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Pilkasis kiškis

• kiškis lotyniškai: Lepus europaeus

• dar vadinamas zuikiu

• žinduolis



Lietuvoje dvi kiškių rūšys

• Baltieji (Lepus timidus)

• Pilkieji (Lepus europaeus)



Išvaizda
• Tai ilgomis ausimis, pilkai rusva ar juosva viršutine

kūno puse, ruda krūtine ir kojomis, baltu pilvu.

• Uodega trumpa, viršutinė pusė juoda, apatinė balta.

• Ausų viršūnėlės juodos.

• Pirštai laisvi, plaukuoti, su aštriais nagais.

• Plaukai tankūs, švelnūs, žiemą labai gausu

vilnaplaukių. 

• Apsisaugoti nuo priešų kiškiui padeda slepiamoji

kailio spalva. 

• Suaugęs kiškis rudenį sveria vidutiniškai 4520g, 

jauniklis – 3820g.



Buveinė
• Gyvena derlinguose laukuose, vengia drėgnų, pelkėtų

dirvų.

• Girių gilumos nemėgsta, tačiau dažnas miško

pakraščiuose, upių slėniuose, apaugusiuose medžiais ir

krūmais. Neretas ir miestų parkuose ar soduose.

• Didesnę metų dalį kiškiai gyvena pavieniui. 

• Maitinasi vakarais ir rytais, žiemą – net ir naktimis.

• Per parą įsiruošia 2-3 gulyklas. Gulykla - nedidelė

duobutė, kurią prasikasa priekinėmis kojomis. 

Arimuose duobutė būna tokio gylio, kad joje telpa

prigludęs prie žemės kiškis.



Maistas

• Pavasarį ir vasarą ėda daugiau

ankštinių ir varpinių augalų, rudenį ir

žiemą, kol nėra sniego,- dobilų sėklų, 

žiemkenčių želmenų. Sniego dangai

pasiekus 15-20 cm ir apledėjus, kiškiai

graužia medelių žievę, šakeles, jaunus

medelius.



Kiškio pėdsakas



Amžius

• Vidutinis kiškio amžius - 1,5 m. 

• Kauno zoologijos sode kiškiai gyvena

apie 10 metų.

• Medžioklės plotuose kartais pasitaiko

3-5 metų kiškių, daugiausia patelių. 

• Nemažai kiškių žūva pirmaisiais

gyvenimo metais.



Priešai

• Kiškių kiekis nepastovus. Daug jų žūva dėl
nepalankių oro sąlygų,

• Nukenčia nuo laukinių plėšriųjų žvėrių bei
paukščių, valkataujančių kačių ir šunų.

• Pavojingi, ypač jaunikliams, yra net 
juodvarniai ir kovai, varnos, gandrai ir kiti.

• Vis daugiau kiškių žūva keliuose ir
mechanizuotų lauko darbų metu.



Įdomūs faktai 

• Kiškis turi stiprias kojas ir didelę širdį. 
Nedidelę atkarpą gali bėgti 80 km/h 
(22 m/s) greičiu.

• Gali pašokti apie 2 metrus į viršų.

• Teritoriją apžiūri atsistodamas ant 
užpakalinių kojų.

• Maitina visus sutiktus kiškių 
jauniklius, neišskirdami savųjų.



Dėkui už dėmėsį


