
Geniniai paukš čiai 
 
Geniniai yra aktyvūs šviesiu paros metu. Dažniausiai aptinkami balsų pagalba. Nuo kitų paukščių grupių išsiskiria tuo, kad patys kala uoksus. Nuo kovo pradžios iki 
balandžio pabaigos girdimi genių tarškinimai, balsiniai šūkavimai. Paieškoms geriausi šilti rytai, pirmos 3 valandos po saulės patekėjimo. Skirtingos rūšys užima 
skirtingo tipo miškus, senus parkus, visur kur gausu senų medžių. Paieškoms geriausias laikotarpis kovo – balandžio mėnesiai, vėliau birželio mėn., kuomet lizduose 
būna jaunikliai, jie labai triukšmingi, o tėvai aktyviai juos maitina. Grąžiagalvės aktyviausios gegužės – birželio mėn. 
  

Pavadinimas Kur ieškoti? Tipinis balsas Specifiniai  veisimosi požymiai, kitos pastabos 

Grąžiagalvė 
Jynx torquilla 

Įvairaus dydžio lapuočių ir mišrūs 
miškai, dažniausiai jų pakraščiai, taip 
pat seni sodai, parkai, kitokie 
želdiniai. Dažnesnė natūralių pievų ir 
ganyklų pakraščiuose, prie šlaitų. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Jynx-torquilla 
 

Lietuvoje paplitusi rūšis, sutinkama visoje šalies teritorijoje. 
Tai migruojanti paukščių rūšis, kuri sugrįžta atšilus orams, 
balandžio antroje pusėje. Aktyvi diena ir nesunkiai 
aptinkama pagal balsą. Peri uoksuose, noriai užima inkilus, 
kuomet nesunkiai pastebima, kai neša maistą jaunikliams. 

Pilkoji meleta 
Picus canus 

Lapuočių ir mišrūs miškai, mėgsta 
(šlapesnius) miškus ar jų dalis. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Picus-canus  

Apyretė rūšis. Aktyvi pavasarį, dažnai aptinkami šaukiantys 
paukščiai. Įsikuria šlapesniuose miškuose, ar pelkių 
pakraščiuose.  

Žalioji meleta 
Picus viridis 

Spygliuočių miškai, ypač jų  
pakraščiai prie vandens, pamiškėse, 
nevengia pušynais apsuptų kaimų. 
Tačiau mielai įsikuria ir paupių šlaitų 
miškuose. Rečiau aptinkama 
mišriuose miškuose. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Picus-viridis  

Apyretė rūšis. Aktyvi pavasarį, dažnai aptinkami šaukiantys 
paukščiai. Įsikuria sausesnių miškų pakraščiuose, 
kirtavietėse, nevengia urbanistinių teritorijų, parkų. 

Juodoji meleta 
Dryocopus martius 

Aptinkama įvairaus tipo miškuose, 
kuriuose yra senų medžių. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dryocopus-
martius  

Įprasta rūšis miškuose. Aktyvi pavasarį, dažnai girdimi 
šaukiantys paukščiai. 

Didysis margasis genys 
Dendrocopos major 

Aptinkama įvairaus tipo miškuose, 
parkuose, didesniuose soduose, 
medžių alėjose. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dendrocopos-
major  

Labai dažna rūšis, užima įvairius biotopus. Aktyvi pavasarį, 
dažnai girdimas kalenimas, šaukiamasis balsas. Gegužės 
pabaigoje miške lengva aptikti uokse šaukiančius jauniklius. 

Sirinis genys 
Dendrocopos syriacus 

Urbanistinės teritorijos, medžių 
alėjos, seni sodai, parkai, kapinės, 
taip pat agrarinio kraštovaizdžio 
želdiniai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dendrocopos-
syriacus  

Vieną kartą fiksuota rūšis Lietuvoje, gretimose šalyse peri 
šalia Lietuvos sienos. Rūšis ieškotina prie lapuočių - tuopos, 
uosiai, drebulės, obelys. Didesnė tikimybė aptikti pietryčių ir 
pietų Lietuvos dalyse. 

Vidutinis margasis genys 
Dendrocopos medius 

Miškai su ąžuolu, lapuočių miškai, 
mišrūs miškai, parkai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dendrocopos-
medius  

Miškuose su ąžuolu yra įprasta rūšis, mišriuose miškuose 
apyretė. Neaptinkama grynuose pušynuose, retesnė rytų, 
vakarų Lietuvoje. Kovo balandžio mėnesiais girdimas 
šaukiamasis balsas. 



Mažasis margasis genys 
Dendrocopos minor 

Lapuočių ir mišrūs medynai, želdiniai 
prie vandens telkinių, didesni parkai. 
Reikalingi minkštieji lapuočiai – 
baltalksniai, tuopos, blindės, 
drebulės, beržai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dendrocopos-
minor  

Įprasta rūšis. Paprastai gausesnė vandens telkinių 
pakraščiuose prie juodalksnynų. Vengia sausų pušynų. 
Kovo pabaigoje, balandžio mėnesį girdimas šaukiamasis 
balsas. 

Baltnugaris genys 
Dendrocopos leucotos 

Lapuočių ir mišrūs miškai, paprastai 
drėgnesnės vietos kur yra daug 
stuobrių ir trūnijančios medienos. 
Būtini minkštųjų medžių rūšių – 
alksnių, beržų, drebulių, medynai. 

http://www.xeno-
canto.org/species/Dendrocopos-
leucotos  

Reta rūšis. Aptinkama didesniuose miškuose kur gausu 
negyvos medienos. Vengia sausų pušynų. Kovo – 
balandžio mėnesiais girdimas genių kalenimas, 
šaukiamasis balsas. 

Tripirštis genys 
Picoides tridactylus 

Borealinio (taigos) tipo miškų 
paukštis. Dažniausia aptinkamas 
eglynuose ar miškuose su žymia 
eglės priemaiša.  

http://www.xeno-
canto.org/species/Picoides-
tridactylus  

Reta rūšis, aptinkama didesniuose miško masyvuose, prie 
pelkių kur daugiau negyvos medienos, ypač mėgsta 
medynus su eglės priemaiša. Kovo – balandžio mėnesiais 
girdimas tarškinimas ir balsinis šaukimas. 

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

 


