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Didžiausias ir stipriausias Lietuvos gyvūnas 
STUMBRAS

Tiek Europos, tiek ir Lietuvos stambiausias sausumoje gyvenantis laukinis 
žvėris yra Stumbras. Patinų svoris gali siekti iki tonos (1000kg).



Ypač masyvūs patinai. Stumbro liemuo trumpas, priekinė dalis su aukšta 
ketera. Didelė, sunki, panarinta galva. Akys nedidelės. Ausys trumpos, 
plačios, panašios į karvės, tik labiau plaukuotos. Snukio galas plikas.



STUMBRAS  - DYKARAGINIS ŽINDUOLIS

GYVENA: 14–20 metų laisvėje, 19–26 metai nelaisvėje.
PAPLITIMAS: Europos miškai. Daugiausia pamiškėse, žiemą daugiau miškuose, vasarą 

atvirose vietose.
MINTA: minta lapais, jaunomis šakelėmis, žieve, žole.

Yra du stumbrų porūšiai: lyguminis ir kaukazinis.
Artimas Amerikos bizonui.



Stumbras įrašytas  į Raudonąją knygą

• STATUSAS TARPTAUTINĖJE 
RAUDONOJOJE 
KNYGOJE pažeidžiami. 

• STATUSAS LIETUVOS 
RAUDONOJOJE KNYGOJE atkurta.

• 1919 metų Lenkijoje buvo nušautas 
paskutinis laisvėje gyvenęs lygumų 
stumbras. 

• Zoologijos sodų ir privačių kolekcijų 
dėka, ši rūšis atkurta ir vėl gyvena 
laisvėje.

• Į Lietuvą stumbrai vėl buvo atvežti 1969 
metais , o 1973 metais pirmieji
penki Lietuvoje atsivesti stumbrai
išleisti į laisvę.



Bandoje - matriarchatas. Vadovauja suagusi stumbrė. Dažniausiai 
stumbrė su jaunikliu. Stumbrai nesudaro griežtai apibrėžtų bandų, 
nesaugo savo teritorijos, todėl gali lengvai pereiti iš vienos bandos 

į kitą.



ELGSENA

• Stumbrai geri plaukikai. Jie nors ir atrodo labai grėsmingai,

• bet nėra agresyvūs.

• Iš prigimties stumbras yra santūrus, atsargus žvėris, labai myli savo 
stumbriukus, yra ištikimas patelei, o ji- iki mirties jam.

• Stumbras - žolėdis gyvūnas, aktyviai keičiantis kraštovaizdį pagal save. Jo 
dėka klesti daugybė kitų gyvūnų ir organizmų.

• Praktiškai neturintis natūralių priešų, tačiau tai baikštus gyvūnas. Stumbrui 
gamta nedavė žvitrių akių, todėl gerai įžiūrėti besiartinantį gyvį stumbrai 
išgali tik už apytiksliai poros šimtų metrų. Kažką įtartino pamačiusi 
stumbrų banda sužiūra, išsirikiuoja puslankiu, kad užstotų savo kūnais 
jauniklius, ir tokiu savo elgesiu nesupratingam prašalaičiui gali kelti baimę. 
Atrodo, kad šie stambūs žvėrys tuoj puls. Tačiau stumbrai taip elgiasi tol, 
kol gerai įžiūri besiartinantįjį, ir jei tai žmogus – bėga. Atstumas, kuris 
leidžia stumbrams gerai įžiūrėti besiartinantįjį tik 200 - 300 metrų.



Žmonių simpatijų dėka stumbras išrinktas į didįjį Europos 
gyvūnų penketą (European Big 5).



Ačiū už dėmesį!


