
   Garnys    
          Baltasis garnys. V. Stumbrio nuotr. 

      Tai - garninių šeimos paukštis. Lietuvoje aptinkamos kelios rūšys: pilkasis garnys, didysis    baltasis garnys. 

Garniai vidutinio dydžio ir dideli neplaukiojantys vandens paukščiai. Spalvinis lytiškumas dažniausiai neryškus. 

Kūnas yra siauras, ištįsęs. Kaklas ilgas. Snapas ilgas, tiesus. Šnervės be pertvaros. Kojos ilgos. Kojų pirštai ilgi, 

nagai aštrūs, vidurinio piršto nagas yra dantytas. Krūtinės srityje ir kūno šonuose yra pudrinės plunksnos, kurių 

galai nuolat nutrupa. Jas šukuodami dantytu nagu, apibarsto plunksnas pudra, kuri iš dalies saugo jas nuo 

sušlapimo. 

     Gyvena prie įvairių vandens telkinių, ypač kur daug žuvies. Minta gyvūniniu maistu, dažniausiai žuvimi. 

Grobio tyko seklumose. Daugelis aktyvūs  sutemose ir naktį.. 

 

 - Garniai yra plačiai paplitusi šeima, kuriai būdingas kosmopolitas. Jie egzistuoja visuose 

žemynuose, išskyrus Antarktidą, ir yra daugumoje buveinių, išskyrus šalčiausius Arkties taškus, itin 

aukštus kalnus ir sausiausias dykumas. Garniai yra labai judri šeima, dauguma rūšių yra bent iš dalies 

migruojančios. Paprastai migracija vyksta naktį. 

  

 - Garniai pasinaudoja kantrybės dorybe medžiodami. Paukštis nejudėdamas sėdi ant vandens 

krašto arba stovi sekliame vandenyje ir laukia, kol grobis pateks į diapazoną. Paukščiai gali tai padaryti 

vertikalioje padėtyje, suteikdami jiems platesnį matymo lauką matydami grobį. Pamačiusi grobį, galva 

judinama iš vienos pusės į kitą, kad garnys galėtų apskaičiuoti grobio padėtį vandenyje ir tik atlikus 

skaičiavimus ir išlaukus tinkamo momento, garnys puola savo grobį. 

 

 - Paukštis gali pakeisti savo skonio įpročius, prisitaikydamas prie aplinkos, 

tačiau dažniau jis teikia pirmenybę gyvuliniam maistui. Jos maistas yra: žuvis, lervos, driežai, varlės, 

gyvatės, graužikai ir vabzdžiai, moliuskai ir vėžiagyviai. Renkasi maistą kur jo yra daugiausia. Todėl 

žuvininkystės ūkiuose žuvys sudaro iki 80proc. jo grobio, o natūraliose vandens telkiniuose, mokslininkų 

duomenimis, ,- nuo 25 iki 45 proc. 

 

 - Garnys laikomas saikingiausiu iš visų paukščių, nes „jo lova ir valgis yra toje pačioje 

vietoje“, „jis neskraido šen ir ten“. 

 

 - Nors garnių šeima demonstruoja daugybę veisimo strategijų, apskritai garniai yra 

monogamiški ir dažniausiai kolonijiniai. Dauguma paprastųjų ir naktinių garnių yra kolonijiniai arba iš 

dalies kolonijiniai. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vandens_pauk%C5%A1%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lytinis_dimorfizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Snapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDuvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garniniai#cite_note-4


 - Skrisdamas į pietus, prisijungia prie kitų būrių, dažnai – pilkųjų garnių. 

Peri kartu su garniniais bei irklakojiniais paukščiais. 

 

 - Tai labai  atsargus,  paukštis. Maitinasi atvirose vietovėse, kad iš tolo pastebėtų priešą. 

Pabaidytas staigiai kyla aukštyn. Pakilęs iki tam tikro aukščio, ištiesia kojas atgal, kaklą sulenkia būdinga 

garniams „S“ forma ir, lėtai plasnodamas sparnais, skrenda tolyn nuo pavojaus vietos. Skrisdamas būna 

dar atsargesnis. Retai tupia į medžius. 

 

  - Ilgas garnio snapas, viena vertus, yra smalsumo požymis — „visur kiša savo nosį“.

 

 

 

INFORMACIJOS ŠALTINIAI; 

www.naturephoto.lt 

https://www.15min.lt/tema/garnys-5360; 

https://www.wikiwand.com/lt/Didysis_baltasis_garnys 

https://lt.highriverlabs.com/5372-gray-heron-gray-herons-lifestyle-and-habitat.html; 

http://www.birdlife.lt/upload/partners_pictures/pdf/pauksciai_20151_spaudaipdf-84.pdf 

 

 

 

Baltųjų garnių kolonija įsikūrusi Uostadvario pievų krūmynuose 

https://www.wikiwand.com/lt/Irklakojiniai_pauk%C5%A1%C4%8Diai
http://www.naturephoto.lt/
https://www.15min.lt/tema/garnys-5360
https://www.wikiwand.com/lt/Didysis_baltasis_garnys
https://lt.highriverlabs.com/5372-gray-heron-gray-herons-lifestyle-and-habitat.html
http://www.birdlife.lt/upload/partners_pictures/pdf/pauksciai_20151_spaudaipdf-84.pdf

