
ŽVIRBLINIAI 

Strazdiniai 

Strazdus lengviausia registruoti iš balsų, kurių pikas nuo balandžio pr. iki gegužės pr. per saulėtekį ir saulėlydį. Visos rūšys aptinkamos įvairaus 
tipo miškuose, tik smilginis laikosi miško pakraščiuose, o baltabruvis arčiau vandens. Strazdų jaunikliai nemokėdami gerai skraidyti palieka lizdus, 
kas palengvina perėjimo statuso nustatymą. 
Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali nežymiai skirtis. Daugumos rūšių vokalizacinis aktyvumo pikas nuo balandžio vid. iki gegužės vid. 
per saulėtekį ir saulėlydį. Lakštingala ir mėlyngurklė paprastai gieda tik sutemose. Visais atvejais paukščiai lengviausiai aptinkami iš balsų, o toliau 
pagal balsą jau galima paukščio ieškoti vizualiai. Jei paukščiai stebimi jauniklių auginimo metu (balandžio pab. - birželio 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. Perėjimo statuso nustatymas iš balso palengvina registracijas, tačiau visos rūšys gan nesunkiai 
veisimosi vietose aptinkamos vizualiai. 
 

Rūšies pavadinimas Kur ieškoti? Tipinis balsas Specif iniai veisimosi požymiai 

Strazdiniai Turdidae  

Liepsnelė  
Erithacus rucecula 

Visų rūšių lapuočių medynai su eglių 
priemaiša ir krūmais. Giriose upelių 
pakrantės. Lietuvos didžiųjų upių šlaitų 
miškai, kur prižėlę lazdynų, sausmedžių, 
ožekšnių, šermukšnių. Seni sodai 
pagirėse. Miestų parkai ir medžiais 
apaugę skardžiai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Erithacus-
rubecula  

Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri gegužės - liepos 
mėn. (2 vados). Lizdas ant žemės po kelmais, 
išvartose, įvairiose kerplėšose, kartais inkiluose. 

Rytinė lakštingala 
Luscinia luscinia 

Upių pakrantės su karklų tankumynais ir 
šakotais gluosniais. Pašlaitės, apaugusios 
lazdynais ir ievomis. Plačiuose laukuose 
žaliuojančios giraitės su kūdromis. 
Pavienės poros apsigyvena upokšnių 
pakraščiuose, pabalių jaunuose 
juodalksnynuose.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=lusci
nia+luscinia  

Maitinasi dieną, aktyvi ir prietemoje. Paprastai 
gieda sutemose. Peri gegužės - birželio mėn. 
Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas. 
Efektyviausias perėjimo statuso nustatymas iš 
balso. 

Mėlyngurklė 
Luscinia svecica 

Upių, ežerų pakrantės. Upių deltos, pelkių 
pakraščiai. Viksvynai, švendrynai su 
krūmų priemaiša.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=lusci
nia+svecica  

Aktyvi dieną, prieblandoje ir naktį. Paprastai 
gieda sutemose. Peri gegužės - birželio mėn. 
Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas. 
Efektyviausias perėjimo statuso nustatymas iš 
balso balandžio vid. - gegužės vid.  

Dūminė 
raudonuodegė 
Phoenicurus ochruros 

Miestų statybų aikštelės, lentpjūvės, 
sandėliai, kaimo gyvenvietės, rečiau 
vienišose sodybose. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Phoe
nicurus+ochruros  

Maitinasi dieną. Gieda saulei tekant. Peri 
gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas 
įvairiuose statiniuose, jų nišose, taip pat peri 
šelmeninių kregždžių lizduose. Daug laiko 
praleidžia ant pastatų, kuriuose peri. 



Paprastoji 
raudonuodegė 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Gyvenvietės, sodai, sodybos, šimtamečiai 
kerpiniai ir šilsamaniniai pušynai, išretėję 
jauni medynai, degimų ir kirtimų 
pakraščiai. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=Phoe
nicurus+phoenicurus  

Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri gegužės - 
birželio mėn. (kartais 2 vados). Lizdas uokse, 
nevengia inkilų. Veisimosi metu lengviausia 
aptikti iš balso ar tikrinant inkilus. 

Paprastoji kiauliukė 
 Saxicola rubetra 

Retais krūmais apaugusios sausesnės 
pievos. Laukų pakelės, upių lankos, 
dirvonai ir akmenynai. Žemi, reti 
pušynėliai, raistų plynumos, degimai, 
kartais girių platūs kirtimai. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=saxic
ola+rubetra  

Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas 
ant žemės. Esant šalia lizdo su jaunikliais, 
nerimaudami paukščiai tupia su maistu snape 
ant aukštesnių žolės stagarų 

Europinė juodagalvė 
kiauliukė Saxicola 
rubicola 

Sausos, dažnai akmenuotos, nedideliais 
krūmais apaugusios vietos, dykvietės. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=saxic
ola+rubicola  

Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas 
ant žemės. Esant šalia lizdo su jaunikliais, 
nerimaudami paukščiai tupia su maistu snape 
ant aukštesnių žolės stagarų. Lietuvoje labai 
reta veisimosi metu, lizdas nerastas. 

Paprastasis kūltupys 
Oenanthe oenanthe 

Prie gyvenviečių, dulkėtos priemiesčių 
aikštės, geležinkelių stotys tarp medienos 
rietuvių ir gelžgalių krūvų, lentpjūvės, 
miško medžiagų sandėliai, durpynai, 
kelmų sąvartynai. Aptinkami 
neakmenuotuose arimuose, šlapiose 
pievose, iškastų griovių patiltėse. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Oenanthe-
oenanthe  

Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri gegužės - 
birželio mėn. Lizdas įvairiose kerplėšose, 
pastatų nišose, akmenų, malkų krūvose. Esant 
šalia lizdo su jaunikliais, nerimaudami paukščiai 
tupinėja ant įvairių objektų. Laikosi pažeme ar 
ant žemės. 

Juodasis strazdas 
Turdus merula 

Drėgni eglių su lapuočiais medynai. 
Upelių ir raistų pakraščiai. Pušynai su 
tankesniu krūmų traku ar eglių pomiškiu. 
Brastingos šlapios girios.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=turdu
s+merula  

Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri balandžio -
birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose 
medžiuose, dažnai neaukštai, nesunkiai 
aptinkamas. 

Smilginis strazdas 
Turdus pilaris  

Alksniais ir gluosniais apaugusios upių 
pakrantės. Nedideli laukų pušynėliai, 
juodalksnynai. Parkai, rečiau sodai, 
kapinės, didelių girių pakraščiai. Neretai 
įsikuria prie žmonių gyvenviečių. Miško 
amžius bei tankumas reikšmės neturi. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Turdus-
pilaris  

Aktyvus dieną. Peri balandžio - gegužės mėn. 
dažnai nedidelėmis kolonijomis (kartais 2 
vados). Kolonijose triukšmingi. Lizdas įvairiuose 
medžiuose, dažniausiai aukštai. 

Strazdas giesmininkas 
Turdus philomelos 

Lapuočių girios ir šilai su eglės priemaiša. 
Dažnesnis jaunuolynuos negu senuose 
medynuose. 

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=turdu
s+philomelos  

Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri balandžio-
birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose 
medžiuose, dažnai neaukštai ir nesunkiai 
aptinkamas. 

 
 
 



Baltabruvis strazdas 
Turdus iliacus 

Lapuočių ir spygliuočių miškai tik su 
krūmų traku. Laikosi arti vandens. Upių 
slėnių miškai, paežerių ir prie pelkių 
mišrūs beržynai.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=turdu
s+iliacus  

Intensyviai gieda rytais ir saulei leidžiantis. Peri 
balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas 
įvairiuose medžiuose, dažnai žemai, kartais 
beveik ant žemės, retai aptinkamas. 

Amalinis strazdas 
Turdus viscivorus 

Reti šilsamaniniai, viržyniniai pušynai. 
Ypač dažnai apsigyvena kerpiniuose 
pušynuose. Mišrūs eglių - pušų medynai. 
Labai retai senuose juodalksnynuose.  

http://www.xeno-
canto.org/explore?query=turdu
s+viscivorus  

Maitinasi dieną. Retkarčiais čiulba prietemoje. 
Peri balandžio - birželio mėn. (kartais 2 vados).  
Lizdas įvairiuose medžiuose, dažniausiai 
aukštai. 

 
Kalendorius  
 

 


