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Išvaizda

Nuotraukos autorius Romualdas Barauskas

(www.naturephoto.lt)



Pėdsakai
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Priekiniai pėdsakai:

ilgis: 4,7 – 5,2 cm

plotis: 5 – 5,7 cm

Galiniai pėdsakai:

ilgis: 6,5 – 8,4 cm

plotis: 4,5 – 4,9 cm



Pėdsakai
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1 - 3 pav. Barsukas turi ilgus nagus, kurie ryškiai įsispaudžia grunte. Dažnai būna taip, 

kad tik nagų žymės tesimato.



Pėdsakai
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4 pav. Priekiniai pėdsakai yra didesni už galinius ir su ilgesniais 

nagais.



Pėdsakai
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A. Riščia

B. Galopas

A

B



Pėdsakai
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4 - 6 pav. Barsuko judėta kryžminiu galopu. Šiuo šuoliavimo būdu jis 

bėgo daugiau nei kilometrą.



Pėdsakai
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7 pav. Nagų žymes galima aptikti ne tik ant žemės, bet ir 

ant objektų, per kuriuos bandyta perlipti.



Veiklos žymės
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8 - 10 pav. Ieškant maisto labai praverčia rausimui pritaikyti nagai



Veiklos žymės
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11 pav. Judėdami miško keliukais palieka pakapstymų tiek ant kelio, tiek jo pakraštyje.



Veiklos žymės
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12 pav. Barsuko pakapstymai miško paklotėje.



Urvai
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Mityba

• Maitintis išeina sutemus ir į urvus sugrįžta dar prieš aušrą;

• Minta varlėmis, pilkaisiais pelėnais, vandeninėmis žiurkėmis, 

kurmiais, sliekais, moliuskais, karkvabalio vikšrais;

• Ėda negyvas žuvis, neatsisako žemėje perinčių paukščių, 

augalinio maisto: uogų, vaisių, šaknų, sėklų;

• Prieš eidamas į medžioklę labai atsargus, o pasimaitinęs 

tampa vangesnis ir mažiau reaguoja į aplinkinius triukšmus;
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Šeimos struktūra ir gyvensena

• Dienos metu ilsisi urvuose;

• Pavasarį apsivalo guolius;

• Ieškodami maisto dažnai naudojasi tais pačiais maršrutais;

• Jei gausu maisto, tuomet nuo guolio nutolsta apie pora 

kilometrų;

• Yra monogamai;

• Poravimosi laikotarpis trunka nuo vasario iki spalio, bet 

dažniausiai rugsėjo mėnuo;

• Vidutiniškai šeimoje būna šeši individai. Jauniklių kiekis

priklauso nuo maisto kiekio;

• Nėštumas trunka nuo 270 iki 450 dienų. Būdinga diapauzė;
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Barsukas lietuvių tautosakoje

1. Barsukas liaudyje opšrumi vadinamas;

2. Tautosakoje pabrėžiami barsuko būdo bruožai (švarumas, 

aršumas, lėtumas) bei išvaizda (kailis, kūno sudėjimas, 

eisena);

3. Bėga, kaip opšrus per arimą (sakoma apie nerangų 

žmogų); 

4. Nusitrynęs, kaip opšrus (sakoma apie žmogų nešiojantį 

aptrintus drabužius);

5. Įsikibo, kaip barsukas;

6. Pusiaužiemy likusios žiemos dienas sprendžia pagal 

barsuko elgesį. Jei tą dieną saulėta, tuomet barsukas 

išsigąsta savojo šešėlio bėga atgal į urvą, verčiasi ant kito 

šono (žiema greitai nesitrauks). Jei apsiniaukę, tuomet 

barsukas paslampinėja ir ramiai grįžta urvan. Gulasi ant 

to paties šono, tad žiema ilgai netruks.
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