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Išvaizda

Nuotraukos autorius Renatas Jakaitis

(www.naturephoto.lt) (Miškinė kiaunė)

Nuotraukos autorė Lina Marmaitė

(www.naturephoto.lt) (Akmeninė kiaunė)

http://www.naturephoto.lt/
http://www.naturephoto.lt/


Pėdsakai
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A. Akmeninė kiaunė

B. Miškinė kiaunė
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Pėdsakai
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Miškinė kiaunė:

vasara:

ilgis: 4,0 – 5,2 cm

plotis: 3 – 3,5 cm

žiema:

ilgis: 8,0 – 9 cm

plotis: 4 – 5 cm

Akmeninė kiaunė:

ilgis: 5,5 – 6,0 cm

plotis: 3,5 – 4,0 cm



Pėdsakai
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1 - 2 pav. Akmeninės kiaunės pėdsakai žiemos metu mažai apaugę plaukais, tad 

ant puraus, drėgno sniego matyti ryškios pirštų, pado trynių žymės.



Pėdsakai
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3 pav. Perbėgdamos iš vienos vietos į kitą - šuoliuoja. 

Šuoliukų ilgis siekia apie 60 – 70 cm, bėgant lėčiau 40 –

50 cm.



Veiklos žymės
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96 – juodasis šeškas

86 – miškinė kiaunė 

90 – Šermuonėlis

89 – žebenkštis



Veiklos žymės
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4 - 5 pav. Miškinių kiaunių išmatos aptinkamos atokiau nuo gyvenviečių. Jos būna ant 

įvairių pakilimų, nuvirtusių medžių. 



Veiklos žymės
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6 - 7 pav. Miškinės kiaunės minta tiek gyvulinės, tiek augalinės kilmės maistu.



Veiklos žymės
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8 - 10 pav. Vasaros laiku miškinių kiaunių racione 

nemažą dalį sudaro miško uogos. Suvalgytų uogų 

sėklos gerai matosi išmatose. 



Veiklos žymės

15

11 - 12 pav. Miškinės kiaunės kartais įsikuria genių 

iškaltuose uoksuose. Lipdamos palieka nagų žymes.



Veiklos žymės
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13 - 15 pav. Akmeninės kiaunės išmatos didesnės nei 

miškinės kiaunės. Turi nemaloniai aštrų kvapą.



Laikinos slėptuvės
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Mityba

• Miškinė kiaunė minta paukščiais, įvairiais 

graužikais, uogomis, vaisiais, riešutais, vabzdžiais, 

kiaušiniais;

• Kartais pasigauna tetervinų, genių, voverių, žuvų.

• Miškinė kiaunė yra smaližė, tad pasitaikius progai 

stengiasi pasivaišinti bičių medumi;

• Linkusi kaupti maisto atsargas;

• Per parą gali suvalgyti apie 130 – 150 g maisto.
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Šeimos struktūra ir gyvensena

• Įsikuria gyvenvietėse, nemiškingose vietovėse, apleistuose 

pastatuose, miške, akmenų krūsnyse, malkų krūvose;

• Poruojasi liepos mėn.;

• Nėštumas trunka 294 dienas;

• Atsiveda  nuo 2 iki 7 jauniklių;
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Akmeninė kiaunė

Miškinė kiaunė

• Gyvena mišriuose, lapuočių miškuose;

• Įsikuria drėvėse, voverių, plėšriųjų paukščių lizduose, 

inkiluose;

• Poruojasi liepos mėn.;

• Nėštumas trunka 264 - 282 dienas;

• Atsiveda  nuo 3 iki 5 jauniklių;


