LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖS KOMISIJOS GAUTI PRANEŠIMAI
2009 M.
Nr. 308/09 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2009-12-27 vienas paukštis
stebėtas Mažeikiuose (A.Kinduris). Tas pats paukštis nuolatos čia matytas ir vėliau.
Paskutinį kartą – 2010-03-28 (D.Makavičius).
Nr. 307/09 Mažasis kormoranas (Phalacrocorax pymgeus). 2009-12-25 vienas
paukštis stebėtas šiltąjame kanale prie Elektėnų (J.Morkūnas). Nauja paukščių rūšis
Lietuvoje (LOFK).
Nr. 306/09 Geltonsnapis naras (Gavia adamsii). 2003-02-01 vienas paukštis stebėtas
jūroje ties Palanga (L.Raudonikis). Nauja paukščių rūšis Lietuvoje (LOFK).
Nr. 304/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-10-10 trys (2+1) paukščiai
praskrido Ventės rage (K.Castren).
Nr. 303/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-10-03 vienas paukštis
praskrido pajūryje ties Juodkrante (K.Castren).
Nr. 302/09 Medžioklinis sakalas (Falco rusticolus). 2009-11-02 patelė lesė kryklę
Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren). 13-a registracija Lietuvoje
(LOFK).
Nr. 301/09 Geltonsnapis naras (Gavia adamsii). 2009-10-03 vienas paukštis stebėtas
jūroje ties Juodkrante (K.Castren). 3-a registracija Lietuvoje (LOFK).
Nr. 300/09 Vandeninis kalviukas (Anthus spinoletta). 2009-09-16 vienas paukštis
stebėtas Ventės Rage (J.Morkūnas, V.Pabrinkis, V.Jusys). 2-a registracija Lietuvoje
(LOFK).
Nr. 298/09 Ledinis naras (Gavia immer). 2009-11-10 vienas paukštis stebėtas Kauno
mariose ties Viršužiglio k. (M.Karlonas, M.Ružauskas). Paskutinį kartą čia matytas
2009-12-08 (P.Ignatavičius). 4-a registracija Lietuvoje (LOFK).
Nr. 297/09 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2009-11-05 pirmametė
patelė sugauta ir apžieduota Ventės rage (R.Rangienė, V.Jusys)
Nr. 296/09 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2009-10-10 vienas paukštis
stebėtas Ventės k., Šilutės r. (L.Raudonikis). 9-a registracija Lietuvoje (LOFK)

Nr. 295/09 Raiboji pelėda (Surnia ulula). 2009-10-29 aptikta nusilpusi (matyt
atsitrenkė į stiklą) Klaipėdoje, Lietuvininkų aikštėje (pranešė E.Paplauskis). 10-a
registracija Lietuvoje (LOFK).
Nr. 294/09 Mormonas (Fratencula arctina). 2006-05-28 antrametis paukštis rastas
nuskendęs žvejų tinkluose Baltijos jūroje ties Palanga (A.Petraitis). Nauja paukščių
rūšis Lietuvai (LOFK).
Nr. 293/09 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2009-11-03 vienas paukštis
stebėtas Baltijos jūros pakrantėje tarp Juodkrantės ir Pervalkos (V.pareigis). 10-a
registracija Lietuvoje (LOFK).
Nr. 292/09 Baltagalvė stačiauodegė antis (Oxyura leucocephala). 2005-08-10 patelė
stebėta Lazdininkų tvenkinyje, Kretingos r. (A.Petraitis). Nauja paukščių rūšis
Lietuvai (LOFK).
Nr. 291/09 Vandeninis kalviukas (Anthus spinoletta). 2009-11-02 vienas paukštis
stebėtas Nemuno deltoje netoli Uostadvario (V.Jusys). 3-a registracija Lietuvoje
(LOFK).
Nr. 290/09 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2009-10-29 vienas
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės rage (V.Jusys).
Nr. 289/09 Juodakaktė medšarkė (Lanius minor). 2009-07-17 vienas paukštis stebėtas
prie Kaltanenų, Švenčionių r. (B.Šablevičius).
Nr. 288/09 Sodinis liputis (Certhia brachydactyla). 2009-10-10 sugautas ir
apžieduotas netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V. Pareigis). 6-a registracija
Lietuvoje (LOFK).
Nr. 287/09 Jūrinis bėgikas (Calidris maritima). 2009-10-09 vienas paukštis keletą
valandų maitinosi Ventės rage ant molo (V.Jusys, E.Pakštytė). 5-a registracija
Lietuvoje (LOFK).
Nr. 286/09 Mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus). 2009-10-02 pirmametis paukštis
sugautas ir apžieduotas netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V. Pareigis). 2-a
registracija Lietuvoje (LOFK). Tas pats paukštis čia stebėtas ir spalio 5 d.
(M.Karlonas).

Nr. 285/09 Baltagurklis čiurlys (Apus melba). 2009-10-05 vienas paukštis praskrido
Aleknonių k. (prie Žuvinto rez. administracinio pastato), Alytaus r. (A.Petraška).
Nauja paukščių rūšis Lietuvai (LOFK)
Nr. 284/09 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2009-09-08 suaugęs paukštis
praskrido netoli tvenkinių prie Raseinių (K.Castren)
Nr. 283/09 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2009-10-02 vienas
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės rage (V.Jusys)
Nr. 282/09 Rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus). 2009-09-10 vienas paukštis
stebėtas pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)
Nr. 281/09 Rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus). 2009-09-09 vienas paukštis
stebėtas pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)
Nr. 280/09 Mažoji alka (Alle alle). 2009-09-01 vienas paukštis praskrido Baltijos
jūroje ties Juodkrante (K.Castren, L.Raudonikis)
Nr. 279/09 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2009-09-27 vienas
paukštis sugautas ir apžieduotas Ventės rage (V.Jusys)
Nr. 278/09 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2009-09-09 beveik suaugęs
paukštis stebėtas Rusnės saloje tarp Uostadvario ir Pakalnės kaimų (V.Pareigis,
Ch.Gibbins, H. Koskinen, V.Rauste, K.Castren)
Nr. 277/09 Kiras kvatoklis (Larus ichthyaetus). 2009-09-09 pirmametis paukštis
stebėtas Atmatos upės salelėje, Rusnėje (Ch.Gibbins, H. Koskinen, V.Rauste)
Nr. 276/09 Bukauodegis plėšikas (Stercorarius pomarinus). 2009-09-23 pirmametis
tamsios formos paukštis stebėtas Kopgalyje (S.Karalius)
Nr. 275/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-05-18 patinas ir patelė
stebėti Puščios durpyne, Zarasų r. (S.Sinkevičius)
Nr. 274/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-04-18 patinas ir patelė
stebėti laukuose prie Balčio ež., Vilniaus r. (S.Sinkevičius)
Nr. 273/09 Stepinė lingė (Circus macrourus). 2009-09-22 pirmametis paukštis
stebėtas Juodkėnų k., Girkalnio sen., Raseinių r. (J.Morkūnas, K.Vaitkus)

Nr. 272/09 Šiaurinis padūkėlis (Morus bassanus). 2009-09-02 vienas paukštis
praskrido pajūryje prie Nidos (J.von Hertzen, P.Lehikoinen, H.Eriksson)
Nr. 271/09 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2009-08-17 – 31 d. patinas stebėtas
Kuršių mariose Juokrantėje (A.Naudžius, V.Pareigis, L.Raudonikis)
Nr.270/09 Juodakaktė medšarkė (Lanius minor). 2007-07-15 - 17 porelė su 3-4
jaunikliais stebėta Kapiniškių k. pakraštyje, Varėnos r. (S.Paltanavičius)
Nr.269/09 Juodakaktė medšarkė (Lanius minor). 2009-06-17 porelė paukščių matyta
Musteikos k. pakraštyje, Varėnos r. (S.Paltanavičius)
Nr.267/09 Stepinė lingė (Circus macrouros). 2009-06-12 suaugusi patelė ir antrametis
patinas stebėtas Plaškių apylinkėse, Pagėgių sav. (L.Raudonikis, A.Kondratjev,
V.Buzun)
Nr.266/09 Stepinė lingė (Circus macrouros). 2009-07-07 suaugęs patinas stebėtas
Plaškių apylinkėse, Pagėgių sav. (V.Jusys)
Nr.265/09 Stepinė lingė (Circus macrouros). 2009-08-09 antrametis patinas stebėtas
Kucų kaimo apylinkėsę, Pagėgių sav. (L.Raudonikis)
Nr.264/09 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2009-06-18 – 20 patinas stebėtas
Kuršių mariose prie Juodkrantės (K.Castren)
Nr.263/09 Šalminė antis (Netta rufina). 2009-05-19 patelė stebėta Šilavoto
žuvininkystės tvenkiniuose, Prienų r. (J.Miškinis)
Nr.262/09 Bitininkas (Merops apiaster). 2009-07-27 trys paukščiai stebėti prie
Gelgaudiškio, Šakių r. (G.Riauba)
Nr.261/09 Šalminė antis (Netta rufina). 2009-04-19 porelė stebėta Tyrulių draustinyje
(J.Miškinis)
Nr.260/09 Didysis plėšikas (Stercorarius scua). 2009-07-09 vienas paukštis stebėtas
jūroje prie Juodkrantės (K.Castren)
Nr.259/09 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2009-06-30- 2009-07-02 patelė
stebėta Kuršių mariose prie Juodkrantės (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

Nr. 258/09 Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica). 2009-05-14 patinas stebėtas
Žuvinto ež. Pakrantės krūmynuose (A.Petraška, A.Pranaitis)
Nr. 257/09 Šalminė antis (Netta rufina). 2009-05-30 patinas stebėtas Kintų
žuvininkystės tvenkiniuose (J.Miškinis, V.Jusys, R.Povilaitis)
Nr. 255/09 Stepinė lingė (Circus macrouros). 2009-05-18 antrametis paukštis arba
patelė matyta prie Nidos (K.Castren)
Nr. 254/09 Rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus). 2009-05-18 vienas paukštis
stebėtas prie Nidos (K.Castren)
Nr. 253/09 Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos). 2009-05-23 paukščių pora
matyta ir girdėta Baltojoje Vokėje (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)
Nr. 252/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). Nemuno deltoje prie
Sausgalvių 2009-05-06 stebėtas vienas paukštis o 2009-05-08 – kitas
(M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta)
Nr. 251/09 Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos). 2009-05-14 patinas iš ryto
keletą valandų čiulbėjo Ventės Rage (V.Jusys)
Nr. 250/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2009-05-05 vienas paukštis
stebėtas Nemuno deltoje prie Sausgalvių (K.Castren)
Nr. 249/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2009-04-18 vienas paukštis
stebėtas Nemuno deltoje prie Sausgalvių (K.Castren, P.Tolvanen)
Nr. 248/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2009-04-09 vienas paukštis
stebėtas Nemuno deltoje prie Mingės (K.Castren)
Nr. 247/09 Silkinis kiras (Laryus fuscus intermedius). 2009-04-20, 2009-05-03 ir
2009-05-07 du paukščiai stebėti Kopgalyje (K.Castren)
Nr. 246/09 Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica). 2009-05-13 patinas sugautas ir
apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)
Nr. 245/09 Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica). 2009-05-12 patinas sugautas ir
apžieduotas Ventės Rage (V.Jusys)

Nr. 244/09 Stepinė lingė (Circus macrourus). 2009-04-30 antrametis paukštis
praskrido prie Juodkrantės (K.Castren)
Nr. 243/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-04-12 patelė praskrido
pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren)
Nr. 242/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-03-30 vienas paukštis
praskrido Nemuno deltoje prie Sausgalvių (K.Castren, S.Hjerppe, M.Vakiala,
T.Tallgren)
Nr. 241/09 Skiauterėtoji gaga (Somateria spectabilis). 2009-04-10 vienas 2-ų ar 3-ių
metų paukštis stebėtas jūroje ties Juodkrante (K.Castren, M. Lötjönen)
Nr. 240/09 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2009-04-19 vienas paukštis matytas
Rupkalvių pievose netoli Šilutės (K.Castren, P.Tolvanen)
Nr. 239/09 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2009-04-08 du paukščiai pastebėti
Dumpių regioninio sąvartino teritorijoje, Klaipėdos r. (V.Pareigis)
Nr. 238/09 Kalninė žąsis (Anser indicus). 2009-05-05 porelė paukščių laikėsi kartu su
apie 30 pilkųjų žąsų ir 2 želmeninėm žąsim prie Kintų žuvininkystės tvenkinių
(M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta, V.Jusys). Abu paukščiai tvenkiniuose pastebėti ir
vėliau – paskutinį kartą 2009-05-17. Nuo 2009-05-19 iki 2009-06-04 matytas tik
vienas (V.Jusys, S.Karalius, L.Raudonikis, E.Pakštytė, R.Karpuška, R.Povilaitis,
G.Gražulevičius, K.Castren)
Nr. 237/09 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2009-03-20 patinukas
matytas mišriame būryje netoli Daniliškių, Vilniaus r. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)
Nr. 236/09 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2009-04-02 vienas paukštis
stebėtas prie Sausgalvių, Nemuno deltoje (V.Pareigis)
Nr. 235/09 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2009-04-13 vienas paukštis
stebėtas kitų žąsų būryje Rupkalviuose, Nemuno deltoje (E.Pakštytė, J.Morkūnas,
L.Maliužinaitė, V.Jusys, A.Naudžius)
Nr. 234/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-04-17 vienas paukštis
praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius)
Nr. 233/09 Stepinė lingė (Circus macrourus). 2009-04-29 vienas paukštis stebėtas
Nerespinkos ež. Pakrantės pievoje, Trakų r. (E.Pakštytė)

Nr. 232/09 Baltagalvė starta (Emberiza leucocephalos). 2009-04-04 patelė stebėta
Labanoro regioniniame parke. (J. Stratford). Nauja paukščių rūšis Lietuvai (LOFK)
Nr. 231/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2009-04-25 vienas paukštis
laikėsi Rupkalviuose. 2009-04-26 pavieniai paukščiai matyti Mingėje bei
Sausgalviuose (A.Petraška, P.Ignatavičius, M.Ružauskas)
Nr. 230/09 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2009-04-06 patinas stebėtas
Druskininkuose prie Nemuno-Ratnyčėlės santakos (P.Planutis)
Nr. 227/09 Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchos). 2009-04-11 vienas paukštis
stebėtas prie Šilutės link Šyškrantės (A.Petraška, V.Jusys, J.Morkūnas)
Nr. 226/09 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2009-04-06 vienas paukštis
stebėtas kitų žąsų būryje Buckūnų k. apylinkėse, Lazdijų r. Paskutinį kartą čia
matytas 2009-04-23 (A.Petraška)
Nr.225/09 Rožinis pelikanas (Pelecanus onocrotalus). 2009-04-07 jaunas paukštis
stebėtas Šiaulių-Radviliškio r. sankiroje (S.Šimkevičienė, T.Mizgirdas)
Nr. 223/09 Raiboji pelėda (Surnia ullula). 2007-02-16 vienas skrendantis paukštis
stebėtas Biržų girioje, Biržų raj. (D.Makavičius, N.Vėlavičienė)
Nr. 222/09 Didysis poliarinis kiras (Larus hyperboreus). 2009-02-18 antrametis
paukštis stebėtas Dumpių sąvartine, Klaipėdos raj. (V.Pareigis)
Nr. 221/09 Raiboji pelėda (Surnia ullula). 2007-09-26 vienas paukštis stebėtas
Padumblės kaime, Šenčionių raj. (A.Aliukonis)
Nr.219/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-02-16 du paukščiai stebėti
1 km. į rytus nuo Lelių kaimo, Klaipėdos raj. (S.Karalius)
Nr.218/09 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2009-02-08 vienas paukštis
praskrido pietų kryptimi pajūryje ties Juodkrante (K.Castren)
Nr.217/09 Juodoji varna (Corvus corone corone). 2007-05-18 vienas paukštis stebėtas
1 km. atstumu nuo pietinės Juodkrantės dalies (V.Pareigis)
Nr.216/09 Pušinė sniegena (Pinicola enucleator). 2007-02-18 apie 10 paukščių būrelis
maitinosi apie 1 km. į šiaurę nuo Juodkrantės centrinės dalies (V.Pareigis)

Nr.215/09 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2009-01-29 patinas stebėtas
Anglininkų kaime, Trakų raj. (E.Pakštytė)
Nr.213/09 Mažasis baublys (Ixobrychus minutus). 2008-07-29 ir 2008-08-06 patinas
stebėtas Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose, Prienų raj. (E.Pakštytė, L.Maliužinaitė)
Nr.212/09 Rudasis peslys (Milvus milvus). 2007-04-15 vienas paukštis stebėtas
Kavolių miške, Šilutės raj. Vėliau čia perėjo ąžuole (V.Jusys, S.Karalius)
Nr.211/09 Pilkoji starta (Emberiza calandra). 2007-06-02 – 04 ir 06 d. patinas
stebėtas Pumpėnuose, Pasvalio raj. (A.Čerkauskas)
Nr.210/09 Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata). 2006-02-10 – 26 d. vienas
paukštis stebėtas Mažeikiuose (D.Makavičius, N.Vėlavičienė)
Nr.209/09 Pentinuotoji starta (Calcarius lapponicus). 2009-01-07 būrelis (8 paukščiai)
stebėtas Peršekinikų k., Alytaus r. (A.Petraška)

