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                         GERVĖ (Grus grus) 
Tyrulių – Sulinkių durpynai ir jų 
apylinkės yra vienos didžiausių  gervių 
sankaupų vietų per rudens migraciją 
Lietuvoje. Nemažai gervių čia ir peri. 



KIEKVIENAIS METAIS IKI  
1500 GERVIŲ APSISTOJA 

TYRULIŲ DURPYNE 
RUDENINĖS MIGRACIJOS 

METU.   

 

PAUKŠČIAI MAITINASI 
APLINKINIUOSE 

LAUKUOSE, NAKVOJA 
DURPYNO TERITORIJOJE.  



ŠVYGŢDA  
Iki  12 -14  porų peri durpyno teritorijoje 

 



DIDYSIS 
BAUBLYS 

Monitoringo metu 
durpyne 
suskaičiuota iki 20 
patinų. 
 

Didžiųjų baublių 
tankumas Tyrulių 
durpyno teritorijoje 
– vienas didžiausių 
Lietuvoje. 



PLOVINĖ VIŠTELĖ 
Per pirmąjį monitoringą, balandžio pradžioje, buvo suskaičiuota 17 
patinų, pakartotinio monitoringo metu – 6 patinai. 



RUDAKAKLIS 
KRAGAS 

Durpyne peri daugiau nei 
20 porų. 



 ILGASNAPĖ VIŠTELĖ 
Labai plačiai paplitusi visoje durpyno teritorijoje, jos išskirtinį balsą galima 
išgirsti net ir pakankamai sausose vietose. 



MAŢASIS  

BAUBLYS 

   

Girdėtas  

šiaurinėje  

durpyno  

dalyje . 



JŪRINIS  
ERELIS 
Manome, kad 
aplinkiniuose 
miškuose peri 2 
poros jūrinių 
erelių. Durpyne 
mėgsta medžioti 
ir maitintis ir 
keletas  
nesubrendusių 
paukščių. 



GULBĖ 
GIESMININKĖ 

Peri ne mažiau trijų porų, 
dar kelios jaunos poros jau 
užsiėmę lizdines teritorijas. 
 

 Didesni šių paukščių būriai 
mėgsta apsistoti durpyne 
migracijų metu. 



TETERVINAS 

Durpyno 
teritorijoje yra 
tetervinų 
tuokvietė, 
pavasarį 
pastoviai 
stebimi  
skraidantys 
paukščiai. 



MELETOS 

Juodoji meleta gana gausiai 
peri durpyno centrinės dalies 
miškuose. 

Pilkoji meleta – dažniausiai 
sutinkamas Tyrulių geninių atstovas, 
pamėgęs durpyno beržynus. 



NENDRINĖ LINGĖ 
Peri 5-6 poros 



PIEVINĖ LINGĖ 

Durpyno centrinėje dalyje peri 
viena pora. 



NENDRINĖ VIŠTELĖ 



TILVIKAI 

Durpyno 
centrinėje dalyje 
peri upiniai 
kirlikai, o visoje 
Tyrulių 
teritorijoje  
vaikus atsiveda 
nemažai 
brastinių tilvikų. 
Jie itin mėgsta 
maitintis 
centrinėje 
durpyno dalyje. 



PERKŪNO OŢELIS 

Atviresnėse durpyno vietose neretai išgirsi perkūno oželio „mekenimą“. 



DIDŢIOJI KUOLINGA 

ŢALIAKOJIS TULIKAS 



TIKUTIS 



Tyrulių durpyne mėgsta maitintis pilkieji ir baltieji 
garniai 



KUKUTIS 

 
Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais durpyne 
ir Tyrulių kaime 
stebėti kukučiai. 
Projekto metu bus 
iškelti keletas inkilų 
šiems paukščiams. 



ŢINDUOLIAI 
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