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Kaip kurmiai gyvena?
Vasarą jų urveliai yra pačiame paviršiuje, o kai gamta

pradeda ruoštis žiemai ir žemės paviršius sušąla,

kurmiai persikelia į giliai, bent 50-80 centimetrų gylyje,

esančius urvelius. 

Žiemą jų kurmiarausiai iškyla retai, toli vienas nuo kito,

į juos žemės išstumiamos iš giliai, tad reikia daug

energijos ir triūso.



Kurmiai beveik visą gyvenimą praleidžia po žeme, kasdami tunelius. 

Vėsiame požemyje jam reikia labai daug maisto, žvėriukas juda ir juda.

Kasdien jie nukeliauja bent 1 kilometrą jau esamais urvais, juos valydami ir rinkdami 

į juos patekusius sliekus, lervas, vabalus.



Ar kurmiai žiemą miega?

Kadangi žiemą, nepaisant 
šiltų kailinių, kurmiai 
priversti gyventi giliau, 
susidarė klaidingas 
stereotipas, kad jie miega.   
Jei lauką ar sodą dengia 
pakankamas sniego 
sluoksnis, tada žmogus 
tiesiog nemato, kaip 
gyvūnas daro naujus 
judesius. 



Kaip kurmiai ruošiasi žiemai?

Žiemą kurmiai išgyvena labai sunkius laikus. 
Norėdamas išgyventi atšiauriomis sąlygomis, jie
kruopščiai ruošiasi žiemai, apmąsto, kokias atsargas 
skirti šaltajam laikotarpiui ir sutelkia visus išteklius.



Rudenį jie į savo duobes tempia sausą samaną

ir lapiją, nes ši medžiaga pasižymi geromis

šilumos izoliacijos savybėmis. 



Šerkšnas šiems gyvūnams nėra labai baisus, nes

motina gamta apdovanojo juos šiltu ir tankiu kailiu, 

apsaugančiu juos nuo šalčio po žeme.

Tačiau ypač šaltais metais ne visi žiemojantys

kurmiai sugeba išgyventi iki pavasario.



Kuo kurmiai minta žiemą?

Kurmiai žiemai kaupia maisto atsargas. Jie minta 
gyvūniniu maistu. Sliekai sudaro 79 % raciono, vabalai -
14 %, apie 3 % - dvisparniai, 2 % - plėviasparniai, o 
likusią dalį – dėlės, moliuskai, vorai, šimtakojai, drugiai.
Neišgyventų ir kurmio sutikta pelė. Be to, šie plėšrūnai 
neniekina ir graužikų lavonų. 



Kadangi giliai po žeme sunku rasti pakankamai

maisto, kurmiai gali iškilti į paviršių. Kartais žiemą

jie juda po sniegu, palei patį dirvos paviršių per 

lapiją, ieškodami vabzdžių, kirminų, sraigių, mažų

lervų. 



Pats baisiausias kurmio priešas yra alkis. Rezervų

trūkumas yra pagrindinė šių žinduolių žūties žiemą

priežastis. Be maisto suaugęs kurmis gali išgyventi 

tik iki 18–19 valandų. 



Kurmiai moka sugautiems sliekams įkąsti taip, kad jie 

užmiega. Taip sumanūs kurmiai žiemą turi gyvų konservų. Jie 

nukramto kirmino galvą, o užpakalinė dalis lieka jos 

tuneliuose. Kartais atsargoms laikyti gali būti naudojamos 

atskiros patalpos.



TYRIMAI
Atlikę tyrimus, mokslininkai atidžiai išnagrinėjo kurmių

požiūrį ruošiantis žiemoti. Buvo rasta daugiau nei penki šimtai 

įžuvintų kirminų, kurie buvo rasti kurmio lizde ar tuneliuose. 

Žinoma, to nepakaks, kad gyvūnas maitintųsi visą žiemą, 

tačiau tai kurį laiką labai palengvins jo gyvenimą šaltu oru, nes 

žiemą sunku rasti maisto.



IŠVADOS

Kadangi gyvūno motorinis aktyvumas žiemą vis tiek yra 

mažesnis nei vasarą, jauniklių maitinti nebūtina, o lytinio 

aktyvumo nėra, išleidžiama mažiau energijos, o tai reiškia, kad 

maisto poreikis sumažėja.



IŠVADOS

Žinoma, paruoštos maisto atsargos leidžia jam žiemą šiek tiek 

daugiau pailsėti ir mažiau valgyti, tačiau tai nereiškia, kad jis 

sustabdys savo medžioklę. 

Natūralu, kad gyvūno žiemos miegas yra ilgesnis nei kitais 

metų laikais, tačiau vis tiek alkio jausmas verčia kasti naujas 

perėjas ir ieškoti maisto.



Informacijos šaltiniai

◼ http://old.skrastas.lt/?data=2014-11-

06&rub_raj=1140535305&id=1414690349&pried=2014-10-31

◼ https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/selemonas-paltanavicius-kas-

nemiega-diena-ir-nakti-ziema-ir-vasara-56-711807

◼ http://www.amvmt.lt/index.php/gyvunai/zinduoliai/kurmis

◼ https://lt.imadeself.com/osy/spit-li-krot-zimoj.html

◼ https://lt.imadeself.com/sredstva/nory-krotov.html
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


