
LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖS KOMISIJOS GAUTI PRANEŠIMAI

2007 M.

Nr.057/07 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2007-12-20-29 vienas paukštis 
stebėtas apsemtose PIEVOSE netoli Sakučių, Šilutės raj. (V.Čiunkienė, V.Jusys, 
S.Karalius)
  
Nr.056/07 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2007-12-30 patelė stebėta 
čimčiakų būryje Baltojoje Vokėje, Šalčininkų raj. (K.Castren)

Nr.055/07 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2007-12-28 vienas paukštis stebėtas 
Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius)
  
Nr.054/07 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2007-11-17 du paukščiai 
stebėti Palangoje netoli tilto (G.Venckus, A.Petraitis)

Nr.053/07 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2007-12-07 vienas paukštis 
stebėtas Dargaičių tvenkinyje Šiaulių raj. (A.Urbonas, A.Urbonienė)

Nr.052/07 Šalminė antis (Netta rufina). 2007-11-25 trys paukščiai (patinas ir dvi 
patelės) stebėti Metelių ežere (K.Castren, M.Waltari)

Nr.051/07 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2007-11-16 pirmametis paukštis stebėtas 
Kopgalyje, netoli pietinio molo (S.Karalius)

Nr.050/07 Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris). 2007-11-13 du paukščiai 
stebėti Neringoje, Kopgalyje (S.Karalius)

Nr.049/07 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2007-11-05 pirmametis paukštis stebėtas 
Kopgalyje, pajūryje ties jūrų muziejumi (S.Karalius)

Nr.048/07 Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris). 2007-10-22 būrelis (11 
paukščių) maitinosi Ventės Rage (M.Ružauskas, R.Karpavičius, M.Šniaukštienė, 
L.Šniaukšta, A.Naudžius)

Nr.047/07 Kanadinė berniklė (Branta canadensis hutchinsii ). 2007-10-19 vienas 
paukštis stebėtas Kuršių mariose prie Naujosios perkįėlos (K.Castren, S.Hjerppe, 
Ch.Casagrande, J.Tolvanen) Naujas porūšis Lietuvoje. (LOFK)
  



Nr.046/07 Vandeninis kalviukas (Anthus spinoletta). 2006-01-11 vienas paukštis 
stebėtas Smiltynėje. Nauja paukščių rūšis Lietuvoje (K.Castren, V.Pareigis)
  
Nr.045/07 Trumpasnepė žąsis (Anser brachyrchynhus). 2006-05-09 vienas paukštis 
stebėtas prie Šilutės (K.Castren, J.Peltomäki, M.Bruun, A.Topp)

Nr.044/07 Skeltauodegis kiras (Larus sabini). 2007-10-16 pirmametis paukštis keturis 
kartus stebėtas pajūryje ties Juodkrante (K.Castren). 2-as stebėjimo atvejis Lietuvoje 
(LOFK)

Nr.043/07 Uolinis kalviukas (Anthus petrosus). 2007-10-13 du paukščiai stebėti 
Ventės Rage ant molo (V.Jusys)

Nr.042/07 Uolinis kalviukas (Anthus petrosus). 2007-10-11 vienas paukštis stebėtas 
Ventės Rage (V.Jusys, B.Rugger)

Nr. 041/07 Rožinis varnėnas (Sturnus roseus). 2006-05-14 du paukščiai stebėti 
Baltojoje Vokėje, Šalčininkų raj. (K.Castren)

Nr.040/07 Medžioklinis sakalas (Falco rusticolus). 2006-09-28 pirmametis paukštis 
stebėtas pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)

Nr.039/07 Medžioklinis sakalas (Falco rusticolus). 2007-03-05 antrametis paukštis 
stebėtas prie Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (K.Castren)

Nr.038/07 Stepinis suopis (Buteo rufinus). 2006-05-08 antrametis paukštis stebėtas 
pajūryje ties Juodkrante (K.Castren, J.Peltomäki, M.Bruun, A.Topp)

Nr.037/07 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2007-10-05 patelė 
sugauta Kuršių nerijoje netoli Juodkrantės (V.Pareigis, K.Castren)

Nr.036/07 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2007-09-25 du paukščiai stebėti 
pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)

Nr.035/07 Šiaurinė starta (Emberiza rustica). 2007-09-26 vienas paukštis stebėtas 
pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)

Nr.033/07 Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus). 2007-08-26 patinas stebėtas netoli 
Paviliškių, Vilniaus raj. (R.Karpavičius)



Nr.032/07 Pilkoji starta (Miliaria calandra). 2007-06-16 vienas paukštis stebėtas 
Arlaviškių km., Kauno raj. (R.Karpavičius)

Nr.031/07 Pilkoji starta (Miliaria calandra). 2007-03-01 būrelis (6 paukščiai) stebėtas 
Pagiriuose, Vilniaus raj. (R.Karpavičius)

Nr.030/07 Mažoji alka (Alle alle). 2006-11-18 negyvas paukštis rastas Pakalnės upės 
pakrantėje, Rusnės saloje (V.Jusys, M.Jancevičius)

Nr.029/07 Ilgauodegis plėšikas (Stercorarius longicaudus). 2006-09-07 vienas 
paukštis stebėtas Smiltynėje, Klaipėdoje (K.Castren).

Nr.028/07 Mornelis (Charadrius morinellus). 2006-09-08 pirmametis paukštis stebėtas 
dirvinių sėjikų būryje Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren)

Nr.027/07 Raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos). 2006-09-03 vienas paukštis 
stebėtas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren, V.Jusys). Nauja paukščių rūšis 
Lietuvoje (LOFK)

Nr.026/07 Mažoji alka (Alle alle). 2006-10-28 vienas paukštis praskrido Baltijos 
jūroje ties Juodkrante (K.Castren)

Nr.024/07 Ilgauodegis plėšikas (Stercorarius longicaudus). 2007-09-14 jaunas, 
šviesios formos paukštis nusileido Kopgalyje ties Jūrų muziejumi. Buvo sugautas. 
Kitą dieną nugaišo (S.Karalius, E.Kavaliauskas)

Nr.023/07 Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus). 2007-08-19 pirmametis paukštis 
stebėtas prie Purvynės miško, Antalieptės ap., Zarasų raj. (A.Čerkauskas)
  
Nr.022/07 Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus). 2007-08-19 jaunas paukštis 
stebėtas Vileikių kaime, Antalieptės aps., Zarasų raj. (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)

Nr.021/07 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2005-09-25 vienas 
paukštis stebėtas Juodkrantėje (K.Castren, P.Rusanen, J.Karppinen). 2005-09-27 
vienas paukštis stebėtas Juodkrantėje (K.Castren, J.Kontiokorpi, M.Lotjonen). 2005-
10-01 vienas paukštis stebėtas Smiltynėje (K.Castren)

Nr.020/07 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2005-09-25 – 10.02 patinas stebėtas 
pamaryje prie Juodkrantės (K.Castren ir kt.)



Nr.019/07 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2007-05-21 vienas paukštis praskrido virš 
Nemuno deltos pievos netoli Sausgalvių kaimo (L.Raudonikis, V.Jusys)

Nr.018/07 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2007-04-26 trys paukščiai stebėti 
baltakakčių žąsų būryje Rupkalvių pievoje netoli Šilutės (V.Jusys)

Nr.017/07 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2007-03-30 dvi poros stebėtos 
baltakakčių žąsų ir baltaskruosčių berniklių būryje Nemuno deltoje prie Mingės kaimo 
(V.Jusys)

Nr.016/07 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhinchus). 2007-04-25 vienas paukštis 
stebėtas baltakakčių žąsų būryje pievoje į vakarus nuo Šilutės (K.Castren)

Nr.015/07 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2007-03-29 du paukščiai stebėti 
baltakakčių žąsų ir baltaskruosčių berniklių būryje Nemuno deltoje prie Mingės kaimo 
(K.Castren, V.Jusys)

Nr.014/07 Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos). 2007-05-14 vienas paukštis 
sugautas ir apžieduotas netoli Juodkrantės (V.Pareigis, K.Castren)
  
Nr.013/07 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2007-08-18 - 19 patelė stebėta 
pamaryje prie Juodkrantės (V.Pareigis, K.Castren)

Nr.012/07 Stepinis suopis (Buteo rufinus). 2007-05-14 vienas paukštis stebėtas prie 
Juodkrantės (K.Castren)

Nr.011/07 Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapillus). 2007-09-06 pirmametis 
patinas sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.010/07 Dėmėtasis krantinis tilvikas (Actitis macularia). 2007-08-15 suaugęs 
paukštis stebėtas Karpynės tvenkiniuose, Raeinių raj. (M.Ružauskas, E.Pakštytė, 
A.Naudžius). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje (LOFK)

Nr.009/07 Nykštukinis erelis (Hieraeetus pennatus). 2007-09-01 šviesios formos 
paukštis stebėtas prie Juodkrantės (K.Castren, Matti Lötjönen)

Nr.008/07 Girnovė (Platalea leucorodia). 2007-05-16 vienas paukštis stebėtas Kuršių 
marių pakrantėje ties Ventės Rago ornitologine stotimi (S.Čenkus)



Nr.007/07 Alpinė devynbalsė (Sylvia cantillans). 2006-05-07 antrametis patinas 
sugautas ir apžieduotas Ventės Rage. Nauja paukščių rūšis Lietuvoje (V.Jusys, 
K.Castren, M.Bruun, A.Toop, J.Paltomäki)

Nr.006/07 Egiptinė žąsis (Alopochen aegiptiacus). 2006-05-05 vienas paukštis 
stebėtas Gulbinų ež., Biržų r. (N.Žitkevičius, A.Stankevičienė)

Nr.005/07 Raudonkojis sakalas (Falco vesperinus). 2006-09-03 suaugęs patinas 
stebėtas prie Gražutės miško (Degučiai), Zarasų r. (A.Čerkauskas)

Nr.004/07 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2006-09-08 pirmametis paukštis 
stebėtas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.003/07 Storkulnis (Burhinus oedicnemus). 2003-08-06 du paukščiai besimaudantis 
keliuko smėlyje stebėti prie Lygamiškio kaimo, Užpalių sen., Utenos r. (M.Ilčiukas)

Nr.002/07 Eleonoros sakalas (Falco eleonorae). 2006-08-17. Juodos formos paukštis 
stebėtas prie Spenglo ež., Švenčionių r. (G.Vaidakavičius). Nauja paukščių rūšis 
Lietuvoje (LOFK)

Nr.001/07 Skeltauodegis kiras (Larus sabini). 2007-08-29 pirmametis paukštis 
stebėtas Kopgalyje ties Jūrų muziejumi. (S.Karalius). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje 
(LOFK)

KOL KAS LOFK NEPATVIRTINO ŠIŲ PRANEŠIMŲ:

Nr.034/07 Stepinis suopis (Buteo rufinus). 2007-07-22 vienas paukštis stebėtas 
Vilniaus rajone, 2 km nuo Pagirių vakarų kryptimi ir 1,5 km nuo Keturiasdešimt 
totorių gyvenvietės šiaurės kryptimi.

Nr.025/07 Pilkoji audronaša (Puffinus griseus). 2007-01-06 vienas paukštis stebėtas 
Baltijos jūroje ties Juodkrante.


