LĖLINIAI, ČIURLINIAI, ŽALVARNINIAI
Lėliniai. Lėlys tipiškas sausų miškų paukštis, lengviausiai aptinkamas iš balso tamsiuoju paros metu. Perėjimo požymis-balsas tinkamose
buveinėse. Pasikartojinti vokalizacija (ne mažiau 2 kartų) toje pačioje vietoje 14 dienų intervalu prilyginama perinčiai porai.
Čiurliniai. Čiurlys tipiškas gyvenviečių paukštis, nesunkiai pastebimas ir išgirstamas. Lizdavietės nesunkiai nustatomos stebint paukščius šviesiu
paros metu. Lengviausiai pastebimas perėjimo požymis-paukščiai landžiojantys į pastatų nišas, inkilus.
Žalvarniniai. Žalvarniniams priklauso įvairių ekologinių nišų paukščiai. Bent jau buveinės ekologija panašiausi žalvarnis ir kukutis, kažkiek
bitininkas, nes aptinkami sausose, saulės gerai įšildomose vietose, kur yra daug vabzdžių. Lengviausiai pastebimi perėjimo požymiai: žalvarniui –
besimaitinantys paukščiai, kukučiui – tuoktuvinis balsas, bitininkui – lengvai pastebimos urvų kolonijos. Specifiškiausias pasiruošimas reikalingas
tulžio stebėjimams, nes nuo kranto aptinkamas žymiai sunkiau nei plaukiant vandens telkiniu. Stebint šių rūšių paukščius galima susekti jų
lizdavietes, tačiau B statusui užtenka pasikartojančių stebėjimų toje pačioje teritorijoje.
Visų grupių paukščių stebėjimams efektyviausias laikas birželio mėnuo, kada yra visų rūšių perėjimo ir jauniklių maitinimo metas. Paros bėgyje
kaip ir dauguma dieninių paukščių aktyvesni ryto valandomis (aktyvumas mažėja esant krituliams).
Pavadinimas

Lėlys
Caprimulgus europaeus

Kur ieškoti?

Tipinis balsas
Lėliniai Caprimulgidae

Sausi mozaikiški miškai:
pušynai (pelkiniai taip pat),
mišrūs miškai, neužžėlusios
kirtavietės, miško aikštelės,
miško pakraščiai, miško
degimvietės. Šlapių
lapuotynų vengia.

http://www.xenocanto.org/298391

Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Aktyvus naktį ir sutemose, dieną ilsisi. Slapus
paukštis, dieną pastebimas (dažniausiai tik
pabaidžius) atsitiktinai. Lizdas ant žemės, randamas
taip pat atsitiktinai. Perėjimas nustatomas iš patinų
tuoktuvinio kurkimo perėjimui tinkamose buveinėse
birželio mėn.- liepos mėn. pr. Tuoktuvių metu taip
pat pliaukši sparnais. Paukščiai maitindamiesi
nuskrenda iki kelių kilometrų, tad stebėti
nevokalizuojantis paukščiai netipingose buveinėse
neturėtų būti fiksuojami kaip perintys.

Čiurliniai Apodidae

Juodasis čiurlys
Apus apus

Tulžys
Alcedo atthis

Gyvenvietės, nedideli
miestai, didelių miestų
priemiesčiai, sodybos ir kai
kada reti seni miškai.
Gausiausia gyvena didelių
miestų senuose kvartaluose.

Veisimosi metu aptinkamas
prie įvairių gėlavandenių

http://www.xenocanto.org/165690

Žalvarniniai Coraciiformes
Tulžiniai Alcedinidae
http://www.xenocanto.org/41051

Peri kolonijomis arba pavienėmis poromis. Aktyvus
dieną. Lengvai pastebimas dažniausiai aukštai
medžiojantis ore vabzdžius virš gyvenviečių, miško
kaimų, aikščių, ežerų. Skraidantys paukščiai
skleidžia aštrų balsą, kas palengvina jų aptikimą
padangėje ir prie perėjimo vietų. Stebint paukščius
nesunkų aptikti jų lizdavietes pastatų nišose, rečiau
inkiluose. Anksčiau perėdavo miškuose, senų pušų
drevėse, uoksuose (dabar trūksta faktinių duomenų).
Visi stebimi paukščiai gyvenvietėje gali būti priskirti
perintiems, kitose vietose-tik nustačius tikslią
lizdavietę.

Teritorialūs paukščiai. Aktyvus dieną. 10 km
pakrantės ruože priklausomai nuo ekologinių sąlygų

tekančio ar stovinčio
vandens telkinių aukštomis
pakrantėmis ir stačiais atviro
grunto šlaitais
(atodangomis). Pirmenybę
teikia žuvingiems skaidriems
vandens telkiniams su
sekliomis įlankomis, kurių
pakrantėse gausu
sumedėjusios augalijos. Gali
perėti medžių išvartose.

gali būti nuo 1 iki 10 porų. Peri šlaitų urveliuose.
Lengviausiai pastebimas ant nuo pakrantės
nusvirusių šakų plaukiant vandens telkinio
priekrante. Taip pat nesunkiai atpažįstamas iš
trumpo charakteringo balso, ypač pabaidžius.
Perėjimą nurodo paukščių aptikimas tinkamoje
buveinėje balandžio-liepos mėn. Stebint paukštį
galima susekti urvelį. Tą lengviau padaryti, jei
telkinio atodangos atsiveria fragmentiškai.
Bitininkai Meropidae

Bitininkas
Merops apiaster

Atviros, stepinio pobūdžio
vietos, upių slėniai. Svarbus
biotopo elementas -statūs
smėlėti upių krantai urvams
rausti. Gali įsikurti
karjeruose, kelių smėlėtuose
šlaituose.

Žalvarnis
Coracias garrulus

Brandžių šviesių pušynų
pamiškės, kur tęsiasi didesni
žemažolių ganyklų,
sauspievių ar skurdžių
smėlynų plotai, neretai
įsikuria ir prie kaimų ar net
vienkiemių, užimdami
iškeltus inkilus, senuose
parkuose ar pakelėse,
kurios, traukia palankiomis
mitybos sąlygomis.

Kukutis
Upupa epops

Būdingas biotopas – sausi
miškai, išraižyti upių, upelių,
su viensėdžiais ir nedideliais
kaimais, ganyklomis,
dirbamais laukais. Reikalingi
atviri miško plotai, drėvėti
medžiai. Nevengia pamiškių,
gyvenviečių, pavienių
sodybų kaimynystės.

http://www.xenocanto.org/247888

Veisiasi grupėmis, kolonijomis. Aktyvus dieną. Jei
konkrečioje teritorijoje peri, lengvai aptinkamas tiek
vizualiai, tiek iš balso. Paprastai kolonijos urvai
lengvai pastebimi smėlio šlaituose. Medžioja arti
perimvietės ir mėgsta tupėti ant nudžiuvusių šakų.
Sunkiau pastebimos pavienės poros.

Žalvarniniai Coraciidae

http://www.xenocanto.org/188148

Aktyvus dieną. Neretai stebimi pavieniai
nesiveisiantys (jauni) porų nesudarę individai.
Mėgsta tupėti ant laidų. Tada yra lengviausiai
aptinkami. Paprastai perimvietės apylinkėse turi kelis
mėgstamus medžioklės postus (elektros linijos
atkarpa, nudžiuvęs medis). Perėjimą nusako poros
ir/arba daugkartiniai individo stebėjimai toje pačioje
vietoje. Peri inkiluose, uoksuose, natūraliose
drevėse.

Kukutiniai Upupidae

http://www.xenocanto.org/247299

Aktyvus dieną. Aptinkamas tiek iš balso, tiek
vizualiai. Balsas dažniau girdimas anksti rytą.
Mėgsta maitintis sausose natūralaus grunto
pakelėse. Aplamai daugiausia maitinasi ant žemės.
Pakartotinai girdimi ir/ar stebimi paukščiai veisimosi
metu priskiriami perintiems. Peri drevėse, inkiluose,
akmenų kruvose, įvairiose pastatų, griuvėsių nišose.

Kalendorius

