
ĮDOMYBĖS APIE PAUKŠČIUS 

 

PAVASARIS 

 

 

KAS PRAGYSTA PIRMIAUSIAI? 

 Didžiosios zylės pragysta dieną, o naminės pelėdos naktį. Jų giesmes 

išgirdę, žmonės kalba, kad pavasaris jau ne už kalnų. 

 

 
 

KOKIE PAUKŠČIAI PARLEKIA PIRMIEJI? 

 Kovai, pilkosios varnos, kuosos. Po kovų – kikiliai mėlynomis kepuraitėmis, rausvais 

kaklaraiščiais, žaliai juodais frakais. Šalia žvirblių jie tikri karalaičiai.  

 Dar po savaitės, kitos ir artoją pasveikins vyturėlis. 

 Lėtai mosuodama sparnais, virš laukų nulinguoja kepurėta pempė. 

 

KOVAS   PILKOJI VARNA  KUOSA   PEMPĖ 

 
 

 

AR SAVAS GIESMES TRAUKIA VARNĖNAI? 

 Varnėnai suokia kaip lakštingalos, strazdai giesmininkai, tarškia 

kaip medšarkės, čirškia kaip kėkštas. Kartais treniruojami varnėnai kalba 

kaip papūgos. Moka pamėgdžioti šuns lojimą, kačių kniaukimą, vištų 

kudakavimą, kiaulių kriuksėjimą. 

 Sako  karo metas, prisiklausę kulkų švilpimo, ėmė švilpti. 

 

 

KOKIE PAUKŠČIAI IŠ DAUSŲ SUGRĮŽTA PĖSTI? 

 

 Griežlė – įdomus  vešlių pievų ir krūmų paukštis. Pievoje ji jaučiasi kaip žvėris 

miške. Vikri kaip vijurkas, iškėlusi galvą, skleidžia žoles ir bėga. Pagriežusi vienoje vietoje, 

bėga toliau. Jos traukia vakarais, naktimis per pievas, ganyklas, laukus, perskrisdamos 

upelius, miškelius ir kitas  mažas kliūtis. Didžiąją kelionės dalį bėga žeme. Pasikelti bijo, 

kad plėšrus paukštis, galintis gerai skraidyti, jų nesugautų. Daug laiko sugaišta pievų 

gražuolės, kol pasiekia gimtąsias pievas. 

 



AR SUSIKALBA PAUKŠČIAI? TAIP! 
 

KOKS PIRMASIS PAUKŠTIS PADEDA KIAUŠINĮ? 

 Tai varno patelė. Jos lizdas yra labai aukštoje, snieguotoje eglėje. Varno patelė saugo kiaušinį, o 

patinas atneša jai peną. 
 

 

VASARA 

 

KOKIE ŽVĖRELIAI SKRAIDO NEŠINI VAIKAIS? 

 Tai šikšnosparniai. Jų akys menkos, užtat klausa – kelis 

kartus geresnė negu žmogaus.  Šikšnosparniai gaudo į aplinkos 

daiktus atsimušančius garsus ir tamsoje niekad neatsitrenkia į stulpą, 

medį, namą. Skraido patinai ir patelės. Tik patelės ne vienos, o su 

vaikais. Birželio mėnesį šikšnosparniai susilaukia po vieną, rečiau 

po du jauniklius. Tėvai juos dengia savo kūnu nuo priešų. Jaunikliai 

maitinasi motinos pienu, todėl ir vakare jų nepaleidžia: gerai 

įsikimba į motinos papilvę ir kartu su motina skraido sutemose. 

 
 

RUDUO 
 

KOKIE PAUKŠČIAI SODINA GILES? 

 Tai kėkštai – jie turi mėlynus, blizgančius sparnus, 

išmargintus baltomis skersinėmis juostelėmis, ant galvos užsidėję 

baltų ir juodų plunksnų šalmą. Krūtinė rausvai pilka. Atlėkę jie visada 

ima triukšmauti, todėl vien iš garsaus čerškiančio balso gali atspėti, 

kad atskrido kėkštai. Ypač čerškia kėkštai, kai pamato šunį ar katę. 

Visiems paukščiams praneša nelaimę. 

 Į ąžuolus kėkštai suskrenda ne šiaip sau. Juos suvilioja gilės. 

Kėkštai rūpestingi – jie susikrauna į gerklę keletą gilių ir leidžiasi per 

laukus, krūmokšnius - neša paslėpti po velėna arime. Paslepia vieną, 

dumia kitų. Bet jas slepia jau ne po velėna, o sename išpuvusiame 

kelme, pakiša po lapais, po samanomis. 

 Dažnai kėkštai neatsimena, kur paslėpė giles. Vienas randa, kitas užmiršta. Taip ir išauga pavasarį iš 

gilių ąžuoliukai ten, kur nėra senų ąžuolų. Juos pasodino kėkštai. 

 

KOKIŲ PAUKŠČIŲ SULAUKIAM RUDENĮ? 

  

Tai čiumčiakiukai. Patinėliai raudonom kepurytėm, 

juodu smakru, rausva krūtine. Patelės be kepuraičių, 

ir neturi rausvo atspalvio. Čiumčiakiukų tėvynė – 

Šiaurės ašigalio ratas. Pas mus jie pasirodo lapkričio 

mėnesį ir išbūna iki kovo mėnesio. Artėjant 

pavasariui, traukia į Šiaurę. Čiumčiakiukų bičiuliai - 

alksninukai. Patinėliai ryškiai geltoni su juodom 

kepurėm, o patelių geltonos plunksnos lyg išblukę.          

 

 

ČIUMČIAKIS                      ALKSNINUKAS 

 



KĄ VEIKIA VARNĖNAI RUDENĮ SAVO INKILĖLIUOSE? 

 

 Rugsėjo mėnesį varnėnai vėl į savo inkilus sugrįžo? Kam? Patelė taukši, plasnoja sparnais, švilpia, 

strikčioja šakose. Tikrai kaip pavasarį. Aukštai kleve tupi ir patinėlis. Jis irgi gieda. 

 Patelė nulėkė ir vėl grįžo su avižos šapeliu. Įskrido į vidų, išskrido ir vėl sušneko. Paskui dar kelis 

kartus sulekiojo ir atvilko šakelių, lapelių. Iš tiesų lizdą ruošia! Ir ne ateinančiam pavasariui, dar šiam 

rudeniui!...Matyt, varnėnus suviliojo šilti  rudens orai, tokie kaip pavasarį. Pagiedojo, pašvilpavo dar kelis 

rytus jie prie savo namelių, bet lizdo nebaigė, vaikų neperėjo. Kartą atsisveikino su gimtais namai ir išlėkė į 

dausas. 

 

KOKS MŪSŲ SPARNUOTIS MAŽIAUSIAS? 

 

 Jį galima matyti ir žiemą, ir vasarą. Žiemą – 

skraidantį  su zylutėmis, vasarą – lipučių ir bukučių 

pulkelyje. Kas jis ? Paprastasis nykštukas – senų pušynų, 

kerpėtų , samanotų miškų klajoklis. Gamta jam dovanojo 

geltoną spindinčią kepurėlę. Nykštukas stropiai ją saugo 

žiemą  ir vasarą. Ji visada geltona, matyt kitos kepuraitės 

niekas nenuperka. Gražus ir pilkas švarkelis, ir truputį 

tamsesnė uodega. Artėjant žiemai, vieni nykštukai traukia į 

pietvakarius, o kiti, likę vietoje, kapnoja pabirusias eglės, 

pušies sėklas. Paukščiukai vikrūs, sveria 7 -8 gramus, 

plasnodami moka ore išsilaikyti vienoje vietoje , kai 

apieškinėja šakeles ir stiebus. Tokiu elgesiu jie primena tropikų kolibrius. Pavasarį, poravimosi metu, 

patinukai traukia neskardžią, tik iš arti girdimą dainelę. Pušyje, kadagio krūme, avietyne ar kitame 

neaukštame medelyje ar krūme pina siūlus, ar vilnas, neša samanas, kerpes, plunksnas ir per penkiolika – 

dvidešimt dienų surezga apvalų tartum kamuolys lizdelį. Atsitūpęs perėti, paukščiukas angą užraizgo 

šapeliais. Už poros savaičių iš  kiaušinių išsirita negražūs jaunikliai. Dar pora savaičių, ir nykštukų 

šeimynėlė palieka gimtuosius namus. 

 

KUR IŠSKRENDA PAUKŠČIAI? 

 Paukščiukus išveja ne artėjantys šalčiai, o maisto trūkumas. 

 GANDRAI patraukė į pietus. Susirinkę į pulkelius, pasikėlė ir pasuko Baltarusijos link, vėliau per 

Vengriją, Bulgariją, Rumuniją, Siriją, Egiptą, Etiopiją pasuko aukštyn Nilu į Pietų Afriką. Paukščiai sugaišta 

80 dienų ir nuskris apie dešimt tūkstančių kilometrų. Jie ilsisi Dunojaus vėliau Nilo žiotyse. 

 KARVELIAI ULDUKAI savas vietas paliko vėliau. Jiems lėkti arčiau. Dalis jų žiemos Kryme, 

Kaukaze, o tik mažuma pasieks Egiptą. 

 PEMPĖS skuba, nes turi pasiekti tolimąją Ispaniją, Italiją, Graikiją. Tik PERKŪNO OŽELIAI 

nutarė peržiemoti Ukrainoje, Kryme. 

 GEGUTĖS patraukė į Afriką. KOVAI, VARNĖNAI, VIEVERSIAI – į Prancūziją, Belgiją. 

 Kur kas toliau išsiruošė BLEZDINKOS, LAKŠTINGALOS. Blezdinkos pavasario lauks Pietų 

Afrikoje, Indijoje, o lakštingalos – Rytų Afrikoje. 

 Tik žieduodami paukščius, mokslininkai nustatė, į kokius pietų ir vakarų kraštus lekia Lietuvos 

sparnuočiai. Sugrįžę pavasarį , jie ant kojų atneš žiedus, kaip brangų dokumentą, kad myli mūsų gimtinės 

girias. Daug jų sugrįš į senąsias vietas, kartais į senus jų pačių tėvų snapeliais suneštus lizdus. Grįš čiulbėti, 

poruotis ir auginti jaunąją kartą. 

 

Vertinga nuoroda apie paukščių žiedavimą Ventės Rage: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4aevtJXN_fU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4aevtJXN_fU


ŽIEMA 

 

KAS PERI APSNIGTAME LIZDELYJE? 

 

 Tai egliniai kryžiasnapiai. Jie traukia malonias 

giesmeles. Švilpaudami, cykuodami jie lukštena eglės 

kankorėžius: įkiša snapelį tarp žvynų, juos praplečia, o 

sėkliukes į burną įtraukia. 

 Kryžiasnapiai peri visais metų laikais, o dažniausiai 

žiemą: vasario, sausio, kovo mėnesiais. Net per didžiausius 

šalčius  patelė iš sausų šakelių, kerpių, samanų susuka lizdą 

ir deda kiaušinius. 

Patelei dirbant, patinėlis ją akylai saugo. O kai patelė tupia 

perėti, patinėlis jai maisto nešioja. 

 Kai baigiasi žiema ir iš kankorėžių išbyra sėklos, 

kryžiasnapiai atlekia prie žmonių gyvenamų vietų. Kieme jie jaučiasi drąsiau, negu žvirbliai. Lupa tuopų 

gumbus, kuriuose peri  medžių kenkėjai amarai. Lukštena kanapes ir cykuoja: „Kip, kip ,kip“. 

 

 

KOKS PAUKŠTELIS SNIEGE MIEGA? 

 

 Tai tetervinai. Medžiuose tupėti šalta. O čia sniege, vėjas 

neužpučia, šaltis mažiau spirgina. Naktį vėjas visai užneša jų snieginių 

būstų angas. Tuomet tikrai šilta, tik nesaugu. Klausosi tetervinai, ar 

neatbilda laputė, žmogus, o išgirdę įtartinus garsus, su didžiausiu 

švilpesiu iš sniego pakyla į orą. Kyla vienas, pabaido ir  kitus. Nulekia 

pamiške, apsisuka kelis kartus aplink raistą ir matydami, kad pavojus 

praėjo, vėl grįžta į senus medžius papusryčiauti ar pietauti. 

 

 

 

KUR GENIAI KANKORĖŽIUS AIŽO? 

 

 Margasparniai geniai geri darbininkai. Jie triūso nebijo. Nuplasnoja 

margauodegis į pušį, nusilupa kankorėžį ir snape kažkur nusineša. Po 

minutės kitos vėl atpurpa. Senoje pušyje atradę skylutes, įkiša į jas 

kankorėžį galu, gerai prispaudžia ir snapu gvildena žvynelius, lupa sėkleles. 

Dirbti reikia tiksliai. Jei tik krypteli į šoną – kankorėžis nušvilpia žemyn. O 

nuo žemės geniai jų neberenka. Taip ir pribyra prie pušies didelė krūva 

išgliaudytų ir neišgliaudytų kankorėžių. Pelės, kirstukai to ir telaukia. Jie 

negali patys kankorėžių nusiraškyti, todėl labai dėkingi sparnuočiams. 

Kriaukši per naktį, o kai ateina rytas, genys jiems naujo maisto primeta.  

 

KOKIE PAUKŠČIAI MĖGSTA SAULĖS VONIAS? 

 

 Šilumą, ypač žiemą – visi mėgsta. Glaudžiasi prie atšilusių langų maži vaikučiai, o virš jų palėpėje, 

glūdo žvirbliai, įtraukę į pečius galvas, - pirmas saulės vonias. Puikios saulės vonios – geriausias vaistas nuo 

speigo. O kasdien saulutė kopia vis aukštyn. 

 



KODĖL ZYLĖS SKRAIDO KARTU SU GENIAIS? 

 

 Lietuvoje žiemoja ir didžiųjų zylių sesutės: mažosios, pilkosios, mėlynosios. Kala paukščiukai 

medžius, ieško vikšrų. Besidarbuodamos pamato eglėje didelius kankorėžius. Pavilioja sakų kvapas. Nulėkė, 

apžiūrėjo, bet skanumynų išlupti negali. Snapelis menkas. Be to, ir nuraškyti tokio stambaus kankorėžio 

nepajėgia. Tik, kur buvęs, kur nebuvęs, atpurpė genys ir vikriai nutraukė kankorėžį. Žiūri į genį zylutės ir 

stebisi. Nusivilko kankorėžį genys, paskui jį pasileido zylutės. Geniai nepyksta. Jie vis tiek nuo žemės sėklų 

nerenka. Pataršė kankorėžį, pasisotino ir, kas liko, žemėn nusviedė. Tai bus darbo zylutėms! 

 

KAS MŪSŲ KRAŠTE ČIULBA TIK ŽIEMĄ? 

 

 Tai juodagalvės sniegenos. Jos traukia tarsi tankiažode šneka vos 

girdimą dainelę, susidedančią daugiausia iš neskambių švilpimo 

gaidelių. Neskardus tas ulbenimas, bet girdimas tik žiemą. 

 Eglinių kryžiasnapių ciksėjimą vėjelis atneš: „Cik, cik, cik...“ Tai 

kryžiasnapių giesmelės. Neskambios, tarsi bijančios pažadinti miegantį 

mišką. 

 

 

KOKS PAUKŠTIS PER ŽIEMĄ ŽVEJOJA? 

 

 Tai vandeniniai strazdai. Jie nelesa nei pumpurų, nei 

šakelių, nemėgsta ir uogų. Užtat vikšrai ir žuvelės vandeniniams 

strazdams – skanėstas! Pasineria gražuoliai į vandenį, riestu 

snapu atkelia upės dugne akmenukus, ištraukia lervas ar vikšrus 

ir išneria į paviršių. Iškilę nusipurto, sudoroja laimikį ir vėl tyko 

murktelti. Jų plunksnos tankios, riebaluotos, todėl vanduo jų 

nepermerkia. Strazdų nugara ir sparnai tamsiai rudi, o pagurklis, 

krūtinė  - šviesių plunksnų. Akys apvalios kaip žuvų, todėl jiems 

vandenyje viskas gerai matyti. Ausys, kad nepribėgtų vandens, 

užsivožia vožtuvėliais. 

  Išbus vandenyje strazdas prie upės visą žiemą. Jei susiras 

patelę, susiporuos, ir patelė pavasarį padės 4 -5 kiaušinėlius. Kai upė bers purslus, aptaškys jauniklius, bet 

jiems vanduo nebaisus. Tėveliai tyčia taip arti upės susuka lizdą: pratina prie vandens. Išsiritę jaunikliai greit 

išmoksta nardyti į gelmes. Bet, sulaukę pavasario, šie, gražieji vandeniniai paukščiai paliks Šventąją. Jie 

išskuba į savo mylimą Šiaurę. 

 

KUR ŽIEMOJA KURAPKOS? 

 

 Kurapkos mėgsta želmenis, o žiemą pro ledą neiškasi. Stoviniuoja 

vargšės būreliais, pajudėti bijo, kad neįžiūrėtų plėšrūnas vištvanagis, 

vartydamasis padangėje. Tačiau kūnas silpsta, badas žiūri į akis, ir 

kurapkos, užmušusios baimę, leidžiasi prie sodybų, eina vieškeliais. Rytą 

kartais pamatai raibus paukštelius, bekiūtinančius už klojimo. Pabaidyti jie 

purpteli, nuneria už trobesių. Ir vėl glūdo galvas įtraukę, plunksnas 

pašiaušę. Bet alkis kamuoja, o sniegas kaip pluta kietas - nori nenori reikia 

bėgti prie žmonių. 

 Kovo mėnesį kurapkos pradeda poruotis. Prie trobesių atlekia 

rečiau. Dabar patinėliai kiekvienas nori susirasti patelę, o jų mažiau negu patinėlių. Dirvose kyla peštynės. 

Pliekiasi patinėliai kaip gaidžiai. Apsidraskę ir atsilikę nuo pakilusių būrių, šaukia savotišku balsu :“ Čik-

vik, čik – vik, čik – vik!“  


