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Išvaizda

Nuotraukos autorius Renatas Jakaitis

(www.naturephoto.lt)



Pėdsakai
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Suaugusio individo pėdsakai:

priekiniai: 2,5 – 3,8 x 2 – 2,5 cm 

galiniai: 2 – 2,5 x 2 – 2,5 cm



Pėdsakai
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Pėdsakai
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Pėdsakai
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1 pav. Šeškas žingsniavo kaimo keliuku.



Pėdsakai
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2 - 3 pav. Šeško dvejukės sniege.



Pėdsakai

8

4 - 5 pav. Šeško priekiniuose pėdsakuose ryškios nagų 

žymės. Dažnai pasitaiko kreivų nagų įspaudai.



Pėdsakai
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6 - 8 pav. Šeškas nėra stambus gyvūnas, tad šiltuoju 

laiku ryškesnių pėdsakų reiktų ieškoti džiūstančių 

balučių smėlyje.



Pėdsakai
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9 pav. Priekinis šeško pėdsako įspaudas. 10 pav. Galinis šeško pėdsako įspaudas.



Pėdsakai
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11 pav. Šeško pėdsakų eilė nėra vienoda. 

Pasitaiko dvejukių, trejukių, ketveriukų.

12 pav. Šeškas žingsniavo giliu sniegu. 

Pėdsakai vedė iš nendryno, kuriame ieškotasi 

maisto.



Veiklos žymės
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13 pav. Šeško išmatos ant keliuko, kuris eina 

per pievas iš vienos gyvenvietės į kitą.



Veiklos žymės
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• Puldamas šeškas stengiasi auką griebti už kaklo. Atstumas 

tarp ilčių apie 12 - 14 mm.

• Valgydami varles, driežus, būna, kad palieka tam tikras kūno 

dalis nesuėstas.

• Nėra geri laipiotojai medžiais, todėl jei ir pavyksta 

pasikiaušiniauti, tai tik ant žemės perinčių paukščių lizduose;

• Kiaušinyje dantimis iškapoja ertmę, per kurią išgeria turinį. 

Kartais kiaušinį gali atskelti pusiau.



Mityba

• Minta graužikais, paukščiais, varliagyviais, vabzdžiais, 

dvėseliena;

• Kaupia varlių ir pelių atsargas;

• Medžioja išlėto šoliuodamas su tam tikrais sustojimais. 

• Esant pavojui gali lipti į medį, plaukti ar panerti;

• Aktyvus visą naktį.

• Jei yra blogos oro sąlygos ar maisto trūkumas – lieka savo 

slėptuvėje, ypač jei yra prikaupta maisto atsargų;

• Atsargose gali būti 10 – 30 ir daugiau smulkių gyvūnų kūnelių 

(varliagyviai, pelės, pelėnai). Jas slepia įvairiose ertmėse, 

nenaudojamuose urveliuose. Maisto atsargos pradedamos 

kaupti atšalus orams (ruduo, žiema).
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Šeimos struktūra ir gyvensena

• Maisto ieško vandens telkinių pakraščiuose, upių slėniuose;

• Žiemos metu laikosi šalia neužšalančių upelių;

• Įsikuria po kelmais, šaknų ar šakų krūvomis, malkų ar 

akmenų krūsnyse, statinių pastogėse;

• Lizdą dažnai įsikuria savo iškastame urvelyje;

• Gerai plaukioja ir nardo;

• Per šlapimo liaukas paleidžiamas aštraus kvapo skystis, kuris 

naudojamas ginantis;

• Aktyvus temstant ir naktį;

• Labai sėslus gyvūnas. Tik esant dideliems pokyčiams, keičia 

gyvenamąją teritoriją;

• Poligamai. Tiek patinas gali turėti daug patelių, tiek patelė;

• Ruja vyksta kovo – balandžio mėnesiais.

• Nėštumas trunka 40 – 42 dienas;

• Veda 3 – 6 jauniklius;

• Pilnai subręsta antaisiais gyvenimo metais;

15


