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2008 M.

Nr.205/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-03-21 suaugęs paukštis 
stebėtas Kalotės sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis, A.Naudžius)

Nr.204/08 Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica). 2008-09-20 pirmametis patinukas 
sugautas prie Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis, J.Reif)

Nr.203/08 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2008-08-04 vienas suaugęs paukštis 
stebėtas Dumpių sąvartine Klaipėdos raj. (V.Pareigis)

Nr.202/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-05-21 du paukščiai stebėti 
Kuršių mariose prie Klaipėdos. (G.Gražulevičius)

Nr.201/08 Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica). 2008-05-17 patinukas stebėtas 
Salanto upės slėnyje netoli Nasrėnų kaimo, Kretingos raj. (A.Kubilius)

Nr.200/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-05-10 vienas paukštis stebėtas 
Nemuno deltoje prie Sausgalvių (K.Castren)

Nr.199/08 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2008-03-25 vienas paukštis stebėtas 
Nemuno deltoje prie Sausgalvių (K.Castren)

Nr.198/08 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2008-05-04 vienas paukštis stebėtas 
prie Nidos, Kuršių nerijoje (K.Castren, L.Nikkinen ir kt.)

Nr.197/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-12-26 patinukas 
stebėtas prie Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių, Šalčininkų raj. (K.Castren)

Nr.196/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2008-03-29 vienas paukštis 
stebėtas Rupkalvių pievose netoli Šilutės (K.Castren)

Nr.195/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-12-27 patinukas 
stebėtas netoli Daugų, Alytaus raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.194/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2008-04-25 vienas paukštis 
stebėtas Rupkalvių pievose netoli Šilutės (V.Jusys)



Nr.193/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-12-21 patinas stebėtas Nemune prie salų 
ties Prienais (P.Ignatavičius, A.Petraška, R.Jakaitis). Tas pats paukštis ten matytas ir 
2008-12-30 (J.Morkūnas)

Nr.192/08 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2008-07-31 pirmametis paukštis 
stebėtas Kopgalyje, Kuršių nerijoje (S.Karalius)

Nr.191/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-12-09 patinas stebėtas 
prie Tiltų kaimo, Trakų raj. (E.Pakštytė)

Nr.190/08 Sajaninė pečialinda (Phylloscopus humei). 2005-11-13 vienas paukštis 
sugautas ir žieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.189/08 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2004-02-pirmoj pusėj vienas 
paukštis keletą dienų laikėsi Kėdainiuose (A.Petraška, V.Naruševičius, P.Eigirdas)

Nr.188/08 Juodoji gulbė (Cygnus atratus). 2008-11-25 vienas paukštis stebėtas Kuršių 
mariose ties Svencelės kaimu, Klaipėdos raj (R.Kubilius)

Nr.187/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-12-08 vienas jaunas 
paukštis stebėtas Simne, Alytaus raj (A.Petraška)

Nr.186/08 Rožinis pelikanas (Pelecanus onocrotalus). 2006-04-06 vienas jaunas 
paukštis stebėtas Čižiūnų kaime, Alytaus raj. Buvo pagautas ir globojamas o vėliau 
išvežtas į Graikiją (J.Morkūnas, J.Stumbrys, B.Stumbrienė, R.Olisevičius, B.Noreikis, 
A.Paukštė ir kt.)

Nr.185/08 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2006-05-10 vienas paukštis stebėtas 
Nendrių įlankoje netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (G.Gražulevičius, J.Zarankaitė)

Nr.184/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus). 2008-04-19 vienas paukštis 
stebėtas Rupkalvių pievoje netoli Šilutės (K.Castren, P.Tolvanen, R.Kaartinen)

Nr.183/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-04-19 keturių paukščių 
būrelis stebėtas prie Rusnės, Nemuno deltoje (K.Castren, P.Tolvanen, R.Kaartinen)

Nr.182/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-11-21 vienas paukštis 
praskrido Kopgalyje, Klaipėdoje (K.Castren)

Nr.181/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-10-24 vienas paukštis 
praskrido prie Sakučių, Šilutės raj. (K.Castren, E.Pakštytė)



Nr.180/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-10-13 vienas paukštis 
praskrido Nidoje (K.Castren, M.Lötjönen)

Nr.179/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-10-05 vienas paukštis 
praskrido Nidoje (K.Castren, EGustafsson, A.Suoranta, V.Peltola)

Nr.178/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-10-04 vienas paukštis 
praskrido Nidoje (K.Castren, EGustafsson, A.Suoranta, V.Peltola)

Nr.177/08 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2008-10-03 vienas paukštis 
praskrido Nidoje (K.Castren, EGustafsson, A.Suoranta, V.Peltola)

Nr.176/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-11-23 ir 25 d. 
pirmametė patelė stebėta Trakuose (E.Pakštytė)

Nr.175/08 Naktikovas (Nycticorax nycticorax). 2000-06-10 vienas paukštis stebėtas 
prie Baltosios Vokės (tarp Papio ež. ir tvenkinių), Šalčininkų raj. (J.Stratford).

Nr.174/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2006-04-02 septynių paukščių 
būrelis stebėtas pievose netoli Krokų Lankos ež., Šilutės raj. (V.Jusys)

Nr.173/08 Juodagalvė kiauliukė (Saxicola torquata). 2006-04-22 vienas paukštis 
stebėtas (patelė arba jaunas patinas) prie Drevernos, Klaipėdos raj. (S.Karalius)

Nr.172/08. Didysis poliarinis kiras (Larus hyperboreus). 2006-05-10 antrametis 
paukštis stebėtas Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius)

Nr.171/08. Tolimųjų Rytų kiras (Larus schistisagus). 2008-11-17 suaugęs paukštis 
stebėtas Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis). Nauja paukščių rūšis Lietuvai, 
Europai ir Vakarų Palearktikai (LOFK). 2008-11-20 pakartotinai tas pats paukštis 
stebėtas toje pačioje vietoje (V.Pareigis, V.Jusys)

Nr.170/08 Trumpapirštis vieversys (Calandrella brachydactyla). 2006-04-22 ir 29 
d. vienas paukštis stebėtas arime netoli Minijos kaimo, Nemuno deltoje (V.Jusys)

Nr.169/08 Juodasparnė kregždūnė (Glareola nordmanni). 2004-10-28 vienas paukštis 
stebėtas Papio ežere prie Baltosios Vokės (J.Stratford). 2-as stebėjimo atvejis 
Lietuvoje (LOFK)



Nr.168/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-11-12 vienas paukštis 
stebėtas Trakuose (E.Pakštytė)

Nr.167/08 Amerikinė cyplė (Anas americana). 2003-09-27 patelė stebėta Papio ežere 
prie Baltosios Vokės (J.Stratford)

Nr.166/08 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2006-06-29 vienas paukštis 
stebėtas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.165/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2006-10-12 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.164/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2006-09-23 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.163/08 Sibirinė pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2006-10-19 
vienas paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.162/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus). 2007-05-02 vienas paukštis 
stebėtas kitų žąsų būryje pievose prie Sausgalvių kaimo, Šilutės raj. (V.Jusys, 
R.Stankūnas)

Nr.161/08 Mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus). 2008-11-10 - 11 patinas stebėtas 
Kopgalyje, Kuršių nerijoje (S.Karalius). Nauja paukščių rūšis Lietuvai (LOFK)

Nr.160/08 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2008-03-11 vienas paukštis 
sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (L.Jezerskas)

Nr.159/08 Sibirinė pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2008-10-26 
vienas paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (L.Jezerskas)

Nr.158/08 Sibirinė pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2008-10-23 
vienas paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (L.Jezerskas, V.Jusys)

Nr.157/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-20 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.156/08 Amerikinė cyplė (Anas americana). 2005-04-27 patinas stebėtas Papio 
ežere prie Baltosios Vokės (J.Stratford)



Nr.155/08 Terekija (Xenus cinereus). 2008-05-01 vienas paukštis stebėtas apsemtose 
pievose netoli Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (J.Stratford)

Nr.154/08 Terekija (Xenus cinereus). 2005-05-21 vienas paukštis stebėtas Baltosios 
Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (J.Stratford)

Nr.153/08 Plokščiasnapis plaukikas (Phalaropus fulicarius). 2005-10-29 suaugęs 
paukštis stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford). Antras 
šios paukščių rūšies stebėjimas Lietuvoje (LOFK)

Nr.152/08 Amerikinis sėjikas (Pluvialis dominica). 2000-11-04 suaugęs paukštis 
stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford). Nauja paukščių 
rūšis Lietuvai (LOFK)

Nr.151/08 Raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos). 2006-09-27 jaunas paukštis 
stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (J.Stratford). 2-
as šios rūšies stebėjimo atvejis Lietuvoje (LOFK)

Nr.150/08 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2008-10-25 vienas 
paukštis sugautas ir žieduotas Ventės Rage (G.Grašytė)

Nr.149/08 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2008-09-22 suaugęs paukštis 
stebėtas Paluknos pievose netoli Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių, Šalčininkų 
raj. (J.Stratford).

Nr.148/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-25 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (G.Grašytė, V.Jusys, S.Karalius, 
L.Raudonikis ir kt.)

Nr.147/08 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2008-10-26 vienas 
sugautas ir žieduotas Ventės Rage (R.Rangienė, V.Jusys, E.Pakštytė, M.Šniaukštienė, 
L.Šniaukšta, M.Ružauskas, R.Karpavičius, R.Povilaitis, J.Morkūnas, G.Gražulevičius)

Nr.146/08 Sibirinė pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2008-11-02 
vienas paukštis sugautas ir žieduotas Ventės Rage (L.Jezerskas)

Nr.145/08 Bonaparto kiras (Larus philadelphia). 2007-10-18 suaugęs paukštis stebėtas 
Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford). Nauja paukščių rūšis 
Lietuvai (LOFK)



Nr.144/08 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2008-10-24 vienas 
paukštis rastas didžiųjų zylių užkapoas gaudyklėje Ventės Rage (V.Jusys, 
L.Jezerskas)

Nr.143/08 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2008-10-22 vienas 
sugautas ir žieduotas Ventės Rage (R.Rangienė, V.Jusys)

Nr.142/08 Raiboji pelėda (Surnia ullula). 2006-12-17 – 2007-01-02 vienas paukštis 
nuolatos stebėtas Būdos kaime, Aukštadvario apyl., Trakų raj. (M.Mackevičius)

Nr.141/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-11-01 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.140/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-07 pirmametis 
patinas sugautas ir apžieduotas 1 km į pietus nuo Juodkrantės (D.Bull, M.Hounsome, 
T.Hounsome)

Nr.139/08 Sodinis liputis (Certhia brachydactyla). 2005-04-22 vienas paukštis 
sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys). Tas pats individas po trijų dienų 
pagautas Rybačyje, Karaliaučiaus krašte.

Nr.138/08 Sibirinė pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2008-10-05 
vienas paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys, E.Pakštytė, 
L.Maliūžinaitė, M.Šniaukštienė, Daumal Thibaud)

Nr.137/08 Pušinis kryžiasnapis (Loxia pytyopsittacus). 2008-10-12 Septynių 
paukščių būrelis praskrido netoli Nidos, Neringoje (K.Castren, M.Lötjönen)

Nr.136/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-13 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.135/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-05 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys, R.Rangienė, E.Pakštytė, 
L.Maliūžinaitė, L.Šniaukštienė, J.Stratford)

Nr.134/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-10-01 patelė 
sugauta ir apžieduota 1 km į pietus nuo Juodkrantės (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)

Nr.133/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-09-30 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (R.Rangienė)



Nr.132/08 Kojūkas (Himantopus himantopus). 2008-09-29 Kintų žuvininkystės 
tvenkiniuose, Šilutės raj. iš ryto stebėtas vienas paukštis, o po piet ten laikėsi jau du 
individai (V.Jusys, T.Daumal, R.Patapavičius). Nauja paukščių rūšis Lietuvai (LOFK)

Nr.131/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2007-03-23 Šešių paukščių būrelis 
plaukiojo apsemtose pievose netoli Sakučių, Šilutės raj. (V.Jusys, V.Pabrinkis).

Nr.130/08 Raibakrūtis bėgikas (Calidris melanotos). 2008-09-21 pirmametis paukštis 
stebėtas Baltosios Vokės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė, 
K.Castren). 3-as stebėjimo atvejis Lietuvoje (LOFK)

Nr.129/08 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2008-09-15 patinas stebėta Kuršių 
mariose prie Juodkrantės (G.Gražulevičius)

Nr.128/08 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2008-09-14 vienas 
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr.127/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-09-09 vienas pirmametis 
paukštis stebėtas pajūryje prie Kopgalio (K.Castren, S.Hjerppe)

Nr.126/08 Rožinis varnėnas (Sturnus roseus). 2008-09-08 vienas pirmametis paukštis 
stebėtas Baltojoje Vokėje, Šalčininkų raj. (K.Castren, S.Hjerppe, M.Vakiala)

Nr.125/08 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2008-08-22 patelė stebėta Kuršių 
mariose (Gintaro įlanka) prie Juodkrantės (D.Makavičius). Tas pats paukštis ten buvo 
stebimas ir 2008-08-23 (K.Castren)

Nr.124/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-08-23 pirmametis paukštis 
stebėtas Baltosios Vokės tvenkiniuose, Šalčininikų raj. (A.Petraška, R.Karpavičius, 
M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta). Pakartotinai jis čia matytas 2008-08-26 (K.Castren)

Nr.123/08 Didysis poliarinis kiras (Larus hyperboreus). 2006-05-20 antrametis 
paukštis stebėtas Baltijos pajūryje apie 4 km į Pietus nuo Palangos tilto 
(L.Raudonikis, E.Adomaitis, B.Rugger)

Nr.122/08 Geltonakis trupialas (Euphagus cyanocephalus). 1991-10-03 Ventės Rage 
stebėtas suaugęs patinas (V.Jusys, R.Mečionis, L.Jezerskas, A.Poškus). Nauja 
paukščių rūšis Lietuvai – /C kategorija/ (LOFK)



Nr. 120/08 Juodagalvė kiauliukė (Saxicola torquata). 2008-02-29 du paukščiai stebėti 
skirtingose vietose Juodkrantėje (ties kormoranų kolonija ir Gintaro įlanka), Kuršių 
nerijoje. (K.Castren)

Nr.119/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-06-15 Kiaulės nugaros 
saloje Kuršių mariose (Klaipėda) sugauti ir apžieduoti du dar neskraidantys, bet savo 
plunksnų apdaru gerokai besiskiriantys jaunikliai (gali būti iš skirtingų lizdų) 
(V.Pareigis, S.Čiulčinskas). Oficialiai tai nauja perinti paukščių rūšis Lietuvoje 
(LOFK)

Nr.118/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-05-05,14 ir 18 pora 
patinas stebėtas Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis, E.Pakštytė, S.Karalius)

Nr.117/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-04-08,09 ir 11 pora 
(patinas ir patelė) stebėta Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis, 
S.Čiulčinskas)

Nr.116/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-03-15 suaugęs paukštis 
stebėtas Kalotės sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis, A.Naudžius)

Nr.115/08 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2008-05-16 vienas paukštis stebėtas 
žuvininkystės ūkio pakraštyje į rytus nuo Vilėkų kaimo, Didžiasalio apl., Ignalinos 
raj. (L.Raudonikis)

Nr.114/08 Ilgauodegis purplelis (Oena capensis). 2008-07-01 - 10 vienas paukštis 
stebėtas Nendriniškių kaime, Marijampolės sen. (I.Tamulynienė, G.Tamulynas). 
Nauja paukščių rūšis Lietuvai (C kategorija, LOFK)

Nr.113/08 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2008-04-19 vienas paukštis stebėtas netoli 
Žalgirių kaimo, Šilutės raj. (K.Castren, P. Tolvanen, R. Kaartinen)   

Nr.112/08 Stepinė lingė (Circus macrourus). 2008-07-15 suaugęs patinas stebėtas 
laukuose Klaipėdos LEZ (K.Castren)

Nr.111/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-07-06 patelė stebėta Metelio ež., Lazdijų 
raj. (L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė, J.Stratford)

Nr.110/08 Stepinė lingė (Circus macrourus). 2007-09-15 pirmametis paukštis stebėta 
ties Pociškės kaimu, Adutiškio apyl., Švenčionių raj. (L.Raudonikis, J.Sorokaitė)



Nr.109/08 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2007-01-17 vienas suaugęs paukštis 
stebėtas Baltijos pajūryje Ties Kunigiškiais o kitas maždaug už 10 km. ties Nemirseta 
(L.Raudonikis, J.Sorokaitė)

Nr.108/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-06-22 pora stebėta Metelio ež., Lazdijų 
raj. (R.Karpavičius, A.Petraška, M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta)

Nr.107/08 Mažasis baltasis garnys (Egretta garzetta). 2004-07-02 vienas paukštis 
stebėtas Kretuono ež. ŠR pakrantėje esančiose Žemaitiškės pievų balose, Švenčionių 
raj. (B.Šablevičius)

Nr.106/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2004-07-02 - 07 porelė (patinas ir patelė) 
stebėta Kretuono ež. ŠR pakrantėje esančiose Žemaitiškės pievų balose, Švenčionių 
raj. (B.Šablevičius)

Nr.105/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-05-29 stebėti suaugę paukščiai ir 
rastas lizdas su jaunikliais netoli Pagulbinių kaimo, Jurbarko raj. (A.Butleris)
  
Nr.104/08 Juodakaktė medšarkė (Lanius minor). 2007-07-03 patinas stebėtas 
Švendubrės kaimo rytiniame pakraštyje, Druskininkų sav. (L.Raudonikis, J.Sorokaitė)

Nr.103/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-06-16 vienas paukštis stebėtas netoli 
Sausgalvių kaimo, Šilutės raj. (V.Jusys)

Nr.102/08 Didysis plėšikas (Stercorarius scua). 2008-05-26 vienas paukštis stebėtas 
Drukšių ež. vakarinėje akvatorijoje, Zarasų raj. (L.Raudonikis, T.Lievonen)

Nr.101/08 Geltonsnapis naras (Gavia adamsii). 2008-06-13 vienas paukštis stebėtas 
Širvėnos ežere, Biržų raj. (E.Duderis, A.Naudžius)

Nr.100/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-06-07 du suaugęs 
paukščiai, o 2008-06-08 - vienas stebėti Nemuno upės saloje, Prienų raj. (E.Pakštytė, 
M.Ružauskas)

Nr.099/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-03-25 patinas stebėtas apsemtuose 
laukuose prie Sausgalvių kaimo, Šilutės raj. (E.Pakštytė, K.Castren)

Nr.098/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-06-09 vienas paukštis stebėtas 
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonos pietvakarinėje 
dalyje. (A.Urbonas)



Nr.097/08 Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus). 2008-06-09 suaugęs paukštis 
stebėtas Kopgalyje, Kuršių nerijoje (S.Karalius)

Nr.096/08 Juodakaktė medšarkė (Lanius minor). 2008-06-07 patinas stebėtas netoli 
Išlaužo tvenkinių, Prienų raj. (M.Ružauskas, J.Morkūnas)

Nr.095/08 Mažoji tošinukė (Hippolais caligata). 2008-06-02 čiulbantis patinas 
stebėtas Kopgalyje, Kuršių nerijoje (S.Karalius). Nauja paukščių rūšis Lietuvai 
(LOFK)
  
Nr.094/08 Juodoji gulbė (Cygnus atratus). 2008-05-28 du paukščiai stebėti Kauno 
mariose ties Rumšiškėmis, Kaišiadorių raj. (J.Morkūnas, G.Steiblys)

Nr.093/08 Juodoji gulbė (Cygnus atratus). 2008-05-21 vienas paukštis stebėtas 
Nemune, Daukantų kaime, Prienų raj. (R.Jakaitis)
  
Nr.092/08 Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis). 2008-05-18 vienas paukštis stebėtas 
baloje Rokų apyl., Kauno raj. (M.Ružauskas)

Nr.091/08 Kalninė kielė (Motacilla cinerea). 2008-05-13 suaugęs patinas stebėtas 
Kopgalyje ties Jūrų muziejumi (S.Karalius)
  
Nr.090/08 Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis). 2008-05-07 patinas stebėtas 
Palangos parke (S.Karalius)

Nr.089/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-05-05 vienas paukštis stebėtas 
pakelėje Šilutė-Rusnė prie Žalgirių miško, Šilutės raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.088/08 Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis). 2008-05-03 ir 04 vienas paukštis 
užlietose pievose netoli Sakučių, Šilutės raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.087/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-05-04 vienas paukštis stebėtas 
Vileikių kaime, Šilutės raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.086/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-05-06 patinas stebėtas Žuvinto ež. 
Alytaus raj. (A.Petraška)

Nr.085/08 Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis). 2008-05-03 vienas paukštis stebėtas 
Birvetos žuvininkystės tvenkiniuose, Ignalinos raj. (A.Čerkauskas)



Nr.084/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-05-03 patinas stebėtas Metelio ež. 
Alytaus raj. (M.Ružauskas)

Nr.083/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-04-22 vienas paukštis 
stebėtas Žaltyčio ež., Marijampolės raj. (A.Petraška)

Nr.082/08 Šalminė antis (Netta rufina). 2008-04-03 patinas ir dvi patelės stebėtos 
Metelio ež. Alytaus raj. (A.Petraška, M.Ružauskas)

Nr.081/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-04-30 vienas paukštis praskrido 
Ventės Rge (V.Jusys, R.Stankūnas)

Nr.080/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-04-25 vienas paukštis stebėtas 
Kavolių miške, Šilutės raj. (V.Jusys)

Nr.079/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus). 2008-04-27 vienas paukštis 
stebėtas dirbamame lauke kartu su želmeninėmis ir baltakaktėmis žąsimis apie 1,5 
km. į ŠV nuo Kenteriškių, Šilutės raj.. (V.Jusys, M.Ružauskas, J.Morkūnas, 
R.Povilaitis)

Nr.078/08 Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis). 2008-05-01 vienas paukštis stebėtas 
Kuršių marių pakrantėje prie Svencelės, Klaipėdos raj. (S.Karalius)
  
Nr.077/08 Laibasnapis kiras (Larus genei). 2008-04-30 vienas suaugęs paukštis 
stebėtas Baltijos pajūryje Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius). Nauja paukščių rūšis 
Lietuvoje (LOFK)
  
Nr.076/08 Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis). 2008-04-24 - 27 vienas paukštis 
stebėtas Mijaugonių kaime, Elektrėnų sav. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė, 
M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta, R,Karpavičius, K.Castren)

Nr.075/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-04-23 Keturių paukščių 
būrelis stebėtas Rupkalvių pievose, Šilutės raj. (V.Pabrinkis, V.Jusys, R.Stankūnas)

Nr.074/08 Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris). 2008-04.14 būrelis (13 
paukščių) stebėtas Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius)
  
Nr.073/08 Uolinis kalviukas (Anthus petrosus). 2008-03-31 – 04.02 vienas paukštis 
stebėtas Ventės Rage (V.Jusys)



Nr.072/08 Uolinis kalviukas (Anthus petrosus). 2008-04-08 vienas paukštis stebėtas 
Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius)

Nr.071/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-04-11 vienas paukštis 
stebėtas Mijaugonių kaimo užlietose pievose, Elektrėnų sav. (E.Pakštytė, 
L.Maliužinaitė)

Nr.070/08 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2008-03-du paukščiai stebėti 
pievose netoli Rusnės tilto, Šilutės raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.069/08 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2008-03-23 vienas paukštis stebėtas 
pievose netoli Pagrinių, Šilutės raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)

Nr.068/08 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus). 2008-04-05 du paukščiai 
stebėti pievose prie Minijos kaimo, Šilutės raj. (V.Jusys, V.Pareigis, S.Čiulčinskas, 
K.Castren, S.Karalius)

Nr.067/08 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2008-04-05 penki paukščiai stebėti
pievose prie Minijos kaimo, Šilutės raj. (V.Jusys, V.Pareigis, S.Čiulčinskas, 
K.Castren, S.Karalius)

Nr.066/08 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2008-04-02 vienas paukštis stebėtas 
Kopgalyje, Neringoje (S.Karalius)

Nr.065/08 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2008-03-18 vienas paukštis stebėtas 
Sausgalvių kaime, Šilutės raj. (V.Jusys, L.Raudonikis)

Nr.064/08 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2008-03-25 vienas paukštis stebėtas 
Pakalnės kaime, Rusnės saloje, Šilutės raj. (L.Šniaukšta, M. Šniaukštienė)

Nr.063/08 Kanadinė berniklė (Branta canadensis). 2008-03-16 Devynių paukščių 
būrelis stebėtas laukuose netoli Drevernos, Klaipėdos raj. (G.Gražulevičius)

Nr.062/08 Mažasis baltasis garnys (Egretta garzetta). 2008-02-04 vienas paukštis 
stebėtas ežerėlyje netoli Elektrėnų marių pietvakarinio pakraščio (L.Vaitkūnaitė)

Nr.061/08 Juodagalvė kiauliukė (Saxicola torquata). 2008-02-28 patinas stebėtas 
netoli Juodkrantės, Kuršių nerija. (G.Gražulevičius)

Nr.060/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-02-18 patelė stebėta 
Kaune, Nemuno saloje. (M.Ružauskas)



Nr.059/08 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2008-02-10 vienas paukštis 
stebėtas prie Merkio ir Pamerkio miško, Trakų raj. (E.Pakštytė)

Nr.058/08 Kuoduotasis vieversys (Galerida crsitata). 2007-10-18 vienas paukštis 
stebėtas Ventės Rage prie "Ventainės" (J. Erola, S.Virta, J.Santala, N.Erola)


