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Vilkai gudrūs, todėl vietas pasirenka 
pagal saugumo ir mitybos sąlygas. 
Jie gali apsigyventi dideliuose,  
žvėrių knibždančiuose miškuose, 
raistuose, o kartais net arti sodyb

l vietas pasirenka 
lygas. 

Jie gali apsigyventi dideliuose,  
iuose miškuose, 

raistuose, o kartais net arti sodybų.

Lapės urvus kasa pačios arba 
įsikuria barsukų urvuose.



Mėgstamiausi šernų miškai –
eglynai. Spygliuočiuose, ypač po 
eglėmis, jie ilsisi. Žiemą šernai 
iškloja guolius eglės, rečiau pušies, 
kadagių šakutėmis, samanomis, 
žole.žole.

po 
šernai 
iau pušies, 

mis, samanomis, 

Briedžiai mėgsta apsigyventi pušų
jaunuolynuose, aukštapelkėse, 
drėgnuose lapuotynuose. Žiemą
renkasi į miškus, kur gausu pušų
jaunuolynų, drebulynų. Žiemomis 
dažniausiai laikosi būriais.dažniausiai laikosi būriais.



Ežiai gyvena ne tik miškuose, bet ir 
kaimuose, net miestuose. Gyvena 
trobesiuose, daržinėse, soduose, 
pakrūmėse. Ežiai turi vasarinius ir 
žieminius guolius, kurių viršus ir 
apačia iš lapų. Ežiai žiemoja lap
žabarų krūvose, šiauduose, žabarų krūvose, šiauduose, 
duobėse.

Ežiai gyvena ne tik miškuose, bet ir 
kaimuose, net miestuose. Gyvena 

se, soduose, 
se. Ežiai turi vasarinius ir 

viršus ir 
. Ežiai žiemoja lapų, 

Kiškiai – miškų pakraščių, nedidelių
miškelių, sodų gyventojai. Pasnigus 
kiškiai išeina iš laukų. Pavasarį jie 
tupi krūmuose, pamiškėse, tupi krūmuose, pamiškėse, 
laukuose.



Voverė gyvena spygliuočių
miškuose arba mišriuose miškuose. 
Vasara jos gyvena po vieną. Žiem
kai šalta  tūno kelios 
susiglaudusios lizde. Gyvena 
drevėje.drevėje.

Barsukas gyvena miškuose, 
šlaituose, pievose. Mėgsta ramybę
žiemą įminga ir miega iki pavasario. 
Guolis iš sausų lapų ir žolių. 
Barsukai kasa sudėtingas urvų
sistemas. Po žeme sudaro 
sudėtingą labirintų sistemą su 
daug išėjimų į žemės paviršių –

miškuose arba mišriuose miškuose. 
. Žiemą, 

daug išėjimų į žemės paviršių –
landų.



Gyvūnai gyvenantys šiltuose 
kraštuose ir kituose žemynuose

nai gyvenantys šiltuose 
kraštuose ir kituose žemynuose



Vandens gyvūnai: ū
krokodilai, vėžliai, ruoniai.

ūdros, begemotai, bebrai, 
žliai, ruoniai.



Gyvūnai gyvenantys šiaur
elniai, pingvinai, meškos.

nai gyvenantys šiaurėje: ruoniai, lapės, 
elniai, pingvinai, meškos.





Kuris gyvūnas čia netinka?ia netinka?



Kurie iš šių gyvūnųų gyvena miške?
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