
ŽVIRBLINIAI (1) 

Vieversiniai, kregždiniai, kieliniai, karietaitinia i, eršk ėtžvirbliniai 

Efektyviausias laikas visoms rūšims gegužės - birželio mėn. Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali nežymiai skirtis. Visų rūšių vokalizacinis 
aktyvumo pikas yra per saulėtekį ir keturios valandos po jo. Po pietų paukščių vokalizacinis aktyvumas minimalus. Daugeliu atvejų paukščiai 
lengviausiai aptinkami iš balsų (išskyrus kregždes, taip pat kieles, kurios lengvai pastebimos), o toliau pagal balsą jau galima paukščio ieškoti 
vizualiai. Jei paukščiai stebimi jauniklių auginimo metu (balandžio pab. - liepos mėn.), verta juos sekti ir nustatyti, ar neša maistą jaunikliams. 
Išgirdus ir/ar pamačius paukštį tinkamoje buveinėje pakartotinai (ne tik toje pačioje vietoje, bet visame kvadrate) tvirtina B perėjimo statusą 
(tikėtinas perėjimas). Lengviausiai pastebimas ir nereikalaujantis lizdo paieškos perėjimo (C statusas) požymis yra suaugęs paukštis su maistu 
snape. 
 
Vieversiniai lengviausiai aptinkami iš balsų (pikas balandis - gegužės vid.). 
Kregždiniai lengvai pastebimi, gyvena žmogau kaimynystėje. Birželio- liepos mėn. visus paukščius galima priskirti vienam ar kitam perėjimo 
statusui. 
Kalviukus lengviausia iš balsų ne tik aptikti, bet ir atpažinti. Vokalizacinio aktyvumo pikas balandžio - gegužės mėn. 
Kielės lengvai pastebimos. Perėjimos statusą lengviausia nustatyti iš elgsenos šalia lizdo su jaunikliais nuo gegužės vid. 
Karietaitės nesunkiai pastebimos įvairių tipų miškuose ir želdiniuose. 
Eržkėtžvirblį lengviausia aptikti iš balso rytinėmis valandomis. 
 

Rūšies pavadinimas Kur ieškoti? Tipinis balsas Specif iniai veisimosi požymiai 

Vieversiniai Alaudidae 

Kuoduotasis vieversys 
Galerida cristata    

Veisimosi periodu iš dalies urbanizuotas 
landšaftas. Laikosi atviruose plotuose - 
gazonai, sankryžos. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Galerida-
cristata  

Aktyvus tik šviesiuoju paros metu. Peri 
balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lietuvoje 
nerastas nuo XX a. I pusės. Laikosi dažniausiai 
ant žemės ir neauštų pakilumų.  

Lygutė 
Lullula arborea 

Sausas miškingas landšaftas. Lengva, 
gerai drenuota dirva, kirtavietės, 
pamiškės. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Lullula-
arborea  

Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri balandžio - 
birželio mėn. Lizdas ant žemės, sunkiai 
aptinkamas. 

Dirvinis vieversys 
Alauda arvenisis 

Sausos ir vidutinio šlapumo pievos, 
aukštapelkės, pusiau natūralūs dirvonai, 
dykvietės, dirbami laukai.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Alauda-
arvensis  

Aktyvus šviesiuoju paros metu, iš dalies ir 
prietemoje. Peri birželio - liepos mėn. (2-3 
vados). Lizdas ant žemės. 

Kregždiniai Hirundinidae 

Urvinė kregždė  
Riparia riparia 

Statūs upių krantai, žvyro bei smėlio 
karjerai.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Riparia-
riparia  

Peri kolonijomis, birželio - rugpjūčio mėn. (2 
vados). Lizdai urvuose lengvai pastebimi. 

Šelmeninė kregždė 
Hirundo rustica 

Įsikuria gyvenvietėse, dažniau kaimuose.  
http://www.xeno-
canto.org/species/Hirundo-
rustica  

Peri gegužės - rugpjūčio mėn.(2-3 vados). 
Atviras lizdas įvairiuose žmogaus statiniuose ar 
po jais. 



Langinė kregždė 
Delichon urbicum 

Peri gyvenvietėse, lizdus suka mūriniuose 
pastatuose. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Delichon-
urbicum  

Peri birželio - liepos mėn. dažniausiai 
nedidelėmis kolonijomis (2 vados). Uždaras 
lizdas įvairiuose žmogaus statiniuose ar po jais. 

Kieliniai Motacillidae 

Dirvoninis kalviukas 
Anthus campestris 
 

Smėlingos, žvyringos dykvietės. 
Retkarčiais pastebimas priemolių 
sausuose dirvonuose, iškastų durpynų 
plynėse, degimuose. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Anth
us+campestris  

Lizdas ant žemės. Peri gegužės - birželio mėn. 
Teritoriniai paukščiai giedodami tupia ant laidų, 
stulpų, kitų pakilumų. Ant jų dažnai ilsisi ar 
nutupia su maistu prieš leisdamiesi į lizdą. 

Miškinis kalviukas 
Anthus trivialis 

Peri spygliuočių ir lapuočių miškuose. 
Dažnas mėlyniniuose pušynuose. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Anth
us+trivialis  

Aktyvus dieną. Peri gegužės - liepos mėn. (2 
vados). Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas ir 
susekamas. Lengviausia nustatyti veisimosi 
statusą iš nerimaujančių paukščių prie lizdo. 

Pievinis kalviukas 
Anthus pratensis 

Plačios kupstuotos pievos, pliki raistai. 
Rečiau pakelės ir griovių pašlaitės, tarp 
arimų išlikę akmenynai, ilgiau 
neišdžiūstantys dumblingi palomiai.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Anth
us+pratensis  

Aktyvus dieną. Peri gegužės - birželio mėn. (2 
vados). Lizdas ant žemės. Ant laidų, stulpų, kitų 
pakilumų dažnai ilsisi ar nutupia su maistu prieš 
leisdamiesi į lizdą. 

Geltonoji kielė 
Motacilla flava 

Lietuvos didžiųjų upių lankos, nusausintų 
laukų lygumų žolėtos pakrantės ir 
pagrioviai, nešienaujami akmeningi plotai. 
Perėti įsikuria paraisčių kupstynuose, prie 
ežerėlių. Laikosi netoli vandens. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Mota
cilla+flava  

Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas 
ant žemės. Šalia lizdo su jaunikliais esant 
žmogui, nerimaudama tupia (dažnai ir su maistu 
snape) į krūmų viršūnes ar ant aukštesnių žolių. 

Geltongalvė kielė 
Motacilla citreola 

Pelkėtas biotopas. Nendrėmis apaugusios 
aukštapelkių plynės, užpelkėjusios, 
žemais krūmais apaugusios viksvinės 
pievos. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Mota
cilla+citreola  

Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas 
ant žemės. Šalia lizdo su jaunikliais esant 
žmogui, nerimaudama tupia (dažnai ir su maistu 
snape) į krūmų viršūnes ar ant aukštesnių žolių. 

Baltoji kielė 
Motacilla alba 

Kaimo sodybos, gyvenvietės, lentpjūvės, 
medienos sandėliai, durpynai, miestų 
aikštelės. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Mota
cilla+alba 

Aktyvi tik dieną. Peri balandžio - liepos mėn. (2 
vados). Lizdas dažniausiai įvairiuose žmogaus 
statiniuose. Jei pastoviai laikosi ant to paties 
pastato, greičiausiai jame lizdas. 

Karietaitiniai Troglodytidae 

Karietaitė 
Troglodytes 
troglodytes 

Drėgni lapuočių miškai arba eglynai, seni 
medynai su išvirtusiais medžiais ir tankiu 
pomiškiu. Krūmuose arti upelių, 
užaugusiose griovose. Dažna soduose, 
kuriuose daug tankių želdinių - 
vaiskrūmių, avietynų, gyvatvorių.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Troglodytes-
troglodytes  

Aktyvi šviesiuoju paros metu ir prieblandoje. Peri 
gegužės - birželio mėn. (2 vados).  Lizdas šakų 
krūvose, raizgalynėse, jaunose eglaitėse, 
uždaras, rutulio formos. Suka kelis lizdus, bet 
peri tik viename. 



Eršk ėtžvirbliniai Prunellidae 

Erškėtžvirbliniai 
Prunella modularis 

Nevienodo tankumo lapuočių ir 
spygliuočių plotai su tankiu pomiškiu. 
Paupiai, šlapios pievos, raistų žemi 
brūzgynai, sausi šilai.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=prun
ella+modularis  

Aktyvus dieną. Peri gegužės-birželio mėn. (2 
vados). Lizdas dažnai neaukštai jaunose 
eglaitėse. Sunkiai aptinkamas, bet kartais 
atsitiktinai dažniau randamas lizdas su žydrais 
kiaušiniais nei pamatomas paukštis. 

 
Kalendorius 
 

 


