirti karpiams auginti.
Jūrinių erelių grobis ir jo liekanos lizduose buvo
renkami kartą per sezoną įlipant į lizdus jauniklių
žiedavimo metu gegužės–birželio mėn. Iš viso stebėti 60 jūrinių erelių porų (~1/3 Lietuvos populiacijos)
302 sėkmingi veisimosi atvejai. Grobis ir jo liekanos
buvo identifikuoti iki žemiausio nustatomo taksonominio lygio. Lauko sąlygomis buvo apibūdintas
šviežias, sveikas ar kitaip lengvai identifikuojamas
grobis. Likusios grobio liekanos (kūno dalys, kaulai,
plunksnos, kailis, kaukolės ir kt.) buvo surenkamos
ir identifikuojamos vėliau, naudojantis Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus etaloninių gyvūnų
kolekcijomis. Skaičiuojant grobio liekanų skaičių,
buvo taikomas „minimalus metodas“, t. y. jei buvo
rastos dvi skirtingos tos pačios rūšies dalys, jos buvo
užregistruotos kaip priklausančios vienam individui,
nebent skyrėsi dydžiu, tuo atveju nurodant, kad jos
yra skirtingų individų. Iš viso buvo surinkti 2373
grobio vienetai, priklausantys paukščių, žinduolių
ir žuvų klasėms, iš kurių 2272 apibūdinti iki rūšies.
Siekiant įvertinti galimą neigiamą jūrinio erelio
poveikį saugomoms paukščių rūšims, buvo išanalizuotas individų, priklausančių rūšims, įtrauktoms į
ES Paukščių direktyvos (Direktyva 2009/147 / EB)
I priedą ir priskirtoms kritiškai nykstančių, nykstančių ir pažeidžiamų kategorijoms pagal Tarptautinės
gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) Europos vertinimą (IUCN 2019), aptikimas. Mitybos nišos plotis
buvo įvertintas Levino indeksu, kuris paprastai naudojamas vykdant stambių dieninių plėšriųjų paukščių grobio tyrimus. Indeksui apskaičiuoti buvo naudojama septyniasdešimt viena grobio gentis. Jūrinių
erelių grobio skirtumams atsižvelgiant į buveinę ir
galimiems pasikeitimams pastaraisiais dešimtmečiais įvertinti naudotos 5 grobio grupės: 1) europinės lydekos (gausiausias pavienis grobis); 2) kitos
žuvys; 3) vandens paukščiai (daugiausia žąsinių būrio, kraginiai, nariniai, kiriniai, garniniai, laukiai ir
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Pagrindinis jūrinių erelių grobis – lydeka.
© Deivis Dementavičius

Pamaryje perinčių jūrinių erelių veisimosi sezono mitybos
racioną sudaro beveik vien tik žuvys.
© Deivis Dementavičius

Jūrinių erelių lizduose surinktų grobio liekanų analizė.
© Valdonė Bručienė
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kt.); 4) sausumos paukščiai (tilvikiniai, žvirbliniai,
plėšrieji, gandriniai, pilkosios gervės ir kt.) ir 5) žinduoliai. Tiriamos jūrinių erelių poros buvo susijusios su įvairiomis mitybos buveinėmis (dažniausiai
skirtingos kilmės vandens telkiniais). Todėl jūrinių
erelių poros priskirtos vienai iš aštuonių kategorijų,
kurios geriausiai atspindėjo dominuojančias mitybos
buveines lizdaviečių aplinkoje: jūra ir marios (8 poros); Kuršių marios (8 poros); deltos kompleksas
(11 porų); Nemuno žemupio salpos (7 poros); žuvininkystės tvenkiniai (10 porų); dirbtinės vandens
saugyklos (6 poros); Nemuno vidurupis (3 poros) ir
sausumos kraštovaizdis (7 poros).
Grobis. Jūrinių erelių grobis ir jo liekanos lizduose per 1997–2018 m. tyrimų laikotarpį pasiskirstė taip: žuvys sudarė 62 proc., vandens paukščiai – 24 proc., sausumos paukščiai – 10 proc. ir
žinduoliai – 4 proc. Nustatytos 57 paukščių, 19
žuvų ir 10 žinduolių rūšių. Europinė lydeka (Esox
lucius) sudarė 19 proc. visų nustatytų grobio liekanų (n = 2272). Antra pagal aptikimą žuvų rūšis buvo
paprastasis karšis (Abramis brama) – 10 proc. Tarp
visų grobio liekanų dažniausiai aptikti paukščiai
buvo laukys (Fulica atra) – 7 proc. ir didžioji antis
(Anas platyrhynchos) – 4 proc., o dažniausias žinduolis – ondatra (Ondatra zibethica) – 2 proc.
Grobio skirtumai pagal buveinių kategorijas.
Pagrindinio grobio grupių proporcijos labai skyrėsi
pagal buveinių kategorijas. Mažėjo žuvų ir didėjo
paukščių dalis tarp grobio liekanų, surinktų porų, įsikūrusių skirtingose buveinėse, kintančiose nuo jūros
bei jos pakrančių iki sausumos buveinių, lizduose.
Porų, įsikūrusių prie skirtingų buveinių, grobį sudaranti vandens paukščių dalis kito mažiausiai. Jūrinio
erelio mitybos nišos plotis pagal Levino indeksą
buvo 11,7. Nustatyta, kad mažiausia grobio grupių
įvairovė būdinga poroms, kurios peri prie žuvininkystės tvenkinių, o didžiausia – poroms, perinčioms
Nemuno vidurupio ir sausumos kraštovaizdžio buveinėse.
Grobio pokyčiai. Didėjant jūrinio erelio populiacijai pagausėjo ir tyrinėjamų sėkmingų lizdų,
tačiau metinė alternatyvaus grobio (t. y. sausumos
paukščių, žinduolių) dalis bei metinis Levino mitybos nišos pločio indeksas nuo 2005 iki 2018 m.
patikimai nepakito. Analizės rezultatai leidžia manyti, kad didėjant populiacijai, jūriniams ereliams būdingų grobio rūšių gausa jų gyvenamojoje aplinkoje
nemažėjo ir ereliai nepradėjo dažniau medžioti jiems
netipiško grobio.
Europinė lydeka (Esox lucius) – pagrindinis
grobis. Remiantis grobio liekanų analize, labiausiai
tikėtina, kad europinė lydeka yra pagrindinis jūri-
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nių erelių grobis veisimosi sezono metu pamaryje
ir vidurio Lietuvoje. Optimali mitybos teorija teigia,
kad gyvūnai specializuojasi maitintis pagrindiniu
grobiu. Jūrinio erelio maitinimosi elgesys atitinka
optimalaus grobio teoriją, o lydekai jūrinis erelis
teikia pirmenybę lyginant su kitu grobiu aplinkoje.
Jūriniai ereliai gaudo gana siauro svorio diapazono
grobį, dažniausiai nuo 0,5 iki 1 kg. Jūrinių erelių grobyje aptiktų lydekų vidutinis svoris siekė 0,87 kg ±
0,52 SD, tarpkvartilinis intervalas 0,5–1,0 kg
(n = 347). Lietuvos gėluosiuose vandenyse lydekos
pasiekia tokį dydį sulaukusios vidutiniškai 4 metų
amžiaus. Jūrinių erelių jauniklių augimo lizde periodas sutampa su lydekų nerštu ir aktyviu maitinimusi
po jo, kai jos laikosi vandens paviršiuje. Vandenyje
jūrinis erelis grobį gali sugauti 1 m gylyje. Tyrimų
metu (2005–2018 m.) europinės lydekos metinis aptikimas jūrinių erelių lizduose reikšmingai išaugo, o
lydekų dalis tarp viso metinio grobio per 14 metų

Europinės lydekos (Esox lucius) dalis nuo visų grobio
individų, aptiktų kiekvienais metais

Jūrinių erelių grobis – žuvys ir vandens paukščiai, tačiau
pasitaiko lizduose aptikti ir alternatyvaus grobio – sausumos
paukščių bei žinduolių. © Saulius Rumbutis
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Kartais jūriniai ereliai iš lizdų grobia paprastųjų suopių
jauniklius, juos gyvus parsineša į lizdą, o vėliau sumaitina
savo jaunikliams. © Tautvydas Kuodys

tirtą laikotarpį statistiškai reikšmingai padidėjo nuo
6 proc. iki 23 proc. ištirto grobio liekanų. Išaugęs
europinės lydekos aptikimas erelių grobyje siejamas
su intensyvesniu įžuvinimu šalies vidaus vandenyse
šiuo periodu bei griežtesniu mėgėjų žvejybos reguliavimu.
Retos ir saugomos paukščių rūšys grobyje.
1997–2018 m. jūrinių erelių veisimosi laikotarpio
grobyje aptiktos 57 paukščių rūšys, iš kurių septynios įtrauktos į ES Paukščių direktyvos I priedą. Individai, priklausantys saugomoms paukščių rūšims
sudarė apie 3 proc. (t. y. 21 individas) paukščių grobio (n = 772), arba apie 1 proc. visų nustatytų grobio
liekanų (n = 2272). Dvi Lietuvoje įprastos paukščių
rūšys – pilkoji gervė ir baltasis gandras – sudarė
daugumą (14 individų) iš septynių grobyje aptiktų
paukščių rūšių, įtrauktų į ES Paukščių direktyvos
I priedą. Kitų saugomų paukščių rūšių individai
tarp jūrinio erelio grobio liekanų buvo aptinkami
tik pavieniais atvejais. Tarp grobio liekanų aptikta

20 individų, priklausančių vienai nykstančiai ir šešioms pažeidžiamoms paukščių rūšims, klasifikuojamoms pagal Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos
(IUCN) vertinimą Europos regionui (IUCN 2019).
Dauguma aptiktų individų (11 iš 20) buvo vienos rūšies – paprastosios pempės; ši rūšis taip pat plačiai
paplitusi Lietuvoje.
Išvados. Nors grobio liekanų tyrimas neatspindi
visų individų, sumedžiojamų erelių porų per veisimosi sezoną, tačiau tai leidžia daryti išvadą apie tam
tikrų grobio rūšių sumedžiojimo dažnumą lyginant
su kitomis rūšimis. Išsami duomenų analizė rodo,
kad retų, saugomų paukščių rūšių sumedžiojimas yra
tik epizodinis, retai pasitaikantis. Be to, jūrinių erelių veisimosi sezono alternatyvaus grobio (sausumos
paukščių bei žinduolių) dalis nuo metinio grobio
rinkinio 2005–2018 m. patikimai nepakito, tačiau
pagrindinio grobio – europinių lydekų dalis grobyje kasmet ženkliai išauga. Labiausiai tikėtina, kad
gausėjanti jūrinio erelio populiacija, nors ir užimdama platų vietinių buveinių spektrą, nedaro didesnės
neigiamos įtakos saugomų paukščių rūšių populiacijoms, bent jau dėl tiesioginio individų sumedžiojimo
veisimosi sezono metu.
Autorius nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie daugiamečių jūrinių erelių tyrimų darbų.
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Jūrinių erelių lizduose aptiktų grobio rūšių sąrašas (imties dydis 2272 individai)
Paukščiai
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Anser sp.
Mareca penelope
Mareca strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
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Indiv.

Proc.

2
1
5
25
9
29
32
1
13
92

0,1
0,0
0,2
1,1
0,4
1,3
1,4
0,0
0,6
4,0

Paukščiai
Fulica atra
Grus grus
Vanellus vanellus
Calidris pugnax
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa glareola
Tringa sp.

Indiv.

Proc.

156
7
11
3
2
2
1
1
1
3

6,9
0,3
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
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Indiv.

Proc.

Paukščiai

Indiv.

Proc.

Anas acuta
Spatula querquedula
Spatula clypeata
Mareca/Anas/Spatula sp.
Aythya ferina
Aythya fuligula
Clangula hyemalis
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus merganser
Perdix perdix
Gallus domesticus
Gavia stellata
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Porzana porzana

Paukščiai

5
10
5
79
3
6
2
1
10
7
2
8
1
1
50
7
2
9
7
36
3
1

0,2
0,4
0,2
3,5
0,1
0,3
0,1
0,0
0,4
0,3
0,1
0,4
0,0
0,0
2,2
0,3
0,1
0,4
0,3
1,6
0,1
0,0

Hydrocoloeus minutus
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus sp.
Columba livia f. domestica
Columba palumbus
Columba sp.
Cuculus canorus
Strix aluco
Apus apus
Turdus merula
Turdus philomelos
Garrulus glandarius
Pica pica
Coloeus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus sp. frugilegus/cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passeriformes

1
41
4
3
16
5
8
2
1
2
1
4
3
3
1
2
10
1
4
5
3
1

0,0
1,8
0,2
0,1
0,7
0,2
0,4
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,4
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0

Žuvys
Alosa fallax
Osmerus eperlanus
Esox lucius
Anguilla anguilla
Rutilus rutilus
Leuciscus cephalus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Vimba vimba
Pelecus cultratus
Carassius sp.
Cyprinus carpio
Ctenopharyngodon idella
Hypophthalmichthys sp.
Cyprinidae
Silurus glanis
Belone belone
Lota lota
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Pleuronectidae

3
1
424
1
37
2
13
19
24
226
2
3
145
59
3
7
162
2
23
47
79
121
2

0,1
0,0
18,7
0,0
1,6
0,1
0,6
0,8
1,1
9,9
0,1
0,1
6,4
2,6
0,1
0,3
7,1
0,1
1,0
2,1
3,5
5,3
0,1

Žinduoliai
Castor fiber
Rattus norvegicus
Arvicola terrestris
Ondatra zibethica
Lepus europaeus
Lepus sp.
Vulpes vulpes
Nyctereutes procyonoides
Mustelidae
Felis domesticus
Sus scrofa
Capreolus capreolus

2
2
4
47
10
7
1
1
2
2
1
16

0,09
0,09
0,18
2,07
0,44
0,31
0,04
0,04
0,09
0,09
0,04
0,70
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Neįtikėtinas skrydžių aukštis
Gintaras MALMIGA
Migruodami paukščiai gali skristi įvairiame aukštyje, nuo kelių metrų iki kelių kilometrų virš
žemės. Keisdami skrydžio aukštį, paukščiai iš dalies kontroliuoja, kokiomis oro sąlygomis skrenda, o
tinkamos oro sąlygos, ypač vėjas, yra labai svarbios paukščių migracijai. Jei vėjai palankūs, skrisdami
paukščiai gali sumažinti skrydžiui reikalingas energijos sąnaudas ir padidinti skridimo greitį.
Iki šiol buvo manoma, kad
dauguma migruojančių paukščių
skrenda žemiau 2000 m aukščio
ribos ir tik retais, išskirtiniais atvejais pakyla į 4000 m ar dar didesnį
aukštį. Tačiau kartu su kolegomis
iš Švedijos bei Danijos, naudodami
mažus, apie 1 g sveriančius multisensorinius duomenų registratorius
(kurie registruoja šviesos intensyvumą, temperatūrą, akceleraciją
bei barometrinį slėgį), nustatėme,
jog maži žvirbliniai paukščiai –
didžiosios krakšlės (Acrocephalus
arundinaceus), skrisdamos virš
Viduržemio jūros ar Sacharos dykumos, dažnai pakyla net 4000–
6000 m virš jūros lygio.
Šį neįtikėtiną skrydžio aukštį
paukščiai pasiekia kiek neįprastomis sąlygomis. Didžiosios krakšlės yra naktiniai migrantai – jos
skrenda naktimis, o dienomis ilsisi
ir maitinasi. Tačiau skrendant virš
didžiulių ekologinių barjerų, tokių
kaip Viduržemio jūra ar Sacharos
dykuma, jų naktiniai skrydžiai
labai dažnai nusitęsia į dieną, o
kartais paukščiai nesustodami
skrenda ilgiau nei parą (daugiau
apie tai galite pasiskaityti žurnale
„Paukščiai“, Nr. 51). Būtent dieną ir buvo pasiektas šis neįtikėtinas skrydžių aukštis. Vidutinis tų
skrydžių aukštis naktį, skrendant
virš Viduržemio jūros ar Sacharos
dykumos, buvo 2379 ± 1266 m
(vidurkis ± SD) virš jūros lygio,
tačiau prieš pat ar per saulėtekį
didžiosios krakšlės staiga pakilo į daug didesnį skrydžio aukštį (1 pav.). Vidutinis kreiserinis
(ilgiau nei parą trukusių pratęstų
18 Paukščiai

Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus). © Vytautas Jusys

Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus). © Vytautas Jusys

skrydžių) dienos skrydžių aukštis
buvo 5367 ± 589 m (vidurkis ±
SD) virš jūros lygio, o didžiausias
dienos metu fiksuotas skrydžio
aukštis – net 6267 m virš jūros
lygio. Atėjus vakarui, didžiosios
krakšlės staiga leidosi žemiau
prieš pat ar per saulėlydį (1 pav.).

Pakildamos į aukščiau nei 5000 m
virš jūros lygio, didžiosios krakšlės vidutiniškai skrido –20 °C
aplinkos temperatūroje.
Paaiškinti tokiam neįprastam
didžiųjų krakšlių elgesiui, kai
paukščiai staiga pakyla neįtikėtinai aukštai dienos metu, iškėlėme
2021 • 4

penkias hipotezes: (1) temperatūros ir (2) vėjo svyravimai paros
metu, (3) plėšrūnų įtaka, (4) pagerėjęs matomumas ir (5) saulės
radiacijos (saulės spinduliuotės)
įtaka. Labiausiai tikėtina, jog didžiosios krakšlės pakilo į didesnį
skrydžio aukštį dėl saulės radiacijos įtakos. Saulės radiacija gali
pakelti paukščio kūno temperatūrą, ir tai gali būti ypač aktualu aktyviai plasnojantiems paukščiams.
Aukštai kūno temperatūrai laikantis ilgai, paukštį gali ištikti terminis šokas ir jis gali perkaisti.
Labai panašius duomenis
mokslininkai gavo stebėdami stulgių (Gallinago media) migraciją.
Šie tilvikiniai paukščiai migruodami link žiemaviečių ar perėjimo
vietų gali be sustojimo nuskristi 4000–7000 km (be sustojimo
skrisdami 60–90 h). Šių paukščių
nakties metu pasiektas vidutinis
skrydžių aukštis buvo apie 2000 m
virš jūros lygio, o dienos metu –
apie 4000 m virš jūros lygio. Tačiau šie paukščiai taip pat dažnai
pakildavo ir aukščiau nei 6000 m
virš jūros lygio, o vienas paukštis
buvo pasiekęs net 8700 m virš jūros lygio skrydžio aukštį.
Naudojant vėjo tunelius buvo
parodyta, kad paukščiui skrendant
ir aktyviai plasnojant (dėl mechaninio darbo), jo kūno temperatūra
vidutiniškai pakyla 1–4 °C. Panašiai, panaudojus telemetrinius
siųstuvus bei širdies ritmo, hidrostatinio slėgio ir kūno temperatūros
matuoklius, buvo parodyta, kad
paprastųjų gagų (Somateria mollissima) migraciniai skrydžiai vidutiniškai trunka apie 15,7 min, o
jų metu paukščių kūno temperatūra pakyla 1 °C. Autoriai teigia,
jog tokie trumpi paprastųjų gagų
skrydžiai ir dažni nusileidimai yra
prisitaikymas norint išvengti kūno
perkaitimo.
Pakildamos aukščiau dienos
metu tiek didžiosios krakšlės, tiek
stulgiai skrido žemesnėje aplin-
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Skrydžio aukštis (v.j.l.)

paukščių tyrimai

Paros laikas (UTC)
1 pav. Didžiųjų krakšlių, skrendančių virš Viduržemio jūros ir (arba) Sacharos
dykumos, pratęstų skrydžių aukštis metrais virš jūros lygio skirtingu paros metu.
Dieną skrydžio aukštis buvo žymiai didesnis nei naktį. Iš dalies pratęsti skrydžiai
rodomi žalia spalva, o visiškai pratęsti – violetine. Spalvotas plotas – vidurkis ±
SD, pilkos linijos nurodo atskirus skrydžius.

Stulgys (Gallinago media).
2010-05-24. © Vytautas Jusys

Stulgys (Gallinago media).
2010-05-24. © Vytautas Jusys

kos temperatūroje ir taip greičiausiai išvengė perkaitimo dėl
saulės spinduliuotės. Visgi norint
patvirtinti ar paneigti šią hipotezę reikia atlikti daugiau tyrimų ir
eksperimentų.

migrant? Philosophical Transactions
of the Royal Society B 371, 20150386.
Lindström, Å.; Alerstam, T.; Andersson, A.; Bäckman, J.; Bahlenberg,
P.; Bom, R.; Ekblom, R.; Klaassen,
R. H. G.; Korniluk, M.; Sjöberg, S.;
Weber, J. K. M.,2021. Extreme altitude
changes between night and day during
marathon flights of great snipes. Current Biology 31, 3433–3439.
Newton, I. 2008. The migration
ecology of birds. Academic Press,
Oxford, UK.
Sjöberg, S.; Malmiga, G.; Nord,
A.; Andersson, A.; Bäckamn, J.; Tarka,
M.; Willemoes, M.; Thorup, K.; Hansson, B.; Alerstam, T. and Hasselquist,
D. 2021. Extreme altitudes during
diurnal flights in a nocturnal songbird
migrant. Science 372, 646–648.
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PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMAS VENTĖS RAGE
2021 M. RUDENĮ
© Vytautas Jusys
Vytautas JUSYS, Vytautas EIGIRDAS
2021 m. rudenį Ventės rago ornitologinės stoties (VROS) žieduotojai ir jų talkininkai sužiedavo
96 rūšių 48 819 paukščių. (rugsėjo mėn. sužieduoti 67 rūšių 11 135 paukščiai, spalio mėn. – 67 rūšių
34 794, o lapkričio mėn. – 39 rūšių 2886 paukščiai). Daugiausia per 2021 m. rudenį sužieduota mėlynųjų zylių (13 326), didžiųjų zylių (9166), ilgauodegių zylių (7322), paprastųjų nykštukų (4382), liepsnelių
(3054) (žr. lentelę).
2021 m. rudenį paukščiai ornitologinėje stotyje
buvo gaudomi keturiomis zigzaginėmis gaudyklėmis: zigzaginės gaudyklės Nr. 1 ir Nr. 3 nuimtos
lapkričio 10 d., zigzaginė gaudyklė Nr. 5 ir mažoji
gaudyklė Nr. 2 – lapkričio 12 d., zigzaginė gaudyklė
Nr. 2 – lapkričio 15 d. Didžioji gaudyklė nuimta lapkričio 19 d. Paukščiai taip pat gaudyti voratinklinėmis ir kitomis specialiomis gaudyklėmis.
Iš retesnių ar retai žieduotojams pakliūvančių
paukščių sugauta ir sužieduota lututė (spalio 8 d.),
žvirblinė pelėda (spalio 26 d.), uralinė pelėda (lapkričio 1 d.), sodinė nendrinukė (rugsėjo 2 d.), 3
mėlyngurklės (rugsėjo 3, 14 ir 20 d.), geltonbruvė
pečialinda (spalio 18 d.), nykštukinė pečialinda (spalio 26 d.), 11 geltonsnapių čivylių (lapkričio 4–8 d.),
raudonkojis sakalas (spalio 6 d.). Raudonkojis sakalas Ventės rage sugaunamas ir žieduojamas pirmą
kartą nuo 1929 m.
Per rudenį sugauti 84 paukščiai, žieduoti kitose
vietose: trys iš jų turėjo baltarusiškus žiedus su užrašu
MINSK, du – belgiškus BRUSSELS, vienas – čekišką PRAHA, 25 – estiškus MATSALU, 32 – latviškus
RIGA, penki – lenkiškus GDANSK, aštuoni – lietuviškus KAUNAS, du – norvegiškus STAVANGER,
vienas – olandišką ARNHEM, vienas – Pietų Afrikos
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2021 m. rudenį Ventės rago ornitologinėje stotyje
sužieduoti paukščiai
Eil. Nr.

Rūšis

Sužieduota

1. Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus)
13 327
2. Didžioji zylė (Parus major)
9 166
3. Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)
7 322
4. Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)
4 389
5. Liepsnelė (Erithacus rubecula)
3 054
6. Karietaitė (Troglodytes troglodytes)
2 021
7. Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica)
2 013
8. Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs)
1 400
9. Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita)
1 002
10. Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula)
756
11. Alksninukas (Spinus spinus)
672
12. Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)
258
13. Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla)
332
14. Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus)
282
15. Juodasis strazdas (Turdus merula)
282
16. Juodoji zylė (Periparus ater)
255
17. Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos)
245
18. Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris)
233
19. Žaliukė (Chloris chloris)
211
20. Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis)
104
21–96. Kitos rūšys
1 230
Iš viso: 96 rūšys

48 819

2021 • 4

paukščių žiedavimas

Pirmoji 2021 m. geltonbruvė pečialinda (Phyl
loscopus inornatus) Ventės rage sužieduota
spalio 18 d. © Vytautas Jusys

2000–2021 m. VROS paukščių žieduotojai sužiedavo 78 geltonbruves pečialindas (Phylloscopus inornatus). Vidutiniškai per metus žieduojami 3–4 šios
rūšies paukščiai

2000–2021 m. VROS paukščių žieduotojai sužiedavo 11 789 šiaurines
pilkąsias zyles (Poecile montanus). Vidutiniškai per metus žieduojami
536 šios rūšies paukščiai

Pirmoji 2021 m. šiaurinė pilkoji zylė (Poecile
montanus) Ventės rage sužieduota spalio 1 d.
© Kristina Jusienė

2000–2021 m. VROS paukščių žieduotojai sužiedavo 2583 svirbelius
(Bombycilla garrulus). Vidutiniškai per metus – 117 šios rūšies paukščių

Pirmasis 2021 m. svirbelis (Bombycilla garrulus) Ventės rage sužieduotas lapkričio 14 d.
© Vytautas Jusys
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Per 2000–2021 m. rudenis VROS paukščių žieduotojai sužiedavo
1 161 834 paukščius
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Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus. Ventės ragas, 2021-10-26. © Vytautas
Eigirdas

Respublikos CAPETOWN, vienas – prancūzišką PARIS, penki –
rusiškus MOSKVA, vienas – suomišką HELSINKI, vienas – vokišką HELGOLAND, vienas – vokišką RADOLFZELL.
Šį rudenį paukščius žiedavo Ventės rago ornitologinės stoties darbuotojai Vytautas Jusys, Vytautas Eigirdas, Kristina
Jusienė, Antanas Petraška, Ervin Komar bei žieduotojai talkininkai: Tomas Brückmanas, Liepa Karnilavičiūtė, Mindaugas
Kavaliauskas, Kerstin Hübner, Stefan Hopfel, Saulius Valiūnas,
Vida Laukžemienė, Fausta Adomaitytė, Tadas Gružinskas, Kees
Oosterbeek, Povilas Sakalauskas, Birutė Stukė ir Agnė Raubaitė.
Per 2000–2021 m. rudenis Ventės rago paukščių žieduotojai
sužiedavo 1 161 834 paukščius. Daugiausia rudenį sužieduota 2018 m. (103 811 paukščių), 2019 m. (98 286) ir 2003 m.
(74 834 paukščiai). Mažiausiai – 2001 m. (22 875), 2000 m.
(27 203) ir 2007 m. (35 257). Vidutiniškai 2000–2021 m. laiko
tarpiu kiekvieną rudenį sužiedavome po 52 802 paukščius.
Informaciją apie kiekvieną dieną Ventės rago ornitologinėje
stotyje sužieduotus paukščius galite rasti mūsų interneto
svetainėje www.vros.lt ir https://www.trektellen.org/site/totals/
1581/2021.

BIRD RINGING IN VENTĖS RAGAS
ORNITHOLOGICAL STATION
IN AUTUMN 2021
Vytautas JUSYS, Vytautas EIGIRDAS

Uralinė pelėda (Strix uralensis). Ventės ragas,
2021-11-01. © Vytautas Eigirdas

48,819 birds of 96 species were ringed in Ventės Ragas
Ornithological Station in Autumn of 2021. The most plentifully represented species among the ringed birds were Blue Tit
(13.227), Great Tit (9.169), Long-tailed Tit (7.322), Goldcrest
(4.382), and Robin (3.054).
The following rare birds were ringed: Boreal Owl, Eurasian Pygmy Owl, Ural Owl, Blyth’s Reed Warbler, Pallas’s
Warbler, Yellow-browed Warbler, Twite, Red-footed Falcon
(the first case since 1929).

Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus). Ventės ragas, 2021-10-06. © Vytautas Jusys
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Ornitofaunistiniai
stebėjimai Lietuvoje
2021 m. rudenį
Parengė Saulius KARALIUS
Ši 2021 m. rudenį pastebėtų paukščių suvestinė parengta
pagal Lietuvos ornitofaunistinės komisijos (LOFK) sudarytą
paukščių sąrašą. Pateikiama tik konkreti informacija – paukščio rūšis (porūšis), stebėjimo data ir vieta, stebėtų paukščių
skaičius, kai kuriais atvejais – ir jų lytis bei amžius.
Registruojant kai kurių rūšių paukščių stebėjimus reikia
pildyti specialią LOFK anketą. Ją rasite: www.birdlife.lt/index.
php/lofk/(lietuvių ir anglų kalbomis).
Informaciją, apie kokias paukščių rūšis ir kokiu laikotarpiu LOFK renka stebėjimus, rasite http://www.birdlife.lt/index.
php/lofk/lt-pauksciai/.

Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus).
Ventės ragas, 2021-10-16. © Gediminas Eigirdas
Kiekvieno stebėjimo pabaigoje skliausteliuose įrašyta
stebėtojo (-ų) pavardė (-ės), taip išsaugoma konkretaus atvejo
stebėtojo autorystė.
Sutrumpinimai:
[VS] – vėlyvas stebėjimas;
[AS] – ankstyvas stebėjimas;
[12] – kelinta šios rūšies registracija Lietuvoje;
[DB] – didelis būrys.

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)
2021-10-19 Keturiolikos paukščių būrelis maitinosi
žiemkenčių lauke, prie kelio Užlaukė–Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. (A. Raudonius).

ŠALMINĖ ANTIS (Netta rufina)
2021-10-08 penki paukščiai (patinas, dvi patelės ir du
jauni besišeriantys individai) stebėti Kuršių mariose piečiau Kairių, Klaipėdos r. (M. Bružas).

PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)
2021-10-16 du paukščiai laukuose ties Dreverna
(M. Ružauskas, S. Karalius, D. Račkauskaitė, V. Jusys.
Z. Gasiūnaitė), 11-02 viena stebėta jūroje ties Melnragės
molu (S. Karalius).

NUODĖGULĖ (Melanitta fusca)
2021-11-13 Alaušų ež. Molėtų r. stebėti keturi paukščiai žilųjų ir kuoduotųjų ančių būryje (A. ir K. Jarmalavičiai), 11-28 jaunas paukštis stebėtas Elektrėnų marių šiaurinėje dalyje (A. Šimkus).

URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)
2021-09-05 jaunas paukštis stebėtas užlietose pievose
šalia Likiškių k., Alytaus r. (E. Bersienevas), vienas urvinės
anties jauniklis matytas Išlaužo žuv. tvenkinyje, Prienų r.
(R. Jusevičienė), 10-23 vienas – laukų baloje prie Balbieriškio, Prienų r. (A .Petraška).

JUODOJI ANTIS (Melanitta nigra)
2021-11-27 viena patelė arba jauniklis stebėtas Vištyčio ež. (A. Raudonius).
RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps auritus)
2021-09-18 vienas plaukiojo jūroje ties Nida. Galbūt
tas pats paukštis netoliese matytas rugsėjo 19 d., 09-26
jūroje ties Nida iš vienos vietos matyti mažiausiai septyni kragai (A. Šimkus), 10-09 trys raguotieji kragai Dusios
ež. (S. Medžionis), 10-21 vienas paukštis maitinosi Baltijos jūroje ties Smiltyne (R. Akstinas), 11-20 trys pavieniai
tarp bangų praskrendantys kragai matyti jūroje ties Nida
(A. Šimkus).
MAŽASIS BAUBLYS (Ixobrychus minutus)
2021-09-15 pirmametis paukštis stebėtas Neries salos
pakrantėje, netoli Kauno pilies (K. Valinčienė).

Paprastoji berniklė (Branta bernicla).
Melnragė, Klaipėda, 2021-11-02. © Saulius Karalius
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BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)
2021-09-24 vienas paukštis stebėtas šalia kelio Kuršėnai–Telšiai, ties Raudėnais (B. Jareckas), 09-29 vienas
paukštis lizde ties Varkujais, Anykščių r., 10-06 Bėdžiuose,
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PILKOJI GERVĖ (Grus grus)
2021-11-23 girdėtas balsas laukuose netoli Matlaukio
k., Vilkaviškio r. (A. Raudonius, A. Budreika), 11-24 du
paukščiai praskrido rytų kryptimi virš Antakalnio Vilniuje,
11-26 vienas paukštis maitinosi su gulbėmis giesmininkėmis ties Gaukštonių k., Vilniaus r. (R. Akstinas) [VS].
TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo legopus)
2021-09-15 matytas skrendantis Kukarskės k., Šakių r.
(O. Atkočaitis) [AS].

Kilnusis erelis (Aquilla chrysaetos).
Vilkonių k., Anykščių r., 2021-11-12. © Vaidas Pupelis

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)
2021-11-01 vienas paukštis medžiojo ties Veiviržėnų
gyvenviete Klaipėdos r. (M. Briedis), 11-04 praskrido Žemaitkiemio k., Šilutės r. (V. Razmus), 11-08 – praskrido į
pietus Kopgalyje (S. Karalius), 11-12 matytas prie Dumpių
sąvartyno, Klaipėdos r. (M. Karlonas), 11-21 – skrido Jonaičių k., Šilutės r. (E. Užpelkis) [VS].
GYVATĖDIS (Circaetus gallicus)
2021-09-15 vienas paukštis matytas Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate (N. Žitkevičius), 09-20 vienas
paukštis, sukdamas ratus, praskrido į pietus virš Sapieginės
Vilniuje (A. Šimkus), 10-04 sklandė virš miško šalia plento
ties Ringove, Kauno r. (R. Akstinas).
STEPINĖ LINGĖ (Circus macrourus)
2021-09-06 suaugęs patinas stebėtas laukuose tarp
Skrebiniškių ir Vandžiogalos esančiuose laukuose (A. Raudonius), 10-05 patinas praskrido virš miško Nidoje
(A. Skirpstas).
NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)
2021-11-06 patelė stebėta ties Rodais I, Krekenavos
sen., Panevėžio r. (B. Vaičiūnas, I. Čeponienė) [VS].

Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus).
Ventės ragas, 2021-10-06. © Vytautas Jusys
Utenos r. – paukštis lizde (galimai tas pats stebėtas 09-29
Varkujuose, Anykščių r., už 4 km) (A. Čerkauskas). 10-08
stebėtas Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. (E. Aglinskienė),
10-09 stebėtas Baublių k., Kretingos r. (M. Radavičius),
10-14 – Šniukštų k., Zarasų r. (M. Gasparavičius), 10-15
vienas paukštis lizde prie Skriaudžių, Prienų r. (A. Petraška), matytas Grinių k., Kelmės r. (K. Mėlinis), 10-24 vienas
individas ganiavoje prie Mastaičių, Kauno r. (L. Salienė),
10-30 matytas Vaiguvoje, Kelmės r. (L. Kavaliauskienė),
10-31 vienas praskrido Kudonių k., Kaišiadorių r. (G. Streikauskaitė). 11-07 vienas paukštis matytas Mastaičiuose,
Kauno r. (L. Dvylys), 11-19 pastebėtas laukuose, atrodė
sveikas. 54.635953, 22.947180 (U. Plečkaitytė), 11-20
matytas Dimšiškių k., Birštono sav. (T. Jočys), 11-21 vienas paukštis – Luodžiuose, Zarasų r. (G. Palagina), 11-27
pastebėtas netoli Nemajūnų, Dumšiškių k., Birštono sav.
(T. Gecevičius) [VS].
KILNUSIS ERELIS (Aquila chrysaetos)
2021-11-12 netoli Vikonių k., Anykščių r. stebėtas vienas paukštis, tupintis medyje (V. Pupelis).
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VAPSVAĖDIS (Pernis apivorus)
2021-10-16 pirmametis paukštis praskrido netoli Venckų, Klaipėdos r. (A. Naudžius, M. Bružas, R. ir J. Morkūnai) [VS].
ŽUVININKAS (Pandion haliaetus)
2021-10-17 stebėtas skrendantis virš Neries upės ties
Grabijolų k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav. (S. Minkevičius, R. Miliūnas) [VS].
RAUDONKOJIS SAKALAS (Falco vespertinus)
2021-09-02 jaunas paukštis medžiojo ties Naujasėdžiais, Vilniaus r. (R. Akstinas), 09-14 keturi jauni paukščiai virš Minsko plento ties Kalnėnais, Vilnius (R. Karpavičius), 10-06 pirmametis paukštis sugautas Ventės rage
(V. Jusys), 10-10 jaunas paukštis skrido ties Stragnų k.,
Klaipėdos r. (M. Briedis).
SKETSAKALIS (Falco subbuteo)
2021-10-11 paukštis praskrido į pietus Kopgalyje
(S. Karalius), 11-20 suaugęs paukštis praskrido neaukštai
virš sodybos Velaikių k., Zarasų r. (K. Čepėnas) [VS].
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PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)
2021-11-06 medžiojo laukuose prie Juodbalių, Vilniaus r. (A. Šimkus), 11-06 ir 11-03 jaunas paukštis arba
patelė stebėta tarp Žuvinto ir Simno, Alytaus r. (A. Petraška), 11-12 stebėtas ties Panemune, Pagėgių sav. (A. Skirpstas, K. Oakhill).
JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)
2021-11-23 stebėta Ventės rage (V. Jusys) [VS].
KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)
2021-10-04 du paukščiai maitinosi Nemune ties Kulautuva, Kauno r. (R. Akstinas), 10-16 vienas paukštis
maitinosi Kintų žuv. tvenkiniuose, Šilutės r. (R. Akstinas,
I. Semionovas) [VS].
LAPLANDINIS GRICIUKAS (Limosa lapponica)
2021-10-03 pirmametis paukštis Vasaknų tvenkiniuose, Zarasų r. (A. Čerkauskas, K. Čepėnas).
DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)
2021-10-24 trys paukščiai stebėti Žuvinto biosferos
rezervate (E. Bersienevas), 11-01 vienas individas stebėtas
skrendantis Žuvinto ež. (A. Šimkus), 11-12 du paukščiai –
ties Senrusne, Pagėgių sav. (A. Skirpstas, K. Oakhill) [VS].

APVALIASNAPIS PLAUKIKAS (Phalaropus lobatus)
2021-09-09 vienas paukštis stebėtas ties Svencele,
Klaipėdos r. (T. Kelly).
SMAILIAUODEGIS PLĖŠIKAS (Stercorarius parasiticus)
2021-09-05 pirmametis paukštis stebėtas Nidos paplūdimyje (T. Kaminskas), 09-25 jūroje ties Nida į šiaurę praskrido vienas plėšikas, o į pietus – aštuoni (A. Šimkus), 10-05
suaugęs šviesios formos paukštis ilsėjosi Kopgalio paplūdimyje (S. Karalius), 10-15 šviesios formos plėšikas praskrido
į šiaurę Melnragės pajūryje (A. Šimkus, A. Raudonius).
JUODAGALVIS KIRAS (Ichthyaetus melanocephalus)
2021-09-13 pirmametis paukštis laikėsi kartu su rudagalviais kirais Neryje ties Kauno pilimi (K. Valinčienė).
MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)
2021-11-19 trys kirai matyti jūroje ties Kopgaliu,
11‑20 iš viso 23 paukščiai praskrido jūroje ties Nida, 11‑21
po vieną paukštį skraidė mariose ties Nida ir jūroje ties
Juodkrante, penki – Kopgalyje (A. Šimkus),11-26 4 paukščiai pajūryje ties Užkanave, Palangos sav.(R. Padaigienė),
11-28 vienas paukštis matytas Klaipėdoje ties senąja perkėla (V. Lepeška), 11-30 pirmametis paukštis – mariose ties
Kopgalio molu (S. Karalius) [VS].

JŪRINIS BĖGIKAS (Calidris maritima)
2021-10-16 du paukščiai vienu metu stebėti ant šiaurinio molo Melnragėje ir paplūdimyje prie molo (E. Komar,
V. Eigirdas, S. Eigirdienė, G. Eigirdas, A. Raubaitė).
MAŽASIS BĖGIKAS (Calidris minuta)
2021-10-16 vienas paukštis maitinosi Kintų žuv. tvenkiniuose (R. Akstinas, I. Semionovas, L. Bisikirskienė,
U. Kuzminskaitė), ten pat matyti du individai (M. Ružauskas, S. Karalius) [VS].
AKMENĖ (Arenaria interpres)
2021-09-28 vienas paukštis matytas Birvėtos tvenkiniuose, Ignalinos r. (A. Jasinskytė).

Jūršarkė (Haematopus ostralegus).
Ventės ragas, 2021-11-23. © Vytautas Jusys
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Juodagalvis kiras (Ichthyaetus melanocephalus).
Neris, Kaunas, 2021-09-13. © Kristina Valinčienė

Jūrinis bėgikas (Calidris maritima).
Melnragė, Klaipėda, 2021-10-16. © Ervin Komar
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TRIPIRŠTIS KIRAS (Rissa tridactyla)
2021-11-20 pirmametis kiras praskrido į šiaurę netoli
kranto jūroje ties Nida (A. Šimkus).
MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Thalasseus sandvicensis)
2021-10-13 du pirmamečiai paukščiai praskrido Kopgalio pajūriu (S. Karalius) [VS].

JUODASIS ČIURLYS (Apus apus)
2021-09-18 vienas čiurlys ryte praskrido į šiaurę prie
Nidos, galbūt kitas paukštis vakare skraidė marių pakrantėje
(A. Šimkus), 09-21 du paukščiai stebėti skraidantys Panerių
g. Kaune (K. Valinčienė), 10-03 vienas paukštis praskrido
virš Žuvinto administracinio pastato (A. Skirpstas) [VS].

KRAMERIO PAPŪGA (Psittacula krameri)
2021-10-09 vienas paukštis matytas virš Neries ties
Žvėrynu Vilniuje (R. Karpavičius), ten pat matytas ir 11-16
(R. Akstinas).

VANDENINIS STRAZDAS (Cinclus cinclus)
2021-11-09 migruojantis paukštis stebėtas Kopgalyje
ant marių krantinės akmenų (S.Karalius), ten pat stebėtas
11-20 (R. Alšauskas), paukštis laikėsi iki 11-30 d. (S. Karalius).

KALITA (Myiopsitta monachus)
2021-10-14 vienas paukštis matytas ir girdėtas jūros
pakrantėje ties Juodkrante (K. Castren).

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquila)
2021-10-02 vienas paukštis įkliuvo į tinklą per paukščių palydas Melnragėje I (A. Raudonius) [VS].

BALINĖ PELĖDA (Asio flammeus)
2021-10-16 matyta ties Aukštumala, Šilutės r. (A. ir
K. Jarmalavičiai, G. ir A. Skirpstai), 10-24 du paukščiai medžiojo virš pievų ties Spalviškiais, Biržų r. (A. Naudžius).

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)
2021-10-17 jaunas paukštis skraidė netoli Bevardžio
upelio Rusnėje, Šilutės r. (R. Akstinas, I. Semionovas,
L. Bisikirskienė), 10-25 matyta Akademijos miestelyje,
Kauno r. (U. Plečkaitytė) [VS].

URALINĖ PELĖDA (Strix uralensis)
2021-10-23 jaunas paukštis stebėtas pušyne šalia
Cedrono (Baltupio) upelio Verkių regioniniame parke Vil
niuje, pelėdą puolė pilkosios varnos (A. Meldžiukienė),
11-12 Šimonių girioje ties Žliobiškiais, Anykščių r. ste
bėta medžiojanti kirtavietėje, (A. Čerkauskas), 11-17
matytas galimai klajojantis jauniklis Kupiškio r. prie kelio
Kupiškis–Alizava, 3-iame km (R. Ulinskienė), 11-24
Paduobio miške, Rokiškio r. stebėtas 1 paukštis (R. And
riuškevičius), 11-26 pirmametė patelė rasta numušta auto
mobilio ties Grabuciškėmis, Kaišiadorių r. (D. Demen
tavičius, S. Rumbutis).
ŽALVARNIS (Coracias garrulus)
2021-09-05 pastebėtas netoli Plutiškių k., Kazlų Rūdos
sav. (S. Mikalauskienė).

Vandeninis strazdas (Cinclus cinclus).
Kopgalis, Klaipėda, 2021-11-20. © Rimvydas Alšauskas
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RAGUOTASIS VIEVERSYS (Eremophila alpestris)
2021-10-30 Paluknio pievose, Trakų r., matyti 26 į
pietvakarius praskrendantys paukščiai (9+4+3+3+7), trys iš
jų trumpam nutūpė lauke, girdėtas dar bent vieno paukščio
balsas (iš viso bent 27 paukščiai). Dar trys vieversiai praskrido laukuose prie Šventininkų (A. Šimkus), 11-01 girdėtas praskrendančio paukščio skrydžio balsas. Jackonių k.
Biržų r. (B. Maldūnienė), 11-06 vienas paukštis praskrido
laukuose prie Daniliškių, Vilniaus m. sav. (A. Šimkus).
UOLINIS KALVIUKAS (Anthus petrosus)
2021-09-11 vienas paukštis stebėtas šalia molo Šven
tojoje (V. Laukžemienė), 09-13 matytas ant Melnragės
molo (T. Jocys), 09-19 du paukščiai – Juodkrantėje, marių

Uralinė pelėda (Strix uralensis).
Verkiai, Vilnius, 2021-10-23. © A. Meldžiukienė
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pakrantėje (A. Jasinskytė), 09-20 sugautas Ventės rage
(VROS), du matyti ant pietinio Klaipėdos molo (A. Šimkus),
10-01 vienas individas ant šiaurinio molo Klaipėdoje
(S. Karalius), 10-10 sugautas Ventės rage (VROS), 10-15
du ant šiaurinio Klaipėdos molo (A. Šimkus, A.Raudonius),
10-16 vienas paukštis Melnragėje ant krantinės, Klaipėda
(M. Bružas, A. Naudžius), 11-02 vienas individas ant
šiaurinio molo Klaipėdoje (S. Karalius).
BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)
2021-11-02 stebėta Alaušų ež. pakrantėje, Balninkuose, Molėtų r. (A. ir K. Jarmalavičiai), 11-23 – Labanore,
Švenčionių r. (A. Jasinskytė) [VS].
KALNINĖ KIELĖ (Motacilla cinerea)
2021-10-11 stebėta apleistame tuščiame baseine Kopgalyje (S. Karalius).
GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)
2021-09-05 thunbergi porūšio patinėlis matytas geltonųjų ir baltųjų kielių būrelyje laukuose prie Smėlinkos,
Anykščių r. (A. Šimkus).

Uolinis kalviukas (Anthus petrosus).
Melnragė, Klaipėda, 2021-09-13. © Tomas Jocys

PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)
2021-10-16 sugauta Ventės rage (M. Kavaliauskas),
11-09 matyta Bezdonyse, Vilniaus r. (A. Janulevičius)
[VS].
MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)
2021-09-03 ir 14 d. pavieniai pirmamečiai patinai sugauti Ventės rage (V. Jusys), 09-21 pirmametis patinas sugautas prie Juodkrantės (D. ir D. Norkūnai).
EUROPINĖ JUODAGALVĖ KIAULIUKĖ (Saxicola rubicola)
2021-10-16 paukštis stebėtas Užkanavėje, Palangoje
(R. Padaigienė, V. Laukžemis).
PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)
2021-10-17 vienas paukštis prie Stankiškių, Šilutės r.
(G. Eigirdas, A. Raubaitė, E. Komar, S. Eigirdienė) [VS].

Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica).
Ventės ragas, 2021-09-03. © Vytautas Jusys

MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)
2021-10-04 jaunas paukštis pagautas ir sužieduotas
Ventės rage (A. Petraška) [VS].
NENDRINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)
2021-10-18 sugautas Ventės rage (V. Eigirdas) [VS].
EŽERINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus schoenobaenus)
2021-10-07 jaunas paukštis sužieduotas Ventės rage
(A. Petraška) [VS].
SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)
2021-09-02 sugauta Ventės rage (V. Jusys).
SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)
2021-10-16 sergantis paukštis sugautas Ventės rage
(A. Petraška), 10-29 sugauta Ventės rage. Prieš tai dar buvo
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Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola).
Užkanavė, Palanga, 2021-10-16. © Raimonda Padaigienė
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sugautas tas pats paukštis 2021-10-25. Žieduota 2021-1013 (V. Jusys), 11-08 stebėta prie Pašešupio parko esančiame vaikų darželyje „Šypsenėlė“, Marijampolėje (I. Tamulynienė) [VS].
PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)
2021-10-09 stebėta Kaišiadoryse (E. Briedis) [VS].
NYKŠTUKINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus proregulus)
2021-10-16 stebėta krūmynuose Ventės rage (G. Eigirdas, A. Raubaitė), 10-23 su zylių ir nykštukų būreliu matyta
pamiškėje Sapieginėje Vilniuje (A. Šimkus), 10-26 sugauta
Ventės rage (V. Eigirdas).
GELTONBRUVĖ PEČIALINDA (Phylloscopus inornatus)
2021-10-18 sugauta Ventės rage (V. Jusys).
ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)
2021-10-16 vienas paukštis sužieduotas Ventės rage
(A. Petraška), 10-17 stebėta krūmuose prie Krokų Lankos ež., Šilutės r. (A. Šimkus), 10-25 sugauta Ventės rage
(VROS) [VS].

Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra).
Stankiškės, Šilutės r., 2021-10-17. © Gediminas Eigirdas

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita tristis)
2021-10-08 sugauta Ventės rage (K. Jusienė), 10-17
vienas paukštis girdėtas švilpčiojantis ir matytas krūmuose
prie Krokų Lankos ež., Šilutės r. (A. Šimkus), 10-27 sugauta Ventės rage (V. Jusys), 11-10 matyta ir girdėta Kopgalio
krūmynuose (S. Karalius).
PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)
2021-11-24 vienas paukštis maitinosi Valakampiuose,
Vilniuje (R. Akstinas) [VS].
BALTABRUVIS NYKŠTUKAS (Regulus ignicapilla)
2021-11-01 penki sugauti Ventės rage, 11-02 ten pat
sugauti du (K. Jusienė, V. Jusys), 11-04 sugautas Ventės
rage (K. Jusienė), 11-08 patelė sugauta Ventės rage (V. Jusys) [VS].
MĖLYNUODEGĖ (Tarsiger cyanurus)
2021-09-15 pirmametis paukštis sugautas ir sužieduotas Nemirsetoje (A. Petraitis).
PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)
2021-10-03 stebėta Sapieginėje Vilniuje (A. Šimkus),
10-13 sugauta Ventės rage (VROS), 10-16 matyta Ventės
rage (M. Ružauskas, S. Karalius) [VS].
VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)
2021-10-10 matyta miške šalia Papiškių, Kauno r.
(L. Karnilavičiūtė) [VS].
ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus europaeus)
2021-10-11 sugauta Ventės rage (V. Jusys, P. Bagdonas).
GELTONSNAPIS ČIVYLIS (Linaria flavirostris)
2021-10-26 keturių paukščių būrelis Kopgalyje
(S. Karalius), 10-29 trys paukščiai lesė varnalėšų lukštavai-
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Mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus).
Nemirseta, 2021-09-15. © Algimantas Petraitis
sius Pasvaliečių k., Biržų r. laukuose (B. Maldūnienė), trys
stebėti Kopgalyje (S. Karalius), 11-04 du sugauti Ventės
rage (V. Jusys), 11-08 septyni sugauti Ventės rage (L. Karnilavičiūtė, E. Komar), 11-26 vienas paukštis matytas kartu
su geltonosiomis startomis ant keliuko Kidulių k., Šakių r.
(O. Atkočaitis).
MAŽASIS ČIMČIAKAS (Acanthis cabaret)
2021-11-01 suaugęs patinas sugautas Ventės rage
(V. Jusys).
PENTINUOTOJI STARTA (Calcarius lapponicus)
2021-09-14 ryte praskrido į šiaurę virš Sapieginės Vilniuje (A. Šimkus).
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RETŲ PAUKŠČIŲ STEBĖJIMAI KAIMYNINĖSE ŠALYSE
IR VAKARŲ PALEARKTIKOJE 2021 M. RUDENĮ
Parengė Vytautas JUSYS, Modestas BRUŽAS, Augustas ŠIMKUS

Pagal www.tarsiger.com, Birding World, www.netfugl.de, www.clanga.com, www.latvijasputni.lv, www.estbirding.ee,
www.birdguides.com, www.birdforum.net ir kt.
Lietuvos ornitofaunistinė komisija (LOFK) pateikiamų stebėjimų papildomai nekomentuoja, nes neaiškus jų statusas (ar nacio
nalinės ornitofaunistinės komisijos patvirtino, ar ne). Be to, skelbiama informacija ne visada leidžia tinkamai įvertinti konkretų
atvejį. LOFK nori atkreipti dėmesį, kad kai kurie pateikiami faktai gali būti siejami su iš nelaisvės ištrūkusiais paukščiais ar
kitais laukinėms populiacijoms nebūdingais atvejais. Dėl to ši medžiaga turi būti vertinama tik kaip atskirų, retai aptinkamų
paukščių rūšių registracijų kaimyninėse šalyse suvestinė, tačiau svarbi, norint tinkamai interpretuoti retų paukščių rūšių ste
bėjimų mūsų šalyje rezultatus.

Pirmąkart Baltarusijoje stebėta paukščių rūšis –
storasnapė pečialinda (Phylloscopus schwarzi). Sosnovyj
Boras, Baltarusija, 2021-09-27. © Alexander Sobolev
BALTARUSIJA
09-14 Sosnovyj Boro paukščių žiedavimo stotyje pirmą
kartą Baltarusijoje sugauta – mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus). Kiek vėliau (09-27 ir 09-29) sugautos dar dvi mėlynuodegės. Šioje stotyje 09-16 ir 09-24 sugautos ir sužieduotos
dvi miškinės startos (Emberiza rustica) [6 ir 7] o 10-08,
10-09 ir 10-14 – trys sibiriniai erškėtžvirbliai (Prunella
montanella) [2, 3, 4]. Dar viena nauja rūšis šalyje – storasnapė pečialinda (Phylloscopus schwarzi) Sosnovyj Bore
sužieduota 09-27.
ESTIJA
09-02 Põõsaspea kyšulyje praskrido amerikinė juodoji antis (Melanitta americana) [12], o 09-04 – didysis
plėšikas (Stercorarius skua) [7]. Stepinės lingės (Circus
macrourus) rugsėjo mėnesį stebėtos tris kartus. Harju aps.
09-13 matytas žalvarnis (Coracias garrulus). Šiaurinė
starta (Emberiza rustica) 09-19 praskrido Saremoje, dar
viena 09-21 sužieduota Viljandžio aps. 09-22 Pernu aps.
nufotografuota sibirinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola
maurus) [13]. Mėlynuodegės (Tarsiger cyanurus) rudenį
aptiktos du kartus: 09-22 Vakarų Virus aps. ir 10-08 Kihnu
saloje [7; 8]. Spalio mėnesį taip pat aptiktos penkios sibirinės pilkosios (Phylloscopus collybita tristis), keturios
geltonbruvės (Phylloscopus inornatus) ir šešios nykštukinės pečialindos (Phylloscopus proregulus). 10-08 mažoji
starta (Emberiza pusilla) sužieduota Viljandžio aps., o dar
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viena 10-26 matyta Ruhnu saloje. 10-14 Jervos aps. stebėta
šalminė antis (Netta rufina). Spalį Estijoje tris kartus stebėtos rudakaklės berniklės (Branta ruficollis), o 10-16 Põõsaspea praskrido hrota porūšio paprastoji berniklė (Branta
bernicla hrota). Išskirtinė diena Põõsaspea kyšulyje buvo
10-23, kai čia stebėta sibirinė nuodėgulė (Melanitta stejnegeri) [11], skiauterėtoji gaga (Somateria spectabilis), ledinis (Gavia immer) [10] ir geltonsnapis narai (Gavia adamsii), plokščiasnapis plaukikas (Phalaropus fulicarius) ir du
tripirščiai kirai (Rissa tridactyla).Tą pačią dieną dar vienas
plaukikas stebėtas Ruhnu saloje, o tripirščiai kirai dar matyti 10-24 Põõsaspea ir Hyjumoje. 11-10 Valgos aps. aptiktas
pirmasis Estijoje gelsvakrūtis bėgikas (Calidris subruficollis) [1]. Spalio ir lapkričio mėnesiais Estijoje stebėta raibųjų
pelėdų (Surnia ulula) invazija, aptikta 18 paukščių.
LATVIJA
Pajūryje ties Ryga 09-02 stebėtas juodagalvis kiras
(Ichthyaetus melanocephalus). 09-26 Jūrmaloje nufotografuotas pirmasis Latvijoje laibasnapis bėgikas (Calidris
tenuirostris) [1]. Po vieną mėlynuodegę (Tarsiger cyanurus) sužieduota 09-04 Gulbenės sav. ir 10-04 Papėje, o 10-22
dar viena matyta Garkalnėje [5-7]. Nuo rugsėjo antros pusės
iki lapkričio pradžios Latvijoje sužieduotos šešios sibirinės
pilkosios pečialindos (Phylloscopus collybita tristis). 09-22
Birzgalėje sugauta šiaurinė starta (Emberiza rustica) [8].
10-02 Kanierio ežere stebėtos keturios šalminės antys (Netta rufina). Dvi mažosios startos (Emberiza pusilla) 10-05
sugautos Salacgryvos sav., o dar viena 10-16 Papėje [4-6].
Nycos sav. 10-09 nufotografuota pirmoji Latvijoje sibirinė
juodagalvė kiauliukė (Saxicola maurus) [1]. 10-13 du sibiriniai erškėtžvirbliai (Prunella montanella) sužieduoti
Salacgryvos sav., o 10-14 vienas sužieduotas Birzgalėje [1012]. Šiaurinis padūkėlis (Morus bassanus) 10-14 praskrido
jūroje ties Pape [5]. 10-16 Liepojoje aptiktas pirmasis Latvijoje identifikuotas islandinio porūšio paprastasis griciukas
(Limosa limosa islandica) [1]. Tą pačią diena Kolkoje stebėti trys margasparniai kryžiasnapiai (Loxia leucoptera),
o praskrendančių pušinių kryžiasnapių (Loxia pytyopsittacus) būreliai Latvijos pajūryje šį rudenį identifikuoti tris
kartus. Spalį pajūryje palyginti gausiai stebėti jūriniai bėgikai (Calidris maritima), 10-17 Liepojoje – net 30. 10-17
pajūryje Nycos sav. praskrido keturi tripirščiai kirai (Rissa
tridactyla), 10-23 Kolkoje – vienas. Nykštukinės pečialindos (Phylloscopus proregulus) aptiktos du kartus: 10-18 sužieduota Papėje, 10-24 matyta Rygoje. 10-19 Papėje sugauta
ir geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). Tą
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pačią dieną prie Liepojos ežero stebėtas raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos) [9]. 11-06 Salacgryvos sav. matytas plokščiasnapis plaukikas (Phalaropus fulicarius) [18],
o jūroje, Paviluostos sav., praskrido geltonsnapis naras
(Gavia adamsii) [9]. Lapkričio pradžioje į Liepoją žiemoti
tradiciškai sugrįžo vandeninis kalviukas (Anthus spinoletta). Spalio ir lapkričio mėnesiais Šiaurės ir Vakarų Latvijoje
stebėtos trys raibosios pelėdos (Surnia ulula).
LENKIJA
09-25 Opolės vaivadijoje matytas ibiškasis garnys
(Bubulcus ibis), dar vienas paukštis 11-23 stebėtas Silezijos
vaivadijoje. 11-22 Merwie ež. pirmą kartą Lenkijoje aptiktas Ramiojo vandenyno juodakaklis naras (LT pavadinimas) (Gavia pacifica). Jis čia buvo stebimas keletą dienų.
Visą rudenį Wulpińskie ež. stebimas žieduotasnapis kiras
(Larus delawarensis), 09-03–09-11 net keturiose Lenkijos
vietose stebėti taurusis sakalas (Falco cherrug); 09-12
Žemutinės Silezijos vaivadijoje nufotografuotas dėmėtasis
krantinis tilvikas (Actitis macularius) [7]. 09-16 Dembkowicėse sugauta arktinė pečialinda (Phylloscopus borealis)
[3], 09-22–10-05 Helyje, Pajūrio Krynicoje, Dembkowicėse
registruotos 4 miškinės startos (Emberiza rustica) [36-39].
09-22 ir 10-15 dvi mažosios startos (Emberiza pusilla) aptiktos Helyje. 09-22 Helyje nufotografuota mėlynuodegė
(Tarsiger cyanurus) [21]. 09-24 Pajūrio Krynicoje ir Kąty
Rybackie nufotografuota pilkoji audronaša (Puffinus griseus) [20-21]. 09-24–11-14 aptiktos 4 rudosios pečialindos
(Phylloscopus fuscatus). 09-24 Pajūrio Krynicoje nufotografuota pilkoji audronaša (Puffinus griseus) [20]. 09-26
Brežģi nufotografuotas didysis trumpapirštis vieversys
(Calandrella brachydactyla) [20]. 10-07–11-13 trijose vietose buvos stebimos kirasnapės žuvėdros (Gelochelidon
nilotica). 10-20 – palšasis kūltupys (Oenanthe isabellina)
Helio pusiasalyje [6]. 10-15 Helio pusiasalyje nufotografuota sajaninė pečialinda (Phylloscopus humei) [5]. 10-23 –
11-15 Mažosios Lenkijos vaivadijoje stebėta stepinė pempė
(Vanellus gregarius). 10-23 Stažavoje ir 10-29 Gurkose matyta baltagalvė stačiauodegė antis (Oxyura leucocephala)
[21-22]. 11-02 Kuzniza – amerikinė juodoji antis (Melanita americana) [16]. 11-11 Walewice nufotografuotas tundrinis sėjikas (Pluvialis fulva) [11]. 11-11 Żnińskie Duże
ežere – žiedasnapė antis (Aythya collaris) [14].
SUOMIJA
Rudoji medšarkė (Lanius cristatus) 09-09 nufotografuota Hannusranta [2], 10-14 ties Viikki [3]; pavėluotomis
žiniomis 07-08 vienas paukštis nufotografuotas ties Konnunsuo [1]. 09-16 pirmametis šiaurinis padūkėlis (Morus bassanus) stebėtas praskrendantis pro Myrans [66]. 09-27 pietinė tošinukė (Hippolais rama) sužieduota Lågskär B.O.
[3]. Gelsvakrūtis bėgikas (Tryngites subruficollis) 10-02
stebėtas ties Konnunsuo [38]. Kanadinė gervė (Grus canadensis) nufotografuota 10-05 ties Jokisilta ir ten laikėsi iki
12 d. [3]. Trys skeltauodegiai kirai (Xema sabini) stebėti
Suomijoje – 10-07 ties Säppi B.O. [18], Fäboda [19], Siipyy
[20], dar vienas 11-01 ties Suomatka [21]. Palšasis kūltupys (Oenanthe isabellina) 10-13 nufotografuotas ties Rusko
[46], 11-09 ties Vuosaari [47]. Margasis kūltupys (Oenanthe pleschanka) 10-18 nufotografuotas ties Pitkäkari [56],
11-03 ties Ravirata [57]. 10-19 juodagurklis erškėtžvirblis (Prunella atrogularis) nufotografuotas ties Utö 14].
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Dūminės raudonuodegės (Phoenicurus ochruros phoenicuroides) patinas 11-01 sužieduotas Jurmo B.O. [4]. Sajaninė pečialinda (Phylloscopus humei) 11-03 nufotografuota
ties Ryydynpohja [99], 11-06 sužieduota Halias B.O. [100].
Sidabrinė alka (Synthliboramphus antiquus) 11-09 nufotografuota ties Porkkala [1]. Ibiškasis garnys (Bubulcus
ibis) 11-12 nufotografuotas Parkkila [8].
ŠVEDIJA
Ilgasnapis dumblius (Limnodromus scolopaceus)
09-12 stebėtas ties Frugården [30]. Storkulnis (Burhinus
oedicnemus) 09-18 nufotografuotas ties Klintehamn [75].
09-26 palšasis kūltupys (Oenanthe isabellina) nufotografuotas ties Bungenäs [28]. Kalninė pečialinda (Phylloscopus sindianus) 09-29 sužieduota Bingsmarken [1].
Baltapilvis alpinis čiurlys (Apus melba) 10-04 stebėta
Vaggerryd [50]. Margasis kūltupys (Oenanthe pleschanka) 10-15 stebėtas ties Skoge [52]. Storasnapis narūnėlis
(Uria lomvia) 10-22 fotografuotas Hallavara [41], dar vienas ties Strandlyckan [42], o po 3 individus stebėta 11-06
ties Västra Götalands ir 11-07 ties Skåne. 10-30 rudoji
medšarkė (Lanius cristatus) nufotografuota ties Nabbelund [3], o ties Kroksätern nufotografuota palšoji medšarkė (Lanius isabellinus) [43]. Godlevskio kalviukas (Anthus godlewskii) 10-31 stebėtas ties Landsort [22]. 11-03
ties Måseskär nufotografuotas baltapilvis padūkėlis (Sula
leucogaster) [1], o ties Marbäck nufotografuotas dykuminis kūltupys (Oenanthe deserti) [63]. Geltonasis kūdrinis garnys (Ardeola ralloides) 11-08 nufotografuotas ties
Ledskårsområdet [21]. Sibirinė raudongurklė (Luscinia
calliope) 11-15 nufotografuota ties Vargön [2].
VAKARŲ PALEARKTIKA
2021 m. rudenį Vakarų palearktikos šalių paukščių sarašus papildė naujos rūšys: Bulgarijoje 09-06 aptiktas laibasnapis bėgikas (Calidris tenuirostris). Šveicarijoje 09-13
stebėtas nepalinis erelis (Aquila nipalensis), Islandijoje 0925 – pensilvaninis krūminukas (Dendroica pensylvanica),
Italijoje 09-27 – aliaskinis bėgikas (Calidris mauri), Turkijoje 10-10 – juodbaltė kiauliukė (Saxicola caprata) ir 1019 – rytinis perkūno oželis (Gallinago stenura), Olandijoje
10-20 matyta blyškioji tošinukė (Hippolais pallida), Belgijoje 10-31 – paprastoji sultonvištė (Porphyrio porphyrio).
Norvegijoje 11-02 nufotografuota paprastoji prerinė žvirbliastartė (Passerculus sandwichensis), Rumunijoje 11-02
sugautas ir sužieduotas sibirinis erškėtžvirblis (Prunella
montanella), Danijoje 11-03 sužieduotas trumpasnapis
strazdas vienišius (Catharus guttatus), Ispanijoje 11-08
aptikta baltoji pelėda (Bubo scandiaca), Izraelyje 10-31 –
žilagalvė starta (Emberiza spodocephala), o 11-03 – rudoji
starta (Emberiza rutila). Maroke 11-13 nufotografuota pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus), Azoruose aptiktas
čiulbantysis vireonas (Vireo gilvus), Žaliajame Kyšulyje
(Cape Verde) 09-04 stebėta paprastoji tošinukė (Hippolais
icterina) ir 10-16 – paukštvanagis (Accipiter nisus).
Taip pat naujos rūšys, kurios buvo paminėtos anksčiau:
Baltarusijoje – mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus) ir storasnapė pečialinda (Phylloscopus schwarzii), Švedijoje 11-03
nufotografuotas baltapilvis padūkėlis (Sula leuogaster) ir
Suomijoje 11-09 – sidabrinė alka (Synthliboramphus antiquus). 10-09 Latvijoje stebėta sibirinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola maura).
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ŽUVININKAI IŠSIPERĖJO DIRBTINIAME LIZDE

© Marija Jankauskienė

Pagaliau ir Žemaitijos nacionaliniame parke peri žuvininkai!
Marija JANKAUSKIENĖ
Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) iniciatyva,
sutarus su Žemaitijos nacionalinio parko specialistais, 2020 m. pavasarį Ilgio botaniniame zoologiniame draustinyje ornitologai aukštalipiai Darius Musteikis bei Egidijus Adomaitis, arboristas Tautvydas
Kuodys ir pagalbinis darbuotojas Skaidrius Juška
senos pušies viršūnėje, nupjovę ją maždaug 27 m
aukštyje, įrengė dirbtinį lizdą žuvininkams. Įrengta
lizdo platforma tokia stipri, kad ant jos stovėjo ir
patys ornitologai, fotografuodami apylinkes. Praėjusiais metais žuvininkai lizdo neužėmė. O koks buvo
džiaugsmas, kai šiemet žuvininkai apsigyveno specialiai jiems įrengtame lizde ir išaugino mažiausiai
du jauniklius.
Ornitologas Darius Musteikis pasakojo, kad
šiemet į minėtą lizdą žieduoti jauniklių nelipo dėl
šių priežasčių: tai pirmas žinomas užimtas žuvininkų lizdas Žemaitijoje ir pirmi perėjimo metai,
todėl nesinorėjo šių retų paukščių trikdyti. Be to,
labai karšta liepos pirmoji pusė, kai žieduojami
jaunikliai, galėjo jiems pakenkti, sutrikdyti jų temperatūrą bei normalų maitinimą. Netoliese gyvenantys Zina ir Bronius Jokšai visa vasarą girdėjo
džiugius žuvininkų klykavimus, fotografavo virš
sodybos skraidančius retus saugomus paukščius.
Apsilankiusi prie lizdavietės rugpjūčio 9 dieną, ne2021 • 4

bemačiau ir nebegirdėjau žuvininkų. Matyt, jie pasitraukė prie vandens telkinių, kur moko jauniklius
savarankiškai maitintis.
Dar vienas dirbtinis lizdas žuvininkams 2019 m.
įrengtas Paburgės kraštovaizdžio draustinyje. Šiemet jis buvo lankytas, matyti kelios įdėtos šakos,
bet jame neperėta. Tikimės, kad šie visoje Europoje
nykstantys paukščiai apsigyvens ir antrajame lizde,
kurį, kaip ir užimtąjį, panaudodama tikslines UAB
„Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ paramos lėšas, įrengė Lietuvos ornitologų draugija.
Žuvininkai yra labai reti paukščiai, manoma, kad
jų Lietuvoje gyvena apie 30–40 porų. Rūšis įrašyta
į ES Paukščių direktyvos I priedą ir į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvininkų apsaugai skirti Aukštaitijos
nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų miškai. Pagal Miško kirtimo taisykles 200 metrų spinduliu apie
lizdavietę draudžiami pagrindiniai ir kraštovaizdžio
formavimo miškų kirtimai. Žuvininkai prieraišūs prie
pasirinktos lizdavietės, tame pačiame lizde gali gyventi daug metų. Lizdą krauna iš sausų šakų, gūžtai
naudoja samanas, sausą žolę ar žievę. Subręsta ir gali
perėti trečiais gyvenimo metais. Kadangi žuvininkai
įsikūrė Ilgio botaniniame-zoologiniame draustinyje,
jiems trikdžių perėti beveik nėra, svarbu lizdo teritorijoje nesilankyti nuo balandžio vidurio iki rugpjūčio
pradžios. Be to, žuvininkai vengia jūrinių erelių kaimynystės, nes šie yra žymiai už juos didesni.
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Skiauterėtoji žakana (Irediparra gallinacea) neša savo jauniklius

TĖVYSTĖS RŪPESČIAI
Vidmantas ADOMONIS (parengta pagal Davido Attenborougho knygą „The Life of Birds“)
Kartais kiaušiniai tarp savęs šnekučiuojasi.
Ant žemės perinčių paukščių, tokių kaip putpelės,
kiaušiniai, jaukiai gulintys pakrūmėje paslėptame
lizde, artinantis skilimo laikui ima skleisti garsus –
savotišką spragsėjimą. Kiaušinio viduje tūnantis
paukščiukas įkiša snapą į bukajame kiaušinio gale
tarp vidinės ir išorinės kevalo plėvelių esančią oro
kamerą, pirmą kartą įkvepia oro ir ima kvėpuoti. Jis
spragsi labai dideliu dažniu – daugiau nei šimtą kartų
per sekundę, ir šiuos garsus girdi kiti to paties lizdo
kiaušiniuose, – o jų gali būti koks tuzinas, – esantys
paukščiukai. Labiau išsivystę paukšteliai, kuriems
netrukus ateis laikas išskilti, sulėtina savo vystymosi
tempą. Jie pradeda spragsėti žymiai lėčiau – šešiasdešimt kartų per sekundę ar dar lėčiau, ir šie garsai
turi stimuliuojantį efektą kitiems paukščiukams – jų
vystymasis paspartėja. Taip dėtyje cirkuliuojanti informacija sinchronizuoja visų kiaušinių vystymąsi,
ir, nors putpelės patelė kiaušinius dėjo dvi savaites,
padėdama po vieną kas 24 valandas, visi paukščiukai
prasikala vienu metu. Tai turi lemiamos reikšmės jų
tolesniam išgyvenimui.
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Lizdas, nors ir gerai paslėptas, laikui bėgant darosi vis geriau pastebimas. Patelės vaikščiojimas iš
lizdo pirmyn ir atgal aplinkinėje augmenijoje gali
palikti vos įžiūrimą takelį. Jauniklių atsiradimą lydintis bruzdesys, boluojantys tušti kiaušinių kevalai,
nors ir nedelsiant pašalinami rūpestingos mamos,
neišvengiamai gali patraukti akylo plėšrūno dėmesį.
Jei jauniklių išsiritimas tęstųsi daug dienų, pavojus
grėstų visai dėčiai. Taigi daug naudingiau, kai jaunikliai prasikala kartu, o tėvai visą šeimyną išveda kuo
toliau iš nesaugiu tapusio lizdo.
Ištrūkti iš kiaušinio kevalo gniaužtų nėra lengva.
Kiaušinyje įkalinto paukščiuko snapas, tik ką susiformavęs ir dar minkštas, nėra pakankamai stiprus,
kad savininkas jį galėtų panaudoti kaip kaltą. Be to,
kiaušinyje taip ankšta, jog paukščiukas neturi galimybės kirsti atsivėdėjęs. Visa, ką jis gali padaryti,
tai stipriai spausti vidinę kevalo pusę. Kad spaudimas būtų sukoncentruotas į vieną nedidelį plotelį,
paukštelio snapas turi mažytį baltą spygliuką, vadinamąjį kiaušininį dantuką. Kartais jis yra snapo gale,
bet dažniausiai – ant antsnapio, kiek tolėliau nuo jo
2021 • 4

ornitologo užrašai

Paprastoji putpelė (Coturnix coturnix) su dėtimi
galiuko. Paukštelio sprande yra ir specialus raumuo,
dėl kurio riesdamas galvą atgal jis šiuo dantuku iš
visų jėgų spaudžia kiaušinio lukštą. Tuo pat metu jis
kartkartėmis konvulsyviai pasispiria kojomis. Iš pradžių lukštas įtrūksta, galiausiai dūžta, ir paukštelis
išsikepurnėja į laisvę.
Putpelių, kaip ir visų ant žemės perinčių paukščių, kiaušiniai turi didžiulį trynį, ir šios gausios
maisto atsargos leidžia paukšteliui dar esant kiaušinyje visiškai išsivystyti. Kad tam pakaktų laiko,
suaugę paukščiai kiaušinius peri itin ilgai. Taigi
tik ką išsiritę jaunikliai, dar netvirtai besilaikantys
ant kojų, toli gražu nėra bejėgiai. Jie mato, jų kūną

dengia pūkučiai, kurie vos išdžiūvę jau šildo, o netrukus išsivysto ir jų pačių gebėjimas kontroliuoti
savo kūno temperatūrą. Paukšteliai dar neturi nei
krūtinės raumenų, reikalingų plasnoti sparnais, nei
plasnojamųjų plunksnų, tad kol kas skraidyti negali. Tačiau jų kojos yra pakankamai stiprios ir raumeningos, kad jaunikliai galėtų bėgioti. Jų mažyčiuose skrandukuose dar yra likęs nemažas kiekis
trynio, kai kurių rūšių paukščių – iki trečdalio tik
ką padėtame kiaušinyje buvusio trynio, ir to jiems
pakanka, kad išgyventų bent keletą dienų. (Tai paaiškina, kodėl naminių vištų vienadieniai viščiukai
gali būti transportuojami ir dėžėse ištverti ilgas
keliones nelesinti.) Praėjus maždaug valandai po
pirmųjų kiaušinių išskilimo, visa putpelės jauniklių
vada jau gali palikti lizdą ir, vedama savo mamos,
traukti ieškoti maisto.
Nors ant žemės perinčių paukščių jaunikliai yra
gana savarankiški, jiems vis dar reikia apsaugos,
kad nesušaltų lyjant ar neperkaistų saulėje, tad esant
reikalui tėvai ir toliau jais rūpinasi – priglaudžia po
sparnais ir savo kūno šiluma juos sušildo – panašiai,
kaip šildydavo kiaušinius. Kilus pavojui, tėvai balsu
įspėja paukščiukus, ir šie arba sustingsta kas kur ir
tūno nejudėdami, arba skuodžia slėptis į saugią vietą – po tėvų sparnais.
Putpelės patelė, kaip ir višta, padeda savo mažiesiems susirasti lesalo kapstydama kojomis žemę – suradusi kokį nors trupinį, padeda jį prieš vieną iš savo
jauniklių ir parodo snapu. Panašiai elgiasi stručiai ir

Afrikinės žakanos (Actophilornis africanus) jauniklis
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dauguma fazanų. Gervių ir guanų jaunikliai yra šiek
tiek mažiau savarankiški ir turi būti maitinami, todėl
jų motinos paduoda kąsnelius tiesiai į snapą. Tačiau
tik ką išsiritę kiviai ir dauguma tilvikinių paukščių
jauniklių sugeba susirasti maisto be jokios pagalbos.
Šiaip ar taip, visi ant žemės perinčių paukščių jaunikliai netrukus išmoksta maitintis patys.
Vandens paukščiai su savo šeimomis taip pat
palieka lizdus kiek įmanoma greičiau. Žakanos susirenka ką tik išsiritusius mažylius nuo didelių plūduriuojančių vandens augalų lapų, kurie jiems atstoja
lizdus, pasikiša po sparnais ir, iš šonų tabaluojant
jų mažytėms kojelėms, nužingsniuoja per plūdrus
ieškoti vietos, kur būtų pakankamai gausu vabzdžių
mažiesiems maitintis. Kragai, kurie taip pat peri plūduriuojančiuose lizduose, savo jaunikliams suteikia
oresnę transporto priemonę. Šie užsiropščia ant vieno iš tėvų nugaros. Jiems sulipus į šį „laivą“, suaugęs
paukštis truputį kilsteli sparnus, kad mažyliai neiškristų, ir, šiems smalsiai dairantis į šalis, nuplaukia
per ežerą. Savo keleivius suaugęs kragas maitina, vis į
juos atsigręždamas su kokiu nors skanėstu snape. Bet
tai, ką jie gauna pirmiausia, nėra maistas. Tai mažos
plunksnelės, kurias suaugęs kragas renka nuo vandens
paviršiaus arba peša iš savo paties krūtinės. Kiekvienas mažylis praryja jų gana nemažai. Plunksnos yra
nevirškinamos, bet vis dėlto labai reikalingos. Jos
susikaupia paukštelio skrandyje. Dalis jų į žarnyną
atsiveriančioje skrandžio angoje suformuoja suveltą gumulą. Tas gumulas apsaugo, kad aštrios žuvies
ašakos ar nevirškinamos vabzdžių, kuriuos kragiukai
netrukus pradės lesti, dalys neišeitų iš skrandžio ir
nepažeistų švelnių žarnų sienelių. Kitos plunksnelės
skrandyje sukimba į gniutulėlius, į kuriuos ašakos įsivelia ir lieka juose įstrigusios, kol skrandžio rūgštys
jas palaipsniui ištirpina. Įprotį ryti plunksnas kragų
jaunikliai turės visą gyvenimą, bet ši apsaugos priemonė yra ypač svarbi ankstyvame amžiuje.

Amerikinė skiautėtapirštė (Heliornis fulica )
34 Paukščiai

Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) su jaunikliais

Amerikinė skiautėtapirštė, paukštis, išoriškai
šiek tiek panašus į kragus, savo mažuosius gabena
pačiu neįprasčiausiu paukščių pasaulyje būdu. Po
sparnais abiejuose šonuose patinas turi odos sterbles,
savotiškai panašias į balnakrepšius. Du skiautėtapirštės jaunikliai išsirita stebėtinai ankstyvoje stadijoje, vos po dešimties vienuolikos dienų inkubacijos,
ir yra taip menkai išsivystę, kad, skirtingai nei kitų
vandens paukščių jaunikliai, yra akli ir beveik pliki.
Niekas tiksliai nežino, kaip šie mažyčiai bejėgiai padarėliai atsiduria patino sterblėse, po vieną abiejuose
šonuose. Su tokiais keleiviais patinas gali net skristi.
Joks kitas paukštis negali nešti savo jauniklių oru.
Ančiukai ir žąsiukai yra dar savarankiškesni
negu fazanų ar putpelių jaunikliai. Grenlandijoje
baltaskruostės berniklės peri ant atokiau nuo jūros
stūksančių uolų skardžių, kur jos jaučiasi saugios
nuo lapių. Išsiritus jaunikliams, tėvai skrenda žemyn
ir iš uolų papėdės šaukia savo atžalas. Šie slydinėdami ir kūlvirsčia versdamiesi tarp riedulių, kartais
krisdami nuo statmenų uolų, tarsi per stebuklą nusigauna į apačią ir nukuldena paskui tėvus link arčiausiai esančio vandens. Vaizdas, kaip sraujyminės
anties jaunikliai palieka šalia Andų aukštikalnių upių
esančius lizdus, yra toks stulbinamas, kad atrodo, jog
tai, ką jie daro, yra tikra savižudybė. Mažyčiai pūkų
gumulėliai metasi žemyn ir neria tiesiai į sraunius
vandenis. Akimirksniu jie išneria tarsi išsviesti iš
vandens ir ima mažomis plėvėtomis kojelėmis energingai irtis. Vandeniui nepralaidūs pūkai juos daro
beveik neskęstančius. Kažkokiu stebuklingu būdu
ančiukams pavyksta išsilaikyti, kad stipri upės srovė
nenuneštų jų žemyn. Jie yra tokie lengvi, kad laikosi
ant vandens srauto suplaktų putų lyg ant plausto. Išnaudodami vandens verpetus, glausdamiesi už didelių akmenų susidarančiuose sūkuriuose, jie vienaip
ar kitaip sugeba išlikti ribotoje upės atkarpoje, kuri
yra jų tėvų teritorija.

2021 • 4

ornitologo užrašai

Tokie savarankiški jaunikliai turi gebėti beveik
iškart atpažinti, kas yra valgoma, o kas ne. Tačiau jie
negali apsiginti, tad motina turi atidžiai juos stebėti,
kad esant reikalui galėtų apginti nuo plėšrūnų. Todėl
labai svarbu, kad jaunikliai būtų kiek įmanoma arčiau
motinos ir šaukiami tuoj pat grįžtų prie jos. Šis ryšys
susiformuoja labai anksti ir negrįžtamai, jis gali tęstis visą jų gyvenimą. Gali būti, kad jis užsimezga dar
prieš išskylant iš kiaušinio: kiaušinyje esantis embrionas neabejotinai girdi išorinio pasaulio garsus, todėl
tikėtina, jog dar prieš išsirisdamas jis įsimena išskirtinį savo motinos balsą. Tik ką išsiritę ančiukai ir žąsiukai labai greitai – per keletą valandų ir tikrai ne ilgiau
kaip per keletą dienų – pradeda atpažinti savo tėvus
pagal išvaizdą ir balsą. Šis vaizdas ir balsas jų atmintyje išlieka visam gyvenimui, ir ateityje tai turi įtakos
jiems renkantis partnerį.
Ryšio tvirtumas išbandomas tuojau pat. Tėvai, ilgą
laiką perėję ir saugoję kiaušinius, yra išalkę ir nori kuo
greičiau pasiekti vietas, kur galėtų pasimaitinti. Taigi
jie išsirengia į kelionę, kuri gali būti ir labai tolima.
Kadangi jaunikliai dar negali skraidyti, kelią neišvengiamai tenka įveikti pėsčiomis. Mažieji seka paskui
savo tėvus vedami jų balso ir kojų vaizdo. Urvinės
antys, perinčios apleistuose triušių urvuose ar medžių
drevėse, ryžtingai nukrypuoja prie artimiausio vandens telkinio, kuriame galėtų rasti maisto. Čia jos ima
būriuotis. Renkantis vis daugiau ir daugiau šeimų, susidaro didelis pulkas. Jaunikliai dar yra pažeidžiami –
juos taikosi pastverti iš oro puldinėjantys kirai. Mažylius saugančios suaugusios antys įnirtingai ginasi ir iš
visų jėgų veja juos šalin. Tai jos daro taip narsiai, kad
vienas ar du suaugę paukščiai sugeba apginti visą didelį tuntą jauniklių. Kai suaugusiųjų atsiranda daugiau,
antys, visą dieną ar ilgiau budėjusios „vaikų darželyje“, gali pasitraukti į tolimesnius vandenis maitintis.

Sraujyminių ančių (Merganetta armata) pora su jaunikliu
prie sraunios Andų kalnų upės

Taip saugomi urvinių ančių jaunikliai maistu sugeba pasirūpinti patys. Žuvėdrų, flamingų ir karališkųjų pingvinų jaunikliai, kurie taip pat paliekami „vaikų
darželiuose“, to negali. Todėl šių paukščių tėvai turi reguliariai sugrįžti ir juos pamaitinti, o tada jauniklių įsimintas jų tėvų balsas įgyja gyvybiškai svarbaus garso
reikšmę. Žmogaus ausiai atrodo neįmanomas dalykas
karališkųjų pingvinų kolonijos sumišusių balsų klegesyje išskirti vieno konkretaus paukščio balsą. Vis dėlto
yra nenuginčijamai įrodyta, atliekant eksperimentus
su žymėtais jaunikliais ir suaugėliais, kad ir tėvas ar
motina bet jų jauniklis nesunkiai atpažįsta vieni kitus.
Tai, žinoma, netrukdo jaunam pingvinui išbandyti
laimės. Suaugusį pingviną, su pilnu gūžiu grįžtantį į
„vaikų darželį“, apipuola minia žūtbūtinai prašančių
maisto jauniklių, kurie, klykdami ir baksnodami snapais, bando įtikinti suaugusįjį atryti keletą žuvų. Bet
suaugęs pingvinas pažįsta savo atžalą ir beveik visada
sugeba paduoti maistą tam, kam jis priklauso.

Urvinių ančių (Tadorna tadorna) „vaikų darželis“
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Stručių (Struthio camelus) pora vedžioja būrį jauniklių,
kurie yra nebūtinai yra jų pačių atžalos

Stručių jaunikliai suaugusiųjų taip pat auginami
grupėse, bet dėl visai kitų priežasčių. Atrodo, kad
suaugėliai noriai imasi atsakomybės juos prižiūrėti. Susitikus dviem stručių poroms, vedžiojančioms
savo vadas po kokį tuziną jauniklių, dažnai įvyksta
konfliktas. Kiekviena pora stengiasi nuvyti kitą, o
nugalėtojams išaiškėjus, šie perima pralaimėjusios
poros jauniklius ir prijungia prie saviškių būrio. Per
perėjimo sezoną tai gali įvykti ne vieną kartą, todėl
ypač energinga ir ryžtingai nusiteikusi pora galų
gale gali vedžioti didžiulį, iki kelių šimtų jauniklių,
pulką. Skirtingų šeimų jaunikliai gali būti skirtingo
amžiaus, tad nepaisant to, kad tos poros dėtis išskilo
beveik vienu metu, tokiame dideliame jos ganomame
pulke gali būti labai skirtingo amžiaus ir dydžio jauniklių. Toks stručių elgesys yra naudingas tikriesiems
juos saugančios poros jaunikliams: jie yra saugesni,
kai juos supa kiti jaunikliai, negu būdami vien tik su
savo tėvais.
Iš visų ant žemės perinčių paukščių patys savarankiškiausi yra didžiakojinių paukščių jaunikliai.
Jų inkubacijos laikas yra ypač ilgas – nuo šešiasdešimties iki aštuoniasdešimties dienų. Kaupe įkastam
kiaušiniui nėra reikalo būti tiek mechaniškai tvirtam,
kad atlaikytų vartymą ir perinčio paukščio svorį, kaip
tai atlaiko lizdinių paukščių kiaušiniai. Todėl jo lukštas yra vienas iš ploniausių, ir iš kiaušinio besiritantis
paukštelis jį pralaužia be didelių pastangų. Ir iš tikro,
nors trejetą savaičių prieš paukšteliui išskylant ant jo
snapo pradedantis vystytis mažytis kiaušininis dantukas, jis yra visai nereikalingas ir netrukus nunyksta
taip ir nepanaudotas. Didžiakojinių jauniklis yra vienintelis paukštis, sugebantis pralaužti kiaušinio lukštą
be šio įnagio. Tačiau paskui jo laukia itin varginantis
uždavinys. Virš jo slūgso koks pusmetris žemių ir puvenų. Gulėdamas ant nugaros jis didžiulėmis kojomis
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gremžia gruntą, kūprindamasis bei muistydamasis
bruka iškapstytą žemę po savimi ir taip iš lėto juda
link paviršiaus. Trumpi įnirtingos veiklos protrūkiai
mainosi su ilgomis poilsio pauzėmis jėgoms atgauti.
Energiją visai šiai veiklai paukštelis gauna iš skrandyje esančių didžiulio trynio likučių. Kasimasis iki
paviršiaus gali užtrukti keletą dienų, bet kai galų gale
jis ten atsiduria, jau yra visiškai savarankiškas individas – visai apsiplunksnavęs, o plunksnos yra taip
išsivysčiusios, kad paukštelis gali tuojau pat skristi.
Medžiuose ir uoksuose perintiems paukščiams
nėra reikalo palikti lizdus taip skubiai, kaip paukščiams, dedantiems kiaušinius lizduose ant žemės, nes
jų jaunikliai yra kur kas geriau apsaugoti. Dėl šios
priežasties savo jauniklius tėvai gali auginti kitaip.
Jų jaunikliai iš kiaušinių išsirita daug ankstyvesnėje
vystymosi stadijoje. Jie būna pliki ir akli, dar nepastovi ant savo silpnų, menkai išsivysčiusių kojelių.
Faktiškai jie apskritai vargiai panašūs į paukščius,
greičiau į kažkokius vikšrus. Labiausiai išsivystę jų
organai yra žarnynas, skilvis ir kepenys, nes dabar jų

Štai taip australinio didžiakojo (Alectura lathami)
jauniklis vaduojasi iš požeminio „kalėjimo“

Didžiagalvės vištos (Macrocephalon maleo) jauniklis
išsikasa iš po vulkaninio smėlio
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prioritetas – ryti ir virškinti maistą. Anksti išskylančių paukščių kiaušinių trynys nėra didelis – ir iš tik
ro, tokių paukščių jauniklių skrandžiuose, lyginant su
anksti lizdus paliekančiais jaunikliais, šioje stadijoje
yra likę labai mažai trynio. Tačiau dabar maistą tėvai
jiems turi tiekti tiesiogiai, ir jie auga daug greičiau nei
savarankiški žeme lakstantys jaunikliai.
Kai kurie suaugę paukščiai savo atžalas maitina
specialiu pusiau apvirškintu maistu. Pelikanai juos
šeria mase, panašia į žuvienę, o audronašos savo prarytą planktoną ir smulkias žuveles paverčia aliejingu
skysčiu ir jį atryja savo mažyliams. Karvelių gūžyje
gaminasi ypatingas sekretas, kuriame gausu baltymų
ir riebalų, žinomas kaip „karvelių pienas“. Skirtingai nei žinduolių pienas, jis gaminasi tiek patelės,
tiek patino organizme. Vis dėlto dauguma paukščių
savo jauniklius maitina tuo pačiu lesalu, kurį lesa
patys, tik atitinkamai mažesniais kiekiais, nors tie
paukščiai, kurių racionas yra mišrus, pasirūpina, kad
mažųjų maiste būtų daugiau baltymų, tokių svarbių
augančiam organizmui.
Mažyliai vis prašo maisto. Sidabrinio kiro jaunikliai, tupintys ant žemės lizdą jiems atstojančioje
įduboje, savo snapus tiesia į raudoną dėmę ant tėvų
snapo. Net maži, dar nepraregėję strazdžiukai, vos pajutę menkiausią virptelėjimą, kuris galėtų reikšti, jog
į lizdą grįžo vienas iš tėvų nešinas maistu, ištiesia kakliukus, užverčia galvas į viršų ir išsižioja. Šioje vys-

tymosi stadijoje paukštelių žiotys yra ryškiai geltonos,
o jų kampai paburkę – akivaizdus ženklas tėvams, kur
turi būti dedamas atneštas maistas. Žiočių kampai yra
nepaprastai jautrūs, tad jei dėl kokios nors priežasties
paukštelis nesižioja, net ir švelniausias prisilietimas
prie žiočių kampo sužadina jo aktyvumą – paukštelis
pakelia galvą ir plačiai atveria snapą. Toks signalas
yra ypač svarbus giliuose uoksuose perintiems paukščiams. Būtent toks paukštis yra Guldo amadina. Šios
rūšies paukščiai yra patys spalvingiausi savo šeimoje,
tad, reikia manyti, spalvos jiems ypač daug reiškia.
Jų jaunikliai tuo ir naudojasi. Jų žiočių kampuose yra
opalescuojančios žalios ir mėlynos spalvos gumbeliai,
kurie taip efektyviai atspindi į uokso gilumą prasiskverbiančią šviesą, jog atrodo, tarsi švytėtų.
Tačiau spalvingos žiotys suaugusiems paukščiams ne vien tik nurodo alkanų jauniklių buvimo
vietą, bet ir sako kai ką daugiau. Pagal jų spalvą tėvai gali nustatyti, kurie vados jaunikliai buvo tik ką
pamaitinti, o kurie dar yra alkani. Čivylio jauniklių
žiotys yra raudonos; tokią spalvą nulemia gausios
burnos ertmės poodinės kraujagyslės. Sotaus jauniklio žiotys yra blyškesnės, nes didelė dalis kraujo iš
žiočių suplūsta į skrandį – čia jis reikalingas maistui virškinti. Taigi alkaniausių paukščiukų žiotys yra
raudoniausios. Eksperimentais nustatyta, kad suaugę
paukščiai pagal šį spalvos skirtumą sprendžia, kuriam iš vados jauniklių atėjo eilė gauti maisto.

Australinis pelikanas (Pelecanus conspicillatus) maitina jauniklį apvirškintu maistu
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Čivylis (Linaria cannabina) maitina savo jauniklius

Paprastasis laukys (Fulica atra) baudžia pernelyg godų
savo jauniklį

Amerikinis laukys (Fulica americana) maistu pirmiausia
aprūpina energingiausius mažylius
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Tokių paukščių, kurie, kaip gegutė, savo kiaušinius deda į kitų rūšių paukščių lizdus, jaunikliai
privalo atsižvelgti į šią signalinę sistemą, kad jiems
netektų badauti. Tik ką išsiritę Afrikos našlių jaunikliai, kurių motinos savo kiaušinius slapta primeta
astrildoms, jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kad yra
tikri įsibrovėliai: jų kūnas padengtas rausvai violetinės spalvos pūkais, o astrildų jaunikliai yra pliki ir
rožinės spalvos. Bet astrildų tėvai to niekada nepastebi. Vos vienam iš jų atskridus į lizdą, jaunikliai
juos pasitinka išsižioję, o tada jie visi atrodo faktiškai vienodai, mat našlės jauniklių burnos dėmės yra
labai panašios į astrildos jauniklių dėmes. Argentinoje gyvenančio rėksmingojo karvapaukščio mimikrija dar labiau išvystyta ir duoda jam dar daugiau
naudos. Šis paukštis savo kiaušinius palieka įvairių
rūšių paukščių, tarp jų ir kitų karvapaukščių rūšių,
kurioms nebūdingas lizdinis parazitizmas, lizduose.
Visų jo aukų jauniklių žiotys yra vienodai raudonos
spalvos. Tačiau rėksmingojo karvapaukščio jauniklių žiočių raudonumas yra daug intensyvesnis ir
toks būna visą laiką. Dėl to suaugę lizdo šeimininkai
juos maitina visada pirmiau nei savo nuosavos vados
jauniklius.
Čivyliai nepradeda perėti, kol nesudeda visos
dėties, todėl visi kiaušiniai išskyla beveik tuo pačiu
metu. Vėliau, kad mažieji būtų maitinami paeiliui, jų
tėvai pasikliauja jų žiočių spalva. Tačiau Australijos
papūgos rozelos susiduria su didesne problema. Jos
pradeda perėti vos tik padėjusios pirmąjį kiaušinį iš
penkių–septynių kiaušinių dėties, todėl kiaušiniai išskyla maždaug aštuonių dienų intervalu, ir jaunikliai
būna labai skirtingi: kartais vyriausias iš jų gali būti
penkiskart sunkesnis už jauniausią. Vis dėlto jų tėvai
savo atžaloms maistą dalija taip vienodai, kad, atėjus
laikui jaunikliams išskristi iš lizdo, visi jie yra beveik vienodo dydžio ir svorio.
Paprastasis laukys visus savo jauniklius taip
pat maitina vienodai. Jei kuris nors iš jų pasirodo
pernelyg godus – reikalauja maisto spiegdamas ir
braudamasis pro kitus, tą suaugęs laukys griežtai
nubaudžia – stveria ir stipriai papurto, kartais net panardina po vandeniu. Tai prasikaltėlį taip išgąsdina,
jog šis, tėvams toliau maitinant jo brolius ir seseris,
sprunka į nendryną. Daugelis iš ten taip ir nebegrįžta. Tai atsitinka taip dažnai, kad jauniklių skaičius
daugumoje paprastojo laukio vadų greitai sumažėja
nuo septynių iki trijų.
Kita laukių rūšis, amerikinis laukys, elgiasi visai kitaip. Jų jauniklių plikas viršugalvis yra ryškiai
raudonas, o abipus jo stirkso nuostabiai gražūs oranžinių pūkų kuokšteliai. Kaulydami maisto jie prieš
tėvus puikuojasi savo puošniomis galvelėmis ir kaip
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patrakę linksi jomis. Puošniausi jaunikliai maistą
gauna pirmiausia. Galimas daiktas, kad jie vadoje
yra stipriausi bei gyvybingiausi ir turi daugiausia
galimybių išgyventi. Todėl geriau maitinti juos tiek,
kiek tik jie nori, nei ribotus maisto išteklius dalyti
visiems po lygiai, bet po mažiau, kai dėl to galbūt
visi liktų pusalkaniai. Dėl tokio amerikinių laukių
elgesio jų šeimos taip pat greitai sumažėja. Beveik
trečdalis kasmet išsiritančių jauniklių žūva iš bado.
Tokią diferencijuoto maitinimo strategiją taiko ir
kelios kitos paukščių grupės. Daugiau ar mažiau tai
daro visi padūkėliai. Žydrakojis padūkėlis deda du
tris kiaušinius, kurie išskyla maždaug keturių dienų
intervalu, tad jaunikliai lizde būna labai nevienodo
dydžio. Tais metais, kai žuvies yra gausu, tėvai gali
išmaitinti visus tris, bet jei susigauti žuvies sunku,
jauniausias jauniklis vargiai begali konkuruoti su
vyresniaisiais. Šiems augant mažasis vis silpsta.
Galiausiai jis yra išstumiamas iš lizdo ir žūva. Tokia
sistema atrodo žiauri, tačiau dėdami kiaušinius padūkėliai negali numatyti, ar maždaug po mėnesio jūroje
bus pakankamai žuvies. Jei jie padės tik vieną kiaušinį, o pasirodys, kad žuvies daug, bus praleista puiki
proga išauginti gausesnę vadą. Antras ar trečias kiaušinis nėra per didelė kaina už galimybę padvigubinti
ar net patrigubinti poros atžalų skaičių per sezoną.
Dauguma plėšriųjų paukščių taip pat padeda
daugiau kiaušinių, nei gali išauginti jauniklių, maitindami pirmenybę teikia vyriausiajam ir leidžia jam
taip negailestingai skriausti jaunėlį, kad šis nugaišta. Paprastai nugalėtojas sulesa žuvusįjį, tad maisto

medžiagos, kurios buvo sunaudotos formuojant antrą kiaušinį, ir iš jo išsiritusiam jaunikliui supenėtas
lesalas nenueina veltui. Auksakuodis pingvinas demonstruoja keistą tokios elgsenos variantą. Jis taip
pat deda du kiaušinius, bet pirmas būna mažesnis
už antrą, išskyla vėliau ir jo išsiritęs jauniklis retai
kada išgyvena. Kodėl šiuo atveju jauniklio iš pirmojo kiaušinio likimas yra visiškai priešingas, nėra
žinoma. Gali būti, kad perėjimo sezono pradžioje,
kai auksakuodžių pingvinų kolonija dar tik kuriasi,
jų kiaušiniams ir jaunikliams gresia didžiausias pavojus. Tuo metu suaugę pingvinai tarpusavyje aršiai
kivirčijasi, todėl aplink koloniją besisukiojantiems
antarktiniams plėšikams lengva pagriebti kiaušinį
ar tik ką išsiritusį jauniklį. Ir iš tikro, auksakuodžiai
pingvinai praranda apie pusę pirmųjų dėties kiaušinių. Taigi sentimentų nepripažįstančiose natūralios
atrankos lenktynėse šiems lošėjams labiau verta didesnę sumą statyti už antrąjį ristūną.
Kitų paukščių jaunikliai, nesvarbu, kad išsirita
daugmaž vienu metu, kaunasi tarpusavyje dėl išlikimo. Malajinio bitininko jaunikliai tam tikslui turi
net specialų ginklą. Iš pradžių lizde gali būti net
septyniolika jauniklių. Kiekvieno iš jų snapo gale
yra aštrus žemyn lenktas kabliukas. Tokiais snapais jie, dar neapsiplunksnavę paukšteliai, lizdinio
urvelio tamsoje talžo vienas kitą. Du ar trys, matyt,
mirtinai sužeisti, nugaišta iš karto. Kapotynės tęsiasi maždaug dvi savaites, per kurias besipešantiems
jaunikliams, – o jų retai būna likę daugiau nei trys, –
pradeda kaltis plunksnos, apsaugančios juos nuo to-

Žydrakojis padūkėlis (Sula nebouxii) nežuvingais metais gali išmaitinti tik vieną jauniklį
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Afrikinis lingvanagis (Polyboroides typus) turi neįprastai
ilgas kojas, kurių sąnariai gali lankstytis į abi puses

Australijos tigrinė gyvatė (Notechis scutatus) ryja balta
bruvės vėduokliauodegės (Rhipidura leucophrys) jauniklį

Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) pašalina jauniklio
išmatų maišelį
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lesnių sužeidimų. Iki to laiko kabliukas snapo gale
jau būna sudilęs ar nunykęs, o gyvi likę paukšteliai
dabar jau taikiai vienas šalia kito lindi urvelyje.
Tačiau dažniausiai jaunikliams grėsmę kelia ne
jų broliukai ar sesutės, o plėšrūnai. Europoje šarkos reguliariai išplėšia mėlynųjų zylių ir kitų sodo
paukščių lizdus. Pietų Amerikoje tukanai, pasitaikius
progai, savo vaisių racioną mielai paįvairina mažyčiais bejėgiais paukšteliais. Afrikinis lingvanagis
taip mėgsta kitų paukščių jauniklius, kad evoliucijos
eigoje įgijo savybių, naudingų būtent lizdams plėšti:
neįprastai ilgas kojas, kurių sąnariai gali lankstytis
į abi puses. Jis sugeba įkišti koją į uoksą ar kabantį
audėjo lizdą, net ir tokį saugų, kurio landa yra ilgas
vamzdelis, ir ištraukti spurdantį jauniklį.
Dauguma gyvačių vikriai laipioja medžiais, ir beveik joks paukštis negali nuo jų apsaugoti savo lizdo.
Apatinės kūno pusės žvynais kabindamosi į medžio
žievę ir rangydamosi plonomis šakelėmis jos įsliuogia į lizdą ir pastveria jauniklį. Ant žemės paukščių
jaunikliai taip pat yra puikiausias, labai maistingas
ėdalas – žiurkėms ir šermuonėliams, katėms ir voverėms, lapėms ir meškėnams. Todėl paukščiams ypač
svarbu kaip įmanoma geriau užmaskuoti savo lizdą.
Suaugę paukščiai stengiasi, kad aplink lizdą nebūtų jokių jo buvimo vietą rodančių ženklų. Daugelio rūšių paukščių jauniklių išmatos pirmosiomis jų
gyvenimo dienomis yra įvilktos į lipnius maišelius.
Mažylių tėvai dažnai juos praryja, o kai kurie, atrodo, netgi labai mėgsta. Galbūt juose yra ne visai
nesuvirškintų maistingų medžiagų, kurias suaugusių paukščių efektyviau veikiantis skrandis sugeba
išgauti. Kad ir kaip ten būtų, suaugėlis, pamaitinęs
savo jauniklį, neretai snapu baksnoja jo užpakalį,
taip skatindamas pakelti uodegą ir išsituštinti, o kai
paukščiukas tai atlieka, pasiima pasirodžiusį mažą
baltą maišelį.
Jaunikliui augant ir jų virškinimo sistemai tampant vis labiau efektyviai, jų išmatos praryjamos vis
rečiau. Užuot tai padarę, suaugę paukščiai jas išneša
toliau ir išmeta. Lyrauogiai apskritai nelinkę rizikuoti: jei netoli yra upelis, išmatas išmeta į vandenį, jei
vandens nėra, jas užkasa. Plikažiočio lėlio jauniklis
užsimaskavęs lygiai taip pat gerai kaip ir jo tėvai,
bet jei šaka, ant kurios jis tupi, nuo išmatų nusidažys baltai, jis bus greitai aptiktas. Tačiau jo analinė
čiurkšlė yra tokia fenomenaliai stipri, kad fekalijos
krinta net už kelių metrų nuo jo laktos. Uoksiniai
paukščiai savo išmatas taip pat iššvirkščia. Tulžiai
ir ragasnapiai atatupsti prisiartina prie uokso ar urvelio angos, pakelia uodegą ir paleidžia fekalijų srovę
su tokia jėga, kad išdavikiški balti dryžiai kristų kuo
toliau nuo medžio kamieno ar upės skardžio. Išmatų
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šalinimas iš lizdo ne tik yra svarbus saugantis plėšrūnų, bet ir sumažina ligų bei parazitinių infekcijų
riziką.
Augdami paukščiukai iš savo tėvų reikalauja
vis daugiau ir daugiau. Tropikuose gerviukams ir
gandriukams, tupintiems atvirame lizde, ant žagarų
platformos, spiginančios saulės atokaitoje, kyla pavojus stipriai perkaisti, todėl kai kurie suaugę paukščiai padaro savo jaunikliams vėsinantį dušą – atneša
skrandžiuose vandens ir atriję išpila ant jų. Garniai
problemą sprendžia panašiai, tik ne tokiu higienišku
būdu – jauniklius apšvirkščia savo išmatomis. Tačiau
didžiausias ir nuolatinis mažųjų poreikis yra maistas.
Jauniklių apetitas yra tiesiog gargantiueliškas ir,
rodosi, jie nepasotinami. Didžioji zylė, pilnu vabzdžių snapu nuolat atskrendanti į lizdą, per dieną jauniklius pamaitina devynis šimtus kartų. Paprastosios
gegutės jauniklio įtėviai, negailestingai skatinami jo
milžiniškų geltonų žiočių, įsisuka į maisto paieškų
siautulį ir kemša į jas maistą taip uoliai, kad per tris
savaites paukštelio svoris padidėja penkiasdešimt
kartų. Vis dėlto jei abu tėvai dalijasi darbais, jauniklių saugojimo ir maitinimo našta nėra nepakeliama.
Ten, kur sąlygos yra ypač palankios, visą darbą gali
atlikti ir vienas suaugęs paukštis – dažniausiai patelė. Tais atvejais patinas daugiau nebesirūpina savo
atžalomis ir mieliau užsiima tuoktuviniais žaidimais.
Taip elgiasi rojaus paukščiai, fazanai, pipriniai ir kiti
poligaminiai paukščiai.

Tačiau ne visi paukščiai gyvena tokioje gausoje.
Kai kur maisto ištekliai tokie skurdūs, kad be pagalbos iš šalies sėkmingai išauginti šeimynos neįmanoma. Tokios paramos dažnai susilaukiama iš anksčiau
išvestų vadų.
Tokia ankstesnių vadų jaunų paukščių paspirtis
nėra nesavanaudiško altruizmo demonstravimas.
Gali būti taip, kad artimiausiose apylinkėse nėra laisvų teritorijų. Jeigu jaunas paukštis bando čia įsikurti,
kiti teritorijų gyventojai priešinasi ir stengiasi jį išstumti. Tad geriau likti ten, kur esi laukiamas, o taip
greičiausiai iš tikro yra, kai tėvai desperatiškai ieško
maisto savo naujai šeimynai. Be to, toks elgesys nesąmoningai padeda išsaugoti bendrus jo ir lizdo dar
nepalikusių brolių bei seserų genus, o tai, nors ir nėra
toks gėris, kaip rūpintis savo paties jaunikliais, vis
tiek yra geriau negu nieko. Galiausiai, anksčiau ar
vėliau vienas iš senųjų paukščių žus, ir tada vienas
iš pagalbininkų užims jo vietą, poruosis su išlikusiu
šeimos nariu ir paveldės šeimos nuosavybę. Šis įprotis tik neseniai buvo atskleistas, bet dabar žinoma,
kad jis yra plačiai paplitęs.
Floridiniai krūmyniniai kėkštai, gyvenantys
skurdžiuose Floridos krūmynuose, elgiasi būtent
taip. Taip pat daro ir Arabijos dykumose gyvenančios arabinės timalijos bei baltakakčiai bitininkai,
kurių gyvenamose teritorijose Afrikoje sąlygos
metai iš metų taip smarkiai kinta, jog netikėtai gali
įvykti taip, kad maisto rasti taps nepaprastai sunku.

Arabinėms timalijoms (Argya squamiceps) būdingas kartų „bendradarbiavimas“
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Beveik pusės rūšių, gyvenančių eukaliptų miškuose
Australijos pietryčiuose, atstovai irgi elgiasi taip pat.
Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo keistai, nes neatrodo,
kad šie miškai būtų labai skurdūs. Priežastis, ko
gero, yra ta, jog klimatas čia ištisus metus būna beveik vienodas. Nebūna tokio pavasario kaip Šiaurės
pusrutulio miškuose, kai staiga viskas sužaliuoja ir
užplūsta gausybė vabzdžių, besimaitinančių šviežia
lapija. Taigi jokiu metų laiku čia nebūna staigaus
maisto pertekliaus. Čia gyvenantiems paukščiams
patiems išsimaitinti nesunku, bet perėjimo sezonu,
kai staiga atsiranda keturios ar penkios papildomos
burnos, rasti maisto tampa išties sunku. Šiuose miškuose gyvenančios kukabaros maitinasi gyvatėmis,
driežais ir smulkiais graužikais. Iš lizdo išskridę jų
jaunikliai ne tik pasilieka su savo tėvais ir padeda
jiems maitinti naujas vadas, bet taip ir dalyvauja,
bendrai ginant jų mitybos teritoriją. Tai jie daro visų
pirma savo balsu – isterišku juoku, kuriuo garsėja
kukabaros. Kuo garsesnis juokas, tuo geriau ginama
teritorija, tad jauni paukščiai prisijungia prie savo
tėvų kvatoklių choro.
Šiuose Australijos miškuose taip pat gyvena ir
juodieji apaštalai. Jie lytiškai subręsta tik sulaukę ketverių metų ir visą tą laiką dauguma nesubrendusių
paukščių lieka su savo tėvais. Pagrindinis jų racionas
yra vabzdžių lervos, o jų rasti labai nelengva. Žemėje reikia iškapstyti iki 20 cm gylio duobeles. Senesni paukščiai yra labai įgudę ir gali greitai nustatyti,
kurią vietą reikia kapstyti, kad rastų lervą. Kol jauni
paukščiai to išmoksta, jų medžioklės nebūna tokios
sėkmingos. Dėl to maždaug iki aštuonių mėnesių
amžiaus maitindamiesi jie pasikliauja savo tėvais.
Kai maisto taip maža ir jo taip sunku rasti, perėjimo sezono metu juodųjų apaštalų neišvengiamai
laukia krizė. Pora paprastai sudeda keturis kiaušinius. Galimybė išauginti bent vieną jauniklį yra tik
tada, jei kas nors padeda. Esant dviem pagalbininkams, jie galėtų rasti pakankamai maisto išmaitinti vienam jaunikliui. Kad išmaitintų visus keturis,
reikia mažiausiai aštuonių padėjėjų. Tokia galinga
grupė vėliau galėtų išplėsti savo teritoriją. Šeimyninė grupuotė, pora ir keliolika nesubrendusių jaunų
paukščių, gali užpulti kaimynų teritoriją ir, esant
galimybei, sugriauti jų lizdą – į gabalėlius sukapoti
dailų molinį dubenėlį ir išmėtyti kiaušinius. Tačiau
priešiškumas vien tokiais išpuoliais neapsiriboja.
Vėlesnėje stadijoje, susidūrus dviem šeimoms, kurių
jaunikliai jau apsiplunksnavę, kyla didelių agresijos
protrūkių. Tuo metu, kai suaugę paukščiai kivirčijasi, kiti taikosi pagrobti jauniklius: prisiartinę prie
priešiškos grupės mažylio ir siūlydami jam maisto,
stengiasi nuvilioti jį į šalį. Jei paukščiukas pasiduoda
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pagundai, po kokio pusvalandžio buvusio priešininko šeimą jis jau laiko sava. Gali būti, kad ankstyvoje
paukštelio gyvenimo stadijoje savos šeimos identitetas dar nėra įsisąmonintas, nes dar po mėnesio tokių
pagrobimų jau nebebūna. O šeima, kuri pasipildė dar
vienu nariu, dabar turės daugiau pagalbininkų, galėsiančių auginti vėlesnes vadas.
Jauniklių „kūdikystei“ artėjant į pabaigą, pradeda augti tikrosios plunksnos, kurios pakeičia paukštelių kūną dengusius pūkus. Kiekviena plunksna
išsivysto iš mažytės odos kišenėlės. Iš pradžių tai
yra minkštas makšties apsuptas gumburėlis. Jis labai
greitai auga, plyšta, ir plunksna ima skleistis. Tada
kraujagyslių ir gyvų ląstelių šerdis absorbuojasi atgal į odą, o plunksnos kotas, dabar jau tuščiaviduris,
ir jo šoninės šakelės sukietėja. Dabar plunksna yra
toks pat negyvas darinys, kaip ir piršto nagas.
Dauguma tokio amžiaus jaunų paukščių dar
nėra pasiekę suaugėlių svorio ir jį įgyja tik praėjus
kelioms savaitėms po to, kai palieka lizdą. Tačiau
maždaug penktadalio rūšių paukščių jaunikliai yra
sunkesni nei jų tėvai. Neseniai apsiplunksnavęs rožinio pelikano jauniklis faktiškai jau yra suaugusio
paukščio dydžio, bet jo svoris yra beveik 40 procentų didesnis. Tai yra dėl to, kad augančiuose audiniuose yra daugiau vandens negu subrendusiuose. Tačiau
kai kurių paukščių, tokių kaip albatrosai, papūgos,
pelėdos ir tulžiai, jauniklių kūno svoris yra didesnis
dėl dar vienos priežasties. Jie sukaupia dideles maisto medžiagų atsargas dėl gausaus itin uolių tėvų maitinimo. Naujojoje Zelandijoje gyvenančios pilkosios
audronašos mažyliai sveria net dvigubai daugiau nei
suaugę paukščiai, ir būtent dėl šio labai storo poodinio riebalų sluoksnio jie pelnė „avipaukščių“ vardą.
Jauno paukščio nauju, dar neišbandytu skrydyje plunksnų apdaru, tupinčio ant skardžio atbrailos,
besižvalgančio pro savo uokso angą ar pavojingai
balansuojančio aukšto medžio viršūnėje sukrautame
lizde, dabar laukia pirmas žingsnis į nepriklausomybę. Daugeliui jų tereikia nedidelio postūmio, kad paliktų lizdą, kuris jau tapo gerokai per ankštas. Tokie
paukščiai kaip juodieji ir kiti strazdai ar liepsnelės,
kurie, kaip ir suaugėliai, maisto ieško dirvoje ar miško paklotėje, nevikriai bėginėja ant žemės ar vos beišlaikydami pusiausvyrą ant šakos tupi krūmuose ir
vis prašinėja tėvų, kad šie ir toliau juos maitintų. Jie
dar nėra įgiję skraidymo įgūdžių, tad plėšrūnai, tokie kaip katės, juos lengvai pagauna. Taip žūva daug
jaunų paukščių.
Kad paukščiams, kurių lizdai yra aukštai medžiuose ar ant uolų iškyšulių, jų pirmasis skrydis
netaptų pražūtinga katastrofa, nuo pat pirmojo savo
pakilimo į orą jie jau turi mokėti pakankamai gerai
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skraidyti. Jauni ereliai kiekvieną dieną valandų valandas praleidžia mojuodami sparnais ir šokinėdami
lizde; taip jie stiprina krūtinės raumenis ir, žinoma,
bando įsivaizduoti, ką reiškia būti ore. Jauni kolibriai
taip pat treniruojasi, bet savo pratybas pradeda atsargiau – laikosi kojelėmis už savo miniatiūrinio lizdo
krašto, kad dūzgiantys sparnai netyčia nepakeltų jų į
orą anksčiau nei tada, kai jie bus tam tikrai pasiruošę.
Kai kurie jaunikliai būna tokie neryžtingi, jog
juos tenka įtikinti pradėti skraidyti. Audronašų tėvai,
šešiasdešimt dienų gausiai penėję urvuose tūnančias
savo atžalas, tiesiog liaujasi tai daryti. Po šešių dienų, negavę jokio maisto ir visą tą laiką naudoję vien
savo riebalų atsargas, jaunikliai trumpam išlenda iš
urvo ir ties jo anga mankština sparnus, mat lizdinėje
kameroje dėl ribotos erdvės to daryti negali. Ir tik po
dvylikos dienų badavimo jie galų gale įsitikina – ar
pakankamai išalkę supranta, – kad reikia išskleisti
sparnus ir savarankiškai pakilti į orą.
Sakalo keleivio tėvai vietoje bizūno naudoja
riestainį – užuot grasinę badu, pasiūlo maisto. Paprastai tuo užsiima patelė. Sugauto grobio ji neneša
į lizdą, bet, nutūpusi gretimame medyje ir laikydama
jį naguose, šaukia savo trejetą ar ketvertą jauniklių.
Atkreipusi į save jų dėmesį skraido nuo vieno medžio prie kito su jų taip trokštamos mėsos gabalėliu

naguose ir vis juos šaukia. Ir štai pagaliau vienas iš
jaunųjų įsidrąsinęs pakyla į orą. Tankiai ir nemokšiškai plasnodamas sparnais šiaip ne taip jis nusigauna
iki siūlomo maisto ir pagaliau gauna savo prizą.
Bet tai yra tik pirmoji pamoka. Jaunikliai dabar
tupi kiekvienas ant savo šakos, kur jie bus maitinami.
Jiems stiprėjant ir įgaunant pasitikėjimo ore, patelė
padaro taip, kad gauti maisto kaskart būtų šiek tiek
sunkiau. Laikydama grobį naguose ji įtikina jauniklį
bandyti pasiimti jį ore. Kai atžala prisiartina prie jos,
ji apsiverčia ore ant nugaros taip, kad jis galėtų paimti grobį iš jos nagų. Kita pamoka, reikalaujanti dar
didesnių oro akrobatikos įgūdžių, yra pagauti grobį
ore. Ji skrenda priekyje vieno iš savo jauniklių ir paleidžia grobį iš nagų taip, kad jaunas paukštis, nėręs žemyn turėtų galimybę jį pastverti krentantį. Jei
jam nepavyksta, ji arba jos partneris, akylai stebintis
šiuos mokymus ir skraidantis žemiau, pagauna grobį
dar jam nenukritus ant žemės, o jaunikliui duodamas
dar vienas šansas.
Taigi pagaliau visi paukščiai, kad ir kokios rūšies
jie būtų, tampa nepriklausomi. Jų tėvų triūsas – pasirinkti kuo tinkamesnį partnerį, sudėti kiaušinius kiek
įmanoma saugesnėje vietoje, nepaliaujamai dienų
dienas dirbti, kad išmaitintų visada alkanas burnas –
galų gale yra atlygintas. Naujoji karta jau ore.

Juodasis apaštalas (Corcorax melanoramphos) prie savo lizdo
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Didžioji zylė neįprastos spalvos plunksnomis
Darius NORKŪNAS

2021 m. spalio 16 d. Utenoje žieduojant paukščius buvo sugautas neįprastų spalvų didžiosios zylės
patinėlis. Paukščio didžiosios ir mažosios plasnojamosios bei plaštakos dengiamosios plunksnos buvo
rusvos, „varinės“ spalvos. Panaši vario spalva ar atspalvis ne taip jau retai būdingas kuosų sparnų plunksnoms. Tačiau tokių spalvų zylės dar neteko matyti.

© Darius Norkūnas

Sugautas penkiapirštis paprastasis nykštukas
Antanas PETRAŠKA

© Vytautas Jusys

© Antanas Petraška
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2021 m. spalio 5 d. Ventės rago ornitologinės stoties
voratinklinėje gaudyklėje aptikau įkliuvusį paprastąjį
nykštuką (Regulus regulus). Tai buvo šiųmetė patelė.
Bepainiodamas paukštį iš tinklo pastebėjau ant dešinės
kojos ties pastaibio pradžia išaugusį papildomą – penktą pirštą. Jis buvo visiškai išsivystęs, su nagu. Kiti tos
pačios kojos pirštai taip pat išsivystę. Kiek žinau, tai
pirmas atvejis, kai sugaunamas paukštis, turintis penkis
pirštus ant vienos kojos.
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Kuršių mariose ties Ventės ragu tarp kelių šimtų didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) plaukiojo ir du neįprastos spalvos
patinai. 2021-11-02. © Vytautas Jusys

Ši įdomesnės išvaizdos antis stebėta užlietuose laukuo
se šalia Daugirdėlių ir Užubalių k. Alytaus r. Plaukiojo
didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) būryje. 2021-09-04.
© Eugenijus Bersienevas

2021-10-31. Neįprastos spalvos didžioji antis (Anas platyrhynchos), patelė, stebėta Joniškyje. © Dalia Kurauskienė
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Antis stebėta didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) būryje,
Juodpelkio parke prie tvenkinių, Mažeikiuose. 2021-09-10.
© Edita Butkuvienė
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Šis paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) stebėtas netoli
Kavalio ež., Alytaus r. visiškai vienas dirbamuose laukuose.
Nors ir be apatinės snapo dalies, kažką rankiojo dirvone.
Pabaidytas nutūpė ant tvoros, ten ir pavyko nufotografuoti.
Nors ir sulaužytu bei deformuotu snapu, bet atrodė gyvybingas ir nenusilpęs paukštis. 2021-10-04. © Eugenijus
Bersienevas

Šviesus paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) stebėtas
Pervalkoje. 2021-10-03. © Arvydas Noreika

Neįprastai šviesia galva nendrinė lingė (Circus aerugino
sus) stebėta arime netoli Pagubrio, Anykščių r. 2021-09-09.
© Kristina Rudokaitė
Ventės rage sugauta ir sužieduota neįprastos spalvos mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus). 2021-10-03. © Andrius
Karnilavičius

Ventės rage sugauta mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus)
su neįprastos formos snapu. 2021-10-17. © Vytautas Jusys
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Beržoro ež. pakrantėje, Plungės r., tarp kitų didžiųjų kormoranų vienas išsiskyrė ryškiai balta pakakle, krūtine ir
papilve. 2021-09-27. © Marija Jankauskienė
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Ventės rage sugauta ir sužieduota neįprastos spalvos didžioji zylė (Parus major). 2021-10-03. © Antanas Petraška

Ventės rage sugautas paprastasis kikilis (Fringilla coelebs), suaugusi patelė. Daug paukščio plunksnų sparnuose, šonuose ir
ant galvos buvo baltos spalvos. 2021-10-23. © Vytautas Jusys
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Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra). Žvėryno k., Trakų r. 2021-10-31. © Audronė Eidukaitė

Kėkštas (Garrulus glandarius). Zarasai, 2021-11-07. © Stanislovas Sinkevičius
Parengta įgyvendinant projektą „Stebime ir saugome sparnuočius“.
Projektą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas,
skyręs 3 500 Eur metinę paramą.

Žurnalo kaina – 2,00 Eur

