KARVELINIAI, GEGUTINIAI
Karveliniai. Visiems karveliniams būdinga, kad jie yra priklausomi nuo dirbamų laukų, kuriuose maitinasi. Paprastai paukščiai maitintis skrenda
nedideliu atstumu nuo perimvietės, kas yra svarbu suteikiant statusą. Uldukas ir paprastasis purplelis yra išskirtinai miško paukščiai ir lengviausiai
pastebimas perėjimo požymis – tuoktuvinis balsas. Uolinis karvelis ir pietinis purplelis – sinantropinės rūšis, t.y. aptinkamos gyvenvietėse, tad
lengviausias perėjimo požymis – daugartiniai stebėjimai veisimosi metu. Keršulis aptinkamas praktiškai visur, kur yra medžių ir lengvai aptinkamas
tiek iš balso, tiek vizualiai. Pasikartojančios tokios registracijos veisimosi metu interpretuojamos kaip lengviausiai pastebimas perėjimo požymis.
Gegutiniai. Aptinkama visur, kur yra smulkių giesmininkų. Efektyviausias perėjimo požymis – pasikartonatis balsas veisimosi metu.
Visoms grupėms efektyviausias laikas stebėti – gegužės antra pusė - birželio mėnuo, kada aptinkamos visos rūšys ir tuo metu yra visų rūšių
veisimosi metas. Aktyvumo pikas saulei tekant ir pora valandų po jos patekėjimo, esant šiltam, be kritulių, ramiam orui.
Pavadinimas

Kur ieškoti?

Tipinis balsas

Specifiniai veisimosi požymiai, kitos
pastabos

Karveliniai Columbidae

Uolinis karvelis
Columba livia

Peri miestuose, gyvenvietėse,
stambių ūkių centruose, žemės
ūkio kultūrų sandėliuose,
stambių upių patiltėse.

Uldukas
Columba oenas

Įvairūs miškai ar jų pakraščiai,
kur yra senų medžių su
uoksais, drevėmis. Nevengia
mišrių ir lapuočių miškų,
eglynų su drebulių priemaiša.
Peri tiek miško tankmėje tiek ir
pakraštyje. Gali perėti
kirtavietėse paliktuose
medžiuose, ramiuose senuose
parkuose.

Keršulis
Columba palumbus

Peri įvairiuose miškuose, ypač
pamiškėse ir laukų giraitėse,
parkuose, miestų bei
gyvenviečių želdiniuose.
Dažnesnis mišriuose įvairaus
dydžio miškuose su eglės
priemaiša.

http://www.xenocanto.org/299839

Aktyvus tik dieną. Lengvai pastebimas. Išveda
2-3, kartais 4 vadas. Patalpose su pastovia
aukšta teigiama temperatūra gali perėti ir
žiemą. Lizdas įvairiose statinių nišose, ant
vidinių pastatų sijų, atbrailų. Sėslus paukštis,
tad bet kokį pasikartojantį stebėjimą ant
statinių galima traktuoti kaip perėjimą ar galimą
perėjimą.

http://www.xenocanto.org/236247

Aktyvus dieną. Peri pavienėmis poromis.
Lizdas drevėse, uoksuose, kartais inkiluose.
Maitintis dažnai skrenda į pamiškių dirbamus
laukus ir pievas, kur gali sudaryti būrelius, jei
miško masyve peri ne viena pora. Gan
baikštus, tad sunkiau pastebimas perimvietėje.
Dažnai turi pamėgtus poilsio ir stebėjimo
postus kirtavietės medžiuose, sausuoliuose
Lengviau aptinkamas iš balso, ypač rytinėmis
valandomis. Perimvietėse pirmi tuoktuviniai
balsai girdimi dar nenutirpus sniegui. Per
sezoną išveda 2 vadas.

http://www.xenocanto.org/235158

Aktyvus dienos metu. Dažna rūšis, tad lengvai
pastebima ir dažnai girdima. Peri pavienėmis
poromis. Maitindamiesi gali sudaryti būrelius.
Tuoktuvinis balsas girdimas visą dieną. Kelių
sumestų šakelių lizdas aptinkamas įvairiuose
medžiuose, pirmosios vados - dažniausiai
spygliuočiuose, ypač eglėse. Per sezoną
išveda 2-3 vadas.

Pietinis purplelis
Streptopelia decaocto

Gyvenviečių, miestų, stambių
ūkių centrų skverai, alėjos,
želdiniai.

Paprastasis purplelis
Streptopelia turtur

Peri įvairiuose miškuose, ypač
mišriuose lapuočių miškuose
su spygliuočių jaunuolynais,
miško parkuose, apsauginių
juostų želdiniuose. Mėgsta
pamiškes ir didesnio ploto
laukų giraites, supamus
dirbamų laukų.

http://www.xenocanto.org/264246

Aktyvus dieną. Lengvai pastebimas ir
išgirstamas. Veisimosi metu laikosi pavieniui ar
poromis. Aktyviau vokalizuoja ryto valandomis.
Mėgsta tupėti ant laidų. Lizdus krauna
medžiuose, krūmuose. Pirmos vados lizdai
dažniausiai spygliuočių medžiuose. Ypatingai
sėslus paukštis, tad pasikartojančios vizualinės
ir akustinės registracijos veisimosi metu
interpretuojamos kaip perėjimas. Per metus 23 vados. Retas rytinėje, pietrytinėje šalies
dalyse.

http://www.xenocanto.org/284907

Aktyvus dieną, intensyviau vokalizuoja ryto
valandomis. Gan baikštus, tad veisimosi metu
perimvietėse dažniau išgistamas nei
pamatomas. Dažniausiai maitinasi perimvietės
aplinkiniuose laukuose, kur dažniau
pastebimas ant žemės ar tupintis ant laidų.
Veisimosi metu tokie paukščiai turėtų būti
priskiriami prie perinčių statuso (bent A, B
statusas). Lizdas medžiuose ir krūmuose,
dažniausiai eglėse. Per sezoną 1-2 vados.

Gegutiniai Cuculidae

Gegutė
Cuculus canorus

Visur, kur peri smulkūs
giesmininkai. Įvairaus tipo ir
dydžio miškai, aukštais
medžiais apaugusios sodybos,
ežerų ir upių pakrantės,
nendrynai, krūmuotos pievos.

http://www.xenocanto.org/281231

Aktyvi dieną. Balsas girdimas visą šviesųjį
paros laiką. Paprastai aptinkama iš balso,
stebima gerokai rečiau. Lizdinis parazitas,
lizdo nekrauna, į svetimus lizdus (dažniausiai
ant žemės perinčių paukščių) deda labai
panašius į šeimininko kiaušinius. Kiaušinį į
lizdą atneša snape. Pastebėti gegutę su
kiaušiniu, rasti lizdą su gegutės kiaušiniu
(sunkiai atskiriamas nuo šeimininko kiaušinių)
ar gegužiuku yra atsitiktinumas. Paprastai
gegutės balso pasikartojančios registracijos
yra interpretuojamos kaip perėjimas.

Kalendorius

