
ŽVIRBLINIAI: audėjiniai, kikiliniai, startiniai  
 
Žvirbliai lengvai pastebimi ir perėjimo statusą nesunku nustatyti.  

Dauguma kikilinių nedidelius lizdus krauna aukštai medžiuose, todėl juos sunku aptikti. Perėjimo statusą geriausia nustatyti iš balso ir sekant 
paukščius. Efektyviausias laikas – gegužės mėnuo. 

Startinių perėjimo statusą paprasčiausia nustatyti iš giedančių patinų. Patinai mėgsta giedoti tupėdami krūmų, neaukštų medelių viršūtinėje dalyje 
ar viršūnėje, geltonoji bei pilkoji ir ant laidų. 

Išskyrus kryžiasnapius, visų rūšių efektyviausias laikas perėjimo statusui nustatyti – gegužės mėnuo. Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali 
nežymiai skirtis. Visų rūšių vokalizacinis aktyvumo pikas yra per saulėtekį ir keturios valandos po jo. Po pietų paukščių vokalizanis aktyvumas 
minimalus. Dauguma rūšių nesunkiai pastebimos ir vizualiai. 

Pavadinimas Kur ieškoti? Tipinis balsas Specifiniai  veisimosi požymiai, kitos pastabos  

Aud ėjiniai Passeridae 

Naminis žvirblis 
Passer domesticus 

Laikosi žmogaus kaimynystėje. 
Gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Gausus 
gyvulių fermų, grūdų sandėlių, malūnų 
teritorijose. Dažni dideliuose miestuose, 
miestų parkuose, skveruose, vienkiemių 
želdiniuose.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Passer-
domesticus  

Peri kovo - liepos mėn., išveda 2-3 vadas. Lizdas 
gali būti uokse, inkile, įvairių statinių nišoje, 
gandralizdyje. 

Karklažvirblis 
Passer montanus 

Gyvenvietės, kaimo tipo kraštovaizdis su 
pavienėmis sodybomis, ūkiais, taip pat ir 
miestai – ypač jų pakraščiai. Svarbu, 
kad būtų tinkamų matmenų uoksų, 
drevių, inkilų ar kitokių tinkamų lizdui 
vietų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Passer-
montanus  

Peri gegužės - birželio mėn., išveda 2-3 vadas. 
Lizdas gali būti uokse, inkile, įvairių statinių nišoje 
gandralizdyje. 

Kikiliniai Fringillidae 

Paprastasis kikilis 
Fringilla coelebs 

Miškai, sodai, laukų ir vandens telkinių 
apsauginiai želdiniai, miestų ir 
gyvenviečių želdiniai, miško parkai, 
skverai, kapinės ir visur, kur yra medžių 
bei krūmų, o ypač eglių. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Fringilla-
coelebs  

Peri balandžio - birželio mėn., išveda 2 vadas. 
Lizdas įvairių rūšių medžiuose ir krūmuose. 

Šiaurinis kikilis 
Fringila montifringilla Spygliuočių, mišrūs bei lapuočių miškai.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Fringilla-
montifringilla  

Peri balandžio - gegužės mėn. Lizdas įvairių rūšių 
medžiuose ir krūmuose. Lietuvoje perėjimas 
atsitiktinio pobūdžio. 



Svilikėlis 
Serinus serinus 

Skverai, parkai, kapinės, medelynai. 
Labiau renkasi mišrius želdinius su 
pavienėmis pušims, eglėmis, kėniais, 
pocūgėmis, maumedžiais bei tujomis. 
Kartais įsikuria tarp vinvyčių, vynuogių, 
sausmedžių.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Serinus-
serinus  

Peri gegužės – birželio mėn., išveda 2 vadas. 
Lizdas įvairiuose medžiuose. Gieda medžių 
viršūnėse, kartais ant namo antenų. 

Žaliukė 
Carduelis chloris 

Šalia nedidelių miškelių, miško 
pakraščiai, sodų apsauginiai želdiniai, 
parkai, sodybos, medelynai, kapinės, 
gyvenvietės bei miestuose, kur auga 
eglės, tujos, pocūgės ir kėniai.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Chloris-
chloris  

Peri balandžio - gegužės mėnesiais, išveda 2 
vadas. Lizdas įvairiuose medžiuose. 

Dagilis 
Carduelis carduelis 

Miško pakraščiai, laukų miškeliai, 
grioviai, skardžiai, upių, tvenkinių 
pakrančių želdiniai, parkai, miestų, 
gyvenviečių, sodybų, pakelių ir 
geležinkelių apsauginiai želdiniai, 
kapinės. Kartais miško pakraščiuose. 
Nesirenka grynų pušynų, tankių 
baltalksnynų, eglynų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Carduelis
-carduelis  

Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas įvairiuose 
medžiuose. 

Alksninukas 
Carduelis spinus 

Mišrūs eglių-lapuočių medynai, mišrūs 
pušynai, ypač ten, kur greta auga 
beržai. Pamiškės, paežerės, upių 
pakrantės bei laukų želdiniai. Miestų 
parkai, kuriuose auga tujos, maumedžiai 
bei kiti spygliuočiai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Spinus-
spinus  

Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas 
įvairiuose medžiuose (dažniausiai eglėse), sunkiai 
randamas. 

Paprastasis čivylis 
Carduelis cannabina 

Biotopo atžvilgiu neišrankus. Labiau 
renkasi 10-30 metų amžiaus 
spygliuočių, tankių lapuočių sąžalynus, 
karpomas apsaugines juostas.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Linaria-
cannabina  

Peri balandžio - liepos mėn. (2 vados). Lizdas 
įvairiuose medžiuose, krūmuose, lianose. 

Geltonsnapis čivylis 
Carduelis flavirostris 

Akmenuotos, retais krūmokšniais bei 
skurdžia augalija apaugusios dykvietės, 
jūrų salos ir pakrantės.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Linaria-
flavirostris  

Lizdas medžiuose. Lietuvoje peri atsitiktinai. 

Eglinis kryžiasnapis 
Loxia curvirostra 

Brandūs, perbrendę bei vidutinio 
amžiaus eglynai. Eglės ir lapuočių 
medynai, maumedynai, pajūrio kalninės 
ir paprastosios pušies miškai, parkai, 
botanikos sodai, mišrūs pušynai – ten 
kur yra derančių spygliuočių. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Loxia-
curvirostra  

Peri vasario - balandžio mėn. Lizdas dažniausiai 
eglėje, sunkiai aptinkamas. Laikosi spygliuočių 
viršūnėse, todėl vizualiai sunkiai susekamas. Gali 
nusileisti ant žemės atsigerti. Kartais paukščius 
išduoda krentantys konkorėžiai. 



Pušinis kryžiasnapis 
Loxia pytyopsittacus 

Eglių, pušų arba mišrūs spygliuočių-
lapuočių sausi medynai. Lizdai eglėse, 
pušyse. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Loxia-
pytyopsittacus  

Peri kovo-balandžio mėn. Lietuvoje lizdas nerastas. 
Perėjimas daugiau atsitiktinio pobūdžio. Laikosi 
spygliuočių viršūnėse, todėl vizualiai sunkiai 
susekamas. Kartais paukščius išduoda krentantys 
konkorėžiai. 

Raudongalvė 
sniegena 
Carpodacus 
erythrinus 

Upių, ežerų, tvenkinių pakrančių 
želdiniai, krūmotos pievos, miško 
pakraščiai, šlapios kirtavietės su 
atželiančiais jaunuolynais. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Carpoda
cus-erythrinus  

Peri birželio mėn. Lizdas žemai krūmuose, 
avietynuose, žolių stagarynuose. 

Juodagalvė 
sniegena 
Pyrrhula pyrrhula 

Miškai, sodai, parkai, miestai. Mišrūs 
lapuočių medynai su eglės priemaiša, 
mišrūs pušynai su egle. Retesnė 
pušynuose, ypač grynuose, kerpiniuose 
ir be jokio trako bei pomiškio.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Pyrrhula-
pyrrhula  

Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas 
įvairiuose medžiuose, ypač eglėse. 

Svilikas 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Mišrūs eglių-lapuočių, lapuočių miškai, 
sodybos su senais lapuočiais, sodų 
apsauginės juostos, miestų, 
gyvenviečių, šlaitų, griovių želdiniai. 
Renkasi brandžius ir bręstančius 
medynus, kuriuose vyrauja plačialapiai 
lapuočiai medžiai: ąžuolai, skroblai, 
liepos, klevai. Vengia grynų, tankių 
eglynų, bei stambių miško masyvų.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Coccothr
austes-coccothraustes  

Peri gegužės mėn. Lizdas įvairiuose medžiuose. 

Startiniai Emberizidae 

Geltonoji starta 
Emberiza citrinella 

Laukų, pakelių želdiniai, pamiškės, 
plynos kirtavietės. Renkasi sausesnes 
vietas. Nedideli pušynai, melioracijos 
griovių išraižyta vieta. Priemiesčių 
parkai, reti želdiniai. Pelkėtose vietose 
visai neperi.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Emberiza
-citrinella  

Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas ant 
žemės, rečiau neaukštai sumedėjusioje augalijoje. 

Sodinė starta 
Emberiza hortulana 

Sausos pušynų pamiškės, nedideli laukų 
gojeliai, Kartais sodų pakraščiuose. 
Nevengia pavienių kaimo sodybų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Emberiza
-hortulana  

Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. 
Veisimosi metu ypatingai mėgsta medžių juostas, 
alėjas, pakelių želdinius supamus dirbamų laukų ir 
pievų. 

Nendrinė starta  
Emberiza 
schoeniclus 

Šlapios krūmotos pievos, įvairaus pločio 
užpelkėjusių vandens telkinių pakraščiai, 
įvairaus dydžio tankia žoline ar reta 
sumedėjusia augalija apaugusios 
pelkutės, žemapelkės, durpynai.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Emberiza
-schoeniclus  

Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas 
viršvandenėje augalijoje, ant žemės, žolėse, kartais 
toli nuo vandens. 



Pilkoji starta 
Emberiza calandra 

Drėgni derlingi laukai, kuriuose auga 
pavieniai medžiai, krūmai arba yra 
telefono bei elektros stulpų. Vengia 
miškingų, labai drėgnų bei atvirų plotų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Emberiza
-calandra  

Peri gegužės - birželio mėn. (galimos 2 vados). 
Lizdas ant žemės. 

 
 
 
Kalendorius 
 

 


