LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖS KOMISIJOS GAUTI PRANEŠIMAI
2010 M.
Nr.384/10. Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-12-31 suaugusi patelė sugauta
Šėtoje, Kėdainių r. (V.Eigirdas)
Nr.383/10. Šiaurinė kanadinė berniklė (Branta hutchinsii). NEPATVIRTINTA
Nr.382/10. Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-12-11 vienas paukštis stebėtas
Trakuose (E.Pakštytė)
Nr.381/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-11-29 vienas paukštis stebėtas
Rakavos k. laukuose, Raseinių r. (A.Kasparavičius)
Nr.380/10 Žydroji zylė (Parus cyanus). 2010-11-27 vienas paukštis stebėtas didžiųjų ir
mėlynųjų zylių būrelyje Kaune prie hidoelektrinės (V.Eigirdas, I.Semionovas)
Nr.379/10 Bukauodegis plėšikas (Stercorarius pomarinus). 2010-11-14 jaunas paukštis
stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė).
Jis čia buvo stebimas ir vėliasnėmis dienomis. Paskutinė registracija – 11-26 (K.Castren).
Nr.378/10 Kalninė kielė (Motacilla cinerea). 2010-11-08 vienas paukštis praskrido pajūryje
ties Juodkrante (K.Castren)
Nr.377/10 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2010-11-07 jaunas paukštis stebėtas jūroje
ties Juodkrante (K.Castren
Nr.376/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-10-27 suaugęs patinas sugautas
netoli Juodkrantės (V.Pareigis)
Nr.375/10. Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-10-26 suaugusi patelė sugauta
netoli Juodkrantės (V.Pareigis)
Nr.374/10. Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2010-10-31 patelė sugauta netoli
Juodkrantės (V.Pareigis, M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta)
Nr.373/10. Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2010-11-05 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (R.Rangienė, V.Jusys)

Nr.372/10. Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2010-11-03 sugauta Ventės rage
(R.Rangienė)
Nr.371/10 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2010-10-31 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (V.Jusys)
Nr.370/10 Jūrinis bėgikas (Calidris maritima). 2010-10-26 vienas paukštis stebėtas Ventės rage
ant molo (V.Jusys)
Nr.369/10 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2010-10-23 sugauta Ventės rage
(V.Jusys)
Nr.368/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-10-22 pirmametis patinas sugautas
netoli Juodkrantės (V.Pareigis)
Nr.367/10 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2010-10-18 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (R.Rangienė, V.Jusys)
Nr.366/10 Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus). 2010-10-17 patelė sugauta netoli
Juodkrantės (V.Pareigis, K.Castren, S.Minkevičienė, S.Minkevičius)
Nr. 365/10 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2010-10-16 pirmametis paukštis stebėtas pajūryje
prie Melnragės (A.Knystautas, M.Mačiulis ).
Nr. 364/10 Vandeninis kalviukas (Antrus spinoletta). 2010-10-16 vienas paukštis stebėtas netoli
Uostadvario, Nemuno deltoje (J.Stratford, D.Martinkėnas). 4-a šios rūšies paukščio registracija
Lietuvoje (LOFK).
Nr. 362/10 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2010-10-14 pirmametis paukštis stebėtas pajūryje
prie Juodkrantės (K.Castren).
Nr. 361/10 Tripirštis kiras (Rissa tridactyla). 2010-10-13 pirmametis paukštis stebėtas pajūryje
prie Juodkrantės (K.Castren).

Nr. 360/10 Rudašonis baltavokis (Zosterops erythropleurus). 2003-08-26 patelės sugauta Neries
pakrantės krūmynuose Kaune (A.Jagminas, R.Patapavičius, S.Rumbutis). Nauja paukščių rūšis
Lietuvoje. D kategorija (LOFK)

Nr.359/10 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis). 2010-10-11 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (V.Jusys)

Nr. 358/10 Mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus). 2010-10-10 Kuršių marių pakrantėje,
Juodkrantėje stebėta patelė arba pirmamaetis paukštis (M.Karlonas, A.Naudžius, V.Eigirdas,
Š.Vainauskas). 4-as šios rūšies aptikimo atvejis Lietuvoje (LOFK).

Nr.356/10 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2010-10-02 ienas paukštis stebėtas Birvetos
žuvininkystės tvenkiniuose, Ignalinos r. (A.Čerkauskas, D.Baronas)

Nr.354/10 Mėlynuodegė (Tarsiger cyanurus). 2010-10-02 pirmametis paukštis sugautas Ventės
rage (V.Jusys, R.Rangienė). 3-as šios rūšies aptikimo atvejis Lietuvoje (LOFK).

Nr.353/10 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2010-09-26 trys paukščiai stebėti Paluknio
pievose, Trakų r. (V.Stirkė, G.Juščiūtė)

Nr. 352/10 Geltonsnapis naras (Gavia adamsii). 2010-09-26 paukštis žiemos apdaru stebėtas
jūroje prie Juodkrantės (K.Castren). 4-as šios rūšies aptikimo atvejis Lietuvoje (LOFK).

Nr. 351/10 Ilgauodegis plėšikas (Stercorarius longicaudus). 2010-09-19 pirmametis paukštis
stebėtas jūroje prie Juodkrantės (K.Castren).

Nr.350/10 Rudagurklis kalviukas (Anthus cervinus). 2010-09-26 du paukščiai stebėti ir girdėti
paluknio pievose, Trakų r. (E.Pakštytė). 18-as šios rūšies aptikimo atvejis Lietuvoje (LOFK)

Nr.349/10 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2010-09-23 vienas paukštis
sugautas prie Daudžgirių miško, Biržų r. (B.Maldūnienė)

Nr.348/10 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2010-09-20 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (V.Jusys)

Nr.347/10 Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus). 2010-09-07 vienas paukštis
sugautas Ventės rage (V.Jusys)

Nr.345/10 Sibirinis kėkštas (Perisoreus infaustus). 2010-08-20 du paukščiai stebėti Smalvo
Smalvykščio kraštovaizdžio draustinyje, Zarasų r. (S.Sinkevičius). Nauja paukščių rūšis
Lietuvoje (LOFK)

Nr.344/10 Taurusis sakalas (Falco cherrug). 2010-05-18 ryte prieš 8 val. kirto Latvijos - Lietuvos
sieną ties Biržais. Tarp Biržų ir Pasvalio laikėsi iki 05-21 9 val ryto, o tos pačios dienos 11 val.
jau buvo prie Anykščių, praskrido šalia Molėtų ir toliau skrido PV krypti – apie 17 val perskrido
Lietuvos-Baltarusijos sieną Vilniaus r (www.sakerlife.mme.hu).

Nr. 343/10 Bitininkas (Merops apiaster). 2010-05-11 būrelis (23 paukščiai) stebėti prie
Gelgaudiškio, Šakių r. (V.Jusys, E.Kavaliauskas, J.Morkūnas, R.Jakaitis).

Nr. 342/10 Kuodotasis vieversys (Galerida cristata). 2010-07-22 vienas paukštis stebėtas Ventės
rage (V.Jusys).

Nr. 341/10 Rožinis varnėnas (Sturnus roseus). 2010-06-16 du suaugę paukščiai stebėti
gargžduose (S.Paškevičius).

Nr. 340/10 Nepalinis erelis (Aquila nipalensis). 2010-06-11 jaunas paukštis stebėtas Aleknonių
k., Alytaus r. (A.Petraška, A.Pranaitis, G.Baublys). 2-a šios rūšies registracija Lietuvoje
(LOFK).

Nr. 339/10 Bitininkas (Merops apiaster). 2010-06-09 du suaugę paukščiai stebėti prie urvelių
Alytaus r. (A.Petraška).

Nr.338/10 Stebėtojas buvo užpildęs LOFK anketą, bet vėliau paneigė stebėjimą.

Nr. 337/10 Margakrūtis bėgikas (Calidris melanotos). 2010-06-03 vienas paukštis stebėtas
šlapioje pievoje prie Krokų lankos ež., Nemuno deltoje (S.Minkevičius).

Nr. 336/10 Juodoji gulbė (Cygnus atratus). 2010-05-08 vienas suaugęs paukštis stebėtas
Arnionių žuvininkystės tvenkiniuose. Tvenkinių savininkų teigimu, paukštis čia laikosi jau
savaitę. (L.Raudonikis).

Nr. 335/10 Bitininkas (Merops apiaster). 2010-05-30 vienas paukštis stebėtas Ventės rage
(V.Jusys).

Nr.334/10 Mažoji tošinukė (Hippolais caligata). 2010-05-30 vienas paukštis sugautas Ventės
rage (V.Jusys, S.Karalius, J.Morkūnas). Nauja paukščių rūšis Lietuvai.

Nr. 333/10 Indinė nendrinukė (Acrocephalus agricola). 2010-05-22 vienas paukštis sugautas ir
apžieduotas Ventės rage (V.Jusys).

Nr. 332/10 Girnovė (Platalea leucorodia). 2010-05-13 paukščių pora (patinas ir patelė) stebėta
Raseinių žuvininkystės tvenkiniuose (Paalsio skyrius) (J.Morkūnas, R. Mozeris, V.Kilčiauskas).

Nr. 331/10 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2010-05-03 vienas suaugęs paukštis stebėtas prie
Sausgalvių, Šilutės r. (J.Morkūnas).

Nr. 330/10 Didysis poliarinis kiras (Larus hyperboreus). 2010-03-29 antrametis paukštis stebėtas
Dumpių sąvartine, Klaipėdos r. (V.Pareigis, T. van Kessel, B.Ubels).

Nr. 329/10 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis). 2010-05-09 vienas suaugęs paukštis stebėtas
Rupkalvių pievose, Šilutės r. (S.Karalius).

Nr.328/10 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2010-05-02 vienas paukštis matytas Rusnės
saloje, Šilutės r. NEPATVIRTINTAS

Nr. 327/10 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2010-05-01 vienas paukštis stebėtas Rupkalvių
pievose, Šilutės r. (S.Minkevičius).

Nr. 326/10 Puikioji cyplė (Anas sibilatrix). 2010-04-25 suaugęs patinas stebėtas prie Sausgalvių,
Nemuno deltoje, Šilutės r. (A.Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė,
V.Jusys, R.Aitmanas).

Nr. 325/10 Didysis erelis rėksnys (Aquila clanga). 2010-04-17 suaugęs paukštis stebėtas prie
Leitgirių, Nemuno deltoje, Šilutės r. (V.Jusys).

Nr. 324/10 Rožinis pelikanas (Pelecanus onocrotalus). 1998-11-12 pirmametis paukštis sugautas
Palomėneje, Kaišiadorių r. Šiuo metu yra Kauno zoologijos sode (J.Morkūnas).

Nr. 323/10 Mažoji žąsis (Anser erythropus). 2010-04-08 vienas suaugęs paukštis stebėtas
laukuose prie Vilkyčių, Šilutės r. J.Morkūnas, V.Pabrinkis, V.Jusys).

Nr.322/10 Mandarininė antis (Aix galericulata). 2010-04-18 patinas stebėtas tvenkiniuose
Žvėryne, Vilniuje (R.Karpavičius)

Nr. 321/10 Juodoji varna (Corvus corone). 2010-04-11 vienas paukštis stebėtas laukuose prie
Vilkyčių, Šilutės r. (K.Castren).

Nr. 320/10 Pušinis kryžiasnapis (Loxia pytyopsittacus). 2010-03-21 patinas ir patelė stebėti
Kopgalyje, Kuršių nerijoje (K.Castren).

Nr. 319/10 Tundrinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-03-24 suaugęs patinas stebėtas
prie Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (K.Castren).

Nr. 318/10 Rudakaklė berniklė (Branta rufcollis). 2010-04-04 vienas paukštis stebėtas kitų žąsų
būryje Sausgalvių k., Šilutės r. (S.Minkevičienė, S.Minkevičius). Ten pat paukštis buvo stebimas
ir 04-06 (K.Castren, J.Morkūnas), 04-09 (J.Morkūnas, V.Jusys), 04-11 (K.Castren)

Nr. 317/10 Stepinė lingė (Circus macrouros). 2010-04-05 antrametis paukštis stebėtas
netoli Saviečių k., Kėdainių r. (M.Ružauskas)

Nr. 316/10 Rudakaklė berniklė (Branta rufiscollis). 2010-04-03 vienas paukštis stebėtas kitų
žąsų būryje prie Serbinų k., Kėdainių r. (A.Petraška, Vl.Naruševičius)

Nr. 315/10 Nykštukinis erelis (Hieraaetus pennatus). 2003-08-17 suaugęs paukštis (šviesi forma)
stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford)

Nr. 314/10 Kalninė kielė (Motacilla cinerea). 2009-05-09, 06-15 ir 07-18 patinas ir patelė
(pora) stebėta Pašvenčio k. apylinkėse, Jurbarko r. (A.Čeponis).

Nr.313/10 Medžioklinis sakalas (Falco rusticolus). 2010-03-16 Kauno marių saloje ties Dabintos
mišku, Kaišiadorių r.
NEPATVIRTINTAS

Nr.312/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2010-02-28 keletas paukščių matyta
Griežės karjere, Mažeikių r. NEPATVIRTINTAS

Nr. 311/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2009-12-14 pirmametis paukštis
matytas paprastujų čimčiakų būrelyje netoli Kintų, Šilutės r. (K.Castren).

Nr. 310/10 Pušinis kryžiasnapis (Loxia pytyopsittacus). 2009-12-08 patinas matytas eglinių
kryžiasnapių būryje Juodkrantėje (K.Castren).

Nr. 309/10 Poliarinis čimčiakas (Carduelis hornemanni). 2009-01-05 patinas stebėtas Trakuose
(E.Pakštytė).

