
PELĖDINIAI 
 
Pelėdiniai paukščiai aktyvūs tamsiu ir prieblandos metu. Tik balinė pelėda aktyvi ir apsiniaukusiomis dienomis. Dažniausia aptinkami balsų pagalba. Nuo 
vasario pabaigos iki balandžio pabaigos daugumos pelėdinių paukščių aktyviai ūbauja, užsiiminėja teritoriją. Tačiau pučiant šiaurinių krypčių vėjui ar staigiai 
krentant slėgiui pelėdų vokalizacinis aktyvumas praktiškai nulinis (mažiau į tai reaguoja tik žvirblinė pelėda), todėl nevertėtų stebėti pelėdų šiomis oro 
sąlygomis. 

Rūšys labai skiriasi dydžiu nuo 50 gramų (žvirblinė pelėda) iki 4500 gramų (didysis apuokas). Balinė pelėda yra vėliau perinti rūšis už savo gentaines, be to, 
jai būdingas palyginti nedidelis vokalinis aktyvumas. Lentelėje nerasite dviejų pelėdų rūšių, kurių perėjimas būtų labai retas atvejis. Laplandinei pelėdai 
reikalingi dideli užpelkėjusio miško plotai, labiau tikėtini Čepkelių rezervato apylinkėse arba Adutiškio-Guntauninkų miškų masyve. Apuokėlis yra pietinė rūšis, 
galinti atsitiktinai užklysti; tinkami biotopai – parkai, seni sodai, pamiškės. 

Rūšis Kur ieškoti? Tipinis balsas Specifiniai veisimo si požymiai, kitos pastabos 

Liepsnotosios pel ėdos Tytonidae 

Liepsnotoji pelėda 
Tyto alba 

Urbanistinės teritorijos (grūdų 
sandėliai, apleisti pastatai, 
fermos) 

http://www.xeno-
canto.org/species/Tyto-alba  

Aktyvi tamsiu paros metu. Labai reta rūšis. Galima 
išgirsti balsą. Prie tinkamų pastatų reikia klausinėti 
vietinių gyventojų. Pastatuose ieškoti išvamų, 
plunksnų. 

Pelėdiniai Strigidae 

Didysis apuokas 
Bubo bubo 

Miškai, prie kurių gausu 
vandens paukščių ar yra kirų 
kolonijų 

http://www.xeno-
canto.org/species/Bubo-bubo  
 
Dauguma porų ūbauja neaktyviai, 
pateliai perint patinas tik trumpai 
„ūktelna“ išskirsdamas medžioti.  
Į akustines provokacijas skirtingos 
poros reaguoja labai nevienodai. 

Aktyvus tamsiu paros metu. Reta rūšis, kiek gausesnė 
vakarinėje ir pietinėje dalyse. Dažniausiai aptinkamas 
išgirdus balsą. Rečiau aptinkamos maitinimosi vietos, 
kuriose gausu maisto likučių (plunksnų ir t.t.). tačiau jų 
labai triukšmingi paaugę ir lizdą palikę jaunikliai, kurie 
gali būti nesunkiai aptinkami, nes garsiai rėkaudami 
reikalauja maisto. Tuomet, birželio mėn., tikslinga 
paieškoti šios rūšies.  

Žvirblinė pelėda 
Glaucidium passerinum 

Aptinkama spygliuočių 
medynuose, mišriuose 
medynuose ir labai retai 
grynuose lapuočių miškuose. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Glaucidium-
passerinum  
 
Gerai atsako į akustines provokacijas. 

Aktyvi 1-2 valandos iki saulės laidos ir 1-2 valandos 
po saulės laidos, bei ryte prieš patekant saulei ir po 
patekėjimo 1-2 valandos. Aktyvumo laikas gali skirtis 
nuo oro. Dažniausiai girdimas švilpiantis patinas nuo 
eglės viršūnės. Gausumas gali labai skirtis nuo 
regiono. 



Naminė pelėda 
Strix aluco 

Įvairaus tipo miškai, parkai, 
rečiau pastatuose. Retesnė 
grynuose pušynuose ir 
gausesnė lapuočių bei mišriuose 
miškuose. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Strix-aluco  
 
Gerai atsako į akustines provokacijas. 

Sutemus gerai girdimas, garsus balsas. 

Uralinė pelėda 
Strix uralensis Mišrūs ir spygliuočių miškai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Strix-uralensis  
 
Neblogai atsako į akustines 
provokacijas. 

Aktyvi naktį ir ūkanotą dieną. Reta rūšis, tačiau 
paskutiniu laikotarpiu gausėjanti. Pavieniai paukščiai 
matomi ant stuobrių ar bioįvairovės medžių tupintys 
kirtavietėse. Sutemus girdimas balsas. 

Mažasis apuokas 
Asio otus 

Aptinkama lauko giraitėse, 
kapinaitėse, kaimuose ten kur 
yra varninių paukščių lizdų 
(varnų, kovų, šarkų, rečiau 
kranklių). 

http://www.xeno-
canto.org/species/Asio-otus  

Aktyvus tamsiu paros metu. Įprasta rūšis tačiau nėra 
labai gausi. 
Nuo vasario galo iki balandžio girdimas patino 
ūbavimas. Birželio – liepos mėnesiais jauniklių 
cypimas. 

Balinė pelėda 
Asio flammeus 

Aptinkama pelkėse, 
šlapžemėse, rečiau pievose. 
Aptinkama lokaliai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Asio-flammeus  
 
Praktiškai neatsako į akustines 
provokacijas. 

Aktyvi prietemoje ir tamsiu paros metu. Reta rūšis. 
Gausumą lemia biotopų stoka. Dažniausiai matoma 
medžiojanti prietemoje ar girdimas balsas nuo 
balandžio pabaigos iki gegužės galo. Iš pelėdų bene 
vėliausia pradedanti perėti rūšis. 

Lututė 
Aegolius funereus 

Spygliuočių, rečiau mišrūs 
miškai. Vengia lapuočių miškų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Aegolius-funereus  
 
Praktiškai neatsako į akustines 
provokacijas. 

Aktyvi tamsiu paros metu. Apyretė rūšis, gausumas 
priklauso nuo regiono ir gali labai skirtis. Naktimis 
girdimas patino balsas. Aktyvi nuo kovo pradžios iki 
balandžio vidurio. 

Pelėdikė 
Athene noctua 

Urbanistinės teritorijos 
agrariniame kraštovaizdyje 
(grūdų sandėliai, ūkiniai 
pastatai, fermos, sodybos, seni 
parkai). 

http://www.xeno-
canto.org/species/Athene-noctua 
 
Balso reikia nesumaišyti su naminės 
patelės balsu. Gerai atsako į akustines 
provokacijas. 

Labai reta rūšis, paskutiniais dešimtmečiais nėra 
įrodytų perėjimo atvejų. Aktyvi ūkanotomis dienomis, 
šviesiomis naktimis. Tinkamose biotopuose klausinėti 
vietos gyventojų. Galima pastebėti ant pastatų stogų, 
išgirsti balsą. 

  
 
 



Kalendorius 
 
Kalendorius tik apytiksliai nusako veisimosi periodus ir gali svyruoti priklausomai nuo sezono eigos ir regiono. 
 

 


