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paukðèiø þiedavimas

ÞALVARNIØ ÞIEDAVIMAS LIETUVOJE
Þalvarniai (Coracias garrulus) pradëti þieduoti spalviniais þiedais Lietuvoje 2011 m. Anksèiau
þalvarniai buvo þieduojami tik metaliniais þiedais. Þiedavimo centro duomenimis, 19291941 m.
alvarniai buvo ieduojami kasmet, ið viso apþieduotas 221 paukðtis. Vëliau, 19422010 m., buvo
apþieduoti tik 45 paukðèiai (tuo laikotarpiu jie þieduoti 11 metø).
2010 m. Lietuvos ornitologø draugija pradëjo þalvarniø apsaugos projektà Lietuvoje. Projekto metu
atliekama þalvarniø paieðka, keliami ir apsaugomi nuo
plëðrûnø inkilai, taip pat þieduojami þalvarniø jaunikliai. 2010 m. Garkalnës miðke, Latvijoje, buvo suorganizuotas susitikimas su latviø kolegomis, uþsiimanèiais þalvarniø apsauga Latvijoje. Susitikimo metu Ed-
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4. Druskininkø apylinkëse 2011 m. þieduotas þalvarnio
jauniklis © Laimonas Ðniaukðta
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munds Raèinskis pasidalino þalvarniø apsaugos ir þiedavimo patirtimi. Latvijoje þalvarniai spalviniais þiedais þieduojami jau daugiau kaip 10 metø. Pradþioje
buvo naudojami skirtingø spalvø þiedai (be jokiø raidiniø ar skaitiniø kodø), kuriø ávairios spalvø kombinacijos sudarë unikalø deriná, pagal kurá buvo galima
identifikuoti paukðtá (þr. 3 nuotr.).
Taèiau per daug metø visos galimos spalvø kombinacijos buvo iðnaudotos ir buvo pradëti naudoti
nauji spalviniai iedai su raidiniu kodu  iedo spalva
geltona su dviem juodomis raidëmis (þr. 2 nuotr.).
Edmunds Raèinskis perdavë þiedavimui Lietuvoje 15 savo spalviniø þiedø su raidiniais kodais, kuriø
pradþia D. Buvo sutarta, kad Latvijoje þieduojamiems þalvarniams iedas bus maunamas ant kairës
kojos (þr. 2 nuotr.), o Lietuvoje  ant deðinës. Taip,
net neperskaièius raidinio þiedo kodo, galima nustatyti, kurioje ðalyje þieduotas paukðtis yra stebimas.
Pirmas bandymas ieduoti alvarnius spalviniais
iedais Lietuvoje buvo 2010 m. liepos 16 d. Druskininkø apylinkëse. Patikrinus inkilà buvo rasti jau dideli
jaunikliai ir nuspræsta jø neþieduoti, kad apþiedavus
jaunikliai neiððoktø ið inkilo. Tik vëliau, konsultuodamiesi su Edmundsu, suþinojome, kad þalvarniø jaunikliai paprastai nepalieka lizdavietës, bet mums buvo

8. Inkile rasti du dar visai maþi jaunikliai ir suaugæs
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svarbu nepakenkti jaunikliams, nes 2010 m. þinojome
tik eias þalvarniø perëjimo vietas Lietuvoje, ið kuriø
keturias  Druskininkø apylinkëse.
2011 m. jau buvo inomos atuonios þalvarniø
perëjimo vietos Lietuvoje: penkios  Druskininkø savivaldybëje, dvi  Utenos ir viena  Ðvenèioniø rajonuose. Þalvarniai buvo þieduojami trijuose inkiluose
Druskininkø apylinkëse ir viename  Utenos rajone.
Ne visose vietose galëjome pasiekti jauniklius, nes, pavyzdþiui, vienoje vietoje þalvarniai perëjo seno svyruojanèio nudþiûvusio stuobrio uokse. Druskininkø
apylinkëse þieduojama buvo liepos 16 d. (r. 4 nuotr.),
kur trijuose inkiluose apieduoti devyni þalvarniø jaunikliai (viename inkile  trys, kitame  keturi, o treèiame  du jaunikliai ir rastas vienas neiðperëtas kiauðinis). Utenos rajone buvo þieduojama liepos 17 dienà
(þr. 6 nuotr.). Þalvarniai perëjo sename varnëno inkile, kuriame apþiedavome tris jauniklius.
2012 m., atliekant þalvarniø monitoringà, buvo
ieðkoma ir þieduotø þalvarniø, taèiau në vieno prieð
metus þieduoto paukðèio surasti nepavyko. Þiedavimas
buvo pradëtas liepos 9 dienà Druskininkø apylinkëse,
bet, pasirodo, ðiek tiek pavëlavome, nes keliuose inkiluose jaunikliai jau buvo palikæ perimvietes. Keturiuose inkiluose pavyko rasti ir apieduoti atuonis jauniklius (viename  keturis, dar dviejuose  po vienà ir
ketvirtajame  du jauniklius). Þieduojama buvo vël ið
Latvijos gautais spalviniais þiedais, tik ðá kartà buvo naudojamas raidinis kodas su pirma raide J. Ádomu buvo
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stebëti, kaip skiriasi jaunikliø dydis tame paèiame inkile. 5 ir 6 nuotraukose þieduoti jaunikliai yra ið to paties
inkilo, ir galima matyti, kad antrasis yra þymiai maþesnis. Dþiugu, kad vëliau patikrinus inkilà buvo nustatyta, jog visi jaunikliai sëkmingai paliko lizdavietæ.
Buvo rasta nauja þalvarniø perëjimo vieta Ignalinos rajone, kur liepos 15 dienà nuvykome þieduoti
jaunikliø, taèiau atidaræ inkilà, jame radome du dar
visai maþus jauniklius, vienà neiðperëtà kiauðiná ir suaugusá þalvarná (þr. 8 nuotr.). Tà dienà paukðèiø neþiedavome. Atvykus po savaitës, liepos 22-àjà, rasti
du jau paaugæ jaunikliai, kurie buvo apþieduoti.
2013 m. þalvarniø jaunikliai buvo þieduojami spalviniais þiedais naudojant raidiná kodà su pirma raide
M. Kadangi pirmieji þalvarniai buvo pastebëti neáprastai anksti,  Jonas Bilinskas uþfiksavo þalvarná jau
balandþio pabaigoje,  tai ir þieduoti susirengëme anksti  birelio 30 d.
Druskininkø apylinkëse buvo aplankyti septyni
inkilai. Ne visuose jaunikliai buvo pakankamai paaugæ, tad teko þiedavimà pratæsti ir liepos 5 d. Ið viso
pavyko apþieduoti dvideimt jaunikliø. Penkiuose inkiluose rasta po tris jauniklius, viename  keturi, o dar
kitame  tik vienas. Jaunikliø amþius labai skirtingas,
nes, pavyzdþiui, inkile, kur buvo rastas tik vienas jauniklis, kiti jau buvo palikæ inkilà, o likæs buvo toks
didelis, kad tiesiog verþësi ið rankø, o po þiedavimo
ádëtas atgal á inkilà, ið jo iðskrido ir apskridæs didelá ratà
nusileido miðke (þr. 11 nuotr.).
iais metais buvo skiriama dëmesio ir þiedø paieðkai. Birþelio 30 d. Druskininkø apylinkëse buvo pastebëtas vienas suaugæs þalvarnis su geltonu þiedu ant
deðinës kojos, taigi buvo aiðku, kad tai Lietuvoje þieduotas paukðtis. Deja, nuskaityti raidinio kodo nepavyko, todël papraðëme Jono Bilinsko kokybiðkai nufotografuoti paukðtá, kad galëtume nuskaityti þiedà.
Dþiugu, kad Jonui pavyko, ir mes suþinojome, kad tai
paukðtis su JC þiedu (þr. 1 nuotr.). Ðis paukðtis buvo
þieduotas prieð metus Druskininkø apylinkëse (þr. 5
nuotr.) ir perëjo 6 kilometrø atstumu nuo savo gimtosios vietos.
Tikrinant suaugusius paukðèius pavyko rasti dar du
þieduotus þalvarnius. Vienas paukðtis su geltonu spalviniu þiedu ant deðinës kojos ir raidiniu kodu DE buvo
rastas taip pat Druskininkø apylinkëse (þr. 12 nuotr.).
Ðis paukðtis buvo þieduotas 2011 m. (þr. 4 nuotr.) keli
kilometrai nuo dabartinës perëjimo vietos.
Neátikëtina, bet tame paèiame inkile, kartu su DE
þiedu þieduotu þalvarniu, perëjo kitas paukðtis, tik jau
þieduotas Latvijoje. Du juodi spalviniai iedai buvo
ant kairës kojos (þr. 13 nuotr.).
Ðis paukðtis peri Lietuvoje jau nuo 2009 metø, kai
buvo aptiktas Druskininkø apylinkëse. Þinoma, kad ðiais
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metais jis peri jau treèioje vietoje. Tiesa, atstumas tarp
visø trijø vietø yra nedidelis, jas skiria tik keli kilometrai.
Per trejus metus (20112013) suieduoti spalviniais iedais keturiasdeimt du þalvarniø jaunikliai.
Kitais metais numatoma jaunikliø þiedavimà tæsti, taip
pat ieðkoti ankstesniais metais þieduotø bei sugráþusiø
jaunikliø. Tikimës, kad Lietuvoje þieduotø þalvarniø
þiedus kam nors pavyks nuskaityti ir jø migracijos
kelyje ar þiemavietëse, o tai suteiktø mums papildomos informacijos apie ðiuos nuostabius paukðèius.
Jei pamatytumëte þieduotà þalvarná ir pavyktø perskaityti þiedo kodà, praneðkite ðià informacijà Lietuvos þiedavimo centrui zcentras@takas.lt ar Laimonui
niauktai zalvarniai@gmail.com
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