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PROJEKTINIS DARBAS

Kaip žiemoja
pelės

Darbo vadovė:
Biologijos mokytoja
Rasa Vaišvilienė

Darbo tikslas
ir uždaviniai:
• Tikslas – Susipažinti su Lietuvoje
gyvenančių pelių įvairove, gyvenimo būdu,
prisitaikymu išgyventi žiemos metu.
• Uždaviniai – Ieškoti informacijos apie
pelinius graužikus knygose, internete.

• Ekskursijos metu ieškoti pelinių graužikų
potencialių žiemojimo vietų artimoje
aplinkoje.
• Pasidomėti, kokią įtaką šių gyvūnų
išgyvenimui lemia gamtos pokyčiai.

Problemos apžvalga
• Graužikai nors ir mielos išvaizdos gyvūnėliai nuo seno nemėgstami žmonių.
Dėl pridaromos žalos ant pelių ir žiurkių pyksta kaimo žmonės. O atėjus
šalčiams šiurpą kelia pelės pasirodžiusios miestų daugiabučių namų
viršutiniuose aukštuose. Atsivertus internetą ir įvedus – kaip žiemoja pelės,
pirmiausiai pasirodė straipsniai, kaip kovoti su šiais gyvūnėliais. Pelėms
naikinti gali tekti išsikviesti net specialius graužikų naikintojus, kurių
paslaugos nėra pigios. Tad dažniausiai kaip kaime, taip ir mieste pelės
gaudomos spąstais, užtaisomos neprašytiems įnamiams landos. Taip ir
vargstama, kol pavasaris ateina ir pelės pačios iš namų išeina. Tačiau kantriai
dirbant radome įdomios informacijos apie šių gyvūnų pasiruošimą ir
gyvenimą žiemos metui natūralioje gamtoje. O pavarčiusios pėdsekystės
užrašus, prisiminėme ankstesnės žiemos stebėjimus, kuriuos pakartojome tuo
pačiu maršrutu šį rudenį.

Peliniai

• Tai pati didžiausia rūšių
skaičiumi žinduolių šeima,
kurioje yra apie 650 rūšių,
priklauso 4 pošeimiams ir 140
genčių. Lietuvoje registruotos 4
gentys, 8 rūšys. Lietuvoje
paplitusios rūšys priklauso pelių
Murinae pošeimiui.
• Pelės paplitusios visuose
žemynuose, išskyrus
šiauriausias sritis. Kai kurios
rūšys kosmopolitai, žmogaus
įnamiai. Gyvena urveliuose,
įvairiuose plyšiuose po
akmenimis, pūvančiais rąstais,
kelmais ir kt. Veiklios įvairiu
paros laiku. Žiemą neužmiega.

• Lietuvos peliniai:
• Naminė pelė (Mus musculus)
• Dirvinė pelė (Apodemus
agrarius)

• Geltonkaklė pelė (Apodemus
flavicollis)
• Miškinė pelė (Apodemus
sylvaticus)

• Mažoji miškinė pelė
(Apodemus uralensis)
• Pelė mažylė (Micromys
minutus)
• Pilkoji žiurkė (Rattus
norvegicus)
• Juodoji žiurkė (Rattus rattus

Tyrimo metodai:
• Saulėtą spalio 20 išsiruošėme į
trumpą ekskursiją po mokyklos
teritoriją, pasiėmėme užrašus ir
pieštuką, kad visada galėtume
užsirašyti, ką pamatysime, kai
kuriuos objektus fotografavome.
• Peržiūrėjome praeitos žiemos
užrašus, ir nuotraukas, kuriuose
ekskursijos mokyklos teritorijoje
metu užfiksavome pelių pėdsakus
sniege ir maitinimosi žymes bei
urvelį.
• Ieškojome informacijose knygose ir
internete.

Naminė pelė (Mus musculus)
• Naminė pelė (Mus musculus) – pelinių
(Muridae) šeimos graužikas. Kūnas 7-8 cm
ilgio, svoris 14-32 g. Kailiukas pilkšvas, švelnus.
Snukutis smailus. Užlenktos į priekį ausys
siekia akis. Uodega beveik tokio pat ilgio kaip
kūnas.
• Žiemą gyvena trobesiuose, vasarą aptinkama
laukuose net už 1-2 km nuo gyvenviečių.
Trobesiuose minta žmogaus maisto
produktais, gamtoje – grūdais, augalų
sėklomis. Apgraužia baldus, knygas,
drabužius. Įkyrus įnamis, todėl naikinamas
nuodais ar gaudomas spąstais.
• Pavasarį dalis populiacijos migruoja į laukus.
Nukeliauja iki 300-500 m nuo pastatų. Galima
aptikti kultūrinėse ganyklose, pasėlių
laukuose.

Dirvinė pelė (Apodemus agrarius) –
• pelinių (Muridae) šeimos graužikas.
Šiek tiek didesnė už naminę pelę.
Kailiukas šviesus, beveik smėlio
spalvos, išilgai nugaros eina
tamsus, beveik juodas 2 mm pločio
ruoželis. Uodega sudaro apie 70
proc. kūno ilgio.
• Lietuvoje dažna. Gyvena javų
laukuose, paupiuose, grioviuose.
Kasa nesudėtingus urvelius.
Žiemoja dažnai šiaudų kūgiuose,
sandėliuose ir kitose patalpose.

Geltonkaklė pelė (Apodemus flavicollis) –
• Lietuvoje dažna. Gausesnė lapuočių ir
mišriuose miškuose, krūmais
apaugusiuose paupiuose. Gyvena
giliuose (iki 1,5 m) urvuose, po kelmais,
medžių šaknimis, kartais uoksuose,
paukščių inkiluose. Gerai laipioja
medžiais, sienomis. Jos minta daugiausia
įvairiomis stambiomis sėklomis,
uogomis, taip pat vabzdžiais, paukščių
kiaušiniais ir jaunikliais. Jos rudenį
kaupia maisto atsargas žiemai,
dažniausiai – ąžuolų giles, rečiau –
lazdynų riešutus, liepų riešutėlius, uosių
sėklas.

Paprastasis pelėnas (Microtus arvalis)
• Pelėnai – rudieji, vandeniniai, o
gausiausiai paplitę paprastieji –
kaupia maisto atsargas. Susiradę
tinkamą vietą žiemoti, dirba
išsijuosę: kulia javus, smulkina
šiaudus, o grūdus tempia į savo
sandėlius. Tokiuose sandėliuose
gali būti pritempta iki kelių
kilogramų įvairiausių nuo žmonių
nugvelbtų gėrybių.

Tyrimo rezultatai
• Žiemojimui pelės rausia ne tik
urvelius, bet įsikuria paliktose
šieno kupetose, lapų , šakų
krūvose. Taip pat įsikuria
nesandariuose tvartuose, ar
ūkiniuose pastatuose.
Drąsiausios pelytės prasprunka į
žmonių namus. Pelkėse
gyvenantys graužikai urvelių
nekasa. Jie suka lizdus žolių
kupstuose krūmuose. Dauguma
urveliuose kaupia atsargas.

Spalio 20 išsiruošėme į
trumpą ekskursiją po
mokyklos teritoriją
• Apžiūrėjome vietą(pievelė už
mokyklos stadiono).Čia žiemą
buvome radę laukinių pelių
maitinimosi žymes ir pėdsakus
sniege. Manome, kad ir šiemet
pelytės čia galės įsikurti. Gausiai
sėklų pribrandinusi dvimetė
nakviša, erškėčių krūmas,
gudobelės raudonuoja nuo
uogų, nukirptos gervuogės
sukrautos į krūvelę, o ji prikritusi
lapų.

Žiemą stebėjome pelių
maitinimosi žymes ir
pėdsakus sniege
• Radome urvelį, kuris
buvo po šakų krūva,
padengta sniego. Sniege
daug pėdsakų takelių,
kurie vedė prie žolių
stiebų, sniege matėsi
pribirusių nakvišų, kiečių
sėklų. Ne visas peliukai
sugraužė ir pasėjo.

Geltonkaklė pelė gyveno kaštono kamiene palei šaknis įrengtame urvelyje.
Vieną dieną, pastebėjome, kad urvelis iškapstytas, o prie kito kaštono urvelio
šeimininkė. Tokia liūdna šio stebėjimo baigtis 

Išvados:
• Kaip pelės žiemoja, priklauso nuo aplinkos sąlygų ir šalia esančių objektų.
Per visą šiltąjį laikotarpį graužikai dažniausiai gyvena lauke. Žiema yra
sunkus laikotarpis šiems gyvūnams. Po žeme – urvelyje, kaip dideliame bute,
pelės turi miegamąjį ir kelias sandėliavimo patalpas. Norėdamos įrengti būstą,
iškasa urvelius maždaug 1 m gylyje, o žiemą nusileidžia net iki 3 m gylį.
• Jei pelių yra per daug arba oro sąlygos staiga keičiasi, ima spausti šaltis,
iškrinta daug sniego ar lietaus, tada jos apsigyvena soduose, daržuose,
sandėliukuose ar kitose patalpose. O tai nelabai džiugina žmones. Įdomu, o ką
pelytės galvoja, kai į jų gyvenamąją teritoriją atsikrausto žmonės... O mes
jiems norėtume pasidomėti apie šių gyvūnų darbštumą(įsirengiant būstą,
kaupiant atsargas žiemai), gal tada šie pūkuoti padarėliai pasidarytų visai
mieli.

Literatūros sąrašas:
• http://www.amvmt.lt/index.php/gyvunai/zinduoliai/peliniai-grauzikai
• https://lt.wikipedia.org/wiki/Peliniai
• https://www.manonamai.lt/lt/namui-butui/g-51376-grauzikai-jau-ruosiasi-ziemai-pats-metas-imtis-veiksmu
• Tries nykštukai, Klausimai ir atsakymai apie gamtą, Vilnius, 2015
• Pollock S. Gyvūnų pasaulis, Talinas, 1993
• R. Kazlauskas, D. Kazlauskienė. Lietuvos gamta. Vilnius, 1997.
• J. Prūsaitė, Lietuvos fauna. Žinduoliai. Mokslas, 1988.

