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Stulgys gyvena ten, kur  

pavasario polaidžių  

semiamos upių pakrantės  

ir plačiai išsiliejančios deltos, 

kur užpelkėjusios paežerės  

ir šlapios pievos, kur klampios 

apypelkių lomos
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lydimi mažų atradimų ir nusivylimų, nuovargio ir pakylėtų dienų, lėtai vėrėsi gamtos pažinimo 

vartai. žvelgta ereliams ir pelėdoms į akis, lankytasi įstabiuose kurtinių ir tetervinų turnyruose, stebėti 

gracingi gervių šokiai... Stulgys šioj nepaprastų susitikimų ir atradimų gretoj užima garbingą vietą. Šių 

paukščių tuoktuvių turnyrai ir kovos yra vieni įspūdingiausių reginių, kokius galima pamatyti gam-

toje. nuošalumose, vakaro žarų, nakties garsų ir kvapų apsuptyje, priešaušrio tyloje praleistas laikas 

giliai įsirėžė atmintin. todėl rašydamas šią knygelę, negalėjau išvengti prisiminimų ir patirtų išgy-

venimų. Duomenis apie stulgį rinkau ilgai ir po kruopelę. todėl čia rasite ir ištraukų iš senųjų mano 

dienoraščių bei ankstesnių leidinių. 

Dar daug ko nežinome apie slaptingąjį stulgį. iki šiol dorai net nebuvome išsiaiškinę, kur jis gyvena, 

kiek šių sparnuočių dar esama savame krašte. nepakankamai žinome, kokios sąlygos būtinos stulgiui 

gyvuoti, kokio dydžio ir kokios būklės buveinių stinga, kad būtų galima išsaugoti stabilią šio paukščio 

populiaciją. turime pripažinti, kad vis dar per mažai padaryta, kad stulgys neišnyktų lietuvoje. tegul 

ši knygelė tampa paskata geriau pažinti ir apsaugoti vieną rečiausių bei įspūdingiausių mūsų krašto 

paukščių.

pratarmė
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 Čepkeliuose pavasaris. Pelkės pietiniu takoskyros šlaitu sruvena polaidžio vandenys, aplenkia smėlio salas, prasiskverbia pro tarpinių pelkių 

nendrynus, upeliais prašniokščia patiltėmis ir suplūsta į Katrą. Dumblingoje versmėje radusi savo pradžią, Čepkelių vandeniu pasotinta, ji 

miško paunksmių palydima į ilgą kelią. Išraitydama įmantriausias kilpas, pasimesdama karklų, nendrių sąžalynuose, pailsėdama ištvinu-

siuose duburiuose, upė nuvilnija į pietus pasitikti savo bendrakeleivio Nemuno. Katra – žemumų upė, tekanti pelkėtu slėniu, iš abiejų pusių 

suspausta čia priartėjančių, čia nutolstančių miškais apaugusių smėlio kopų. Dabar visu slėniu srūva rezervato pelkynų vandenys. Apsemti 

medžiai, krūmai, po vandens storyme atsidūrė pievos. Nedidelėmis salaitėmis paviršiuje kyšo nugrimzdusios bebrų trobelės. Vargas plačiųjų 

pievų gyventojams, kurie nesuskubo prieš polaidį laiku iškeliauti. Ką srovė nunešė, kas šlaputėlis pats išpuškavo į krantą ar pasiliko mažytėse 

pakylumėlėse. Tik antims neišpasakytas malonumas – tiek vandens ir sočiai maisto. Vakarėjant suskrenda jų pulkai.

iš dienoraščio

p r a t a r m ė15

Gūžinėjantis nuošaliose 

klampynėse, besirenkantis 

į kultines nakties sąšaukas, 

apgaubtas paslaptingumo 

skraiste stulgys 

priskiriamas rečiausiems 

bei slaptingiausiems mūsų 

šalies paukščiams
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Stulgys (Gallinago media latham, 1787) priskiriamas sėjikinių paukščių būriui, tilvikinių šeimai. 

pempė, slanka ar griciukas yra artimi jo giminaičiai. Stulgys dydžiu prilygsta karveliui purpleliui. 

jo kūnas – 27–31 cm ilgio, sparnų mostas – 43–50 cm. paukštis sveria 155–180 g. Stulgys panašus į 

perkūno oželį, tik yra stambesnis, jo snapas storesnis ir trumpesnis. kitaip nei perkūno oželio, stulgio 

krūtinės apačia, pilvas ir šonai išmarginti tamsiomis bangelėmis. Stulgys pasibaido tik visiškai arti prie 

jo priėjus, o pabaidytas, kitaip nei perkūno oželis, pakyla tyliai, bet skrenda sunkiau ir tiesiau. Stulgio 

uodegoje aiškiai matyti trys kraštinės baltų plunksnų poros. 

tilvikas kaip tilvikas
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pasirinkęs mūsų kraštą

Stulgys dabar sutinkamas perintis tik devyniose pasaulio valstybėse. jo paplitimo arealas yra 

perskeltas į dvi dalis: vakarinę, apimančią norvegiją ir Švediją, bei rytinę – lenkiją, baltijos šalis, 

Ukrainą, baltarusiją ir rusiją iki jenisiejaus. bendras stulgio perėjimo arealas kiek didesnis nei du 

milijonai kvadratinių kilometrų. Stulgių populiacijų europoje gerokai sumažėjo jau XiX a. pabai-

goje ir XX a. pirmoje pusėje. būtent tada šios rūšies paukščiai visiškai išnyko Danijoje, olandijoje, 

vokietijoje, Suomijoje bei Švedijos ir norvegijos žemumų regionuose. tuo pačiu laikotarpiu stulgių 

populiacijos pastebimai sumažėjo ir lenkijoje, baltijos šalyse, Ukrainoje, baltarusijoje ir pietinėse 

rusijos srityse. kai kuriuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad XX a. pradžioje stulgiai lietu-

voje buvo visiškai išnykę. ypač ryškai europoje jų buvo sumažėję 1970–1990 metais. po to maždaug 

dešimtmetį daugelyje europos šalių šios rūšies populiacijos buvo stabilios, bet rusijoje, kur peri ab-

soliuti dauguma rytinės populiacijos paukščių, stulgių sumažėjo net dešimtadaliu. Įvertinti bendrą 

šių paukščių gausumą gana sunku. Stulgiai nesudaro porų, todėl tikslaus jų skaičiaus nesužinosime 

skaičiuodami perinčias pateles ar tuoktavietes lankančius patinus. populiacijos būklei vertinti kur 

kas patikimesnis ir lengvesnis apskaitos būdas yra skaičiuoti patinus per tuoktuves. Suskaičiuota, 

kad pasaulyje yra 160 000–400 000 tuoktavietes lankančių patinų. orientacinis stulgių populiaci-

jos dydis, vertinant jį pagal tuoktavietes lankančius patinus, atskiros šalyse yra toks: norvegijoje – 

5000–15 000, Švedijoje – 500–2000, Suomijoje – iki 5, lenkijoje – 750–850, latvijoje – 200–300, 

estijoje – 500–700, baltarusijoje – 4000–6000, Ukrainoje – 500–700, europinėje rusijos dalyje –  

50 000–140 000, azijinėje –100 000–236 000. lietuvoje 2001 m. užregistruota 200–300, o 2010 m. – 

tik apie 100 tuoktavietes lankančių stulgių patinų. Šiuo metu stulgys laikomas europoje nykstančiu 

paukščiu. 

Spėjama, kad XiX a. stulgių mūsų krašte dar buvo gausu. Savo veikale ,,lietuvos paukščiai“ tadas 

ivanauskas rašo, kad ,,stulgys buvo net būtinas visokių pokylių dvaruose ir klebonijose atributas, ir 

jų parūpinti buvo nesunku“. tačiau vėliau šis paukštis išnyko, ir autorius abejojo ,,ar lietuvoje vyksta 

kur nors žymesnės stulgių tuoktuvės“. tik po ilgos pertraukos 1979 m. kretuono saloje rastas perintis 

šis paukštis. tais pačiais metais Čepkelių rezervate prie katros upės aptikta stulgių tuoktavietė, o dar 

po metų – dvi dėtys ir perintys paukščiai. lietuvoje stulgys paplitęs tik vietomis. Šiuo metu iš viso 

yra žinomos 24 vietos, kur stebėtas šių paukščių tuoktuvinis elgesys ar rasti lizdai. kai kurių ekspertų 

duomenimis, pastaraisiais dešimtmečiais stulgių lietuvoje daugėjo. manoma, kad šiuo metu nemuno 

deltoje gali gyventi iki 100 jų porų, todėl ši teritorija laikoma perspektyviausia stulgių populiacijos ap-

saugos požiūriu. kitos žinomos tuoktavietės yra rytų ir pietų lietuvos upių – katros, merkio, Svylos, 

Dysnos ir kt. – slėniuose, taip pat šlapiose kretuono ežero pievose.

Perkūno oželio kiaušiniai 

beveik nesiskiria nuo stulgio, 

tik yra šiek tiek mažesni. 

Šie tilvikai gūžtas renčia 

iš įvairių viksvų lapų, stiebelių 

ir slepia jas žolių tankmėje

p a S i r i n k ę S  m ū S ų  k r a Š t ą
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Stulgiai žiemoja tropinėje afrikoje, bet pavienių šių paukščių žiemą stebėta ir indijoje, arabijos pu-

siasalyje bei kai kuriose indijos vandenyno salose. vietinės stulgių klajonės prasideda liepos pradžioje 

ir iki mėnesio pabaigos vis intensyvėja. pirmoje rugpjūčio pusėje stebima rudeninė stulgių migracija, 

kuri aktyviausia būna rugsėjo ir spalio mėnesiais. lapkritį visoje europoje dar galima matyti pavienių 

šių paukščių. vėliausiai rudenį migruoja stulgių jaunikliai. 

pavasarinė stulgių migracija prasideda palyginti vėlai, bet masiškai šie paukščiai sugrįžta gana 

greitai. lietuvoje pirmieji stulgiai veisimosi vietose pasirodo balandžio pradžioje ar viduryje. keliau-

dami jie apsistoja šiems sparnuočiams nebūdingose vietose – sausose pievose, ražienose, dirbamuose 

laukuose ar daržuose. kartą burbiškyje ties anykščiais šių paukščių aptikau sode tarp obelų.

keliaujantis ir klajojantis

Kiekviena kovo diena įtvirtina pavasarį, nušvisdama besiskleidžiančiuose žieduose, nugurgėdama potvynių upeliais. Kai ištirpsta sniegas, 

išsenka versmės, nutyla upokšniai, Katros upė sugrįžta į savo painią vagą. Vėl tyli ir abejinga, kurios rimtį tesudrumsčia šoktelėjusi žuvelė ar 

bebro uodegos pliaukštelėjimas. Plačiose lankose pražydo purienos, šoktelėjo viksvų žaluma. Tokiu laiku smagu pakeliauti pakatre, sutikti vis 

naujus sugrįžusius paukščius.

 Nurimsta lapus šiurenęs šiltas vėjas. Vėsa pasklinda kartu su tįstančiais šešėliais. Prabyla pirmoji griežlė. Jos balsas, atsimušdamas į miško 

tamsą, baugiai garsiai girgžda. Kurios griežlės balsas čaižesnis, toliau aidi. Vis nauji paukščiai įsijungia į garsų turnyrą. Švygždos trumpas 

švilpčiojimas neprilygsta gerklingųjų griežlių balsams, tad mažumėlę pašvilpčiojusios, jos nutyla. Kartkartėmis, išgąstingai kiksėdami, pakyla 

perkūno oželiai, karklynuose girdėti brastinių tilvikų balsai. Tankiame ievų krūme ima čiaukšėti lakštingala. Pakerėtas nejučiom stabteliu. 

Baukšti, trumpa giesmės pradžia išsilieja ir pulsuojančiom melodingom trelėm ritasi tolyn. Kai šalimais praeini, čiulbesys nutyla, o paskui vėl 

nuvilnija stiprėjančia jėga. Nutoldamas dar ilgai girdi rusvąją dainininkę, pasislėpusią tarp brinkstančių ievos žiedų. Netikėtai atsklinda ty-

lus, čiurlenantis balsas, kylantis tarsi iš liūno gilumos. Stulgiai sugrįžo, tai jų tuoktuvinė giesmė! Kiekvieną kartą pavasarį, eidamas pakatre, 

užsuku stulgių pasiklausyti, pasižiūrėti, ar neatsitiko jiems kas blogo. Neįmanoma nusakyti tos dvasinės ramybės, kurią teikia slaptingi stul-

gių balsai... Virš miško šalta mėnulio pilnatis, baltas rūko marškonas pridengia Katros slėnį. Toli raistuose girdėti gervių šūksniai. Nepabosta 

sėdėti ant smėlio kalvelės įsiraususiam šieno kupeton, nepabosta klausytis naktinės stulgių dainos.

iš dienoraščio

k e l i a U j a n t i S  i r  k l a j o j a n t i S21
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Stulgys mūsų krašte sutinkamas pavasario polaidžio vandens užliejamose upių deltose, užpelkėjusiose 

upių ir ežerų pakrantėse, didesnių pelkynų pakraščiuose, žemapelkėse ar pašlapusiose pievose. Šis 

paukštis apsigyventi gali ir neįprastose vietose. antai plačiose kultūrinėse paluknio pievose, ties vil-

niumi, prieš keletą metų paseno ir užsikimšo melioracinė sistema. pievos pašlapo, išsiliejo balos. Čia 

bemat atsirado stulgių, buvo girdimos jų tuoktuvių giesmės. tačiau žmonės iškasė griovius, paklojo 

naują drenažą, ir paukščiai išnyko. kretuone stulgių gyventa gan sausoje, krūmais apaugusioje saloje. 

teko stulgius stebėti ir amalvo ežero žiemos polderiuose. kol šie buvo sklidini vandens, aplink bandė 

kurtis rudagalviai kirai ir balstasparnės žuvėdros. nusekus pavasario polaidžiui, polderio dumbly-

nuose apsigyveno stulgių. Šių paukščių aptinkama ir žuvininkystės ūkių tvenkiniuose. viename tokių 

ūkių, pakaunėje, stulgiai apsigyveno nebaigtame vandeniu užtvindyti tvenkinyje. tokiose dirbtinai 

suformuotose buveinėse šie paukščiai dažniausiai įsikuria trumpam, nes neilgai čia būna tinkamos 

sąlygos jiems gyvuoti. 

veisimosi metu stulgių aptinkama tik tam tikrose atvirose ir pusiau atvirose buveinėse su labai 

įvairia žoline augalija ir gausiais bestuburiais gyvūnais. Šie sparnuočiai gyvena atvirose, drėgnose ir 

derlingose pievose, atvirose žemapelkėse su viksvomis, rečiau tarpinio tipo pelkėse, kur renkasi sau-

sesnes vietas. jie nemėgsta tokių klampynių, kokios yra tinkamos perkūno oželiui. nors laikoma, kad 

stulgiams veistis tiktų ir drėgnos pievos ar žemapelkės, bet šiems paukščiams reikia buveinių įvairo-

Šlapių pievų gyventojas

vės. lizdus jie krauna sausose aukštažolėse pievose, kupstuotuose viksvynuose, pavieniais krūmais ir 

aukšta žole apaugusiuose šlaituose ar net pamiškėse, o maitinasi drėgnose ar net užmirkusiose vietose, 

kur minkštas gruntas. Sausesnėje dirvoje stulgiams sunkiau maitintis, todėl vos dirvai pradžiūvus, jie 

pasitraukia į atviresnes pelkėtas vietoves. tuoktuvės vyksta platesnėse pievose ar pelkėse su pavie-

nėmis visiškai atviromis, sausomis tuoktuvių „arenomis“. tuoktavietėms stulgiai renkasi samanomis 

ar žemomis žolėmis apaugusias aikšteles, nuganytų ar ištryptų pievų plotelius, kur susibūrę patinai 

šalimais maitinasi. patelės ir jaunikliai gi būna pasklidę didesnėje teritorijoje, kur vyrauja pelkiniai 

dirvožemiai, bet ne toliau kaip vieno kilometro atstumu nuo tuoktavietės. Dieną stulgiai praleidžia 

sausesnėse aukštažolėse pievose šalia maitinimosi vietų. per migraciją šių sparnuočių sutinkama sau-

sesnėse pievose, viksvinėse pelkėse, nuleistuose tvenkiniuose ar net dirbamuose laukuose.

Stulgio apgyvendintos  

šlapynės puošnios kaip  

gėlynai, išdabintos 

įvairiaspalviais purienų, 

puplaiškių, vingiorykščių, 

vėdrynų, gaisrenų, 

skiautalūpių ar šilingių 

žiedynais

Š l a p i ų  p i e v ų  g y v e n t o j a S
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Stulgys labai prieraišus pamėgtai veisimosi vietai ir ten kasmet sugrįžta. tai patvirtina ties Čepkeliais  

gyvenančių stulgių stebėjimo duomenys. Dar t. ivanauskas nurodė, kad XX a. pradžioje prie katros 

upės, netoli Zubravo kaimo, gyventa stulgių. prie tos pačios upės, tik netoli ogorodiščios kaimo, stulgius 

ir jų tuoktavietę aptikome 1979 m. vėliau čia kasmet juos stebėjau keturiolika metų (iki 1992 m.). lietu-

vos respublikos ir baltarusijos respublikos valstybines sienas nustačius sutartimi, stulgių tuoktavietė 

liko kaimynų teritorijoje. netrukus ta nenaudojama pieva apaugo krūmais bei juodalksniais, ir paukščiai 

pasitraukė. tačiau šių sparnuočių liko ties katros upe – 2002 m. gegužės 21 d. netoli buvusios tuoktavie-

tės girdėta patino giesmė. kiek vėliau tuoktuvių trelė girdėta ir ties kanalu, įtekančiu į katrą. 2010 m. po 

ilgesnės pertraukos kairiajame katros upės krante, netoli Zubravo kaimo, vėl aptikta stulgių tuoktavietė. 

toje pačioje vietoje stulgių tuoktuvės gali vykti daugelį metų. tačiau tereikia pasikeisti vietos hidro-

loginiam režimui ar vietovei apželti aukšta žole, krūmais ar medžiais, ir stulgiai pasitraukia. taip nuti-

ko ir prie katros upės bei šalia kretuono ežero, kur buvo didelės stulgių tuoktavietės. pirmąją tuokta-

vietę stulgiai apleido pievai užaugus medžiais ir krūmais, o antrąją – suvešėjus aukštoms žolėms.

tuoktuvės prasideda vos po kelių dienų, pasirodžius pirmiesiems stulgiams. jos vyksta sausesnėse 

vietose, kur žemesnė augmenija. tuoktavietės nedidelės, vos vieno ar dviejų arų. 1983 m. birželio 5 d. 

tuoktavietėje prie katros upės paukščių ištrypti ploteliai siaura juosta driekėsi apie penkiasdešimt 

metrų. 1988 m. balandžio 29 d. žolės toje pačioje vietoje buvo ištryptos dešimties metrų, o 1989 m. 

gegužės 20 d. – trijų metrų spinduliu. pagrindinės turnyrų aikštelės link driekėsi nutrypti takai. tuok-

tuvės būna labai ilgos, kartais trunka ilgiau kaip du mėnesius. kai kurie autoriai teigia, kad lietuvoje 

stulgiai pradeda tuoktis balandžio pradžioje, o baigia – birželio pradžioje. tačiau mano atlikti tyrimai 

rodo, kad nors ir nekasmet, stulgių tuoktuvės gali trukti gerokai ilgiau. 

aršių turnyrų dalyvis
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Daug laiko tyriau šiuos paukščius prie katros upės. nenorėdamas trikdyti paukščių, tuoktuvių 

pradžioje retai kada lankydavausi jų peštynių vietoje. tebuvau tik keletą kartų. 1988 m. balandžio 17 d. 

tuoktavietėje jau vyko aršios stulgių kovos. tokios jos buvo ir 1992 m. balandžio 16 d. tačiau 1991 m. 

balandžio 7 d. tuoktavietę radau tuščią, nelankytą paukščių. visą gegužį stulgiai kas naktį renkasi į 

tuoktavietę. nenurimsta jie ir birželį. nenuslopęs tuoktuvių ritualas stebėtas 1983 m. birželio 5 d. 1988 

m. birželio 8 d. tuoktavietėje virė aistros – vienu metu buvo galima girdėti net trijų patinų giesmes, 

kurios liejosi nenutrūkstamu srautu. paukščiai pešėsi, šokinėjo, skraidė iš vienos vietos į kitą. tuokta-

vietėje tuo metu galėjo būti penkiolika ar dvidešimt patinų. 1982 m. birželio 30 d. tuoktavietėje jų te-

buvo dešimt. 1987 m. stulgio tuoktuvių balsas girdėtas liepos 9 d. 2003 m. birželio 12 d. pats tuoktuvių 

įkarštis stebėtas ir ties kretuonu, o 2004 m. birželio 26 d. čia dar tuokėsi apie dvylika patinų. tačiau 

taip ilgai stulgių tuoktuvės trunka nekasmet.

kiekvienas patinas tuoktavietėje turi savo teritoriją, kartais vos vieno kvadratinio metro. tai ne-

reiškia, kad stulgys čia būna visą laiką. jis bėgioja, gainioja priešininkus, pešasi ir skraidžioja po visą 

tuoktavietę. tačiau patinėlis kaskart grįžta į savo teritoriją, kur pasilipėjęs ant aukštesnio kupsto gieda. 

Centrinę vietą tuoktavietėje užima anksčiausiai parskridę ir tikriausiai patys brandžiausi paukščiai. 

patelės į tuoktavietes atskrenda gerokai vėliau nei patinai. Čia jos atvirose vietose būna palyginti 

neilgai (nuo kelių minučių iki poros valandų). paprastai tuoktavietėje vienu metu tuoktuvinį elgesį 

demonstruoja vienas ar du patinėliai. per tuoktuves patinai pešdamiesi veja konkurentus iš pačių ge-

riausių poravimosi vietų. Savo teritorijos dar neturintys patinai stengiasi išvyti užėmusiuosius centrinę 

tuoktavietės vietą. poruotis patelė atskrenda į vieno patino apgintą teritoriją. po poravimosi patelė pa-

lieka tuoktavietę, bet gali nuskristi į kitą tuoktuvių vietą ir poruotis antrą kartą, bet jau su kitu patinu.

Stulgiui neišsigelbėti 

nuo pabaliais šmirinėjančio 

usūrinio šuns. 

Jis bemat suras, kad ir 

tankiausiuose žolynuose 

paslėptą tilviko lizdą ar 

nulindusius jauniklius
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aktyviausiai tuoktuvės vyksta giedromis, šiltomis ir ramiomis naktimis, o vėjuotu, šaltu, apsiniau-

kusiu ar lietingu oru tuoktuvės gali visai nevykti arba jos būna vangios. tačiau ne kartą teko įsitikinti, 

kad tuoktuvėms įsismarkavus, paukščių nesustabdo nei lietus, nei stiprus vėjas. tuoktuvės dažniau-

siai prasideda saulei leidžiantis, o pats jų įkarštis būna apie 22–23 valandą, prieš visiškai sutemstant. 

tamsią naktį paukščiai nurimsta ir nutyla, o auštant vėl atkunta. tuoktuvių ritualai užbaigiami prieš 

saulei tekant. tačiau stulgių tuoktuvių nesudėliosi į tokią paprastą laiko seką. 2004 m. birželio 26 d. 

prie kretuono stulgiai ėmė tarkšti likus beveik valandai iki saulės laidos. 1987 m. gegužės 19 d., esant 

apniukusiam orui, pirmasis stulgys prabilo jau 18 valandą, o liepos 9 d. – prieš 19 valandą. Šviesiomis 

mėnesienos naktimis paukščiai aktyvūs būna visą naktį. kartais tuoktuvės nesibaigia prašvitus. tik 

dauguma paukščių išsivaikšto, bet keletas pasilieka, snūduriuoja ir po kurio laiko netikėtai ima tarkšti. 

1988 m. balandžio 17 d. rytą, prieš pat 9 valandą, jau seniai saulei patekėjus, prie katros esančioje 

tuoktavietėje du patinėliai tupėjo ant kupstų ir snaudė, trečias stovėjo, dairėsi ir krapštėsi, o dar du 

pliekėsi pasišokinėdami taip, kad net plunksnos skraidžiojo. 1980 m. gegužės 29 d. šioje tuoktavietėje 

stulgio tuoktuvių balsas girdėtas vėlų rytmetį, 10 valandą, o 1983 m. balandžio 29 d. du patinėliai čia 

aptikti apie vidurdienį. giedantį stulgį galima išgirsti ir tuo metu, kai dieną jis maitinasi atokiau nuo 

tuoktavietės. antai 2010 m. gegužės 16 d. amalvo polderyje vienas iš lesinėjančių stulgių netikėtai ėmė 

tarkšti. buvo maždaug 15 valanda, pūtė stiprus vėjas, bet paukštis traukė vieną trelę po kitos.

Stulgių patelės kiaušinius deda nuo balandžio pabaigos iki birželio pabaigos, dar vykstant tuok-

tuvėms. Dėtys dažniausiai aptinkamos pačioje tuoktavietėje ar netoli jos, kartais iki vieno kilometro 

nuo jos. 1980 m. gegužės 26 d. prie katros upės, už 80–100 metrų nuo tuoktavietės, pavieniais karklais 

ir beržais apaugusiame viksvyne rasti du stulgių lizdai. vienas 12 cm pločio ir 2 cm gylio lizdas buvo 

sukrautas tarp viksvų ant kupsto. gūžta išpinta viksvų lapeliais ir stiebeliais, pavieniais beržo lapais. 

jame buvo perkąsti ir išgerti 4 kiaušiniai, o šalimais gulėjo negyva patelė. Šie kiaušiniai buvo  

44,0 × 31,1 mm, 43,7 × 30,3 mm, 43,9 × 31,3 mm ir 43,4 × 31,2 mm dydžio. kitoje 12 cm pločio ir  

4 cm gylio gūžtoje tupėjo 4 kiaušinius aptūpusi patelė. Šis lizdas buvo susuktas ant samanų kupsto  

ir pridengtas viksvų lapais. gūžta išpinta viksvomis ir pavieniais beržo lapais. gegužės 28 d. ji jau 

buvo tuščia – lizdą paliko išsiperėję jaunikliai. kartais aptinkama ir gerokai vėlesnių, tikriausiai 

pakartotinių dėčių. kartą kretuono saloje lizdas su 4 kiaušiniais rastas liepos 1 d. jis buvo sukrautas 

ant samanų kupsto tarp viksvų, išpintas sausų žolių stiebeliais. Šviežių dėčių galima aptikti net pirmą 

rugpjūčio dekadą. kiaušiniai perimi 22–24 dienas. patelė peri labai stropiai. ji pakyla tik tada, kai 

neatsargiai žengiant kone užminama ant lizdo su žolėse slypinčiu tilviku. vos išsiritę jaunikliai jau po 

kelių valandų gali palikti lizdą, bet kartais jame išbūna net tris dienas. patinai yra poligamai, todėl  

patelės vienos peri ir prižiūri jauniklius. maždaug po 25 dienų jaunikliai jau būna visiškai savarankiški, 

skraidyti ima po 21–28 dienų. 

Stulgys maitinasi netoli tuoktaviečių esančiuose sausesniuose žemapelkių pakraščiuose, kur auga 

krūmai, ar pamiškėse. Daugiausia jis minta sliekais, bet neatsisako ir smulkių sraigių, šliužų, vabalų, 

skruzdėlių, dvisparnių, įvairių vabzdžių lervų, o kartais ir kai kurių žolinių augalų sėklų. Šis tilvikas 

maitinasi pavieniui, dažniausiai slapstydamasis žolėje ir tik retkarčiais išeidamas į visiškai atviras 

vietas. 

Sliekai yra mėgstamas 

stulgio patiekalas. Tačiau 

jis pasmaguriaus ir lapu 

šliaužiančia smulkia sraige 

ar vabzdžio lerva, nutūpusia 

muse ar vabalu, netgi žolynų 

sėklų paragaus

Vis daugiau nešienaujamų 

šlapių pievų, apleistų 

ir paliktų likimo valiai. 

Tokios stulgio pamėgtos 

buveinės ilgainiui užauga 

krūmais bei medeliais 

ir tampa nebetinkamos šiems 

paukščiams
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Aikštelėje paukščių dar nematyti. Jie burbčioja tolėliau žolėse. Lūkuriuoju. Stulgiai pasirodė netikėtai – nesigirdėjo nei sparnų šlamesio, nei 

šiugždančios žolės. Pro spragą matyti tolėliau ant kupsto pasilypėjęs stulgys. Pernykštės sudžiūvusios žolės fone rusvai margas ilgasnapis 

paukštis vos išsiskiria. Truputį pakiurksojęs, jis neria į žolių tankmę. Prigulęs, ištempęs kaklą spūdina į tuoktavietę. Dabar galima įžiūrėti ir 

daugiau paukščių. Iš plačios pievos pėstute jie traukia ten, kur susirenka naktį. 

Pirmasis stulgys šmurkšteli iš viksvyno, užrituoja ant nutryptos pakilumėlės, apsidairo, koja pakedena galvos plunksnas, susigūžia ir snū-

duriuoja – dar anksti, dar ne metas šaukti priešininkus į kovą. Antrasis atokiau rūpestingai tvarko plunksnas. Ilgas snapas, toks patogus iš 

purios žemės traukti kirminus, dabar, man regis, tik trukdo. Norėdamas padraikyti pagurklio plunksnas, paukštis kiek įmanydamas ištempia 

kaklą, bet vis tiek pasiekti nepajėgia. Greta pasigirsta sparnų plakimas – tai pirmas susirėmimas. Du stulgiai nepasidalija pievos lopinė-

lio. Pasipūtę ir nulenkę galvas trepinėja, sukasi ratu, kol vienas iš jų snapu duria kitam į šoną. Tas šokteli į viršų ir tuoj pat duoda grąžos. 

Nurimsta. Saulei nusileidus, vis daugiau uodų prasiskverbia į mano palapinukę. Įkyriai zyzdami jie kyla kraujo žygiui. Tik dabar prisimenu 

kuprinę, kurioje liko repelentas, atbaidantis šiuos atgrasius padarus. Gūžiuosi įsisupdamas į striukę ir slėpdamas rankas rankovėse, tačiau 

nėra kuo kvėpuoti, nieko nematyti, negirdėti. Išmušti kraugerių nepajėgiu, tad atsiduodu jų valiai. Sėdžiu tarsi bičių spiečiuje. Pakyla vienas 

išpampusiu, raudonu pilveliu, kitas... Vis daugiau tų raudonųjų. Tik ne metas skaičiuoti raudonus ir pilkus uodus – stulgiai įsismagina bur-

buliuoti ir peštis.

Pasirodo, kad giesmę lydi tam tikras pasikartojantis ritualas, įvairių pozų rinkinys. Užbėgęs ant aukštesnio kupsto, tilvikas pasistiebia ant 

ištiestų kojų, ištempia kaklą, tarytum sunerimsta ar įsiklauso. Tuoj pat susigūžia, galvą įtraukia į pečius, pražioja snapą, ir pasigirsta giesmė. 

Burbuliavimas, susipindamas su tarškesiu ir švilpesiu, pamažu tildamas, trunka 3–4 sekundes. Ramutėlę naktį tylus balsas girdimas tik 200–300 

metrų atstumu. Giedodamas paukštis pašiaušia plunksnas, žaibiškai mosteli sparnais į šalis. Daina baigiasi, stulgys vėduokle išskleidžia uodegą 

ir kurį laiką stovi ištemptomis kojomis bei kaklu. Šiuo metu jis būna panašus į miniatiūrinį gandrą. Ryškiai boluoja uodegos kraštinės plunksnos. 

Po to paukštis susigūžia, sumažėja ir tarsi susigėdęs slepiasi žolėse. Jį keičia kitas giedorius. Vis labiau temsta, vis dažniau girdimas sparnų pla-

kimas, vis intensyvesnis tarškesys. Apie 23 valandą, kai sunkūs audros debesys uždengia padangę ir visai sutemsta, prasideda tuoktuvių įkarštis. 

Stulgių tuoktuvės vyksta 

tamsos priedangoje 

ir dažniausiai pasibaigia 

švintant. Tačiau tuoktuvių 

įkarštyje pavieniai patinai 

kartais nesiliauja giedoję 

net saulei aukštai pasilypėjus

iš dienoraščio
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Tuoktuviniai stulgių balsai keičia vienas kitą, susipina, susilieja į nenutrūkstamą garsų giją. Tuoktavietėje vyksta tikros turnyrinės kovos.  

Patinai vanoja vienas kitą sparnais, iš įkarščio aukštai pašokdami bei perskrisdami iš vienos vietos į kitą. Rungiamasi dėl kiekvieno aukštesnio 

kupsto. Sudainavai vieną, antrą giesmę ir gana, jei ne – gausi dūrį į šoną. Tuoktuvinis balsas yra aukščiausia ekstazės būsena, kupsto papėdėje 

besipešantys paukščiai sudaro tik foną. Tilvikėlių nebegalima įžiūrėti, tik matyti, kaip išsiskleidžia ir vėl tamsoje dingsta baigiamojoje giesmės 

dalyje praskleidžiamos baltos uodegos plunksnos. Vienu metu pražysta net penkios tokios „gėlės“. Apie dvidešimt retųjų paukščių susirinko  

į neišvaizdžią pelkynų upės pakrantę sudainuoti dainos pavasario nakties rimčiai ir pasislėpusioms patelėms.

Pirmasis audros šuoras lenkia beržų viršūnes, nuvilnija per pievą. Sublykčioja žaibai. Stiprėjantis vėjas aršiai bloškia lietaus lašus.  

Netrukus prapliumpa liūtis: be paliovos griaudžia, uraganinis vėjas graso nunešti palapinę. Vandens lašai, migdančiai barbenę į stogą, dabar 

kriokliu sušniokščia. Audeklas tuoj pat permirksta, ir šaltos čiurkšlės liejasi į vidų. Rangausi į kamuoliuką, tačiau batuose pajutęs vandenį, 

suprantu – viskas, saugotis nėra ko. O kaipgi stulgiai? Žaibų blykčiojimų apšviestoje aikštėje matau besipešančius paukščius, girdžiu jų  

balsus. Stulgių negąsdina nei iškrovų blyksniai, nei vėjas ar liūtis. Likusi nakties dalis praslinko tarsi žiūrint nuolat nutrūkstantį filmą.  

Žaibo žybsnis – vienas vaizdas, antras žybsnis – jau kitas vaizdas. Po vidurnakčio nutilo vėjas, nustojo lyti. Visiškai tamsu. Tai nepatinka  

net stulgiams, kurie laikinai nutyla. 

Trumpa pavasario naktis. Šviesėjančiame danguje ima ryškėti tamsi miško juosta. Stulgiai tuoj pat atkunta. Tamsoje jau galima atskirti 

bėginėjančias šviesias dėmeles. Aušta. Tampa šviesiau, išnyksta šešėliai, dingsta paslaptingumas. Nakties gyvenimas baigėsi, jį keičia rūpesčių 

kupinas rytas. Prašvitus paukščiai vienas po kito palieka tuoktavietę, išsiskirsto po pievą ieškodami maisto ir poilsio. Patekėjusi saulė stulgių 

tuoktavietėje apšviečia tik vieną vangiai susigūžusį paukštį, čia pat užmigusį po įtemptų kovų nakties.

Stojuos ant nutirpusių kojų, išlendu į šviesą šlapias šlaputėlis, uodų apgraužtas, bet patikėkite – laimingas!

Stulgių tuoktavietėse 

vyksta įnirtingos peštynės. 

Patinai šokinėja, badosi 

snapais ir gainioja vienas 

kitą. Taip jie stengiasi 

išsikovoti vietą arenos centre, 

kur dažniau lankosi patelės
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Stulgys yra globaliai nykstantis ir vienas rečiausių lietuvoje perinčių paukščių. jį saugoti įpareigoja ne tik 

europos Sąjungos ir lietuvos respublikos teisės aktai, bet ir tarptautiniai susitarimai. Šis sparnuotis  

įrašytas į 1979 m. balandžio 2 d. tarybos direktyvos 79/409/eeb dėl laukinių paukščių apsaugos (europos 

Sąjungos paukščių direktyvos) i priedą, europos laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konven-

cijos (berno konvencijos) ii priedą ir migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (bonos 

konvencijos) ii priedą, Susitarimo dėl afrikos ir eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo 

(aeWa) ii ir iii priedus. Stulgys įrašytas ir į lietuvos raudonąją knygą. jis priskiriamas 1(e) išnykstančių 

paukščių kategorijai. Saugotinos yra tos teritorijos, kur aptinkama daugiau kaip dešimt tuoktavietėse  

besilankančių patinų ar kur stebima trisdešimt paukščių. Stulgių apsaugai svarbiausi yra trys regionai: 

nemuno delta, drėgnos upelių pievos pietų ir rytų lietuvoje. 

norint išsaugoti stulgį, ypač svarbu, kad būtų drėgnų, laikinai užtvindomų pievų, pelkių ar viksvo-

mis ir krūmais apaugusių pelkėtų vietovių. negalima leisti tokiems plotams užaugti krūmais, mede-

liais, nendrėmis ar aukštomis žolėmis. tokiose teritorijose vietomis iškertant krūmus bei šienaujant 

aukštą žolę, suformuojami atviri pievų plotai ir sudaromos tinkamos sąlygos stulgiams perėti. jei 

teritorija apaugusi nendrėmis, ją būtinai reikia šienauti bent dukart per vegetacijos sezoną. pirmą kar-

tą šienauti reikia liepą, antrą kartą – rugpjūtį. antrojo šienavimo pagrindinis tikslas – pašalinti naujus 

nendrių ūglius ir neleisti toliau joms augti. po kelerių tokio šienavimo metų nendrės išnyksta. vertėtų 

stulgiams gyventi tinkamose teritorijose skatinti galvijus ekstensyviai ganyti nuo birželio vidurio, o 

šienauti vėliau, bent jau nuo liepos vidurio. ganant ir šienaujant anksčiau, didesnis pavojus pražudyti 

dėtis su paukščių kiaušiniais ar augmenijoje išsislapsčiusius jauniklius. 

Stulgiui gyvuoti būtinas tinkamas vietovės hidrologinis režimas. nors šiam paukščiui reikia šlapių buvei-

nių, bet jų užtvindymas nedaro žalos tik pavasarį, baigiantis vasarai ar rudenį. vasaros pradžioje pakilęs van-

besišaukiantis pagalbos 
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duo gali užlieti paukščių lizdus. tačiau kur kas blogiau, jei stulgio gyvenamos vietovės nusausinamos. tuomet 

pasikeičia augalijos sudėtis ir stulgių maitinimosi sąlygos. paukščiai priversti palikti pamėgtą vietą. 

ūkininkavimui netinkamuose ar nebenaudojamuose numelioruotuose plotuose reikėtų atstatyti 

pažeistą hidrologinį režimą, užtvenkiant kanalus ar įrengiant vandens slenksčius. Stulgio gyvenamo-

se vietose nereikėtų arti dirvos, sėti žemės ūkio kultūrų, sodinti miško, naudoti trąšų ar pesticidų. 

Cheminės medžiagos iš esmės pakeičia šių tilvikų buveinių augalų bendrijas. jose ima vyrauti tik kelių 

rūšių augalai, jie būna vešlesni ir aukštesni. pesticidai labai pablogina stulgio mitybos sąlygas, nes 

nuo jų sumažėja dirvoje gyvenančių bestuburių gyvūnų, kuriais jis minta. pageidautina, kad paukščių 

veisimosi laikotarpiu (balandžio–liepos mėnesiais) stulgių netrikdytų žmonės. pabaidžius perinčius 

paukščius, jų dėtis ir vadas gali išplėšti įvairūs plėšrūnai. trikdomi paukščiai gali palikti ir seniai 

susiformavusias tuoktavietes. norint apsaugoti stulgį nuo plėšrūnų, šių gausumą reikia nuolat regu-

liuoti. Didžiausi stulgio priešai – lapės, kiaunės, kanadinės audinės, usūriniai šunys, šernai ir varniniai 

paukščiai. Daug žalos nebaikščiam paukščiui gali padaryti ir valkataujančios katės ar šunys. grėsmę 

šiam sparnuočiui kelia ir rudeninės paukščių medžioklės. Stulgys neboja žmogaus, tad nesunkiai gali 

būti pašautas piktavalio ar paukščių nepažįstančio medžiotojo. manoma, kad stulgių medžioklės jų 

tuoktavietėse galėjo pagreitinti šios rūšies paukščių nykimą pirmoje XX a. pusėje. būtent tuo metu 

staigus stulgio populiacijos mažėjimas buvo stebimas daugelyje šalių, kur šie sparnuočiai buvo me-

džiojami. Šiuo metu stulgys medžiojamas tik rusijoje, Ukrainoje ir baltarusijoje. oficialios statistikos 

duomenimis, vien rusijoje kasmet nušaunama apie 32 000 šių paukščių. Stulgys medžiojamas ir jo 

žiemojimo vietose afrikoje. visose kitose europos valstybėse, kur aptinkama perinčių stulgių, jų me-

džioklė draudžiama ištisus metus.

Paupyje nusviro raudonomis uogomis apkibusios putino šakos. Nuskaidrėjusiame Katros vandenyje plūduriuoja įvairiaspalviai medžių lapai. 

Nušienautose lankose sutūpusios gelsvo kraiko kupetos. Stulgių tuoktavietė tuščia, nė vieno paukščio. Kaskart praeidamas pro šalį, kažko  

dar vildamasis, vėl užsuki čionai, bet nieko nerandi. Miškas persmelktas drėgmės, net ūksmingos eglės negelbsti nuo lietaus. Prisiliesi prie 

medžio, ir šliūkštels vandens srautas, praeisi vešlia žole – tarsi upe perbrisi. Ištisiniai pilki debesys, monotoniškas krintančių lašų teškėjimas. 

Persmelktas šios drėgmės, sustiręs jau nebetiki saulės galia, supranti, jog vasara praėjo.

iš dienoraščio

Perkūno oželis yra artimiausias 

stulgio giminaitis. Jie labai 

panašūs, o ir gyvena abu 

šlapiose pievose vienas šalia 

kito. Tiktai oželis pamėgęs 

klampesnius viksvų kemsynus
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baltijos aplinkos forumas (bef lietuva) 
bef lietuva yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi  

srityse. bef lietuva siekia, kad žmogaus veikla derėtų su gamta, aplinka būtų turtinga biologinės  

įvairovės, o ištekliai tinkamai naudojami išsaugant juos ateities kartoms. 

bef lietuva yra sukaupusi ekspertinės patirties biologinės įvairovės apsaugos, klimato kaitos, vandens 

išteklių ir cheminių medžiagų valdymo, institucijų gebėjimo stiprinimo bei visuomenės informavimo 

srityse.  organizacija sėkmingai dirba visame baltijos jūros regione bei už jo ribų. nuo 2003 m. bef lietuva 

priklauso tarptautiniam tinklui – bef grupei, kurią sudaro biurai latvijoje, estijoje, vokietijoje ir rusijoje.

www.bef.lt

lietuvos ornitologų draugija (loD) 
loD yra nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų 

gyvenamosios aplinkos apsauga. Siekdama šio tikslo, draugija vienija gamtai ir paukščiams neabejingus 

lietuvos žmones, rūpinasi ekologiniu visuomenės švietimu, atlieka paukščių tyrimus ir stebėseną,  

prisideda formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos politiką. nuo 1994 m.  

loD yra tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos „birdlife international“ asocijuota narė.

www.birdlife.lt

projekto partneriai

projekto tinklalapis:  www.agroaplinkosauga.lt
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ūkininkauti, negalima sunaikinti

tokie reti pievų paukščiai kaip stulgys (Gallinago media), meldinė nendrinukė (Acrocephalus 

paludicola) ir griežlė (Crex crex) daugelyje šalių nyksta dėl to, kad sunaikinamos jų buveinės. 

lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kur šių rūšių dar sutinkama, o griežlė yra netgi įprasta 

neapleistuose pievų plotuose. todėl siekis atkurti paukščių veisimosi buveines, taikant aplinkai 

palankaus ūkininkavimo priemones, tapo nevyriausybinių organizacijų baltijos aplinkos forumo 

ir lietuvos ornitologų draugijos 2009-2011 metais įgyvendinto projekto dalimi. per dvejus projekto 

metus rengėme seminarus ir mokymus žemės ūkio specialistams bei ūkininkams, atlikome stulgio 

rūšies paplitimo tyrimus. taip pat atrinkome dešimt ūkių, kuriuose pašalinus krūmynus ir tinkamai 

šienaujant gali perėti reti pievų paukščiai. viliamės, jog demonstruodami geros praktikos 

pavyzdžius paskatinsime gamtai palankų ūkininkavimą padedantį išlikti turtingai biologinei 

įvairovei lietuvoje. ūkininkai bus raginami tęsti darbus, nes susiformuoti naujoms buveinėms 

reikia laiko.

parengta įgyvendinant projektą „institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines 

konvencijas lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje“ (nr. 2004–lt0071–ip–2nor). projektą fi nansuoja 

norvegija pagal norvegijos fi nansinį mechanizmą. projektą bendrai fi nansuoja  lietuva.

isbn 978-9986-963-33-2


