
Kviečiame į genių paieškas! 

Turbūt dauguma pastebėjote, kad geniai šiemet gana ankstyvi. Didžiųjų margųjų genių, pilkųjų ir 

juodųjų meletų balsai ir tarškinimas buvo girdimi jau vasario viduryje,  o kovo pradžioje jau 

girdimi ir vėlyvesnių tripirščių, baltnugarių, vidutinių ir mažųjų margųjų genių tarškinimai ir 

balsai. Genių tuoktuvės trunka apie tris, keturias savaites ir šis metas yra pats geriausias jų 

paieškoms. Jei nebus rimtesnio atšalimo, tikėtina, kad balandžio pradžioje geniai bus aprimę ir jų 

paieškos taps žymiai sudėtingesnės. Tačiau net ir pasibaigus tuoktuvėms dauguma genių yra 

gana nesunkiai pastebimi – jie balsingi, aktyviai skraido savo teritorijoje ar palieka tik savo 

rūšiai būdingas mitybos žymes ir uoksus, pagal kuriuos galima nustatyti, kurios genių rūšys yra 

aptinkamos tam tikrame miške. 

Genių paieškoms tinkamiausi šilti, nevėjuoti rytai. Reikėtu vengti pavasarinio atšalimo ar 

lietingų ir vėjuotų orų. Didžiausiais aktyvumas būna rytą, trys – keturios valandos po saulėtekio. 

Esant tinkamiems orams nėra neįprasta stebėti genių teritorinį elgesį ir antroje dienos pusėje. 

Pats paprasčiausias apskaitos būdas yra linijinės apskaitos – pasirinktame miško masyve. Ryte 

lėtai einant kvartalinėmis linijomis ar miško keliais nesudėtinga išgirsti genių tarškinimą ar 

klykavimus, kurie yra gana garsūs ir išskirtiniai kiekvienai rūšiai. Jeigu abejojama balsu, 

triukšmaujantį genį nesunkiai galima surasti miške ir apžiūrėti. Norint nuodugniai patikrinti tam 

tikrą miško plotą reikėtu atlikti taškines apskaitas išdėliojant taškus tinklo principu visame, o jei 

miškas didelis – dalyje jo ploto. Taškai vienas nuo kito turėtų būti nutolę nuo 500 metrų 

(rekomenduojama), iki 1 kilometro.  Taške reikėtu praleisti apie 10 minučių registruojant genius 

taškuose ar girdėtus einant iš taško į tašką. Nepriklausomai nuo stebėjimų metodikos, svarbus 

kiekvienas, kad ir atsitiktinis genio stebėjimas. 

Beje, reiktų nepamiršti, kad geniai peri ne tik miškuose ar miškeliuose. Juos surasite ir miesto ar 

priemiesčių želdynuose, parkuose, paupiuose, įvairiose dvarvietėse ir kitose vietose. O galbūt 

būtent jums pasiseks tokiose vietose aptikti taip ieškomą sirinį genį, ypač pietinėje, pietrytinėje 

šalies dalyje. 

Kadangi geniai yra vieni ankstyvesnių paukščių per jų paieškas nereiktu pamiršti vištinių 

paukščių ar kitų sėslių ar ankstyvų miško rūšių, kaip kryžiasnapių, uldukų, juodagalvių sniegenų 

ir riešutinių, kurių stebėjimų labai trūksta LPPA. Tad kviečiame jus į genių paieškas! 

 

Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) darbai: http://www.birdlife.lt/lppa 

 



Metas pradėti ieškoti pelėdų 

 

Pavasaris sparčiai veja paukščius namo, todėl mes irgi turėtume sukrusti tęsdami Lietuvos perinčių 

paukščių atlaso duomenų rinkimą. Tik grįžę paukščiai stengiasi užsiimti savo perėjimo teritoriją ir yra 

puikiai matomi. Pilkosios žąsys ir gulbės giesmininkės stengiasi ginti teritorijas nuo savo gentainių, tad jei 

matote pavienes poras tinkamoje veistis vietoje, prie užpelkėjusių ežerų, tvenkinių ar žuvininkystės 

tvenkinių greičiausiai netoliese ir perės - statuso užtvirtinimui šias vietas reikėtų patikrinti truputėlį 

vėliau. Krankliai ir jūriniai ereliai jau peri arba ruošiasi perėti, šiukštu neikite prie pastarojo lizdų. 

Kurapkos vakarais pradeda šūkauti ir skirstytis poromis. Tetervinų balsai anksti ryte sklinda toli iš 

tuokviečių. Miške jau tarškena didieji geniai kleketuoja meletos, o gal pavyks pastebėti slapuką eglinį 

kryžiasnapį čiulbantį eglės viršūnėje. Prie savo perimviečių miškuose pasirodė ir pirmieji uldukai. Dieną 

jie išskrenda maitintis į laukus ir pievas, tačiau vakarop jau budi prie užsiimtos lizdavietės. Na, o dar 

vėliau pasigirsta ir pelėdų balsai. 

Kovo mėnuo yra pats geriausias metas pradėti ieškoti pelėdų. Šiltą žiemą, kaip ši, jau vasario gale - kovo 

mėnesio pradžioje galima išgirsti namines pelėdas, lututes ir didžiuosius apuokus, kurie užsiėmę 

perėjimo teritorijas. Žvirblinės, uralinės pelėdos,  mažieji apuokai taip pat gali būti aktyvūs jau kovo 

mėnesį, tačiau dauguma jų dar gali klajoti.  Jeigu paukštis girdėtas vasario pabaigoje ar kovo pradžioje, 

dėl duomenų patikimumo apskaitą reikėtu pakartoti kovo gale ar balandžio pradžioje, bet ne anksčiau 

nei po dviejų savaičių nuo pirmosios registracijos. Tai ypač aktualu dėl žvirblinių pelėdų, nes jos sparčiai 

plinta Lietuvoje ir dar neperintys ar teritorijos neturintys paukščiai aktyviai klajoja. Pakartotinai 

balandžio mėnesį reikėtų patikrinti ir tas vietas, kuriose žvirblinės pelėdos girdėtos rugsėjo-spalio 

mėnesiais. 

Pelėdų paieškoms labai svarbu pasirinkti tinkamą orą – svarbiausia vengti vėjuotų ir aktyviai 

besikeičiančių orų. Pelėdų aktyvumas taip pat stipriai krenta esant šiaurinėms oro masių 

pernašoms.Rami, apsiniaukusi naktis su silpna dulksna kartais būna geresnė nei šalta ir giedra, todėl 

konkrečias rekomendacijas teikti sunku. Vėjas bet kokiu atveju mažina pelėdų aktyvumą ir blogina 

girdimumą. 

Skirtingų rūšių pelėdos aktyvios skirtingu metu - nors tai nėra taisyklė. Vakarą galima pradėti klausant 

žvirblinės pelėdos ar didžiojo apuoko, kurie gali būti aktyvūs likus valandai iki saulėlydžio. Po poros 

valandų, nusileidus saulei, aktyvios lututės, mažieji apuokai, naminės pelėdos. Rytinis aktyvumas toks 

pat. Pelėdų aktyvumas labai sumažėja vidurnaktį – nuo 24.00 iki 01.00,kartais iki 02.00 valandos, galima 

pailsėti arba praleisti laiką viename taške. Viename stebėjimų taške rekomenduojama išbūti apie 

valandą laiko, arba kol išgirstama ieškoma rūšis. 

Pelėdų paieškoms reikėtu rinktis brandžius mišrius medynus, kuriuose gali būti, ar žinoma, kad yra 

drevėtų medžių, ar medžių su plėšriųjų ar varninių paukščių lizdais. Lutučių ieškoti patartina ten, kur 

aptinkamos juodosios meletos, nes meletų uoksai yra pagrindinė lutučių lizdavietė. Pušynuose verta 

patikrinti vietas su išlikusiomis brandžiomis pušimis. Reikia aplankyti pušynus netoli pelkių ar upių ir 

vietas reljefo pažemėjimuose, kur tikriausiai bus mišraus miško grupės monotoniškame pušyne. Taip pat 

reiktų patikrinti kirtaviečių pakraščius. Didžiųjų apuokų paieškoms pirmenybę reikia teikti miškams, kurie 

netoli vietų pasižyminčių dideliu vandens paukščių gausumu, paukščių kolonijomis ar jų ilgalaikių 

sankaupų vietomis. 



Balinėms, liepsnotosioms pelėdoms, pelėdikėms atrasti reikia gan specifinių ir tikslinių paieškų. Jeigu 

balinės pelėdos galima sulaukti vakare pelkės ar šlapynės pakraštyje, klausant kitų paukščių balsų 

balandžio - gegužės mėnesį, tai liepsnotosios pelėdos ir pelėdikės reikia ieškoti urbanizuotuose vietovėse 

netoli senų fermų ar pačiose veikiančiose ir neveikiančiose fermose, įvairiuose gamybiniuose 

kompleksuose (ten kur gausu pelinių graužikų) daugiausiai Pietų ir Vakarų Lietuvoje (nors paskutiniai 

duomenys rodo, kad pelėdikė turėtų gyventi ir vidurio bei rytų Lietuvos derlinguose rajonuose). 

Pasitaikius progai,apie šiuos paukščius galima paklausti vietinių žmonių. 

Važinėjant naktį dažnai galima sulaukti gamtos apsaugos darbuotojų ar policininkų dėmesio.Tad 

naudinga su savimi turėti Lietuvos ornitologų draugijos pažymėjimą ar lankstinuką apie draugiją ir jos 

veiklą. 

Neabejojame, kad ieškodami pelėdų nakties rimčiai sustingusiose mūsų giriose, jūs patirsite neišdildomų 

įspūdžių. 

 

Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) darbai: http://www.birdlife.lt/lppa 



Žiema jau baigėsi, bet .... ir vėl sugrįžo kovo mėnesį. Tačiau kurtiniai jau lankosi 

tuoktavietėse, palankiu oru pasigirsta tetervinų paburbenimas, čaižūs kurapkų balsai. Taigi, pats 

metas pradėti vištinių paukščių paieškas. Įprastai vištiniai paukščiai yra aktyviausi baigiantis kovui 

ir balandžio mėnesį. Tačiau atšilus orams, tuoktuvės netruks prasidėti ir anksčiau. Tetervinai 

atkunta ir baigiantis vasarai – jau rugpjūčio mėnesį vėl pasigirsta jų tuoktuvių balsai, kurie kartais 

girdimi net iki gruodžio mėnesio. Rudenį galima girdėti ir švilpaujančias jerubes ar teksinčius 

kurtinius, kurie laikosi tuoktaviečių apylinkėse. Aptikti vištinius paukščius padeda toli sklindantys 

kai kurių jų tuoktuvių balsai. Ankstyvo rytmečio rimtyje iš toliausiai girdimas tetervinų turnyrų 

šurmulys, o vakaro sutemose aiškiai girdėti kurapkos džeržgimas. Tylesni ir sunkiau išgirstami yra 

kurtinio ar jerubės tuoktuvių balsai. Tačiau tai net nebūtina, nes vištiniai paukščiai yra sėslūs. 

Pakanka juos pamatyti ar aptikti jų veiklos požymius – pėdsakus, smėlio „vonias“, plunksnas, 

išmatas, kad įsitikintum juos čia gyvenant. Pavasarį, o neretai ir rudenį, kurtinius ar jerubes galima 

aptikti prie miškuose nutiestų keliukų ir žvyrkelių, kur jie renka smulkius akmenukus, taip 

vadinamus gastrolitus, ar kuičiasi smėlyje.  

 Vištinių paukščių tuoktuvių balsų geriausiai klausytis esant ramiam ir giedram orui. 

Tokias išvykas patartina rengti ryte vieną valandą iki saulėtekio ir dvi valandas po saulės 

patekėjimo, o vakare – vieną valandą iki saulėlydžio ir vieną valandą saulei nusileidus. Jerubės gali 

būti aktyvios visą dieną. Kurtinių ir tetervinų pateles prie miško kelių galima aptikti irgi visą dieną, 

ypač tuoktuvėms jau artėjant į pabaigą – antroje balandžio pusėje. 

 Tetervinų patartina ieškoti didesnėse kirtavietėse ir miškų laukymėse, pamiškėse ar 

paraistėse. Kurapkos yra atviro kraštovaizdžio sparnuočiai, todėl jų dairytis ir klausytis vertėtų 

atviruose laukuose ir pievose. Mišrūs miškai su eglių priemaiša ar gryni eglynai jerubėms yra 

tinkamiausiomis buveinėmis. Kurtinių tektų ieškoti didesniuose pušynų masyvuose ir paraistėse. 
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