
Grąžiagalvė
(Jynx torquila)

Mažai didesnė už žvirblį, nuo 
genių skiriasi rusvai pilka spalva.

Manoma, kad Lietuvoje peri 
4000–10 000 porų.

Dažniausiai aptinkama lapuočių ir 
mišriuose miškuose, mėgsta nedidelius 
miškelius, didesnių 
miškų pakraščius, paupius. Pastebima ir par-
kuose, soduose, kartais peri net pavieniuose 
medžiuose. Vengia aukštų ir tankių, ypač 
grynų spygliuočių medynų. 

Pati uoksų nekala, peri 
natūraliose drevėse, genių 
iškaltuose uoksuose, inkiluose.

Minta vabzdžiais ir jų 
lervomis. Maisto ieško ant 
medžio šakų, dažnai ir ant 
žemės – skruzdėlynuose
 renka skruzdėles. 

Pilkoji mela (Picus canus)
Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir įtraukta į Europos 

Sąjungos Paukščių direktyvą. 
Šiek tiek mažesnė už žaliąją meletą, blankesnių spalvų, 

patino kakta raudona. 
Manoma, kad Lietuvoje peri 500–700 porų. Dažnesnė 

Čepkelių rezervate, Taujėnų–Užulėnio miškuose, Lančiūnavos 
miške, Plinkšių draustinyje ir jo apylinkėse, Adutiškio–Guntau-
ninkų miškuose.

Dažniausiai aptinkama vidutinio dydžio ir dideliuose miš-
riuose bei lapuočių miškuose. Gyvena ir pušynuose, jei tik arti 
yra lapuočių medynų. Mėgsta pelkių pakraščius, upių ir upelių 
slėnius. Įsikuria netoli kirtaviečių, aikštelių ir pievų. Kartais peri ir 
atvirose vietose su senų medžių 
grupėmis, parkuose.

Peri uoksuose. Juos dažniau-
siai kala sausuose ar papu-
vusiuose minkštųjų lapuočių 
medžiuose, ypač drebulėse. 

Minta skruzdėlėmis, vabz-
džių lervomis, voragyviais, 
retkarčiais uogomis ir vaisiais. 
Maisto dažniausiai ieško ant 
žemės ar netoli jos, ant medžių 
kamienų, storesnių šakų žievės ply-
šiuose, negyvojoje medienoje. 

Žalioji mela
(Picus viridis)

Įrašyta į Lietuvos 
raudonąją knygą.

Maždaug kėkšto 
dydžio. Nuo pilkosios 
meletos lengviausiai 
skiriasi raudonu viršugalviu 
ir pakaušiu.

Manoma, kad Lietuvoje 
peri 300–500 porų. Dažnesnė rytinėje
ir pietrytinėje Lietuvos dalyse, nevientisuose 
miško masyvuose su upeliais ir pievomis.

Dažniausiai aptinkama lapuočių ir 
mišriuose miško sklypuose palei aikštes, 
pievas ir upelius. Mėgsta paupius. 
Pasirenka pusiau atviras ir atviras vietas 
su augančiais pavieniais medžiais. 
Vengia vienaamžių tankių pušynų ir 
eglynų, tačiau retkarčiais aptinkama 
išretėjusiuose šių medžių želdynuose. 

Peri uoksuose. Juos dažniausiai kala 
patrešusiuose gluosniuose, rečiau pušyse.

Minta daugiausiai skruzdėlėmis, ant žemės. Maisto taip 
pat ieško ant medžių kamienų ir ypač ant stambesnių šakų. 

Juodoji mela (Dryocopus martius)
Įtraukta į Europos Sąjungos Paukščių direktyvą.
Varnos dydžio. Nuo kitų genių labai aiškiai skiriasi juoda 

spalva ir dydžiu. Patino kakta ir viršugalvis raudonos spal-
vos, patelės raudonas tik pakaušis.

Manoma, kad Lietuvoje peri 3000–6000 porų. Dažnesnė 
Būdos–Pravieniškių miškuose, Šimonių, Rūdninkų, Labanoro 
ir Biržų giriose.

Vidutinis 
margasis genys 
(Dendrocopos 
medius)

Įtrauktas į Europos 
Sąjungos Paukščių direktyvą.

Panašus į didįjį genį, už jį 
kiek mažesnis, skiriasi skruostų 
margumu. Patino ir patelės 
viršugalviai raudoni.

Manoma, kad Lietuvoje peri 
2000–2500 porų. Dažnesnis 
Taujėnų–Užulėnio, Dotnuvos–Josvainių, 
Būdos–Pravieniškių, Babtų–Varluvos, 
Lančiūnavos ir Buktos miškuose.

Tipiškas plačialapių lapuočių miškų 
gyventojas. Dažniausiai aptinkamas vidutinio amžiaus ir se-
nuose medynuose, kurių sudėtyje yra kietųjų lapuočių – ypač 
ąžuolų. Gyvena ir minkštųjų lapuočių medynuose. Neaptinka-
mas arba labai retas grynuose spygliuočių miškuose, jaunuo-
se medynuose.

Peri uoksuose, kuriuos kala lapuočiuose 
medžiuose, dažniausiai džiūstančioje ar 
sausoje kamieno dalyje. Dažnai užima jau 
iškaltus uoksus. 

Minta daugiausiai vabzdžiais ir jų 
lervomis, kurių ieško žievės paviršiuje ir 
plyšiuose. 

Baltanugaris genys 
(Dendrocopos leucotos)

Įrašytas į Lietuvos raudonąją 
knygą ir įtrauktas į Europos Sąjungos 
Paukščių direktyvą.

Kiek didesnis už didįjį genį, skiriasi 
baltu antuodegiu ir juodais pečiais. 
Patino viršugalvis raudonas, pauodegys 
rusvas.

Manoma, kad Lietuvoje peri 
900–1200 porų. Dažnesnis 
Taujėnų–Užulėnio, Buktos, 
Babtų–Varluvos, Lančiūnavos ir 
Padauguvos miškuose.

Didesnių miškų gyventojas, 
dažniausiai aptinkamas 

Paukščiai – 
labai svarbi 

miškų ekosistemų 
sudedamoji dalis. Jie 

naikina vabzdžius, platina 
miško augalų sėklas, teigiamai veikia medžių augimą. 
Miško ekosistemos sveikatingumas yra tiesiogiai susijęs su 
paukščių, kaip vienu iš komponentų, populiacijų būkle.

Geninių šeimos paukščiai yra ne tik miško puošme-
na, bet ir vieni iš miško sanitarų. Geninių paukščių būrį 
(Picidae) sudaro 214 rūšių. Lietuvoje aptinkamos 9 rūšys. 
Pagrindiniai geninių paukščių požymiai: dauguma jų kala 
uoksus, kuriuose veisiasi, maitinasi vabzdžiais, kai kurie 
minta ir augalų sėklomis ar uogomis, absoliuti dauguma 
– sėslūs. Penkios genių rūšys, aptinkamos Lietuvoje, įtrauk-
tos į Europos Sąjungos Paukščių direktyvą, keturios įrašytos 
į Lietuvos raudonąją knygą. Kai kurios genių rūšys atsidūrė 
prie išnykimo ribos. Nedaug Lietuvoje aptinkama pilkųjų ir 
žaliųjų meletų, vidutinių, baltnugarių ir tripirščių genių.

Atlikdami geninių paukščių biologinius 
tyrimus mokslininkai nustatė, kad vienas 

iš svarbiausių genių gausą lemiančių 
veiksnių – uoksams ir mitybai tinka-

mų medžių kiekis, nemažiau svarbi 
miškuose paliekama negyvoji 
mediena, ramybė paukščių 
perėjimo metu, kiaunių kiekio 
reguliavimas, rūšinė medynų su-
dėtis ir amžius. 

Siekiant išsaugoti vidutinio, 
baltnugario ir tripirščio genių 
populiacijas, 2004 metais buvo 
įsteigti Babtų–Varluvos ir Pa-

dauguvos biosferos poligonai, 
apimantys VĮ Kauno miškų urėdijos 

Sitkūnų, Vytėnų, Padauguvos ir Vilki-
jos girininkijas.

Poligonų nuostatai numato ūkinės veiklos apribojimus 
tiek valstybinės reikšmės, tiek ir privačiuose miškuose.

Nustatyta, kad baltnugario genio išplitimą teigiamai veikia 
kietieji lapuočiai, šiems paukščiams taip pat svarbu, kad 
areale būtų senų baltalksnių ir drebulių, aikščių ir kirtaviečių. 
Tripirščio genio populiacijai teigiamos įtakos turi seni kietųjų 
lapuočių ir spygliuočių medynai, taip pat liepos ir juodalksniai.

Vidutiniam geniui didžiausią įtaką daro vidutinio am-
žiaus ir senesni kietųjų lapuočių medynai bei brandūs ir 
perbrendę beržynai, baltalksnynai, liepynai, juodalksnynai 
ir drebulynai.

Gerbiami miško savininkai ir naudotojai, siekiant gausin-
ti geninių paukščių populiaciją, būtina:

– išsaugoti miškininkų atrinktas kerti-
nes buveines;

– nemažinti kietųjų lapuočių 
miškų plotų;

– palikti miške ar kirtavie-
tėje kuo daugiau stuobrių ir 
senų medžių;

– palikti miške ar kirtavie-
tėje kuo daugiau negyvo-
sios medienos;

– nevykdyti miško kirtimo 
darbų nuo balandžio 1 d. iki 
birželio 1 d.;

– kertant (kirtimais) for-
muoti įvairiaamžius mišrius su 
ąžuolu medynus;

– reguliuoti kiaunių gausą.
Tik bendros pastangos padės 

išsaugoti nykstančių genių rūšis, užtikrins 
jų populiacijų didėjimą. Atminkite, kad 
kiekvienas biologinis individas turi turėti savo 
gyvenamąją nišą, padėkime jam išgyventi.

Peri uoksuose. Juos dažniausiai kala pušyse, kartais 
lapuočiuose medžiuose.

Minta po žieve ir sutrešusiuose medžių kamienuose 
gyvenančiais vabzdžiais bei jų lervomis. Mėgsta skruzdėles 
ir jų lervas. Kirtavietėse maisto dažnai ieško ir kelmuose. 

Didysis margasis genys 
(Dendrocopos major)

Šiek tiek didesnis už varnėną. 
Nuo kitų genių skiriasi skruostų raštu, 
didelėmis baltomis dėmėmis 
pečių srityje ir raudonu 
pauodegiu. Patino pakaušis
raudonas.

Dažniausias geninis paukštis. 
Manoma, kad Lietuvoje peri 
40 000–60 000 porų.

Gyvena visur, kur yra 
didesnių medžių, tinkamų 
uoksams ir mitybai (minkštieji 
lapuočiai, džiūstantys medžiai 
ir sausuoliai, derantys 
spygliuočiai, kurių sėklos 
didžiųjų genių mityboje vyrauja 
ne veisimosi laiku). Dažniausias 
senuose ir vidutinio amžiaus mišriuose 
miškuose, kiek retesnis spygliuočių 
miškuose. Kartais aptinkamas 
soduose ir apsauginiuose 
kelių želdynuose, peri 
miestų parkuose.

Peri uoksuose, juos 
dažniausiai kala 
drebulėse. Minta 
daugiausiai vabzdžiais 
ir jų lervomis, kurių 
ieško apatinėse medžių 
lajų dalyse ir netoli žemės 
paviršiaus. Maitinasi ir pušų, 
eglių sėklomis, uogomis.

Dažniausiai aptinkama 
dideliuose ir vidutinio dydžio 
spygliuočių ar mišriuose miš-
kuose. Apsigyvena senesnio 
miško sklypuose, rečiau uoksus 
kala pavieniuose senuose me-
džiuose. Nevengia suskaidyto, 
iš įvairaus amžiaus medynų 
sudaryto kraštovaizdžio. Kartais 
aptinkama grynuose lapuočių 
miškuose. Negyvena ar labai 
reta dideliuose vienaamžiuose 
(vidutinio amžiaus) kultūriniuo-
se želdynuose. 



Tripirštis genys 
(Picoid
tridactylus)

Įrašytas į Lie-
tuvos raudonąją 
knygą ir įtrauktas į 
Europos Sąjungos 
Paukščių direktyvą.

Kiek didesnis 
už varnėną. Iš visų 
genių išsiskiria tam-
sesne spalva, visai 
neturi raudonos spal-
vos, patino viršugalvis 
gelsvas. Kojos turi tik tris 
pirštus.

Nepakankamai ištirta 
rūšis. Manoma, kad Lietuvoje 
peri 150–200 porų. Dažnesnis Bū-
dos–Pravieniškių, Padauguvos, Roka-
niškių–Taurijos ir Adutiškio–Guntauninkų miškuose, 
Rūdininkų girioje.

Gyvena dideliuose spygliuočių ir mišriuose miško masy-
vuose, dažniausiai brandžiuose eglynuose, rečiau minkštų-
jų lapuočių medynuose ir pušynuose. Renkantis buveinę, 
šiai rūšiai labai svarbi džiūstančių medžių ir sausuolių gausa 
arba didelis vėjavartų kiekis. Aptinkamas drėgnose ar pel-
kėtose vietose ir senose gaisravietėse, jei ten yra džiūstan-
čių medžių. Kartais apsigyvena kirtavietėse. Neaptinkamas 
ar labai retas vienaamžiuose kultūriniuose medynuose.

Peri uoksuose. Juos kala senose eglėse, kiek rečiau 
minkštuosiuose lapuočiuose, dažniausiai išretėjusiuose, pa-
žeistuose miško sklypuose. 

Minta vabzdžiais ir jų lervomis, kurių ieško po spygliuočių 
žieve ar žievės paviršiuje.

įvairiaamžiuose, natūraliuose miško sklypuose. Lietuvoje 
paprastai gyvena senuose lapuočių medynuose su ąžuolais 
bei pelkėtuose juodalksnynuose ir beržynuose. Aptinkamas 
ir vidutinio amžiaus medynuose su pavieniais senais ąžuolais 
bei jų grupelėmis. Gana dažnai apsigyvena kirtaviečių ir 
miško pakraščiuose, retai – atvirose vietose su nedidelėmis 
medžių grupėmis, miestų želdynuose. Vengia vienaamžių 
kultūrinių ir spygliuočių medynų.

Peri uoksuose, juos kala supuvusiuose beržuose, juo-
dalksniuose, gluosniuose, drebulėse.

Minta beveik tik vabzdžiais ir jų lervomis, kurių ieško 
sausuoliuose, supuvusiuose stuobriuose.

Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor)
Naminio žvirblio dydžio, kitaip negu kitų genių, mažojo 

genio viršutinė kūno dalis juodai baltai dryžuota. Patino 
viršugalvis raudonas.

Manoma, kad Lietuvoje peri 7000–10 000 porų. Dažnes-
nis didesniuose lapuočių miško masyvuose su santykinai 
dideliu bręstančių ir brandžių medynų skaičiumi.

Tipiškas minkštųjų ir kietųjų lapuočių miškų gyventojas. 
Dažniausiai aptinkamas vidutinio amžiaus ir senesniuose 
medynuose, renkasi išretėjusius miško pakraščių sklypus. 
Mėgsta drėgnesnes vietas ir vandens telkinių kaimynystę. 
Kartais peri ir parkuose, senuose soduose. Vengia mišrių 
eglės ir lapuočių medynų. 

Peri uoksuose, 
kuriuos kala medžių, 
dažniausiai sausuo-
lių kamienuose ir 
apatinėje stambes-
nių šakų dalyje. 

Minta vabzdžiais 
ir jų lervomis. Maisto ieško 
stambesnių šakų 
paviršiuje, medžių 
lajoje, retkarčiais 
vabzdžius gaudo ore.

Geniniai 
paukščiai 
Kauno miškų 
urėdijoje

Geninių paukščių apsaugai
įsteigti biosferos poligonai
      Kauno miškų  urėdijoje

VĮ Kauno miškų urėdija

Romainių g. 2
47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600
Fak.: (8 ~ 37) 385493
El. paštas: info@kaunmu.lt 

Geniniams paukščiams kylančios grm
Intensyvi ūkinė veikla
• Intensyvi miškininkystė. Brandžių medynų kirtimas, 

esant netolygiai medynų amžiaus struktūrai, nes dėl to 
gali sumažėti šiems paukščiams tinkamų buveinių. Ker-
tant ąžuolynus ar pavienius ąžuolus, šalinant sausuolius ir 
virtuolius, gali kritiškai sumažėti vidutiniam geniui tinkamų 
buveinių.

• Sanitariniai spygliuočių ir lapuočių medžių kirtimai 
šalinant uoksinius medžius, sausuolius ir virtuolius.

• Ilgalaikė medynų struktūros degradacija: įvairiaam-
žės struktūros medynų (vidutiniam geniui – medynų, ku-
riuose auga seni ąžuolai) naikinimas, kultūrinių vienarūšių 
medynų vyravimas.

• Ūkinė veikla netinkamu metu. 
Miško kirtimų metu, ypač sanitarinių 
ir brandžių medynų, pavasario mėn. 
dažnai žūsta paukščių dėtys ir
jaunikliai.

Gausios plėšrūnų populiacijos
• Dėl didelės kiaunių gausos 

gali sumažėti visų geninių paukščių 
populiacijos. 


