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UždUočių knygelė 
1–4 klasių moksleiviams

II modulis

Šviečiamoji gyvulininkystės 
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Pratarmė
Po paskutinio ledynmečio dabartinėje Lietuvos teritorijoje įsikūrusios baltų gentys gyveno labai 

primityviai. Visuomenės pagrindą sudarė kaimai ir juose gyvenančios gentys. Žmonės vertėsi medžiok
le, žvejyba ir rankiojimu. Vėliau atsirado pirmosios žemės ūkio šakos. Jau prieš keturis tūkstančius 
metų Lietuvos gyventojai augino ūkinius gyvūnus: jaučius, arklius, kiaules, karves, vištas, antis ir žą
sis. Bėgant šimtmečiams, naminių paukščių ir gyvulių skaičius didėjo. Vienuoliktame amžiuje žmonės 
pradėjo laikyti ožkas, avis, kalakutus ir triušius. Taip po truputį vystėsi natūriniai ūkiai, kurie vėliau, 
prasidėjus mokslo ir pramonės laikotarpiui, tapo pažangesni. Keitėsi ir ūkiai, ir požiūris į ūkininkavimą: 
atsisakyta neproduktyvių veislių, pradėti auginti daugiau naudos teikiantys ūkiniai gyvūnai. Ilgainiui 
pasikeitė ir pagrindinis ūkininkavimo tikslas. Dabar jau nereikia savo šeimos aprūpinti mėsa, pienu ar 
kitais produktais, nes tą daro specializuoti ūkiai. Žemės ūkio produkcijos eksportas tapo viena svar
biausių mūsų šalies ūkio šakų. Po Nepriklausomybės atkūrimo sparčiai pagerinti galvijų ir kiaulių ūkiai. 
Lietuvos galvijai poruojami su Danijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų Vakarų Europos šalių galvijais arba 
veisiami kitose šalyse išvesti gyvūnai. Ypač svarus angliškų ir švediškų veislių indėlis į Lietuvos kiauli
ninkystę. Poruojant Lietuvos ūkinių gyvūnų veisles su atvežtinėmis, gyvulininkystė labai sustiprėjo. 

Dvidešimt pirmame amžiuje vis labiau vertinama ekologiška produkcija. Dalis ūkių grįžta prie tradi
cinės kaimo gyvensenos: tame pačiame ūkyje augina ir skirtingus ūkinius gyvūnus, ir jiems skirtus pa
šarus. Toks ūkininkavimas gali būti tvarus, ekologinis arba biodinaminis. Biodinamiškai ūkininkaujant 
susidarančios atliekos vėl panaudojamos ūkyje (kaip trąša arba žaliava energijai gaminti). Tokių ūkių 
šeimininkai rūpinasi ūkinių gyvūnų gerove, neteršia aplinkos ir pagerina gyvenimo sąlygas laukiniams 
paukščiams bei augalams, prisitaikiusiems gyventi kaimiškoje aplinkoje. Mes gyvename Europos Są
jungos šalyje, kurioje skatinama tvarių, ekologinių ir biodinaminių ūkių plėtra. Toks ūkininkavimas 
kuria darną tarp žmogaus ir gamtos. Visi produktai yra gaminami siekiant daryti kuo mažesnį poveikį 
gamtai. Toks ūkininkavimas padeda išsaugoti biologinę įvairovę, nekenkti aplinkai ir mažinti poveikį 
klimato kaitai. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šių prasmingų tikslų rinkdamiesi ekologiškus 
produktus ir juos vartodami atsakingai. 

Šioje mokomojoje knygoje supažindinama su Lietuvos ūkiuose auginamais gyvūnais, jų aplinka ir 
gerove. Mokiniai sužinos, kaip kiekvienas ūkinis gyvūnas yra auginamas, šeriamas ir laikomas, kokie iš 
jų yra gaunami produktai. Leidiniu siekiama ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą, neabe
jotiną jo naudą žmogui ir visuomenei. 

II modulio mokomoji knyga skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Ši knygelė išmani: 
nuskaitykite QR kodus 
ir su gyvūnais susipa

žinkite artimiau.
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Pienininkystė II modulis

Ar kada susimąstei, iš kur parduotuvėse atsiranda pienas? Lietu
voje ir visame pasaulyje auginama daugybė karvių veislių: vienos 
didesnės, kitos mažesnės, vienos juodmargės, kitos žalmargės. 
Vis daugiau dėmesio yra skiriama tvariam, ekologiškam ūkininka
vimui, gyvūnų gerovei, kad karvės būtų ne tik laimingos, ganytųsi 
dideliuose pievų plotuose, bet ir gautų sveiką, be pesticidų užau
gintą pašarą. Tokių karvių pienas yra sveikesnis ir labiau vertina
mas. O ką jau kalbėti apie išmaniąsias technologijas dideliuose 
ūkiuose, kuriuose karvėms melžti naudojami robotai. 

• Galvijai neturi 
viršutinių dantų.
• Karvė laukiasi 
veršiuko 9 mėne

sius, visai kaip žmogus. 
• Karvės, kurioms leidžiama muzika, 
duoda daugiau pieno. 

Įmink 
mĮslę

Keturi upeliai į vIeną ežerą teka.

• rodyklėmIs 
parodyk, ką ėda 
karvė, Ir parašyk, 
kas pavaIzduota 
paveIkslėlIuose.ĮdomŪs 

Faktai

 
• PeSTiCiDai –   priemonės, 
kurios apsaugo augalą nuo 
kenkėjų, bet yra pavojingos 
žmogaus sveikatai.

žodynėlis

UžDUOTIS

pamatyk
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Ūkininkas gali ramiai sau pusryčiauti 
namuose ir viską stebėti kompiuterio 
ar telefono ekrane.  Ar žinojai, kad 
karvės gali būti naudingos ir gamtai? 
Tik pastaruoju metu melžiamų karvių 
mūsų šalyje mažėja ir tai neigiamai 
veikia gamtą: sparčiai pradėjo nykti 
nešienaujamos ir neganomos pievos, 
o kartu su jomis nyksta ir pievų au
galija bei gyvūnija. Dėl to karvių au
ginimas svarbus ne tik žmogui, bet ir 
mūsų krašto gamtai.
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II modulis arklininkystė

Lietuvoje arkliai auginami nuo senovės. Arklys žmo
gui padėdavo dirbti įvairius darbus ir gelbėdavo šei
mas, kaimus ir net tautas nuo bado. Anksčiau žmonės 
su arkliu ardavo, akėdavo, nuimdavo derlių, veždavo 
medieną, prekes. Jis buvo nepakeičiamas pagalbininkas ir 
paštininkams. Kol nebuvo karo mašinų, visos tautos į karą 
traukdavo su arkliais. Arkliai nešdavo raitelius, ginklus, 
tempdavo patrankas į mūšio lauką. Bėgant amžiams, tobu
lėjant technikai, atsiradus naujiems įrenginiams, arkliai buvo 
vis rečiau naudojami darbui. Dabar kaimuose retai kur pa
matysi arklį, o su tuo susijęs ir daugelio laukinių rūšių nyki
mas. Pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl nyksta spalvingiausi Lietuvos paukščiai žalvarniai ir kuku
čiai, yra arklių trūkumas. Šie paukščiai minta arklių mėšle gyvenančiais vabalais (mėšlavabaliais), todėl 
pievose mažiau ganant arklių mažėja ir šių paukščių. Dar arkliai labai praverčia prižiūrint šlapias pievas 
ir pelkes, kurias reikia nuganyti, nes karvės ir avys į tokias vietas nenori eiti. Nuėsdami aukštas žoles 
ir nendres arkliai padeda išlikti laukinėms orchidėjoms – 
ganydamiesi šių retų augalų jie neėda.

UžDUOTIS

UžDUOTIS

• Seniausias 
pasaulyje ark
lys išgyveno 
net 63 metus.

• Arkliams, kaip ir žmogui, būdingos 
nuotaikos, o šeimininko nuotaiką jie 
supranta iš jo balso ir intonacijos.
• Per parą arkliai miega tik 4 valan
das ir tai daro stovėdami.

ĮdomŪs 
Faktai

arklIų augInImas 
prIstabdo kaI kurIų 
retųjų paukščIų 
Ir augalų nykImą. 
Įvardyk, kokIas augalų 
Ir gyvūnų rūšIs mataI 
apačIoje pateIktose 
nuotraukose.
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• Kumeliukas – 
mažas arklių jauniklis.

žodynėlis
pamatyk



6

Senų senovėje, kai žmonės dar neturėjo drabužių, ap
darais jie pasirūpindavo gamtoje. Šaltomis žiemomis 
šildydavosi įvairių gyvūnų kailiais. Žvėrelių kailiukai 
teikdavo ne tik šilumos, bet ir jaukumo. Kailiai nepra
leidžia šilumos ir šalčio, todėl palapinėse gyvenančius 
indėnus jie saugodavo nuo atšiauraus vėjo. Pirmiausia žmo
gus prisijaukino žolę ėdančius kailinius žvėrelius: triušius, 
nutrijas, šinšilas. Vėliau – mėsėdžius gyvūnus, nes šie na
tūralioje gamtoje buvo gudresni. Iš mėsėdžių gyvūnų buvo 
prijaukinti europinė ir kanadinė audinės, rudoji lapė, šeškas, 
kiaunė ir kiti. Kai kuriose Europos šalyse (Jungtinėje Karalys
tėje, Austrijoje, Olandijoje ir kitur) plėšrieji žvėreliai kailiams 
nebeauginami, nes plėšrūnams (audinėms, lapėms, šeškams, 
kiaunėms) reikia daug daugiau erdvės negu, pavyzdžiui, triu
šiams. O auginant narveliuose sunku užtikrinti šių gyvūnų gerovę. 

UžDUOTIS

• debesėlIuose aprašytI kaIlInIaI žvėrelIaI. sujunk 
debesėlIus su tInkamomIs žvėrelIų nuotraukomIs.

Ilgauo-
degė, gudriau-

sia iš visų miško 
žvėrių. 

Šio žvėrelio snu-
kutis baltas, jis mėgsta 

vogti kiaušinius, o kai išsi-
gąsta, labai smirdi.

Minta žole, yra 
labai panašus į bebrą, 

tik mažesnis.

Tamsiai rudos 
spalvos kailiuku, gerai 

plaukia ir labai 
mėgs ta žuvį.

Kiškio pusbro-
lis, labai mėgsta žolę ir 

viską graužti, ypač 
morkas.

Lapė

Šeškas

Nutrija

Triušis

Audinė

kailiniai žvėreliai II modulis

• Per metus šin
šilų dantys už
auga net 30 cen
timetrų, dėl to 

kasdien jos turi ką nors graužti.
• Nutrijų jaunikliai atsivedami iš kar
to su visais dantimis.
• Triušio jaunikliai pradeda matyti tik 
po 10 dienų. 
• Šinšilų jaunikliai atsivedami jau atsi
merkę ir apaugę kailiuku.

ĮdomŪs 
Faktai

6

Šinšila

pamatyk

Gyvena narve-
lyje, panašus į didelę 

pelę didelėmis 
ausimis.
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PaUkŠtininkystėII modulis

Mūsų šalies ūkiuose, kaip ir visame pasaulyje yra augi
namos kelių veislių žąsys, antys, vištos, kalakutai, net ir 
putpelės, fazanai. Ūkiuose, kur ūkininkai rūpinasi gyvūnų 
gerove, paukščiai vaikštinėja laisvai ir nevaržomai, turškia
si specialiai jiems iškastuose tvenkiniuose. Paukštynuose laiko
miems paukščiams privalu sudaryti geras sąlygas augti, įrengti 
erdvias, vėdinamas vištides, o juos lesinti reikia sveiku, kokybiš
ku, pagal amžių parinktu lesalu. Paukštininkystė tiekia labai nau
dingus produktus: kiaušinius, paukštieną, plunksnas. Nusipirkę 
kiaušinių galime ant jų rasti parašytus skaičius ir raides. Ką toks 
ženklinimas reiškia? Pagal tuos skaičius galime sužinoti, kokiomis 
sąlygomis buvo auginamos šiuos kiaušinius padėjusios vištos.

• Vištos, 
kurios 
deda 
kiauši

nius, vadinamos dedeklėmis.
• Didžiausi ūkiuose augina
mi paukščiai – kalakutai, kai 
kurie užauga iki 20 kg. 
• Paukščiai neturi dantų, jie 
turi snapą. 
• Viena višta per metus gali 
padėti iki 250 kiaušinių.

ĮdomŪs 
Faktai

UžDUOTIS

• rodykle pažymėk, kas padėjo kIaušInĮ.

PUTPELĖ

viŠTa

ANTIS

žąSiS

pamatyk

 ir atsakyk 
į pateiktą 
klausimą

LT – Lietuva
DE – Vokietija

0 – ekologiški kiaušiniai
1 – laisvai vaikštančių vištų kiaušiniai
2 – ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai
3 – narvuose laikomų vištų kiaušiniai

Šie skaičiai parodo, iš kokios 
įmonės ir iš kokios vištidės 
kiaušiniai atkeliavo.



8

Kiaulės Lietuvoje auginamos nuo seno, jos yra kilusios 
iš laukinių šernų. Kiauliena vertinama ne tik mūsų šaly
je, bet ir visame pasaulyje kaip labai skani mėsa, ji valgo
ma visuose žemynuose. Kiaulės auginamos ir kaime pas 
močiutę, ir dideliuose ūkiuose, vadinamuose kiaulidėmis. 
Kiaulėms reikia sausų ir šiltų tvartų, šviesos, specialiai joms 
gaminamo pašaro, kuriame yra daug maistingų grūdų, miežių, 
avižų, kviečių. Kiaulės – nepasotinamos ėdrūnės: gali suėsti pa
šaro daugiau, nei joms reikia, dėl to labai greitai auga. Per me
tus jos gali užaugti iki šimto kilogramų. Gyvendamos kiaulidėse 
kiaulės turi žaislų, kad būtų smagiau. Jos žaidžia su kamuoliais 
ir kabančiomis grandinėlėmis. Tokį linksmą ir smagų gyvenimą 
šiomis dienomis gyvena kiaulės.

• sujunk 
paveIkslėlIuose 
pavaIzduotas 
kIaulės kūno 
dalIs su tInkamaIs 
žodžIaIs.

ŠniPaS

UODeGa

KanOPa

AUSIS 

AKIS

kiaUlininkystė II modulis

UžDUOTIS

• Kiaulės 
nėštumas 
trunka tris 
mėnesius, 

tris savaites ir tris dienas.
• Kiaulė gali atsivesti 10–20 par
šelių. 
• Ar žinojai, kad kiaulės negali 
prakaituoti?

ĮdomŪs 
Faktai

UžDUOTIS

Įmink 
mĮslę

šeImyna valgo, o stalas šneka.
kad galėtų – vIską suėstų, kad Įmanytų – vIską surytų.

• tIesa ar 
melas?

 Kiaulės jauniklis vadinamas paršeliu.
 Grybai, kurių ieškoti padeda kiaulės, yra baravykai.
 Kiaulės gali atsivesti tik 5 paršelius.
 Kiaulėms patinka voliotis purve.
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avinas, 
avis, 

ėriukas, 
ūkininkas, 
žoliapjovė, 
aviganis, 

vilna

aš esu mama ......................................., mes su vyru ..........

............................. auginame du vaikus ............................. . 

pavasarį mūsų visa šeima persikelia gyventi į pievas, kur 

yra daug gardžios žolės. mus visą laiką saugo ir prižiūri 

šuo ....................................... . ten, kur mes ganomės, žo-

lės lieka mažai, dėl to mus vadina .....................................

.............. . atėjus rudeniui, šeimininkas ............................

........... mus perkelia į tvartą. ten jis mums nukerpa kailį. 

mūsų kailis yra iš ........................................, iš jos mezgami 

šilti megztiniai ir kojinės.

avininkystė 
ir ožkininkystė

II modulis

Manoma, kad prieš du tūkstančius metų Lietuvos gyventojai jau laikė avis. Pirmiausia avys buvo augi
namos dėl vilnos. Iš jos žmonės ir dabar verpia siūlus, mezga, siuva drabužius. Be vilnos, buvo vertina
ma ir mėsa, ypač jaunų ėriukų, kuri vadinama ėriena. Ėriena labai skani, sveika ir maistinga, dėl to ji yra 
brangi. Beveik tuo pačiu metu mūsų šalyje buvo pradėtos auginti ir ožkos. Jų pienas labai vertinamas, 
nes turi medžiagų, reikalingų įvairaus amžiaus žmonėms. Vitaminų, kalcio ir fosforo ožkų piene yra 
gerokai daugiau negu karvių piene, todėl jo duodama kūdikiams ir ligoniams. Avių pienas taip pat yra 
lengvai įsisavinamas ir labai maistingas.  
Avys yra neišrankios, ėda bet kokią žolę, tad šiuos gyvūnus nesunku auginti ir jų gausu kiekviename 
kaime. Dėl to avys dabar yra svarbiausi gyvūnai, padedantys saugant natūralias pievas, kad jos ne
užaugtų krūmais (pavyzdžiui, Kretuono ežero saloje, kuri labai svarbi ant žemės perintiems kirams, 
tilvikams ir kitiems paukščiams). Bet dar geriau krūmus pievose naikina ožkos, nes joms labai patinka 
ėsti šakas, laupyti medžių žievę.

• apIbrauk, kurIe gyvūnaI 
padeda apsaugotI 
natūralIas pIevas, kad 
jos neužaugtų krūmaIs.

UžDUOTIS

• Įrašyk Į tekstą 
praleIstus žodžIus: 

UžDUOTIS

pamatyk
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triUŠininkystė II modulis

Lietuvoje triušius dažniau auginti pradėta maždaug prieš 100 metų. Tą daryti žmones paskatino sunk
metis, nes laikant šiuos gyvūnėlius nereikia daug investuoti. Triušių veislės yra skirstomos įvairiai. Vieni 
skirsto pagal svorį, kiti pagal paskirtį, o treti pagal plauko ilgį. Ūkininkai, rūpindamiesi gyvūnų gerove, 
daug dėmesio skiria erdviems triušių narvams ir sveikam pašarui.
Apačioje matai skirtingų veislių triušiukus, atidžiai pažiūrėk į nuotraukas ir atlik užduotį.

• kIekvIeno trIušIo spalva yra skIrtInga, jų pavadInImaI sura-
šytI skIrtIngų spalvų laukelIuose.  po kIekvIena nuotrauka 
parašyk trIušIo veIslės pavadInImą. laukelIo Ir kaIlIo spalvos 
turI sutaptI. 

UžDUOTIS

mažasIs drugelIs mėlynasIs reksas

anglIjos avInas

vokIečIų mIlžInas

alIaskos trIušIs

alIaskos trIušIs
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• pagalvok, kurIe Iš šIų 
daIktų yra gaunamI Iš galvIjų. 
po paveIkslėlIaIs parašyk 
jų pavadInImus.

mėsiniai galvijaiII modulis

Mėsiniai galvijai yra tolimi mūsų kraštuose gyvenusių tau
rų palikuonys. Kai kurios mėsinių galvijų veislės netgi pri
mena išnykusius taurus. Visais laikais žmonės valgė mėsą. 
Anksčiau jie medžiodavo laukinius gyvūnus ir taip apsirū
pindavo mėsa. Laikui bėgant, kai kuriuos laukinius gyvūnus žmo
nės prisijaukino ir jie tapo naminiais gyvuliais. Šiais laikais mėsai 
ūkiuose auginami mėsiniai gyvuliai – galvijai, kiaulės, avys ir kiti. 
Mėsiniai galvijai naudingi ne tik dėl maisto. Iš galvijų organų ir 
kitų dalių žmogus išmoko pasigaminti įvairių reikalingų daiktų. 

•Žmo
nės per 
metus 
suvartoja 

apie 280 milijonų tonų mėsos.
• Sunkiausi pasaulyje mėsiniai 
galvijai sveria net 1 700 ki
logramų. Tai prilygsta beveik 
dviejų klasių mokinių svoriui.

ĮdomŪs 
Faktai

Ūkyje mėsiniai galvijai auginami gamtos ritmu – vasarą ganomi 
pievose, o žiemą šeriami šienu arba šienainiu, silosu. Šiuose 
ūkiuose nenaudojamos cheminės trąšos ir pesticidai, todėl čia 
auginamos daržovės, javai ir gyvulių pašaras nėra užteršti che
mikalais, o mėsinių galvijų mėsa yra sveikesnė.

UžDUOTIS

• peržIūrėk vaIzdo 
Įrašą Ir suskaIčIuok, 
kIek skIrtIngų spalvų 
mėsInIų galvIjų mataI.

pamatyk
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• nuotrau-
koje mataI 
daugIaaukštĮ 
avIlĮ. suskaI-
čIuok, kIek 
aukštų jIs turI.

1. bičių šeima vadinama .................................................................... .   
2. bitė, kuri deda kiaušinėlius, yra .................................................... .  
3. bičių tėvas yra ................................................................................ .    
4. šeimą sudaro daugiausia bitės .....................................................     .  
5. Iš augalų žiedų bitės siurbia   ......................................................... .   
6. žmogus, kuris augina bites, yra .................................................... .  
7. bitės gyvena savo namuose, kurie vadinami ................................     . 
8. medų bitės laiko iš vaško sulipdytuose ........................................ .  

 

• Įrašyk 
tInkamą žodĮ.

• po nuotraukomIs 
parašyk, ką mataI.

aviliai
nektaras
darbininkės
bitininkas
koriai
tranas
motinėlė
spiečius

Bitininkystė II modulis

• Ar žinojai, kad bi
tės mato tik baltą, 
mėlyną, geltoną, rau
doną ir žalią spalvas?

• Bičių motinėlė per parą prideda tiek 
kiaušinėlių, kiek ji pati sveria.
• Per vieną minutę bitė gali aplankyti 
penkiolika žiedų. 
• Bitė motinėlė gali gyventi net penkerius 
metus, o tranas – tik keturias savaites.

ĮdomŪs 
Faktai

Bitininkystė – labai sena lietuvių ir kitų kraštų 
žemės ūkio šaka. Senovėje mūsų šalyje žmonės, 
kurie augindavo bites, buvo vadinami bičiuliais, 
bičių draugais. Bičiuliai už gerą medunešį gar
bindavo deivę Austėją. Šiais laikais bitininkystė – la
bai populiari ir mėgstama žmonių laisvalaikio veikla 
arba pragyvenimo šaltinis. Bitės neša ne tik skanų 
medų, bet ir duoda bičių duonelės, bičių pikio, bičių 
pienelio, vaško bei kitų naudingų produktų. Ieško
dama nektaro bitutė gali nuskristi net 3 kilometrus 
nuo avilio. Dėl to labai svarbu, kad tokiu atstumu 
nuo avilių laukai nebūtų purškiami pesticidais, kurie 
bitėms labai kenkia. Jei ūkininkas visgi ketina nau
doti pesticidus, jis privalo įspėti bitininką ir šis savo 
avilius perkelia į saugesnę vietą.

UžDUOTIS

UžDUOTIS

UžDUOTIS

pamatyk

12
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aviliai
nektaras
darbininkės
bitininkas
koriai
tranas
motinėlė
spiečius

Knygutėje susipažinai su visomis gyvulininkystės šakomis ir sužinojai daug įvairiausių dalykų apie tva
rius ūkius, juose laikomus gyvūnus, ūkininkus, ūkininkavimo kilmę ir tradicijas. Galiausiai priėjai prie 
užduoties, kurią darydamas galėsi pasitikrinti, ką išmokai.

• prIsImInk vIską, kas buvo pasakojama pamokose, Ir atlIk 
užduotĮ. po kIek vIena žemės ūkIo šaka parašyk bent po keletą 
produktų, kurIuos jI tIekIa. jeI nežInotum ar neprIsImIntum, 
pasItark su klasės draugaIs ar mokytoju Ir kartu padIsku-
tuokIte. šIą užduotĮ galIte darytI vIsI kartu.

Pavyzdys:

Mėsinė 
galvijininkystė

1. Kumpis
2. Kailis
3. Kepsnys

Paukštininkystė

1.
2.
3.

Arklininkystė

1.
2.

Bitininkystė

1.
2.

Avininkystė ir 

ožkininkystė

1.
2.
3.

Kiaulininkystė
1.
2.
3.

Triušininkystė

1.
2.
3.

gyvUlininkystės ProdUktaiII modulis

UžDUOTIS
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• perskaItęs ĮdomIus faktus, po nuotraukomIs Įrašyk 
lIetuvos ūkInIų gyvūnų veIslIų pavadInImus: 

saUgomos senosios 
lietUvos Ūkinių gyvŪnų veislės

II modulis

Ar žinojai, kad viso pasaulio gyvūnai – ir nami
niai, ir laukiniai – yra skirtingi? Pavyzdžiui, antys 
ir žąsys priklauso skirtingoms paukščių rūšims. 
Naminiai gyvūnai yra kilę iš laukinių. Jie skirsto
mi į veisles. Pavyzdžiui, ir žemaitukai, ir trakėnai 
yra arkliai, bet skirtingų veislių. Atlikdamas ankstesnes 
užduotis sužinojai, kad Lietuvos ūkiuose auginami  pie
niniai ir mėsiniai galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos yra 
kilę iš kitų šalių: Prancūzijos, Anglijos, Belgijos ir kitų.
Mes taip pat turime savų lietuviškų veislių, kurias au
giname ir bandome išsaugoti kaip nepakartojamus, tik 
mūsų šaliai būdingus ūkinius gyvūnus.

• Trakėnai – joja
mųjų arklių veislė.
• Lietuvos balto
sios kiaulės gali 

sverti net 350 kilogramų.
• Žemaitukų veislės arkliai yra seniausi 
ūkiniai gyvūnai.
• Lietuvos sunkieji arkliai gali sverti net 
vieną toną.
• Vištinės žąsies kiaušinis yra tris kar
tus sunkesnis nei vištos. 

ĮdomŪs 
Faktai

UžDUOTIS

viŠTinėS žąSYS, lieTUvOS 

vieTinėS KiaUlėS, lieTUvOS 

JUODGalvėS avYS, TraKėnai, 

STaMBieJi žeMaiTUKai

pamatyk
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gyvUlininkystės 
sPeCialistų rengimas

II modulis

Ankstesnėse temose susipažinai su visais ūkyje laikomais gyvūnais. Sužinojai, kad žmonės, kurie au
gina ūkinius gyvūnus, vadinami ūkininkais. Be ūkininko žemės ūkis neįsivaizduojamas. Pasakojome, 
kad Lietuvoje yra įvairių tvarių ūkių, kur stengiamasi rūpintis gyvūnų gerove ir gamtos išsaugojimu. Ar 
kada susimąstei, kas rūpinasi gyvūnų laikymo sąlygomis, jų šėrimu, gyvulininkystės produktų gamyba? 
Pateikiame tau užduotį, kurią atlikdamas išsiaiškinsi, kokie tai specialistai.

• sujunk 
žodžIus su 
nuotraukomIs. 

UžDUOTIS

ŪKininKaS

veTerinariJOS 
GYDYTOJaS

MelžiMO 
įranGOS 

OPeraTOriUS



16

Štai ir beveik baigėsi gyvulininkystės kelionė po Lietuvos ūkius. Keliaudamas daug pamatei, susipažinai 
su gyvulininkystės šakomis ir tradicijomis mūsų šalyje. Sužinojai, kokie produktai gaminami iš ūkiuose 
užaugintų gyvūnų ir kokia jų nauda. Pamatei, kokių veislių gyvūnai auginami Lietuvoje ir kuo jie ypatin
gi. Tikimės, kad tau ši kelionė tik prasideda, o šios užduotys paskatins tapti ūkininku ar gyvulininkystės 
specialistu. Visos dabar ir vėliau įgytos žinios tau padės būti geru žemės ūkio specialistu. Galėsi dirbti 
ne tik ūkininku, bet ir gaminti bei perdirbti pieno produktus, įvairiausius pašarus gyvuliams, prekiauti 
pašarais, žemės ūkio technika ir kitais gaminiais. O jei norėsi mokytis visą gyvenimą, gali tapti gyvuli
ninkystės srities mokslininku. Atlikdamas šią užduotį, gali pasitikrinti, ką žinai apie gyvulininkystės ir 
kitas žemės ūkio specialybes.

• apIbrauk specIalybes, kurIų 
specIalIstaI dIrba ūkyje.

Mechanizatorius

vairuotojas

Felčeris

Mašinistas

Teisėjas

Šokėjas

Paštininkas

Selekcininkas

Melžimo įrangos 
operatorius

Kombainininkas
Traktorininkas

Stalius

Kulinaras

Gyvulininkystės specialistasMechanikas
Mokytojas

laikrodininkas

veterinarijos gydytojas

Kirpėjas

Mokslininkas

rašytojas
Policininkas

Ūkininkas

Pardavėjas

darBo galimyBės II modulis

UžDUOTIS

16
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II modulis

UžDUOTIS

•  apačIoje pateIkta IlIustracIjų. 
rask Ir sujunk dvI IlIustracIjas, 
kurIos labIausIaI susIjusIos.

PaPildoma UždUotis

IšgIrsk

Paklausyk ir 
atsakyk, ko
kio gyvūno 
balsą girdi.
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ekologinis Ūkininkavimas II modulis

Ekologinis ūkininkavimas – tai visų pirma atsakingas vartojimas, toks ūkininkavimas saugo gamtą, geri
na dirvos derlingumą ir neteršia vandens. Ekologinio ūkio ūkininkas dirvai tręšti naudoja natūralias trą
šas – gyvūnų ir paukščių mėšlą arba kompostą. Tokiame ūkyje nenaudojami pesticidai, todėl daržovės, 
javai ir gyvulių pašaras neužteršti chemikalais. Gyvūnai tokiuose ūkiuose ne tik gauna sveiką pašarą, 
bet ir yra laimingi bei laisvi. 

Gal ir džiaugiamės karštomis vasaromis ir šiltomis žiemomis, bet 
gamtai klimato atšilimas yra pavojingas. Jis sukelia sausras, potvy
nius, uraganus, o tokios ekstremalios sąlygos turi įtakos biologinės 
įvairovės nykimui. Norėdami prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir 
klimato taršos mažinimo, ūkininkai savo ūkiuose vis dažniau įsiren
gia vėjo jėgaines, biojėgaines ar saulės baterijas. Tai yra gamtai pa
lankūs elekt ros gamybos būdai, kurie padeda stabdyti klimato kaitą 
ir išsaugoti nykstančias rūšis.
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UžDUOTIS

•  papuošk Ir 
nuspalvInk 
vėjo jėgaInę.
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