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Išvaizda

Nuotraukos autorius Marius Kavaliauskas

Nuotraukos autorius Marius Kavaliauskas

Nuotraukos autorius Kęstutis Čepėnas



Pėdsakai
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1 pav. Prabėgusio briedžio pėdsakas.

Suaugusio patino: ~ 15,5 x 12 cm

Suaugusios patelės: ~ 14 x 11 cm

Trimečio – dvimečio : ~  12 x 11 cm

Vienų metų laiko: ~ 10,5 – 9 cm

Jauniklio: ~ 6 x 5cm



Pėdsakai
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1. Lėtas ėjimas

2. Riščia

3. Šuoliais



Pėdsakai
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2 – 4 pav. Pėdsakų nagai skečiasi tuomet, kuomet gyvūnas klimpsta arba greitai 

juda (bėga riščia, šuoliais).



Veiklos žymės
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5 – 7 pav. Ten kur briedžiai laikosi, galima aptikti aptrintų medžių žymių ir guolius, 

kuriuose ilsėtasi. Patino ir patelės guoliai didžiuma atvejų skiriasi savo dydžiu.



Veiklos žymės
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8 – 10 pav. Rujai, maitinimuisi, poilsiui pasirenkamos ramios, 

rečiau žmonių lankomos vietos



Veiklos žymės
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11 pav. Kuomet žievė šviežia, nesumedėjusi – nužievinamas visas medis ir lieka tik tos vietos, 

prie kurių neįstengiama prieiti. 



Veiklos žymės
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12 – 14 pav. Stačių medžių žievė apgraužiama ne visa, bet tam tikromis dalimis. 

Nukandžiojami iki pusės centimetro storio medžio ūgliukai.



Veiklos žymės
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15 – 17 pav. Priklausomai 

nuo maisto, tuštinimosi 

senumo spiros įgauna 

skirtingą spalvą. Pagal formą 

galima nustatyti patino, 

patelės ar jauniklio būta.



Briedžių šeimos struktūra

• Ruja prasideda rugpjūčio pabaigoje ir tęsiasi iki 

rugsėjo pabaigos;

• Patelės jauniklių susilaukia gegužės – birželio 

mėnesiais. Atsiveda vieną, du rečiau tris jauniklius, 

kurie yra šviesiai rusvos spalvos; 

• Jaunikliai atjunkomi po keturių – penkių mėnesių. 

Tačiau su motina pasilieka dar metus;

• Individai subręsta trečiaisiais gyvenimo metais, 

tačiau patelės pradeda rujoti jau antraisiais 

gyvenimo metais;
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Rujos žymės

18 – 20 pav. Briedžių patinai prieš rują, jos metu ir po jos trina ragus 

į medžius. Pasitaiko, kad nulaužiamos medžių viršūnės, 

išverčiamas medis su šaknimis, bet dažniausiai tenka pamatyti 

aptrintą medžių kamieną, aplaužytas šakas.



Mityba

• Esant šaltajam sezonui briedžiai daugiau laikosi pušynuose, 

miško kirtavietėse, mišriuose miškuose. Vyrauja 3 – 4 

individų grupės;

• Artėjant šiltajam sezonui migruojama arčiau vandens telkinių. 

Nevengia tūnoti sunkiai praeinamuose raistuose. Lankosi 

kirtavietėse. Retai užsibūna toje pačioje teritorijoje, nebent 

patelės su jaunikliais; 

• Dienos norma 7 – 12 kg įvairaus maisto.

• Vasaros metu mėgstami vandens augalai – purienos, lūgnės. 

Tai pat įvairūs javai, runkeliai, ožrožės, lubinai, medžių lapai. 

• Žiemos metu daugelį iš čia paminėtų augalų pakeičia medžio 

žievė, bei jaunų uosių, drebulių, pušaičių ūgliai.
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Mitybos žymės

21 – 23 pav. Briedžiai maitinais įvairių rūšių medžių 

žieve: karklų, drebulių, ievų, klevų, ąžuolų, eglių, pušų 

ir t.t. Be žievės minta medžių ūgliais, puskrūmiais, 

kita žoline augalina.



KELETAS ĮDOMYBIŲ

Įdomūs faktai

• Briedžiai silpnai skiria spalvas;

• Esant pavojui po vandeniu gali išbūti apie minutę;

• Sugeba tiek ausis, tiek akis judinti atskirai;

• Iš ausų padėties galima spręsti apie gyvūno emocinę 

būseną;

• Sezoninių migracijų metu gali nueiti 20 – 30 km;



Briedis lietuvių tautosakoje

1. Aptinkama palyginimų: apie didelį vyrą pasišiaušusia galva, turintį 

ilgas kojas ir nevikrų tuojau sakoma - „didelis kaip briedis“; Apie 

žmogų kuris smarkiai eina sakoma – „Kaip briedis per krūmus eina, 

net medžiai linksta“; „Mauroja kaip briedis“; „Spardosi kaip briedis“;

2. Briedžių briedė – radiniai Šventojoje;

3. Anksčiau briedį laikė Dievų pasiuntiniu, todėl ypatingai gerbė;
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