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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 įvairiuose Lietuvos ūkiuose auginamais gyvūnais ir 
jų aplinka, pateikiama tvarių, biodinaminių ir ekologinių ūkių pavyzdžių. Mokiniai įgis žinių apie ūki
nių gyvūnų anatomiją, morfologiją, susipažins su šių gyvūnų įtaka biologinės įvairovės išsaugojimui ir 
aplinkai, sužinos, kokios yra Lietuvos senosios ūkinių gyvūnų veislės ir mokymosi galimybės gyvuli
ninkystės srityje. Leidiniu siekiama ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą, žaliąjį kursą ir 
neabejotiną jo naudą žmogui bei visuomenei.

III modulio mokomoji knyga skirta 5–8 klasių moksleiviams.

Ši knygelė išmani: 
nuskaitykite QR kodus 
ir su gyvūnais susipa

žinkite artimiau.
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• Melžti reikia 2–3 kartus per parą. ☐
• Karvė turi tris skrandžius ir vieną prieskrandį. ☐
• Karvė turi tris prieskrandžius ir vieną skrandį. ☐
• Žmogaus organizmas įsisavina 96–98 procentus pieno baltymų. ☐
• Žmogaus organizmas įsisavina 50–60 procentų pieno baltymų. ☐

Pirmasis maistas, kurio gauna ką tik gimę kūdikiai, yra pienas. Kiekviena mama tik savo vaikui gali duoti 
paties geriausio maisto, pavyzdžiui, moteris – savo kūdikiui, karvė – veršeliui ir t. t. Augindamas prijau
kintus gyvūnus, nuosekliai atrinkdamas geriausius ir juos veisdamas, žmogus labai pagerino jų produk
tyvumą, todėl dabar karvės savo pienu ne tik žindo veršelius, bet ir maitina mus. Pienas yra universalus, 
visavertis maisto produktas, turintis nepakeičiamų medžiagų.

• Pažymėk, kurie teiginiai 
apie karves yra teisingi.

Pieninė galvijininkystė III modulis

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Pienas – svarbus mineralinių 

medžiagų šaltinis. 

• Piene yra nemažai mikroelementų, reika

lingų normaliai žmogaus medžiagų apykai

tai palaikyti, taip pat vitaminams ir fermen

tams susidaryti. 

• Piene randama 19 aminorūgščių, tarp jų 

yra tokių, kurių žmogaus organizmas pats 

negamina ir turi gauti su maistu. Tokios ami

norūgštys vadinamos nepakeičiamosiomis.

2.
UŽDUOTIS

Europoje daugiausia pieno primelžia Vo

kietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos 

ir Lenkijos ūkininkai. Kad būtų patogiau 

gabenti, pienas dažnai perdirbamas į pie

no miltelius, iš kurių vėliau gaminami kiti 

pieno produktai. Visgi transportuojant 

pieno produktus dideliais atstumais, su

deginama daug kuro, o tai neigiamai vei

kia klimatą. Visos neigiamos pasekmės, 

susijusios su gamybos koncentracija, tarša 

ir tolimu gabenimu, vadinamos ekologiniu 

pėdsaku. Kad paliktume mažesnį ekologi

nį pėdsaką, turėtume pirkti pieną, kurio 

kilmės šalis yra Lietuva. 

• Mes visi norime 
saugoti gamtą, tad 
pagalvok ir pasirink, 
kurį pieną gersi. 3.

UŽDUOTIS

•  Tą, kurio kilmės šalis – Lietuva.
• Tą, kurio kilmės šalis – Vokietija.

☐ ☐

• Padiskutuokite, kokį ūkį 
matote vaizdo medžiagoje. 
Kokios išmaniosios technolo-
gijos čia naudojamos?1.

UŽDUOTIS

PAMATyk
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13.

11.

7. 3.

12.

14.

1.

10.

5. 

2. 8. 

6. 4.

9. 

Ar žinai, kad arklių protėviai buvo maži gyvūnai, panašaus dydžio kaip lapė? Tik bėgant laikui arklys tapo 
toks, kokį jį matome šiandien. Didžiausią reikšmę šio gyvūno vystymuisi turėjo klimato pokyčiai, vėliau 
prie to labai prisidėjo ir žmogus. Arkliai auginami visuose pasaulio žemynuose, bet manoma, kad jų gim
tinė – Šiaurės Amerika. Visame pasaulyje yra apie 250 arklių veislių. Pats mažiausias gali būti apie 60 kg 
svorio. Tiek gali sverti poniai. Sunkiasvoriai galiūnai sveria net iki 1,5 tonos.

• Išspręsk 
kryžiažodį.

1. Kaip vadinamas arklio jauniklis? 
2. Yra posakis: „______________________ arkliui į dantis nežiūrima“. 
3. Kaip vadinama seniausia Lietuvos arklių veislė? 
4. Kaip vadinamas arklys, kurio karčiai juodi, o kailis rudas? 

5

Mūsų šalyje arkliai nuo seno gerbiami, netgi valstybės herbe pavaizduotas raitelis ant žirgo. Žirgai – 
neatskiriama Lietuvos kultūrinio ir istorinio paveldo dalis. Ilgainiui arklio paskirtis keitėsi, žirgai buvo 
laisvės gynėjai, vėliau darbavosi žemės ūkyje, dabar vis labiau populiarėja įvairios žirginio sporto 
rungtys, arkliai naudojami kaimo turizmui, vaikų laisvalaikiui, hipoterapijai ir kitoms veikloms. Ark
liai – kompanioniniai gyvūnai, kaip šunys ir katės. Taigi ir gyvūnų gerovės reikalavimai jų augintojams 
yra griežtesni, pavyzdžiui, arklių negalima supančioti, t. y. uždėti ant priekinių kojų pančius, kad su
varžytume jų judėjimą. Deja, Lietuvoje arkliai vis dar dažnai pančiojami ir dėl to patiria sausgyslių 
traumas, kenčia nuo iškrypusių ir sutinusių sąnarių, deformuotų kanopų, žaizdų. Apie tokius ir kitus 
gyvūnų gerovės pažeidimus reikia pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

arklininkystėIII modulis

1.
UŽDUOTIS

5. Kokia pagrindinė sun
kiųjų arklių paskirtis? 

6. Kaip vadinamas arklys, kurio aukš
tis yra apie 1,52 metro? 
7. Kaip vadinamas raitelio pasėdas? 

10. Kas išrado 
pasagą? 
11. Kiek kilo
metrų paprastai 
per valandą 
nužingsniuo
ja arklys?                 
Skaičių rašyk 
žodžiu.

12. Kurioje Pietų 
Europos šalyje 
galima pamatyti 
pačias įspūdin
giausias keturias 
bronzines arklių 
skulptūras? 

13. Kaip vadinamas sportinis itališkas auto
mobilis, kurio ženkle pavaizduotas žirgas?
14. Kaip vadinamas sulaukėjęs arklys?

8. Kuriame žemyne 
buvo išrastas balnas? 
9. Kaip vadinamas U 
formos gaminys, kuris 
gaminamas iš metalo 
ir yra skirtas arkliams 
kaustyti? 
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Lietuvoje laisvėje gyvenantys kailiniai žvėreliai yra audinės, lapės, kiaunės, šermuonėliai, žebenkštys, 
šeškai, barsukai, usūriniai šunys, kurmiai, voverės, bebrai, ondatros, kiškiai ir šernai. Dėl kailių ir mėsos 
mūsų šalies ūkiuose auginami triušiai, nutrijos, šinšilos. Kai kuriose Europos šalyse (Jungtinėje Karalys
tėje, Austrijoje, Olandijoje ir kitur) plėšrieji žvėreliai kailiams nebeauginami, nes plėšrūnams (audinėms, 
lapėms, šeškams, kiaunėms) reikia kur kas daugiau erdvės negu, pavyzdžiui, triušiams, todėl auginant 
narveliuose sunku užtikrinti plėšrių gyvūnų gerovę. 

kailiniai žvėreliai III modulis

Lapė

Šeškas

Nutrija

Šinšila

Triušis

Audinė

• Laukeliuose aprašyti kailiniai žvėreliai. 
Sujunk debesėlius su tinkamomis žvėrelių nuotraukomis.

2.
UŽDUOTIS

• Pažiūrėk vaizdo įrašą ir 
pasakyk,  koks tai gyvūnas? 
Kiškis ar triušis?

1.
UŽDUOTIS

PAMATyk

ĮDOMŪS 
FAKTAI

• Ūdros kailis labai tankus, viename kvadratiniame nugaros kailio centimetre yra 
35 000–50 000 plaukų.
• Šinšilos kailį sudaro 
25 000 plaukelių.
         • Kiškiai turi 28 dantis.

Kiškio pusbrolis, labai 
mėgsta žolę ir viską 

graužti, ypač morkas.

Gyvena narvelyje, 
panašus į didelę pelę 

didelėmis ausimis.

Įprasčiausia šuni
nių šeimos rūšis. 
Rausia urvus, ku

riuose gyvena. 

Tai nedidelis kiauninių šei
mos žvėrelis trumpomis 

kojomis. Gyvena miškuose, 
bet mėgsta įsikurti ir

paežerėse, paupiuose.

Minta žole, yra labai 
panašus į bebrą, tik 

mažesnis.

Aktyvi medžio
toja. Mėgsta 

smulkias žuveles, 
vėžius, varles, 

moliuskus.
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Kaip ir visi gyvūnai, naminiai paukščiai yra kilę iš laukinių. 
Vienoje šalyje prijaukinti paukščiai plito į kitas šalis. Paukš
tininkystė yra labai svarbi namų ūkiui. Paukščiai auginami 
dėl mėsos, plunksnų, pūkų, o žemės ūkis iš paukštininkys
tės gauna vertingų organinių trąšų.

☐☐ ☐☐

PaUkŠtininkystėIII modulis

Paukščių augintojai Lietuvoje vis daugiau dėmesio 

skiria gyvūnų gerovei: siekia, kad naminiai paukščiai 

nejaustų troškulio ir alkio, skausmo, baimės, nesirg

tų, galėtų elgtis pagal savo prigimtį, nepatirtų streso 

ir nepatogumų. Ekologiniuose ūkiuose laisvėje au

ginamiems naminiams paukščiams kuriami diendar

žiai – lauke užtveriamas gardas, aptvaras. Rūpina

masi, kad būtų patenkinti paukščių etologiniai (elge

sio) poreikiai, kurie atitiktų natūralias jų gyvenimo 

sąlygas. Pavyzdžiui, auginant antis ar žąsis, reikia 

pasirūpinti tvenkiniu, kuriame jos galėtų plaukioti. 1.
UŽDUOTIS

• Susipažink 
su moderniu 
paukštinin-
kystės ūkiu.

• Pažymėk, kurie du paukščiai gerai skraido.
2.

UŽDUOTIS

• Kokių paukščių kiaušiniai pateikti apačioje? Įrašyk jų pavadinimus 
ir apibrauk kiaušinį, kuris atkeliavo iš ekologinio ūkio.

3.
UŽDUOTIS

VIŠTA • PuTPeLė • ANTIS • žąSIS

PAMATyk
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Ar žinai, kad ūkiuose auginamos naminės kiaulės yra kildinamos iš Europos, Azijos ir Indijos laukinių kiaulių, 
kurios vadinamos šernais. Mokslininkai teigia, kad laukinės kiaulės pradėtos jaukinti prieš 8–10 tūkstančių 
metų. Iš pradžių šiuos gyvūnus prisijaukino Rytų Azijos šalių gyventojai, vėliau – europiečiai. Prijaukinus 
laukinius šernus, keitėsi jų gyvenimo sąlygos, pašaras, medžiagų apykaita, kūno danga, šerių spalva. Pri
jaukintos kiaulės buvo auginamos kitokiomis sąlygomis, nei gyveno laukiniai šernai, todėl, laikui bėgant, 
nebeliko storo kailio, pasikeitė ne tik šerių spalva, bet ir jų ilgis. Kai ilgainiui naminės kiaulės nustojo bijoti 
plėšrūnų, jos tapo ramesnės ir neagresyvios. Kiaulienos produktų (dešrų, kumpių, lašinių) paklausa visame 
pasaulyje didėjo. Tai davė pradžią kiaulininkystės šakai. Kiaulininkyste vadinama gyvulininkystės šaka, ku
rios tikslas yra veisti ir auginti kiaules. Lietuvoje ši šaka turi senas ūkininkavimo tradicijas.

• Išspręsk kryžiažodį.

Iš kairės į dešinę:
1. Kaip vadinama kiaulės kojos 
dalis, kuria ji remiasi eidama 
ir stovėdama?
2. Kaip vadinama šviežia 
kiaulės mėsa?
3. Kaip vadinama laukinė kiaulė?

Į apačią: 
4. Kaip vadinamas kiaulės jauniklis?
5. Kokia kiaulės dalis naudojama teptukams gaminti?
6. Kaip vadinama kiaulės nosis?
7. Ypatingi grybai, kurių ieškoti padeda kiaulės. 
Šie grybai Lietuvoje neauga.

8

kiaUlininkystė III modulis

ĮDOMŪS FAKTAI
• Kiaulė – vienintelis gyvūnas, galintis įdegti.
• Kiaulės nėštumas trunka tris mėnesius, tris savaites ir tris dienas.• Paršeliams pieniniai dantys krenta taip pat kaip ir vaikams.

• Kiaulės organai yra panašiausi į žmogaus organus.
• Žmogaus ir kiaulės širdis plaka maždaug tiek pat kartų per minutę.

1.
UŽDUOTIS

  

4.

1.

7. 8.

6.

  3.

  5.

  

2.

    

  
  

8. Kaip vadinama grupė 
(vieno vedimo) kiaulės jauniklių?
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Ar lengvai atskirtum avį nuo ožkos? Ar galėtum įvardyti pagrindinius jų skirtumus? Kaime gyvenantys 
žmonės atsakys, kad tai visiškai skirtingi gyvūnai. Tačiau tas, kuris negyvena kaime ir nėra matęs šių 
gyvūnų, iš pradžių gerai pagalvos ir tik paskui pamėgins atsakyti į šiuos klausimus. 
Ir ožkos, ir avys Lietuvoje auginamos nuo seno. Žmonės vertina jų pieną, mėsą, vilną ir odą. Tik mūsų 
šalyje avių pienas ir jo produktai nėra taip plačiai paplitę kaip Prancūzijoje, Turkijoje, Portugalijoje, Ru
munijoje ar Graikijoje. Iš avių vilnos pasiūtos antklodės visada sušildys šaltais žiemos vakarais. Ožkų 
pienas laikomas labai vertingu maisto produktu. Kaip ir iš karvių, taip ir iš ožkų pieno galima pagaminti 
sviestą, kefyrą, varškę ir sūrį. 

• Tiesa ar melas?

9

avininkystė ir 
ožkininkystė

III modulis

ĮDOMŪS FAKTAI
• Kai kuriuose Lietuvos žirgynuose kartu su arkliais laikomas ožys, nes manoma, kad jis apsaugo kitus gyvulius, ypač arklius, nuo ligų.• Senovėje ožkų išmatos buvo naudojamos šilumai palaikyti.• Ožkų piene mažiau baltymų ir riebalų negu avių piene.

Lietuvoje auginama daug avių ir ožkų veislių. Vienos 
laikomos dėl mėsos, kitos – dėl vilnos. Yra ir bevilnių 
avių, tiksliau – jų vilna labai trumpa ir savaime išsiše
ria. Tokios avys vadinamos mėsinėmis ir auginamos dėl 
mėsos. Kai kurios avys padeda prižiūrėti kraštovaizdį – 
nuėda žolę ir krūmokšnius, todėl tokių vietų nebereikia 
šienauti. Ganymas yra palankesnis natūralių pievų gy
vūnijai ir augalijai nei šienavimas, dėl to dažniausiai jis 
yra pasirenkamas kaip gamtotvarkos priemonė norint 
išsaugoti pačias natūraliausias pievas, kurios saugo
mos kaip europinės svarbos buveinės. 

□ Ėriukas yra avies jauniklis.
□ Avies ir ožkos nėštumas trunka keturis mėnesius.
□ Grupė avių vadinama banda.
□ Vilna yra avies kailio plaukai.
□ Graikijoje iš avių pieno yra gaminamas fetos sūris.
□ Šviežias ožkos pienas – gera kosmetinė priemonė.
□ Daugiausia pieninių ožkų laikoma Europoje.
□ Portugalija yra šalis, garsėjanti puikiais jogurtais.
□ Ėriukai geria avies pieną iki pusės metų.
□ Visame pasaulyje yra dvi skirtingos avių veislės.
□ Avys ėda žolę. Tai vadinama ganymu.

1.
UŽDUOTIS

PAMATyk
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triUŠininkystė III modulis

Triušiai – naminiai gyvūnai, auginami jau nuo senų 
senovės. Dabar pasaulyje žinoma 60–70 jų veislių. 
Viena nuo kitos jos skiriasi kailiuko spalva, kūno 
sudėtimi, svoriu ar pūkuotumu. Dažniausiai triušiai 
skirstomi į mėsinius, kailinius ir pūkinius. Yra stambių 
ir smulkių, ilgaplaukių ir trumpaplaukių. Namuose 
auginti dažnai renkamės dekoratyviuosius triušius, 
kurie panašūs į pagrindinių veislių triušius, tik yra 
labai maži. Vaikai mėgsta dekoratyviuosius avinus, 
pūkinius ir kitų veislių nykštukinius triušius. Ūkyje 
triušiai laikomi erdviose triušidėse, pašiūrėse ar lau
ko narveliuose. Čia jie turi būti apsaugoti nuo vėjo, 
lietaus, karščių ir triukšmo. Narveliuose laikomiems 
triušiams turi netrūkti kokybiško pašaro, todėl ūki
ninkai stengiasi ne tik gerai rūpintis auginamais gy
vūnais, bet ir užtikrinti jų gerovę. 

ĮDOMŪS FAKTAI
• Ką tik atsivesti kiškiukai būna apaugę pūkais ir jau mato, o po savaitės pradeda bėgioti ir palieka savo motiną. 

• Triušiukai atvedami akli ir pliki, o pirmąsias tris gyvenimo savaites minta motinos pienu. 

a – ką tik atsivestas kiškutis, b – triušiukas

1.
UŽDUOTIS

• Po nuotraukomis įrašyk triušių 
veislių pavadinimus.
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Šiandien mes valgome įvairų maistą: daržoves, mėsą, vaisius, kruopas ir kitus produktus. Mėsą žmonės 
vartojo nuo neatmenamų laikų. Tik anksčiau nebūdavo parduotuvių ir jose mėsos žmogus negalėdavo 
nusipirkti, todėl jos prasimanydavo medžiodamas. Ilgainiui kai kurie laukiniai gyvūnai buvo prijaukinti 
ir tapo naminiais gyvuliais. Šiandien mėsai žmonės ūkiuose augina mėsinius galvijus. Ar žinai, kad šių 
galvijų mėsa yra pati maistingiausia? Joje yra B grupės vitaminų, gausu geležies, o geležis svarbi mūsų 
raumenų ir nervų sistemos veiklai, imuninei sistemai. Taip pat jautienoje daug vertingų baltymų, kurie 
žmogui yra reikalingi kaip „statybinė“ medžiaga. 

ĮDOMŪS FAKTAI
•  Mėsiniai galvijai gali sverti apie 1 700–2 000 kg.
•  Belgų mėlynieji (žydrieji) per parą gali priaugti apie 2,5–3 kg.• Viena populiariausių pasaulyjemėsinių galvijų veislių yra šarolė. • Hailendų veislės mėsiniai galvijai turi storą kailį. Šie gyvūnai yra kantrūs, ištvermingi, gerai prisitaikę prie           aplinkos sąlygų. Įdomu, kad jie               žiemą gali gyventi lauke.

Aberdynai-angusai, limuzinai, šarolė, herefordai, hailendai, galovėjai

• Apačioje pateiktos galvijų veislės. 
Į langelius įrašyk veislės pavadinimą 
ir šalį, kurioje ši veislė buvo išvesta.1.

UŽDUOTIS

Lietuvoje ūkininkai augina daug mėsinių galvijų 

veislių. Vienos jų atkeliavo iš Prancūzijos, Šveica

rijos, kitos – iš Anglijos ir Škotijos. Mėsiniai galvijai 

auginami gamtos ritmu – vasarą ganosi pievose, o 

žiemą šeriami šienu arba šienainiu, silosu. Ekologiš

kai auginant mėsinius galvijus, nenaudojamos trą

šos ir pesticidai, todėl tokių galvijų mėsa yra svei

kesnė.Visgi intensyviai ganomose vietose prastėja 

pievų kokybė, dėl to rekomenduojama, kad vienam 

galvijui tektų ne mažiau nei vienas hektaras gany

klų. Toks ganymas palankus gamtai.

mėsinė galvijininkystėIII modulis

PAMATyk
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Ar atsimeni, kad laukiniai gyvūnai, kurie 
buvo prijaukinti, ilgainiui keitėsi, tapo ra
mesni, neagresyvūs, pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms, pasikeitė ir jų mityba, o kai kurių 
gyvūnų – net ir išvaizda? O štai nuo neat
menamų laikų žmogaus globojamos bitės 
liko beveik tokios pat laukinės kaip ir žiloje 
senovėje. Bitės – vabzdžiai, gyvenantys tik 
šeimomis. Bičių šeimą sudaro motinėlė, bi
tės darbininkės ir tranai. Paprastai šeimoje 
būna tik viena bitė motinėlė. Visos bitės pa
siskirsčiusios darbais: vienos renka nektarą, 
kitos jį priima, dar kitos valo korius, neša 
vandenį, yra ir bičių sanitarių, ir sargybinių. 
Bičių medus – tai saldi medžiaga, kurią šie 
vabzdžiai pagamina iš žieduose esančio 
nektaro. Nektarą bitės nulaižo, nuryja ir taip 
parneša į avilį. Medus užėmė ypatingą vietą 
žmogaus gyvenime, nes senovėje nebuvo 
cukraus. Medus laikomas gydomąja priemo
ne, todėl jį patariama vartoti reguliariai. Bi
čių duonelėje ir pienelyje yra visų žmogaus 
organizmui reikalingų medžiagų. Bičių pikis 
ir nuodai plačiai vartojami medicinoje. Vaš
kas naudojamas žvakėms gaminti. • Nuotraukoje rask bitę motinėlę.

Bitininkystė III modulis

ĮDOMŪS FAKTAI
• Manoma, kad pirmasis saldumynas, kurio paragavo žmogus, buvo bičių medus.• Anksčiau bitininkas buvo vadinamas drevininku.• Pagal senovės lietuvių papročius bičių nebuvo galima parduoti ar nusipirkti, jas buvo galima tik dovanoti.

• Nuo kiaušinėlio padėjimo bitė motinėlė išsivysto per 16 dienų, bitė darbininkė – per 21  dieną, o tranas – per 24 dienas.
• Vidutiniškai bitės, kurios gimsta pavasarį ir vasarą, gyvena 30–35 dienas. Jeigu bitės išsirita vasaros pabaigoje arba rudenį, jos gali išgyventi iki pavasario. Motinėlė gali išgyventi iki penkerių metų. 

Bitininkystė – ne tik įdomi, bet ir labai naudinga sveikatai veikla, priskiriama prie vieno seniausių 
žmonių verslų. Mūsų šalis, kadaise buvusi neįžengiamas girių kraštas, turi gražią ir turtingą bitinin
kystės istoriją. Lietuva yra natūralaus medaus kraštas. Norint sertifikuoti savo bityną kaip ekologi
nį, aplink avilius 3 km spinduliu negali būti intensyviai ūkininkaujama. Aviliai turi būti pagaminti iš 
natūralių medžiagų (paprastai iš medienos), o juos dezinfekuoti galima tik natūraliomis priemonė
mis. Bites žmonės nuo seno gerbia, todėl ekologiniuose bitynuose draudžiama medų imti su bičių 
perais, o bičių motinėlėms nevalia pakirpti sparnų. 

• Kokios yra bičių augimo 
fazės? Įvardyk. 

1.
UŽDUOTIS

2.
UŽDUOTIS

1.
2.
3.
4.

PAMATyk
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• Po kiekviena nuotrauka pirmame langelyje įrašyk, koks gyvūnas joje vaizduojamas 
ir kaip vadinama jo mėsa. Antrame langelyje įrašyk, kokia šių gyvūnų nauda žmogui. 
Naudokis pateiktu pavyzdžiu.

Antis – antiena

Maisto produktai: kiaušiniai, 
antiena. žaliava: plunksnos, 
pūkai, iš  kurių gaminamos  
šiltos antklodės, pagalvės.

gyvUlininkystės ProdUktaiIII modulis

1.
UŽDUOTIS



14

• Apačioje pateikta daug skirtingų gyvūnų. 
Pažymėk, kurie jų yra išvesti mūsų šalyje.

Kiekvienoje temoje kalbėjome apie laukinius gyvūnus, kurie 
ilgainiui buvo prijaukinti ir tapo naminiai. Lietuvoje gyvulinin
kystė vis labiau plečiasi, ūkiuose laikoma daug skirtingų veislių 
avių, ožkų, karvių, mėsinių galvijų ir kitų gyvūnų. Kadangi augi
name naujas išvestas veisles, po truputį pamirštame, kad ir mes 
turime kuo didžiuotis. Naujos veislės pamažu išstumia vietines 
senąsias. Tokias veisles svarbu išsaugoti, nes gyvūnų genetiniai 
ištekliai yra nacionalinis turtas.  Tai pasaulinės žemės ūkio ir vi
sos biologinės įvairovės dalis.

saUgomos senosios lietUvos 
ūkinių gyvūnų veislės

III modulis

ĮDOMŪS 
FAKTAI

• Žemaitukai yra seniausias gyvasis tautinis mūsų palikimas.• Manoma, kad iki devyniolikto amžiaus mūsų šalyje buvo veisiamos beveik vien vietinės kiaulės.

1.
UŽDUOTIS

Lietuvos juodgalvė avis ↑

Li
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os
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ie
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ki
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lė
 ↑

Lietuvos vietinis ožys ↑

Stambusis 
žemaitukas ↑

Trakėnas ↓

Ši
ur

kš
či

av
iln

ė 
av

is 
↓

Vištinė žąsis ↑

Lietuvos skalikas ↓

PAMATyk
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Ar kada susimąstei, kas rūpinasi gyvūnų gerove, jų šėrimu, gyvulininkystės produktų gamyba? Su šių 
specialybių žmonėmis ūkininkai bendrauja, konsultuojasi, o dideli ūkiai be tokių specialistų apskritai 
negalėtų gyvuoti. Žmogus, kuris rūpinasi gyvūnų veisimu, jų mityba ir laikymo sąlygomis, atlieka veisli
ninkystės darbą, vadinamas gyvulininkystės specialistu. Žemės ūkis Lietuvoje plečiasi. Gyvulininkystė 
yra viena svarbiausių žemės ūkio šakų. 

gyvUlininkystės 
sPeCialistų rengimas

III modulis

Mūsų šaliai įstojus į Europos Sąjungą, vis daugiau kuriasi tvarių, 
ekologinių ir biodinaminių ūkių, kurie skatina darną tarp žmogaus 
veiklos ir gamtos. Papildomas finansavimas ūkininkams suteikia ga
limybę modernizuoti ūkius, keisti gyvūnų šėrimo ir laikymo tech
nologijas. Šiuolaikiniuose dideliuose ūkiuose nepamatysi žmogaus, 
kuris rankomis melžtų karvę, nes vis dažniau naudojami melžimo 
robotai. Ūkiuose netgi pritaikyta 3D formato vaizdo technologija, 
kuri padeda stebėti gyvūnų sveikatos ir fizinę būklę. Tvartams va
lyti, kuriuose laikomi gyvūnai, taip pat naudojami robotai. Norėda
mi prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir sumažinti poveikį klimatui, 
ūkininkai vis dažniau įsirengia vėjo jėgaines ar saulės baterijas. Tai 
yra gamtai palankūs elektros gamybos būdai, kurie padeda stabdyti 
klimato kaitą ir prisideda prie rūšių išsaugojimo. Esant tokiai pa
žangai, žemės ūkyje reikalingi aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės 
specialistai, kuriuos ruošia įvairios profesinės mokyklos, kolegijos, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija.

Ar žinai, į ką kreipiasi ūkininkas, kai gyvūnai suserga ir jiems reikia pagalbos? Į veterinarijos gydytoją. 
Mus gydo gydytojai, o gyvūnus – veterinarijos gydytojai. Norint tapti šios srities specialistu, reikia stu
dijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje. Apie specialistus, kurie dirba 
žemės ūkyje, galima kalbėti labai daug, yra įvairiausių žemės ūkio specialybių. Norėdami įgyti šios srities 
specialybę, galite studijuoti žemės ūkio mokyklose.

• Savais žodžiais apibū-
dink gyvulininkystės srity-
je dirbančius specialistus. 
Kokie jie?

1.
UŽDUOTIS

• Parašyk, kokiose 
mokymo įstaigose gali 
įgyti žemės ūkio srities 
išsilavinimą.2.

UŽDUOTIS
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Dauguma moksleivių, būsimų studentų, besirenkančių, ką ir kur studijuoti, dažniausiai sau užduoda klau
simą, ką galės dirbti įgiję vieną ar kitą specialybę. Šiandien apie tai dar negalvoji, bet žinok – kuo anksčiau 
suprasi, kas tau patinka ir ką norėtum studijuoti, tuo bus lengviau apsispręsti ateityje. 
Paskutinė šios knygelės tema padės susipažinti su darbo galimybėmis gyvulininkystės srityje. Praėjusioje 
temoje kalbėjome apie gyvulininkystės ir veterinarijos gydytojo specialybes. Ar bent įsivaizduoji, ką gali 
dirbti šias specialybes įgiję žmonės? Galimybių tikrai daug. Lietuvoje žemės ūkis plečiasi, ūkiai sparčiai 
modernizuojami, keičiasi gyvūnų šėrimo ir laikymo sąlygos, atsiranda daug naujovių ir vis daugiau rei
kia aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistų. Gyvulininkystės srities studijas baigęs absolventas 
galės dirbti Žemės ūkio ministerijoje, savivaldybėje, įmonėse, kuriose gaminami ir perdirbami mėsos ir 
pieno produktai, prekiaujančiose ūkiui skirtais įrenginiais, pašarų gamybos ir prekybos įmonėse, gyvuli
ninkystės ūkiuose, konsultavimo įmonėse, taip pat galės sukurti savo gyvulininkystės ūkį ir jame dirbti. 

Mechanizatorius

Vairuotojas

Felčeris

Mašinistas

Teisėjas

Šokėjas

Paštininkas Selekcininkas

Melžimo įrangos 
operatorius

Kombainininkas

Traktorininkas

Stalius

KulinarasGyvulininkystės specialistas

Redaktorius

Mokytojas

Laikrodininkas

Veterinarijos gydytojas

Kirpėjas

Mokslininkas

Rašytojas

Policininkas

Ūkininkas Pardavėjas

Dviratininkas

Valtininkas

Odontologas

darBo galimyBės III modulis

• Apibrauk specialy-
bes, kurių specialis-
tai dirba ūkyje.1.

UŽDUOTIS

O jeigu norėsi mokytis visą gy
venimą, gali tapti gyvulininkys
tės srities mokslininku. Plačios 
darbo galimybės atsiveria ir 
absolventams, sėkmingai bai
gusiems veterinarinės medici
nos studijų programą bei įgi
jusiems veterinarijos gydytojo 
specialybę: jie gali dirbti vete
rinarijos gydytojais dideliuose 
ūkiuose, žemės ūkio bendro
vėse, smulkių gyvūnų kliniko
se, valstybinėse įstaigose.
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ekologinis ir Biodinaminis 
ūkininkavimas

III modulis

Ekologišką produkciją visi giria ir vertina, todėl didėja ir jos paklausa. Ekologiniuose ūkiuose rūpinamasi 
aplinka ir gyvūnų gerove. Šie ūkiai negali būti kuriami šalia autostradų, gamyklų ir kitų taršių objektų. 
Juose nuolat tikrinamas dirvožemis, kuris yra svarbiausias maitintojas kiekviename ekologiniame ūkyje. 
Ekologinius ūkius privalo sertifikuoti atsakingos įstaigos (Lietuvoje tai atlieka viešoji įstaiga „Ekoagros“) 
ir tik tada jie gali vadintis ekologiniais. Dažnai ekologiniuose ūkiuose auginama tik viena ūkinių gyvūnų 
rūšis. Tuomet sakoma, kad tai yra ekologinis galvijininkystės ūkis, ekologinis paukštininkystės ūkis, eko
loginis kiaulininkystės ūkis ir pan. 

MAISTAS

ORGANINėS
TRąŠOS

PAŠARAI

BIODINAMINIS ŪKIS:
viskas paimama iš to paties ūkio 

ir į tą patį ūkį grąžinama.
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Senovėje visas ūkis iš esmės buvo biodinaminis. Kiekvie
na kaime gyvenanti šeima turėjo vieną ar porą karvių, 
ark lį, keletą avių ir kiaulių, pulkelį vištų, ančių, žąsų, triu
šių. Gyvuliams reikalingą pašarą (šieną, grūdus) šeima 
užsiaugindavo pati, o visos atliekos (mėšlas, augalinės 
ir virtuvės atliekos) buvo panaudojamos kaip trąša. Šiuo 
metu toks ūkininkavimo būdas sugrįžta, bet, daugėjant 
mokslo žinių apie dirvožemio kokybę, ūkinių gyvūnų ir 
sodo bei daržo augalų poreikius, dabartinis biodinami
nis ūkininkavimas yra kur kas modernesnis ir lengvesnis. 
Senovėje kaimo žmonės labai sunkiai dirbo, kad galėtų 
prasimaitinti, o dabar biodinaminių ūkių ūkininkai tiesiog 
mėgaujasi gyvenimu gamtos apsuptyje, ramybe, lėtu 
tempu, nes šiuolaikinės technologijos ir mokslo pasieki
mai labai palengvina žemės ūkio darbus. Biodinaminiuo
se ūkiuose nėra tokių sunkių darbų kaip ravėjimas – jį 
pakeičia mulčiavimas. Mulču padengtoje vietoje neauga 
piktžolės, o žemė neišdžiūsta (reikia rečiau laistyti). 

Viską, ko savo sode ir darže žmogus nesu
vartoja, atiduodama gyvuliams, todėl biodi
naminiame ūkyje niekas neišmetama. Tokia
me ūkyje gyvuliai gyvena laisvai, turi daug 
erdvės, bendrauja vienas su kitu. Jų mėšlas 
kompostuojamas ir kaip trąša grąžinamas į 
laukus, sodus ir daržus. Maistas, pašarai, or
ganinės trąšos yra imamos iš to paties ūkio 
ir vėl į tą patį ūkį grąžinamos. Visa energija 
ir maisto medžiagos čia keliauja ratu, niekas 
neprapuola veltui.

ŽODyNAS

Mulčas – tai nušienauta 

žolė, lapai, žievė, šiau

dai, kuriais užberiama 

žemė daržuose ir so

duose aplink pasodintus 

augalus.

Biodinaminiame ūkyje yra labai svarbi augalų įvairovė.
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PaPildomos UždUotysIII modulis

• Jeigu ateityje būtum ūkininkas, kokią gyvulininkystės 
šaką pasirinktum? O gal keletą jų?

1.
UŽDUOTIS

• Aprašyk, koks 
būtų tavo tvarus 
ūkis? Kas tau būtų 
svarbiausia ūkinin-
kaujant?2.

UŽDUOTIS
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