
Stirna
2017



2

Išvaizda

Nuotraukos autorius Marius Kavaliauskas

Nuotraukos autorius Romualdas Barauskas
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Išvaizda

Nuotraukos autorė Dalia Račkauskaitė

Nuotraukos autorius Mindaugas Macaitis



Judėjimo būdas
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4 – 8 pav. Kuo greičiau judama, tuo labiau kanopos skečiasi, 

atsiranda kanopėlių įspaudai.



Pėdsakai
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Suaugusio gyvūno:

ilgis: 4 – 5,3 cm

plotis: 3 – 4 cm

Paaugusių šymetukų:

ilgis: apie 3 cm

plotis: apie 2 cm

Jauniklių:

ilgis: apie 1,5 cm

plotis: apie 1 cm



Judėjimo būdas
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Judėjimo būdas
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1, 2  pav. Išgąsdintos strinos įsibėgėja pusiau poriniu 

galopu, kuris išsivysto į judėjimą poriniu galopu.
↑ 3 pav. Judant lėtai, kanopėles retai kada 

įsispaudžia, nebet stirna pradėtų klimpti.



Mityba

• Esant šaltajam sezonui laikosi ten kur mažiau sniego;

• Vasaros pradžioje laikosi miško pievose, vėliau persikelia į 

laukus; 

• Minta žoliniais ir sumedėjusiais augalais;

• Šiltuoju metų laiku mėgsta žibuokles, purienas, žemuoges, 

sidabražoles ir t.t.

• Mėgsta uosį, klevą, drebulę, šermukšnį, karklą, jei atsikasa 

maitinasi mėlynių, bruknių, viržių antžeminėmis dalimis; 

• Žiemos metu intensyviai maitinasi eglių, pušų spygliais, 

pumpurais;

• Maitinasi apie 20 sumedėjusių augalų rūšių ir 95 žolinių 

augalų rūšimis;
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Mityba
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Vėdrynai, žibuoklės, purienos, žiognagė 

Švitriešis, dobilas, liucerna, vikis 



Mitybos žymės
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9, 10 pav. Žiemos metu stirnos intensyviau maitinasi jaunais 

ūgliais ir medžių žieve. Todėl skirtingų dydžių būreliai patraukia 

link atželiančių kirtaviečių, pabalių.



Mitybos žymės
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11 -12 pav. Žiemos metu stirnos 

intensyviau maitinasi jaunais 

ūgliais ir medžių žieve. Todėl 

skirtingų dydžių būreliai patraukia 

link atželiančių kirtaviečių, 

pabalių.



Mitybos žymės
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13 - 15 pav. Stirnos tuštinasi spiromis. Tačiau kartais jos 

būna sulipusios po kelias ar į vientisą masę.



Veiklos žymės
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16 – 20 pav. Žiemos metu stirnoms būtina atsikasti 

sniegą, tam kad neperšaltų.



Veiklos žymės

15

21 pav. Poilsio vietose plaukų liekanų lieka žiemą ir pavasarį. Žiemos metu jie prišąla prie 

žemės ir nutrūksta, pavasarį lieka, nes gyvūnai šeriasi.



Rujos žymės
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22 - 24 pav. Trindami medžius ženklina savo teritorijos 

ribas.



Rujos žymės
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25 pav. Plaukų lieka ir ten, kur buvo pasitrinta.



Šeimos struktūra

• Pasiskirsto teritorijomis, kurias sudaro atviri ir pusiau atviri 

plotai;

• Tam tikras teritorijas užsiima patinai ir jas saugo bei ženklina 

kvapiųjų liaukų pagalba.

• Rudenį ir žiemą gyvena grupėmis, kurias sudaro patinai, 

patelės ir jaunikliai. Pavasarį būriai pakrinka.

• Rujoti pradeda liepos viduryje.

• Patelės jauniklių susilaukia gegužės antroje pusėje. Atsiveda 

vieną, du, retais atvejais tris ar keturis jauniklius; 

• Individai subręsta antraisiais gyvenimo metais;
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Amžiaus įvertinimas
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26 pav. Ragų augimas

27 pav. Stirnino amžiaus požymiai



Amžiaus įvertinimas
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28 pav. Stirnų amžiaus požymiai



Stirna lietuvių tautosakoje

1. Aptinkama posakių: „kojos laibos, kaip stirnos“, „eina, kaip stirna , 

iškėlęs galvą“, „greitas, kaip stirna“, „grakšti, kaip stirna“, „liuoksi, 

kaip stirna“, „baikšti, kaip stirna“;

2. Vietovardžiai: Stirna, Stirnėnai, Stirniai, Stirniškiai, Stirniškio 

piliakalinis, Stirnių piliakalnis.

3. Gruodžio mėnesio simboliai: vilkas, šuo, žvaigždė Vakarytė, stirna, 

elnias.
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