
INKILAI 



Inkilas- tai 
 žmogaus pagaminta konstrukcija, paprastai dėžutės formos su 

landa paukščiui ar kitam gyvūnui įlįsti, ji gali būti pagaminta iš 
įvairių medžiagų.  

 Inkilai dažniausiai ruošiami paukščiams, tačiau yra inkilų 
ir žinduoliams, vabzdžiams.  

 Dažnai inkilų sąvoka persipina ir su dirbtinių lizdų bei 
lizdaviečių.  

 Inkilo forma, dydis, anga priklauso nuo gyvūno, kuriam jis 
skirtas, rūšies.  

 Šalia žmonių gyvenamų namų, sodybų inkilai dažniausiai 
keliami varnėnams, naikinantiems sodų kenkėjus ir 
džiuginantiems šeimininkus savo giesme, taip pat zylėms.  

 Gamtosaugos entuziastai inkilus kelia ir miškuose 
(pelėdoms, musinukėms, raudonuodegėms, lipučiams ir kt.), ir 
ne tik paukščiams, bet ir šikšnosparniams, bendruomeniniams 
vabzdžiams. 



INKILAI 



INKILAI 



Istorija 

 Rašytinių žinių apie tai, kas išrado inkilą nėra. Spėjama, kad daugiau 
kaip prieš tūkstantį metų inkilai pradėti gaminti Indijoje iš tinkamos 
formos ir dydžio  ilgmoliūgių (lot. Lagenaria).  

 Apie pirmuosius inkilus Europoje liudija XVI 
a. flamandų paveiksluose nutapyti inkilai ir prie jų 
tupintys paukščiai.  

 Sprendžiant iš XVI–XVIII a. publikacijų, Europoje inkilai 
pirmiausia buvo pradėti gaminti varnėnams.  

 Vienais atvejais inkilus keldavo siekiant estetinių tinklų: žmonėms 
buvo malonu matyti šalia apsigyvenusius paukščius, kitais atvejais 
kėlimo tikslai buvo praktiniai. Pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje 
varnėnų kiaušiniai buvo laikomi delikatesu. Taip pat inkilus keldavo 
norėdami paukščius privilioti į miškus, kuriuose jie 
lestų vabzdžius kenkėjus 



Istorija 

 Masinės inkilų gamybos pradininku laikomas baronas H.F. 
von Berlepsch. Pastebėjęs, kad genių iškaltuose 
nebenaudojamuose uoksuose peri daugelio rūšių paukščiai, 
jis nukirto kelis šimtus medžių su skirtingų genių iškaltais 
uoksais, išmatavo juos ir nustatė, kad visi jie yra panašios 
konstrukcijos. 

  Tuo remdamasis pradėjo gaminti inkilus ir viename miške 
iškėlė 2000 inkilų iš kurių, net 90 procentų buvo užimti.  

 Baronas inkilus iš populiarino XX a. Jo pasiūlytos 
konstrukcijos inkilai buvo masiškai gaminami Vokietijoje, tiek 
pagal licencijas kitose šalyse, nors jie buvo gana brangūs.  

 Gerokai vėliau pradėti gaminti inkilai, mažiau panašūs į 
natūralius uoksus, bet pigesni 





Dažnesni inkilų gyventojai: 

 

• paukščiai (varnėnai, musinukės, zylės,  

žvirbliai, dančiasnapiai, klykuolės, pelėdos ir kt.) 

• žinduoliai (miegapelės, šikšnosparniai, pelės, pelėnai, voverės 

ir kt.) 

• vabzdžiai (kamanės, širšuolai, bitės,  

skruzdėlės, kai kurie drugiai ir kt.) 

 





Inkilų formos 

 Dažniausia inkilo forma – pailga medinė dėžutė su anga 

gyvūnui įlįsti.  

 Tačiau nereti ir uokso tipo apvalūs inkilai.  

 Taip pat būna ir inkilų iš visai kitokios medžiagos – moliniai 

drenažo vamzdeliai didžiosioms zylėms, nukirptos palto 

kišenės ir prikaltos prie pastato liepsnelėms.  

 Inkilai dažniausiai kabinami medžiuose (paukščiams, 

šikšnosparniams), tačiau įrenginėjami ir plaukiojančiose salose 

(vandens paukščiams), palei žemę (vabzdžiams), įkasami 

(vabzdžiams, kai kuriems paukščiams). 



Inkilų formos 



 

 

 

 

 

 

Inkilai paukščiams 
 Daugumos inkilų matmenys, išskyrus angos, nėra itin svarbūs. Natūralioje 

aplinkoje nepasitaiko idealių būstų ir paukščiai prisitaiko prie įvairaus 
dydžio natūralių perimviečių kaip ir prie inkilų.  

 Svarbesni yra angos, pro kurią į inkilą patenka paukštis, išmatavimai. 
Bendri matmenys aprašomi gana apytiksliai.  

 Ne mažiau svarbus inkilo pakabinimo aukštis. Jei inkilas kabinamas nuo 
pusiaujo (lyginant su suaugusiu žmogumi) iki galvos aukščio – tai žemas 
kabinimas, jei nuo krūtinės iki maždaug 5 m aukščio – tai vidutinis, virš 5 
metrų – aukštas. 

 Uoksiniai inkilai yra apvalūs, pailgi, kūgio formos dažniausiai gaminami iš 
tuščiavidurio medžio kamieno ar šakos.  

 Kartais tokie inkilai gaminami iš molinių vamzdžių.  

 Uoksiniai inkilai gerai sulaiko šilumą kas svarbu anksti 
perintiems paukščiams – pelėdoms, klykuolėms, zylėms.  

 Šiuos inkilus itin mėgsta baikštesni 
paukščiai: pelėdos, žalvarniai, kukučiai, meletos, dančiasnapiai. 

 



Mėlynoji zylė 



Lentiniai inkilai 
Lentiniai inkilai – labiausiai paplitę, nes juos nesunku pagaminti, jų gamybai gali būti 
naudojamos medienos atliekos.  

Šiuose inkiluose mielai peri zylės, musinukės, raudonuodegės, varnėnai. 

 Šiems inkilams gaminti naudojamos 1,5-2,5 cm storio geriausia neobliuotos lentos. 
Stogeliui uždengti naudojama storesnė lenta. Dugnas kalamas ne iš apačios, o 
įleidžiamas į inkilo vidų, kad ne taip greitai supūtų. 

Inkilus galima kelti visur – parkuose, soduose, miškuose. Konkreti vieta priklauso nuo 
to, kokiems paukščiams inkilai skirti.  

Smulkiems uoksiniams paukščiams inkilus galima kelti visuose miškuose. Inkilai 
tvirtinami medyje taip, kad paukštis galėtų lengvai priskristi. 

 Daugelis paukščių nemėgsta tos pačios rūšies kaimynų. Išimtis – varnėnai. 

 Smulkiems paukščiams inkilai keliami kas 30-50 metrų. Stambiems paukščiams 
inkilai keliami pavieniui, nes jiems reikalinga didesnė maitinimosi teritorija. 

Daugelis paukščių inkilų, išskyrus varnėnus, nevalo. Jie kasmet krauna naują lizdą ant 
senojo. Todėl inkilus reikia laikas nuo laiko išvalyti.  

Inkilus kai kurie paukščiai naudoja ir rudenį bei žiemą (zylės, bukučiai, geniai) – juose 
nakvoja. 

 



 

Inkilo dydis 

 

 
Dydis 

Pagrindas 

(mm x mm) 

Aukštis 

(mm x mm) 

Labai 

mažas 
80 x 80 80 

Mažas 100 x 100 150 

Vidutinis 130 x 130 200 

Didelis 200 x 200 450 

Labai 

didelis 
250 x 250 540 



Inkilų paukščiams tipai 

  Žemiau išvardinti keli pagrindiniai inkilų tipai, skirti įvairioms 
paukščių rūšims. Išvardinti ne tik tipiški inkilai, bet ir dirbtiniai lizdai ar 
lizdavietės: 

• dėžutės formos inkilai – įprastiniai inkilai tinkantys daugeliui 
stambiems ir smulkiems uoksiniams paukščiams. Gaminami įvairių 
dydžių ir formų, dažniausiai iš medinių lentų; 

• uoksinis inkilas – apvalus pailgas inkilas neretai pagamintas iš 
išpuvusio medžio kamieno, tinkamas daugeliui uoksinių paukščių; 

• kamino tipo inkilai – stačiakampė, pailga dėžutė, kurios vienas galas 
atviras, kitas uždaras, dažniausiai kabinamas 45° kampu. Sugalvotas 
specialiai naminei pelėdai, bet juose peri ir kiti paukščiai; 

• tuneliai – inkilai kurie talpinami ant žemės arba po žeme. Juose 
įsikuria audrašaukliniai, urvinės antys, urvinės kregždės; 

• plaustai – skirti vandens paukščiams. Juose gali 
perėti narai, kragai, antys, gulbės ir žąsys; 

• platformos – konstrukcijos ant kurių paukščiai įsirengia lizdus; 

• ryšuliniai lizdai – žabų ryšulys ar šluota, naudojamas kaip lizdinė vieta. 

 



 

 

 

Inkilai šikšnosparniams 

 Šikšnosparniai inkiluose apsigyvena grupėmis, ne po vieną ar 

poromis.  

 Jų inkilų anga kaip plyšys įrengiamas apačioje, inkilai būna 

vienakameriniai arba daugiakameriniai.  

 Gaminami paprastai iš 2,5 cm storio neobliuotų lentų ir 

kabinami medžiuose ar prie medinių pastatų sienų.  

 Turi būti kabinami pakankamai atvirose vietose, kad galėtų 

nesunkiai priskristi.  

 Inkilai turi būti bent dalį dienos apšviečiami saulės. 



Inkilas šikšnosparniams 



Lazdyninės miegapelės lizdas 

inkile 



Inkilai vabzdžiams 

 

 Vabzdžiams skirti inkilai būna pačių įvairiausių 

formų.  

 Paprastai tai stačiakampės ar kvadratinės dėžutės 

su keliomis skylutėmis (smulkesniems 

vabzdžiams) ar plyšiais (drugiams). 

  Kamanėms įrenginėjami inkilai, kuriuose į vidų 

prikraunama nendrių, skudučių, garšvų stiebelių 



Inkilai vabzdžiams 



 

 

Kokį inkilą pasirinkti?   

 Yra daug įvairiausių inkilų formų ir jų pagaminimo būdų. 
Bene populiariausi yra uoksiniai ir lentiniai inkilai. 

  Uoksiniai inkilai natūraliai atrodo ir puikiai dera prie 
kraštovaizdžio. Juose mielai įsikuria visi uoksuose perintys 
paukščiai. 

  Šių inkilų storos ir vientisos sienelės gerai sulaiko šilumą, 
kas labai svarbu anksti perinčioms pelėdoms, klykuolėms, 
zylėms.  

 Uoksiniai inkilai ypač mėgstami baikštesnių ir retesnių mūsų 
sparnuočių: pelėdų, žalvarnių, kukučių, meletų, dančiasnapių 
ir kt.  

 Šiuo metu Lietuvoje plačiausiai naudojami lentiniai inkilai. 
Jų gamyba nesudėtinga, be to, gali būti naudojamos 
medienos atliekos. Šiuose inkiluose mielai apsigyvena zylės, 
musinukės, raudonuodegės, varnėnai.   

 



Lentinių inkilų gamyba  
 Inkilų gamybai geriausiai tinka 1,5-2,5 cm storio sausos neobliuotos 

lentos.  

 Stogeliui parenkama truputį storesnė lenta, nes jis greičiausiai pūva. Jo 
kraštai iškišami 2-3 cm į šonus ir 4-6 cm į priekį. Specialiai pakreipto 
ar dvišlaičio stogelio daryti neverta.  

 Dugnas kalamas ne iš apačios, kaip dažnai daroma, bet įleidžiamas į 
inkilo vidų, kad greitai nesupūtų ir neiškristų.  

 Visi mažesnieji – zyliniai inkilai turi būti atidaromi, kad rudenį juos 
būtų galima išvalyti. Papraščiausias būdas tai pasiekti – inkilo stogelį 
pritvirtinus tik trimis vinimis, juos įkalant ne iki galo.  

 Taip pritvirtinto stogelio vieną kampą pakėlus ir pasukus į šoną, patogu 
inkilą išvalyti.  

 Norint stebėti paukščius - stogelį ar inkilo sienelę galima tvirtinti 
lankstais ar kabliuku, tačiau nereikia pamiršti, kad sparnuočiai perėjimo 
metu jautriai reaguoja į bet kokį trikdymą.    
 



Lentiniai inkilai 



Uoksinių inkilų gamyba 

 Geriausia medžiaga uoksiniams inkilams - lapuočių 
medžių rąsteliai su išpuvusia šerdimi. Tuomet lengva 
išskobti jų vidų.  

 Galima gaminti uoksus ir iš sveikų sausų drebulių, 
liepų, juodalksnių ir kitokių medžių rąstelių.  

 Norint pagaminti daugiau uoksinių inkilų smulkiems 
paukščiams, geriausia medžių rąstelius gręžti 
išilgai specialiu 9-12 cm pločio grąžtu. 

  Rąsto apačia (3-4 cm) negręžiama, paliekama dugnui.  

 Dar lengviau vidų išskobti, rąstelį perskėlus pusiau 
arba į keturias dalis. Vėliau tos dalys sukalamos.    

 



Uoksinių inkilų gamyba 



Inkilų kėlimas  
 Inkilus galima kelti visur - miškuose, parkuose, soduose, tačiau pati 

inkilo iškėlimo vieta parenkama priklausomai nuo to, kam jis skirtas.  

  Smulkiems uoksiniams paukščiams inkilus galima kelti visuose 
miškuose.  

 Bukučiai užims tik bręstančiuose ir brandžiuose mišriuose medynuose 
iškeltus inkilus.  

 Varnėnams labiausiai tinka pamiškės, sodai, parkai.   Inkilus medyje 
reikia tvirtinti taip, kad prie jų paukščiai galėtų laisvai priskristi.  

 Stambesni sparnuočiai kaip pelėdos, žalvarniai, klykuolės, 
dančiasnapiai  lajų tankmėje iškeltų inkilų visiškai neužima. 

  Miško tankmių taip pat arti iškeltų inkilų reikia vengti.   

  Kaimynystę mėgsta tik varnėnai, jie gali apsigyventi net tame 
pačiame medyje iškeltuose inkiluose. 

  Smulkiems paukščiams inkilai keliami kas 30-50 metrų, stambiems 
paukščiams (pelėdoms) inkilus keliame pavieniui, kadangi 
jiems reikalinga didelė maitinimosi teritorija.   

 



 

 

Inkilų apsauga 

 

 
 Pagrindiniai plėšrūnai, kenkiantys inkilų gyventojams yra katės, 

kiaunės, audinės, didieji geniai ir varniniai paukščiai.  

 Kiaunės lengvai išplėšia inkilus, kurių anga didesnė nei 6 cm, todėl 
keliant inkilus didesniems paukščiams būtinai reikia įrengti specialią 
apsaugą ant medžio kamieno.  

 Lizdaviečių apsaugai patartina medžio kamieną ne žemiau kaip 1,5 
m aukštyje apjuosti 90 cm pločio skardos juosta. 

  Be to, reikia atminti, kad didelius inkilus reikėtų kelti į pavienius 
(atokiau vienas nuo kito augančius) medžius, nes kiaunės 
gali peršokti į gretimus medžius ir taip pasiekti inkilą. 

  Atstumas tarp medžio su inkilu ir gretimų medžių lajų neturėtų būti 
mažesnis kaip 5-6 metrai.  

 Miškuose inkilai su maža landa dažnai nukenčia nuo didžiųjų 
margųjų genių, kurie prasiplatinę angą, gali sunaikinti ten perinčio 
paukščio lizdą. Todėl mažas inkilų landas patartina apkalti skarda.    

 



Inkilų valymas 

 Dauguma paukščių, išskyrus varnėnus, inkilų nevalo. 
Jie kasmet krauna naują lizdą ant senojo.  

 Nevalomame inkile susikaupia daug lizdo medžiagos ir 
paukščiams būna ne tik ankšta perėti, bet ir apninka 
parazitai. 

 Inkilai paukščiams reikalingi visus metus net ir rudenį 
bei žiemą nes zylės, geniai, bukučiai ir kiti paukščiai 
dažnai juose nakvoja.  

 Todėl, išskridus jaunikliams, rugsėjo - spalio mėnesiais 
visus inkilus būtina išvalyti.  

 Valant reikia pašalinti seną lizdo medžiagą, gerai 
nuvalyti vidines inkilo sieneles.    

 



Nuorodos 
 http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/Zaidimai_

uzduotys_renginiams.pdf 

 http://atviras-langas.blogspot.lt/2011/01/pauksteliams-salta.html  

 http://www.ltvirtove.lt/pasakos.php?apie=pasakos_apie_paukscius  

 https://www.vaikams.lt/sakmes/sakmes-apie-paukscius/ 

 http://senas.birdlife.lt/index.php/gamtos-klase/litetuvos-

pauksciai/  

 https://www.youtube.com/watch?v=qMjE-Z6I4WE  

 http://www.birdlife.lt/inkilai  

 https://www.youtube.com/watch?v=nWg5nL5ROL0&feature=player

_embedded 
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Inkilai gali būti ir tokie: 








