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Išvaizda

Nuotraukos autorius Marius Čepulis

(www.naturephoto.lt)

Nuotraukos autorius Kęstutis Čepėnas

(www.naturephoto.lt)



Pėdsakai
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Priekiniai pėdsakai (plotis):

Jauniklių: 5 – 6,5 cm

Vienerių metų : 8 – 10 cm

Suaugusių gyvūnų: 11 – 17 (20) cm

Galiniai pėdsakai:

ilgis: 20 – 25 cm

plotis: 7 – 18 cm



Pėdsakai
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Pėdsakai
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1 - 2 pav. Galinės pėdos įspaudo dydis susijęs su lokio judėjimo 

greičiu. Lėtai judant pėdsakas ilgesnis, nes pilnai (su kulnu) 

atsispaudžia.



Pėdsakai
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3 - 4 pav. Lokių paplitimas



Veiklos žymės
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5 – 6 pav. Lokys žiemos migį gali įsirengti medžių priedangoje. Iš pirmo žvilgsnio toks 

guolis gali priminti šerno guolį.



Veiklos žymės
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7 - 8 pav. Miegodami tokiose vietose jie gali būti pažadinti miško darbininkų.



Migis
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Migis
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9 - 10 pav. Esant galimybei lokio guolis gali 

būti po žeme.



Nagų paliktos žymės

12

11 pav. Lokio teritorinė žymė



Nagų paliktos žymės

1312 - 13 pav. Lokiai linkę kasytis į medžių kamienus, juos drąskyti, mėginti įsilipti į medį.



Nagų paliktos žymės
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14 - 15 pav. Lokiai minta įvairių vabzdžių 

vikšrais, kruzdėlių perais. Ieškodas jų -

apgraužia tiek stovinčius, tiek gulinčius 

medžius, kelmus.



Mityba

• Aktyviausi sutemus. Apsiniaukusiomis dienomis aktyvus 

šviesiu paros metu;

• Visaėdis;

• Ėda įvairių augalų lapus, šaknis, uogas, ąžuolų giles, riešus, 

avižas, vabzdžius, kirminus, medų;

• Papjauna stabesnius žvėris – briedžius, šernus, galvijus.

• Plėšrumas būdingas kiekvienam individui atskirai;

• Rudeniop lokiai įninka maitinitis, kadangi reikia sukaupti 

riebalų sluoksnį žiemai. 

• Rugsėjį jų išmatose gausu apvirškintų spanguolių luobelių. 

Tuo metu juos galima kartu su šernais aptikti soduose. 

Išmatose galima aptikti apvirškintų spanguolių, bruknių, 

grudų, abuolių, riešutų kevalų.

• Rudeniop aktyvėja lankymasis prie bičių, pasitaikyti galvijų 

papjovimų ypač spalio mėnesiais.

• Sparčiai valgydmas per dieną gali priaugti apie 400 g svorio. 

Rudenį sverti 20 – 30 proc. daugiau nei pavasarį. 15



Mityba
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Mityba
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Šeimos struktūra ir gyvensena

• Įminga gruodžio – kovo mėnesiams;

• Rujoja liepos – rugpjūčio mėn;

• Po 6 – 7 mėn (sausio, vasario mėn) irštvoje gimsta 1 – 3 (4 –

5) jaunikliai;

• Iki pavasario jie sustiprėja ir geba sekioti motiną;

• Savarankiški tampa po dviejų metų;

• Subręsta sulaukę 4 metų amžiaus;

• Jauniklius veda kas antri metai, bet jei jaunikliai žūsta, tuomet 

sekančiais metais gali vėl poruotis;

• Didelių miškų gyventojas, vengia retų, vienarūšių miškų 

masyvų. 

• Prieš įmigdami darosi sėslūs.

• Žiemos miegas esti paviršutinis.

• Pabudinti iš žiemos miego tampa neramųs, suirzę. 

Paslampinėję vėl įminga.
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Lietuvių tautosaka

1. Kai šakelė nukrenta ant meškos, tai ji mauroja, o kai 

medis griūna, patylom eina;

2. Meškos bijok iš priekio, vilko – iš šono, arklio – iš 

užpakalio, o žmogaus – iš visų pusių;

3. Nuo vilko bėgo, ant meškos (lokio) užbėgo; 

4. Kokia meška, toksai ir jos guolis;

5. Dar lokys girioje, o jau kailį dera;

6. Meška ima jėga, o žmogus – razumu;

7. Daryk taip, kad būtų meška ciela ir vilkas sotus;

8. Nenarnėk kaip meška pabausta, bet valgyk, kad dūšia 

kūno nepamestų;

9. Eidamas ant meškos, taisyk lovą, o ant šerno – grabą;

10.Su plikakakčiu nepeškis, su meška negrumkis;

11. Septynios meškos vieną bitę pjovė;

12. Verskis lokiu, verskis vilku – vis tas pats;

13. Vargas koliečytam vilkui, kad medžioklis nenušauna, tai 

meška pagauna; 19


