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Juslės
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Rega

•Akys apie 7 kartus jautresnės šviesai lyginant su žmogaus akimis;

•Trys vokai;

•Priekyje esančios akys leidžia geriau įvertinti atstumą iki objekto;

Uoslė:

•Gali būti apie 14 kartų jautresnė nei žmogaus;

•Geba užuosti kvapus iškvėpiant orą;

•Skonį jaučia uoslės pagalba, tačiau taip pat gerai išvystyti leižuvio 
rezeptoriai; 

Klausa

•Girdimumo ribos 10 Hz – 80 000 Hz;

•Kryptinė klausa;

Lytėjimas

•Oda ir kailis;

•Ūsai atlieka tiek lytėjimo, tiek orientavimosi erdvėje darbą;



Juslės
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Pėdsakai
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Suaugusios lūšies pėdsakai:

vasarą: 7,5-9,5 x 6,6 – 8 cm 

žiemą: 14-16 x 7-10 cm



Pėdsakai

7



Kieno?
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Judėjimo būdas
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Judėjimo būdas
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1 - 2 pav. Lūšis mėgsta sunkiai įžengiamas vietas. Tokios 

vietos suteikia saugumo jausmą, leidžia nepastebėtoms 

prisėlinti prie grobio, ilsėtis. 



Judėjimo būdas
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3 pav. Sprukdama ar vydamasi grobį lūšis įsibėgėja pusiau poriniu galopu. 

Priekinės pėdos stambesnės.



Veiklos žymės
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4 pav. Išmatas aptikti nėra lengva. Tačiau žiemos metu, tą vietą gali išduoti 

sniegas. Nes kaip ir katės – linkusios išmatas užkasinėti.



Veiklos žymės
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5 pav. Išmatomis ir šlapimu žymima teritorija.



Lūšies šeimos struktūra
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• Ruja prasideda sausio mėnesį ir tęsiasi iki kovo;

• Jauniklių atsivedama po 67-74 dienų;

• Gimsta 2 – 3 jaunikliai;

• Gimus jaunikliams patinas laikosi šalia;

• Su motina jaunikliai vaikščioja iki kitos rujos;

6 pav. Aktyvi ūkinė veikla 

mažina vietų, kurios būtų 

tinkamos lūšims gyventi, 

įvairovę.



Mityba

• Medžioja sutemus ar paryčiais;

• Medžioja pavieniui, sėlinant ar tykojant;

• Medžiodama, kartais pasinaudoja žmonių keliamu 

triukšmu;

• Aukomis tampa stirnos, elnių patelės, kiškiai, laukiniai 

paukščiai, peliniai graužikai; 
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7 pav. Sumedžiojusi 

stambesnį grobį lūšis 

stengiasi jį paslėpti.



Gyvenamoji vieta

• Gyvūnas jautrus aplinkos pokyčiams;

• Pastovus guolis tik veisimosi periodu; 

• Mišrūs ar spygliuočių miškai, kuriuose gausu 

išvartų ir tankių jaunuolynų;

• Sezoniškumas;

• Naudojasi miškų keliais ir kitas infrastruktūriniais 

objektais, kurie leidžia greitai ir saugiai judėti iš 

vienos vietos į kitą;
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Paplitimas Lietuvoje
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Lūšis lietuvių tautosakoje

1. Anksčiau su mirusiuoju degindavo lūšies nagus; 

2. Vietovių pavadinimai: Palūšė, Lūšnia, Lūšiai ir t.t.
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