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Lietuvos miškuose daugiausia yra stirnų – daugiau kaip 
130 tūkst. Nors leidžiama jas medžioti, vis dėlto stirnų 
populiacija sparčiai auga – per metus išaugo 8 proc.  

Stirnos dažnai matomos palei kelią. (lrt.lt) 

Antri pagal populiacijos dydį yra bebrai. Jų Lietuvos 
miškuose yra beveik 41 tūkst. Bebrai padaro daug žalos 
– jie apgraužia pakrančių medžius, užtvindo pievas.
Medžiotojai padeda kontroliuoti jų populiacijos augimą. 
Pernai jų sumažėjo trimis tūkstančiais. 

Bebrų apgraužtas 
medis. (forest.lt 
nuotr.) 

Treti pagal 
populiacijos 
dydį yra šernai. 
Oficialieji 
šaltiniai teigia, 

jog jų yra apie 20 tūkst., bet ekspertai mano, kad jų yra 
arčiau 50 tūkst. Ūkininkai skundžiasi, kad jie išknisa jų 
bulves. Jie džiaugiasi, kad leidžiama juos medžioti. 

Šernai Lietuvos miške. (delfi.lt nuotr.)

Lietuviai tikslaus šernų skaičiaus nežino, tik žino, kad, 
nepaisant afrikinio kiaulių maro, jie klesti. Ne taip yra su 
lūšimis ir vilkais. Aplinkosaugininkams rūpi žinoti  
tikslų jų skaičių. Jiems rūpi, kad šios populiacijos 
neatsidurtų ties grėsmės riba. 

Lūšis Lietuvos miške. (alkas.lt nuotr.) 

Lietuvoje gyvena apie 100 lūšių. Jų negalima medžioti, 
o Latvijoje kasmet leidžia sumedžioti iki 150 lūšių!
Pagrindinė problema – Lietuvos miškai yra atskirti 
vienas nuo kito. Gyvūnai negali laisvai tarp jų keliauti. 

Vilkas Lietuvos miške. (sekunde.lt nuotr.) 

2015 m. buvo suskaičiuoti tik 292 vilkai. Tai jau buvo 
arti išnykimo ribos. Manoma, kad dabar gali būti apie 
350 vilkų. Juos galima medžioti, bet labai ribotą skaičių. 

Rudasis lokys užklydęs į Lietuvos mišką. (delfi.lt nuotr.) 

Vasarį Lietuvoje buvo pastebėtas rudasis lokys. 
Anksčiau jų būdavo Lietuvoje, bet dabar jie 
laikomi išnykusia rūšimi. 

Ar tau buvo įdomu skaityti apie Lietuvos miškus? 
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Žodynėlis. 

stirna: elnių šeimos žolėdis žvėris; European roe deer 

bebras: graužikų šeimos žvėrelis; beaver 

šernas: laukinė kiaulė; Eurasian wild pig 

užtvindyti: užlieja – statydami užtvankas bebrai pakelia vandens lygį ir jis išsilieja per krantus; to flood 

išknisti: snukiu iškasti; to root up 

afrikinis kiaulių maras: labai užkrečiama liga, veikianti kiaules (ir šernus) – sukelia aukštą temperatūrą ir konvulsijas, 

užkrėsta kiaulė išgaišta (padvėsta) per mažiau, negi dvi savaites; swine fever 

klestėti: būti puikioje padėtyje, labai gerai laikytis, smarkiai plėtotis; to flourish, to thrive 

aplinkosaugininkas: kuris rūpinasi gamta; ecologist 

grėsmė: pavojus; danger 

riba: paskutinis, galutinis laipsnis; edge 

lūšis: plėšrus katinų šeimos žvėris; Eurasian lynx

išnykimas: išmirimas, dingimas; extinction, disappearance 

išnykusi rūšis: gyvūnų rūšis, dingusi iš Lietuvos; extinct species 


