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5Įvadas

Lietuvoje retų ir nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų apsau-
ga visada buvo didžiausias institucijų, specialistų ir visuomenės 
rūpestis. 1959 m. balandžio 22 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba priėmė Gamtos apsaugos įstatymą, kuriuo buvo įteisin-
tos galimybės reguliuoti gamtos išteklių naudojimą, atstatymą 
bei gausinimą ir visų, tiek eksploatuojamų, tiek neeksploatuoja-
mų, gamtos turtų apsaugą. Šis įstatymas buvo progresyvi realios 
gamtos apsaugos pradžia, leidusi steigti saugomas teritorijas, 
sudaryti saugomų rūšių sąrašus, medžius, akmenis ir šaltinius, 
kitus geologinius darinius skelbti gamtos paminklais, reglamen-
tuoti augalijos ir gyvūnijos naudojimą. 1961 metais buvo suda-
rytas saugomų augalų sąrašas, kuriame išvardytos 177 rūšys, 
o 1976 m. Ministrų Tarybos nutarimu išleista Lietuvos raudonoji 
knyga. Pirmojoje Raudonojoje knygoje buvo įrašyta 30 nykstančių 
augalų ir 42 gyvūnų rūšys. 1992 m. išleistoje Raudonojoje knygo-
je (antrajame leidime) buvo 210 gyvūnų, 210 augalų bei 81 grybų 
ir kerpių rūšis, 2007 m. išleistoje trečiojoje Raudonojoje knygoje 
šis sąrašas tapo dar didesnis – 253 gyvūnų, 339 augalų bei 175 
grybų ir kerpių rūšys. Tik antrojoje ir trečiojoje Raudonosiose kny-
gose rūšys suskirstytos pagal kategorijas (nuo 0 iki 5).

Raudonosios knygos kategorijos atspindi rūšies statusą, 
retumą, potencialias biologines ir ekologines savybes. Prisky-
rimas prie kategorijos – objektyvus visos turimos informacijos 
apibendrinimas; kintant rūšies būklei, jos priskyrimas prie vienos 
ar kitos kategorijos gali taip pat keistis. Kai kurios rūšys, įrašytos 
į 1 (E) kategoriją (į ją įrašomos nykstančios rūšys, kurios yra 
ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant spe-
cialias apsaugos priemones), yra labai jautrios, jų populiacijos 
yra mažos arba fragmentuotos, išskaidytos, todėl jas išgelbėti ir 
apsaugoti gali tik aktyvios priemonės.

Didelį poslinkį šių rūšių apsaugai davė 1997 m. priimtas 
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir 



6 bendrijų įstatymas, kuris įteisino naują rečiausių rūšių statuso 
kategoriją – ypač saugomas rūšis. Joms apsaugoti nustatyta 
tvarka privalėjo būti rengiami rūšių apsaugos projektai, be to, 
teritorijos, skirtos šių rūšių gyvūnams, augalams bei grybams 
apsaugoti, buvo prilyginamos rezervatinėms arba jose turėjo 
būti taikomas rezervatinis režimas.

2010 m. priimtoje Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų įstatymo redakcijoje šis sąrašas vadinamas 
Griežtai saugomomis rūšimis, ir apibrėžiama, kad gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšis, jautri gamtinės aplinkos pokyčiams ir trikdy-
mui, iš Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašo išskirta kaip griežtai saugoma ir (arba) įrašyta į Eu-
ropos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reika-
linga griežta apsauga, sąrašą. Įstatyme taip pat reglamentuota 
šių rūšių, jų radaviečių ir augaviečių apsauga.

Kadangi daugelis į Griežtai saugomų rūšių sąrašą įrašytų au-
galų, grybų ir gyvūnų randama miškuose, dirbamos žemės plotuo-
se ar jų radaviečių apsauga gali turėti įtakos žemės savininkams, 
valdytojams ar naudotojams bei kitiems suinteresuotiems asme-
nims, sukurta sistema, kaip turi būti rengiami griežtai saugomos 
rūšies radavietės ar augavietės apsaugos reglamentai.

Šis leidinys skirtas visiems gamtininkams, tačiau visų pir-
ma – žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams. Jiems 
svarbu žinoti, kas auga ar gyvena jų valdomuose žemės plotuo-
se, kokie ūkininkavimo apribojimai gali būti taikomi ir kaip taiko-
mos rūšių apsaugai būtinos kompensavimo priemonės.

Leidinį ruošė mokslininkų, geriausiai žinančių griežtai sau-
gomų rūšių apsaugos reikalavimus, kolektyvas.

Radaviečių žymėjimas žemėlapiuose:
 – išnykę
 – seniau rūšis buvo aptinkama, šiuo metu nežinoma
 – esanti radavietė
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mažoji nehalenija
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)

Rūšis labai reta visoje Europo-
je, įrašyta į IUCN raudonuosius są-
rašus, kategorija Near Threatened, 
į Lietuvos Respublikos saugomų 
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių są-
rašą, kuriame priskiriama prie 3 
(R) kategorijos, įtraukta į Lietuvos 
Respublikos griežtai saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. 
Išnykusi Belgijoje, Liuksemburge, 
Nyderlanduose, Rumunijoje, Slo-
vakijoje, Šveicarijoje, manoma, 
kad išnykusi Italijoje ir Švedijoje.

Mažiausia žirgelių rūšis. Išskės-
tų sparnų ilgis 24–26 mm, kūno ilgis 22–24 mm. Kūnas šviesiai 
metališkai žalias, krūtinės šonai ir pilvelio galas švelniai mels-
vi. Pterostigma pilka. Suaugėliai laikosi labai žemai tarp žolių, 
kartais perskrisdami trumpus atstumus nuo vieno lapo ant kito. 
Vystosi tarpinėse pelkėse ir žemapelkėse, kur auga laibosios 
viksvos (Carex lasiocarpa Ehrh.), svyruoklinės viksvos (Carex 
limosa L.). Buveinė paprastai būna apsemta 10–20 cm vandens 

Povilo Ivinskio nuotr.
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sluoksniu. Suaugėliai stebimi 
nuo vidurio gegužės iki rugpjū-
čio vidurio. Gausiausiai stebimi 
birželio mėn.

Gausiausia mažosios neha-
lenijos populiacija yra Švenčio-
nių rajone prie Purvyno ežero.

Izoliuotos populiacijos žino-
mos Centrinėje Europoje, Šiaurės Europoje, Sibire iki Japoni-
jos.

Nyksta dėl besikeičiančių ar nykstančių buveinių sausinimo 
bei augalinės dangos sukcesijos, ypač įsigalint samanoms (Sp
hagnum sp.), nustelbiančioms tipingus rūšies buveinės augalus. 
Dėl to kinta buveinės trofiškumas. Žinomos buveinės yra labai 
izoliuotos ir negausios individų.

Rūšies apsaugai labai svarbu palaikyti esamą vandens re-
žimą, išsaugant vandeniu apsemtą buveinę, riboti ūkinę veiklą 
(spanguoliavimas) bei šalinti krūmus išsaugant atvirus buveinių 
plotus. Vokietijos patirtis rodo, kad mažosios nehalenijos popu-
liacija  sėkmingai gali būti atkurta buvusiuose durpynuose, regu-
liuojant vandens gylį (10–20 cm) bei sudarant plitimo koridorius 
tarp buveinių.

Povilo Ivinskio nuotr.
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Niūriaspalvis auksavabalis
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

Europoje saugoma rūšis, 
įrašyta į Europos Sąjungos 
Buveinių direktyvos II ir IV prie-
dus, į Europos laukinės gamtos 
ir gamtinės aplinkos apsaugos 
konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą, IUCN raudo-
nuosius sąrašus, kategorija 
Near Threatened, į Lietuvos 
Respublikos saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą, 
kuriame priskiriama prie 2 (V) 
kategorijos, įtraukta į Lietuvos 
Respublikos griežtai saugomų 
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 
sąrašą.

Kūno ilgis 28–32 mm, kūno 
masė apie 2 g. Kūnas tamsiai 
juodas, rudas, metališkai bliz-
gantis, plikas. Priešnugarėlė 
siauresnė už antsparnius. Pa-
tinų priešnugarėlė su ryškia 
įduba. Antsparniai tamsiai rudi, 
žaliai metališkai blizgantys, 
plokšti, retai taškuoti su dviem 
vagelėmis, pečių gumburėliai 
ryškūs. Antsparnių pečiai iškilūs, grublėti, galva ištįsusi, akių sri-
tyje su dviem ryškiais gumburėliais, antenos alkūniškos, suda-
rytos iš 10 narelių, buoželė trinarė.

Lerva yra balsva, stora, „C“ raidės formos, gali siekti 80 mm 
ilgį ir 12 g masę. Lervos išoriškai nesiskiria nuo Protaecia mar
morata, dažnai randamas toje pat buveinėje. Pagrindinis skir-
tumas – paskutiniojo sternito forma. Niūraspalvio auksavabalio 

Povilo Ivinskio nuotr.
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sternito galas beveik apvalus, skritulio formos, Protaecia mar
morata sternito šonai su dviem įlinkiais. Kokonas apie 30 mm il-
gio, susuktas iš medžio trūnėsių. Išorėje beveik lygus. Protaecia 
marmorata kokonai apie 20 mm ilgio, aiškiai skiriasi savo forma 
bei išorėje dažnai būna gausiai aplipę ekskrementais. Kokono 
paviršius nelygus.

Patelės deda apie 40 kiaušinėlių į dreves, esančias iki 8 m 
aukščio kamienuose. Lervos vystosi trūnijančioje senų, drevėtų 
ąžuolų, drebulių, klevų, liepų medienoje. Išsiritusios lervos vys-
tosi apie 3–4 metus. Suaugusios lervos ilgis 7,5 cm. Lerva virsta 
lėliuke pavasarį kietame kokone. Iš kokono suaugėlis pasirodo 
birželio–rugpjūčio mėn. Vabalai gali būti stebimi ant medžių ka-
mienų ar drevėse. Visoje Europoje žinomi vos keli atvejai, kai 
suaugėliai buvo rasti ant augalų žiedų. Suaugę vabalai maitinasi 
medžių sultimis. Suaugėliai įprastai vengia ryškios šviesos. Ša-
lyje žinomi tik trys atvejai, kada suaugėliai atskrido į šviesos šal-
tinį. Dienos metu jie taip pat slepiasi plyšiuose ar ropinėja lapų 

Niūriaspalvio auksavabalio lervų ekskrementai (viršuje kairėje), kokonas (viršuje dešinėje) ir lerva (apačioje). 

Romo Ferencos nuotr.

Povilo Ivinskio nuotr. Povilo Ivinskio nuotr.
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šešėlyje. Dažniausiai pastebimi patinai, kurie laikosi saulėtoje 
drevės pusėje, viduje prie jos krašto.

Keletas generacijų gyvena tame pat medyje iki 200 metų, kol 
medis nugriūva ar tampa netinkamas vystytis. Buveinei tapus netin-
kamai, niūraspalviai auksavabaliai apsigyvena kitame tinkamame 
medyje. Medžio storis nėra labai svarbus. Gyvybingos populiacijos 
rastos ąžuoluose, kurių storis buvo 40–100 cm, dažniausiai randa-
mi atsitiktinai apžiūrint medžių dreves. Kai kurios niūraspalvių auk-
savabalių metapopuliacijos buvo aptiktos nupjovus jų apgyventus 
medžius. Nuo apgyventos buveinės (medžio) suaugėliai, remiantis 
švedų atliktais radiometriniais ir pakartotinio sugavimo tyrimais, nu-
tolsta iki 60 m, o maksimalus nuotolis nuo veisimosi vietos – 180 m. 
Naujausi duomenys rodo, kad mažiausias vidutinis atstumas 400 
m, o patelės nuo veisimosi vietos gali nutolti iki 780 m.

Niūraspalvis auksavabalis yra tarp rūšių, kuriai pavojus išnykti 
yra realus. Dėl intensyvaus miškų kirtimo ir ūkininkavimo dauge-
lyje Europos šalių niūraspalvio auksavabalio populiacijos ženkliai 
sumažėjo per pastaruosius kelis dešimtmečius, o kai kuriose ša-
lyse jų populiacijos yra kritinėje padėtyje. Natūralių buveinių su-
ardymas plečiantis agrokraštovaizdžiui bei kelių infrastruktūrai iš-
skaido populiacijas. Tinkamų niūraspalviui auksavabaliui buveinių 
Lietuvoje taip pat ženkliai mažėja. Intensyvus brandžių ąžuolynų 
kirtimas ženkliai sumažina tinkamų buveinių kiekį.

Svarbiausia niūraspalvio auksavabalio apgyventų drevėtų 
medžių savybė – jie pažeisti grybų.

Pagrindinės rūšies retumo priežastys – didelė buveinių at-
skirtis, kai vieną buveinę nuo kitos skiria kelios dešimtys ar net 
šimtai kilometrų. Pati svarbiausia priežastis – senų drevėtų me-
džių sunaikinimas.

Niūraspalvio auksavabalio apsaugai reikia suregistruoti ir 
pažymėti senus drevėtus medžius ir informuoti apie tai miško 
ar žemės savininkus, mechaniškai išsaugoti vabalų apgyventus 
medžius, įrengiant atramas, šalinti pomiškį, sudarantį šešėlius 
drevėtiems medžiams. Iš nuvirtusių medžių drevių lervas, koko-
nus būtina perkelti į kitus tinkamus medžius. Šį darbą gali atlikti 
specialistai, apmokyti miškų, parkų darbininkai ar moksleiviai.
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šiaurinis auksinukas
Lycaena helle D. & S.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Sąjungos Buvei-
nių direktyvos II ir IV priedus, IUCN raudonuosius sąrašus, ka-
tegorija Endangered, į Europos dieninių drugių raudonąją knygą 
(VU), į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) kategorijos, įtraukta į 
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą.

Išskėsti sparnai 25–
28 mm. Patinų sparnai 
mėlynai violetiniai, me-
talinio blizgesio su juo-
domis, rausvai gelsvo-
mis dėmėmis, užpaka-
linio sparno pakraštys 
su rausva juosta. Pate-

Šiaurinio auksinuko buveinė su mitybiniu augalu gyvatšake. P. Ivinskio nuotr.

P. Ivinskio nuotr.
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lės priekinis sparnas su ryškiomis, gelsvai 
rausvomis dėmėmis. Sparnų apačia abiejų 
lyčių vienoda. Priekinis sparnas plytinės 
spalvos su juodomis dėmėmis, apriboto-
mis baltai, ir pakraštine juodų taškų eile, iš 
sparno vidinės pusės apribota plačia, balta 
juosta.

Baltus su giliomis duobučių eilėmis 
kiaušinėlius patelės deda apatinėje pa-
prastosios gyvatšakės (Bistorta major) lapų 
pusėje. Vikšras suplokštėjęs, žalios spalvos, su tamsia nugaros 
linija ir šviesiai žaliais brūkšneliais šonuose. Pradžioje skele-
tuoja lapo apatinę pusę, vėliau išgraužia ovalias angas. Lėliukė 
šviesiai pilka, ruda. Lietuvoje daugiausia vieną kartą skraido ge-
gužės mėn., tik kartą registruota antrą kartą – liepos mėn.

Gyvena šiaurinėje Europoje 
dalyje, lokaliai siaura juosta iki 
Pirėnų, išilgai Azijos šaltųjų ra-
jonų, Kinijoje.

Didžiausios rūšiai grėsmės: 
melioracija, intensyvus buvei-
nių naudojimas bei užaugimas 
krūmais, medžiais, pavasariniai 
gaisrai.

Buveinės būklė palaikoma saikingai ganant (vienas stambus 
galvijas – 1 ha pievos), kas antri metai mozaikiškai šienaujant, 
pageidautina liepos pradžioje. Nupjauta žolė turi būti išvežama. 
Svarbu saugoti nuo pavasarinių gaisrų bei užaugimo krūmais 
juos šalinant rudens ir žiemos mėnesiais, bet paliekant nedi-
delius gojelius, sudarančius užuovėją buveinėje. Labai svarbu 
stabdyti nendrių plitimą į buveinę (Rudaminos upės slėnyje tai 
viena didžiausių grėsmių) nupjaunant pradėjusias augti nendres 
vasaros pradžioje ir antrą kartą antroje vasaros pusėje.

♀
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Kraujalakinis melsvys
Phengaris teleius (Bergsträsser 1779) (Maculinea teleius (Bergstr.)

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Sąjungos Bu-
veinių direktyvos II ir IV priedus, į Europos laukinės gamtos ir 
gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) 
II priedą, IUCN raudonuosius sąrašus, kategorija Lower Risk/
Near Threatened, į Europos dieninių drugių raudonąją knygą 
(VU), į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 3 (R) kategorijos, įtraukta 
į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir gry-
bų rūšių sąrašą.

Nedideli drugiai, kurių sparnų ilgis 13–20 mm. Drugių lytinis 
dimorfizmas ryškus – patino sparnų viršus nešvariai mėlynas, 
sparno išoriniai kraštai juodai rudi, su ryškia diskaline dėme ir 
neryškiai persišviečiančiomis sparno apatinės dalies dėmėmis. 
Patelės sparnų viršaus pamatinė dalis mėlyna, o priekinis ir iš-
orinis kraštai su plačia, juodai ruda juosta. Apatinė sparnų pusė 
abiejų lyčių vienoda – pilkai ruda su ryškiu raštu ir sparno vidu-
ryje būdinga tamsių taškų eile su baltais apvadais.

Kraujalakiniam melsviui tinkamos buveinės iš esmės sutam-
pa su mitybinio augalo – vaistinės kraujalakės (Sanguisorba 

Povilo Ivinskio nuotr.
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officinalis) – augavietėmis. Kraujalakinis 
melsvys gyvena drėgnose žemapelkinė-
se pievose, paupiuose, prie melioracijos 
kanalų, pamiškėse – natūraliose, pusiau 
natūraliose, drėgnose ir mezofilinėse vidu-
tinio trofiškumo mezofitų pievose, mezotro-
finėse šienaujamose ganyklose, rūšių tur-
tingose lygumų užliejamose šienaujamose 
ganyklose ir pievose, laikinai pašlapusiose 
ir šlapiose pievose, drėgnose ir šlapiose 
eutrofinėse ir mezotrofinėse pievose, neseniai apleistose šie-
naujamose pievose, drėgnose ir šlapiose oligotrofinėse pievose, 
melveninėse pievose ir artimose bendrijose, drėgnuose bried-
gaurynuose ir vikšrių žolynuose, retmiškių ganyklose.

Gyventi tinka tik tos pievos ar atviri plotai, kur auga vaistinė 
kraujalakė bei yra Myrmica genties skruzdžių skruzdėlynų, kurie 
dažnai yra lemiamas faktorius tinkamose buveinėse.

Drugiai skraido liepos mėnesį iki rugpjūčio vidurio. Suaugėliai 
birželio–liepos mėnesiais minta įvairių buveinėje augančių augalų 
(Sanguisorba officinalis, Vicia cracca ir kt.) žiedų nektaru.

Patelė kiaušinėlius deda po vieną į mitybinių augalų – vaistinių 
kraujalakių – žiedynus. Jauni vikšrai maitinasi žiedų galvutėmis iki 
trečio ūgio, tada nukrinta ant žemės ir laukia, kol juos suras skruz-
dės (Myrmica scabrinodis Nyl., M. rubra (L.), M. ruginodis Nyl.). 
Vikšrai išskiria chemines medžiagas, priviliojančias skruzdes bei 
apsaugančias nuo skruzdžių užpuolimo. Skruzdės nuneša vikš-

Kraujalakinio melsvio vikšras ir lėliukė skruzdėlyne

Povilo Ivinskio nuotr. Povilo Ivinskio nuotr.
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rus į skruzdėlyną, kur jie maitina-
si skruzdžių lervomis. Pavasarį, 
pasiekę apie 15 mm ilgį, virsta 
lėliukėmis, po 2–3 savaičių iš lė-
liukės išsirita suaugęs drugys.

Kraujalakinis melsvys papli-
tęs Europoje (nuo Prancūzijos) 
ir Azijoje (iki Japonijos). Lietuvo-
je paplitęs Šiaurės vakarų, Vakarų ir Vidurio rajonuose. Lietuvos 
populiaciją sudaro daug mažų fragmentų išlikusiose tinkamose 
buveinėse. Dauguma tinkamų buveinių susitelkusios vidutinių ir 
mažesnių upių slėniuose Vidurio Lietuvoje ir Žemaitijoje. Dėl in-
tensyvaus aplinkos sukultūrinimo melsvių buveinės aptinkamos 
palei melioracijos griovius, ištiesintų upelių vagas, nes natūralių 
pievų beveik nelikę.

Pagrindinės grėsmės – buveinių užaugimas, apleistų pievų 
apželdinimas mišku, per dažnas ar per retas šienavimas, melio-
racija, intensyvus pievų nuganymas, intensyvi žemdirbystė.

Kraujalakinio melsvio apsaugai svarbiausia išsaugoti nepa-
kitusias buveines, mozaikiškai šienaujant kas antri metai tuos 
pačius buveinės plotus vasaros pabaigoje (ne anksčiau rugpjū-
čio vidurio), ekstensyviai ganyti (vienas stambus galvijas – 1 ha 
buveinės), saugoti nuo pavasarinių gaisrų. Kraujalakinio melsvio 
buveinėse nesodinti miško ir nevykdyti sausinimo darbų. Krau-
jalakinio melsvio radavietėse ir jų kaimynystėje būtina 15–25 m 
apsauginė juosta aplinkui melioracijos kanalus, upelius.
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Pelkinis satyras
Oeneis jutta Hubner, 1806

Rūšis įrašyta į Europos 
dieninių drugių raudonąją 
knygą (LR (NT) – Lower Risk 
(Near Threatened)), į Lietu-
vos Respublikos saugomų 
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 
sąrašą, kuriame priskiriama 
prie 3 (R) kategorijos, įtraukta 
į Lietuvos Respublikos griež-
tai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Išskėstų sparnų ilgis 46–50 mm. Sparnų viršus tamsiai rudas 
su neryškia gelsva pakraščio juosta, kurio-
je matomos juodos dėmės – priekiniame 
sparne paprastai trys, užpakaliniame dvi. 
Kartais dėmės labai mažos arba jų išvis 
nėra. Drugių lytinis dimorfizmas ryškus. Pa-
tino priekinis sparnas nuo pamato iki vidurio 
su plačia, juoda, androkoninių žvynų juos-
ta. Priekinių sparnų apačios raštas toks pat 
kaip ir viršaus, tik kiek šviesesnis, apatinio 

Tipinga pelkinio satyro buveinė. P. Ivinskio nuotr.

P. Ivinskio nuotr.

♀
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sparno apačia pilka, marmuro spalvos, plati vidurio juosta tam-
sesnė už likusią sparno dalį.

Drugiai skraido gegužės mėn. Kiaušinėlius po vieną ar kelis 
deda ant švylių (Eriophorum spp.). Išsiritę vikšrai minta dieną. 
Vikšrai vystosi dvejus metus.

Vikšrai žiemoja du kartus: jauno vikšro stadijoje ir antrą kar-
tą – suaugusio. Lėliuke virsta paklotėje. Išsiritę drugiai lėtai skrai-
do pelkėje ieškodami gailių, vaivorų ir kitų augalų nektaro. Drugiai 
laikosi pušų retmiškiuose, stebimi skraidantys ar tupintys ant pušų 
kamienų. Atvirų vietų vengia. Patinėliai pasirenka teritorijas, ku-
rias charakteringu skrydžiu kontroliuoja ieškodami patelių.

Holarktinė rūšis paplitusi 
Šiaurės Amerikoje (Aliaskoje, 
Kanadoje, šiaurinėje JAV daly-
je), Urale, Šiaurės Kazachstane, 
Sibire iki Aliaskos, Tolimuosiuo-
se Rytuose, Šiaurės Mongolijo-
je, Šiaurės rytų Kinijoje, Šiaurės 
Korėjoje, Rytų ir Šiaurės Euro-
pos aukštapelkėse ir tundroje. Pietinė paplitimo riba driekiasi per 
Lenkiją ir Baltarusiją. Lietuvoje pelkinis satyras randamas įvairaus 
dydžio aukštapelkėse, daugiausia pietrytinėje šalies dalyje.

Pagrindinės pelkiniui satyrui ir jo buveinėms išlikti kylančios 
grėsmės yra didelė buveinių izoliacija, ūkininkavimas, dėl ko kei-
čiasi vandens režimas (jos sausėja) ir aukštapelkės nyksta. Aukš-
tapelkių sausėjimas viena pagrindinių grėsmių, dėl ko jos užauga 
mišku. Pušų įsigalėjimas aukštapelkėse rodo, kad hidrologinis re-
žimas yra pažeistas. Gausiausiai pelkinių satyrų gyvenamose vie-
tose būtina atlikti gamtotvarkos darbus. Darbų metu rekomenduo-
jama sureguliuoti hidrologinį režimą, panaikinti nusausinamuosius 
kanalus, atlikti užaugusių aukštapelkių medynų šviesinimo darbus 
(2 kvadratiniuose metruose paliekant tik po vieną pušį), taip pat 
labai svarbu apsaugoti  nuo pavasarinių gaisrų.

Pelkinio satyro apsaugai svarbu surinkti daugiau duomenų 
apie rūšies biologiją ir ekologiją ir istorinėse buveinėse atkurti 
išnykusias populiacijas įvežant ir paleidžiant drugius iš dar gau-
siai randamų buveinių.
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ežerinė rainė
Eupallasella percnurus Pall.

Rūšis nuo 2007 m. yra įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą, 
statusas – 4 (I) kategorija. Ežerinė rainė – karpinių (Cyprinidae) 
šeimos trumpaamžė (gyvena iki 6 metų), smulki žuvis, užau-
ganti iki 13 cm. Burna nedidelė, galinė. Kūnas išmargintas smul-
kiomis juodomis ar rudomis dėmėmis. Abi lytis galima atskirti 
pagal pilvinių pelekų ilgį. Patinų palenkti pilviniai pelekai pasie-
kia žuvies analinę angą, o patelių jie yra trumpesni. Taip pat 
patelės turi didesnę ir platesnę galvą, lyginant su to paties ilgio 
individais. Gyvena priedugniniame vandens telkinio sluoksnyje. 
Žiemą užsirausia giliai į dumblą ir įminga. Nejautri vandenyje 
ištirpusio deguonies koncentracijos ir vandens temperatūros 
svyravimams vasaros ir žiemos metu. Minta smulkiais molius-
kais, vabzdžių lervomis, kirmėlėmis, taip pat kitų žuvų ikrais. 
Per pirmus metus užauga 26–49 mm, antrais metais pasiekia 
37–68 mm, trečiais metais – 50–82 mm kūno ilgį. Literatūro-
je nurodoma, kad Lenkijos vandenyse maksimalus ilgis siekė 
13,5 cm, tačiau Sibiro vandens telkiniuose pasiekia net 18,5 cm 
ilgį ir 100 g svorį.  Subręsta 2 metų, kai užauga iki 4–6 cm ilgio 

Vytauto Kesmino nuotr.
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ir 3,5 g svorio. Lietuvoje pagautų žuvų ilgis buvo 59–77 mm, 
svoris – 2–5 g. Neršia gegužės–birželio mėn., kai vandens tem-
peratūra 9–11 °C. Neršia porcijomis (3–4 kartus), vislumas pri-
klauso nuo amžiaus: (1+3+ m.) 1,2–2,5 tūkst. ikrelių, (4+–6+ m.) 
5,8–12,8 tūkst. ikrelių. Ikrai lipnūs, vystosi vandens augalijoje 
10–15 parų. Kai lervučių ilgis pasiekia 15 mm, dar prieš trynio 
maišelio rezorbciją jos pradeda maitintis planktoniniais vėžiagy-
viais. Jaunikliai laikosi sekliose vietose tarp augalų, 20–80 in-
dividų būreliais. Ežerinės rainės gali gyventi vienos arba kartu 
su paprastaisiais karosais (Carassius carassius) ir (arba) lynais 
(Tinca tinca). Lietuvos ežerėlyje su ežerinėmis rainėmis gyvena 
ir sidabriniai karosai (Carassius auratus gibelio).

Ežerinei rainei būdingas didelis morfologinis kintamumas, to-
dėl anksčiau buvo išskiriami 7 porūšiai. Paplitusios labai plačiai, 
tačiau arealas nevientisas: Eurazijoje – nuo Vidurio Europos 
vakaruose iki Japonijos rytuose; Oderio ežeruose, Vyslos, Dnie-
pro baseinuose, Volgos baseine (Okos ir Kamos baseinuose bei 
vidurio Volgos baseine); Arkties regione (Šiaurinės Dvinos ir Ko-
lymos upių baseinuose), taip pat Ramiojo vandenyno baseine 
(nuo Amūro upės baseine nuo Korėjos ir Japonijos). Paplitusi 
mažuose sekliuose ežeruose arba didelių ežerų izoliuotose įlan-
kose, dirbtiniuose tvenkiniuose, pelkėse, gausiai užaugusiose 
vandens augalija, dumblėtuose, durpėtuose ar molėtu gruntu 
pasižyminčiuose vandens telkiniuose.

Lietuvoje rūšis pirmą kartą rasta 2006 m pietinėje dalyje – 
Alytaus raj., Nemunaičio sen., Poteronių km., distrofiniame 
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Bevardyje ežeriuke. Bevardis 
ežeriukas yra šalia kelio Aly-
tus–Merkinė (apie 2–3 km nuo 
Alytaus). Radavietė nėra sau-
gomoje teritorijoje, yra žemės 
ūkio naudmenose, nuosavybė 
privati. Radavietės būklė bloga. 
Ežerėlyje keičiasi vandens lygis, 
prieš kelis metus buvo labai nusekęs, vanduo išliko tik atitekan-
čiame kanale. Be to, prieš porą metų į ežeriuką vietiniai gyvento-
jai įleido lydekų, kurios galėjo visai sunaikinti rainių populiaciją.

Kita radavietė rasta 2009 m, taip pat pietų Lietuvoje – Laz-
dijų raj., Seirijų sen., Graužų km, aukštapelkė (N 54°16.579; 
E 23° 44. 891). Radavietėje esančių individų skaičius didelis, 
populiacija gyvybinga, populiacijos būklė gera. Tyrimai atlikti 
2010 08 12 , kurių metu per 2 val. buvo sugautos 38 ežerinės 
rainės.

Lenkijoje pastaruoju metu populiacijos sparčiai nyksta dėl 
žmogaus veiklos, pirmiausia mažų, seklių ir užaugusių ežerė-
lių sausinimo ar kitokio jų naikinimo. Tai pastebėta ir Bevardyje 
ežerėlyje pasikeitus ekologinėms sąlygoms (vandens lygiui) ir 
įleidus lydekų, rainių populiacija galėjo būti visai sunaikinta. Sie-
kiant išsaugoti esamas rainių populiacijas būtina užtikrinti pa-
lankią radavietės apsaugos būklę. Draudžiama veisti plėšriąsias 
ir kitų rūšių žuvis. Sugautos ežerinės rainės turi būti paleidžia-
mos.
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skersnukis
Chondrostoma nasus L.

Roberto Staponkaus nuotr.

Rūšis nuo 2000 m. yra įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą, 
statusas – 3 (R) kategorija, taip pat įrašyta į Berno konvencijos 
III priedą. Skersnukių žvejyba yra draudžiama, visi sugauti indi-
vidai turi būti paleisti atgal į vandens telkinį.

Skersnukis yra karpinių žuvų šeimos žuvis. Tai upinė, prie-
dugninė žuvis, mėgstanti smėlingą ir akmenuotą dugną. Laiko-
si upių vidurupiuose, žiemoja duobėse, telkiasi į tuntus. Įdomu 
pažymėti tai, kad skirtinguose savo vystymosi etapuose tuntai 
sudaryti iš skirtingo dydžio individų, kurie gyvena skirtingose bu-
veinėse. Skersnukiai vengia stovinčio vandens ir labai stiprios 
srovės. Kūnas verpsto formos, plokščias. Nugara pilka, šonai 
sidabriški. Burna apatinė, apatinis žiomuo sukremzlėjęs, aštrus. 
Uodeginis pelekas ilgas, giliai iškirptas, nugarinis pelekas pil-
kas, krūtininiai, pilviniai pelekai rausvi ir analinis pelekas taip 
pat rausvas. Žvynai vidutinio didumo. Šoninė linija praeina išil-
gai viso kūno, joje yra 52–66 žvynai. Rykliadančiai vienaeiliai iš 
kraštų suspausti, dantų formulė: 6–6, rečiau 6–7. Gyvena iki 12 
metų. Lytiškai subręsta 4–5 m. būdami 20–25 cm kūno ilgio. Iš 
karpinių žuvų šeimos skersnukis neršia vienas pirmųjų – balan-
džio pabaigoje arba gegužės pradžioje, kai vandens temperatūra 
pasiekia +6–10 ºC, akmenuotose ir žvirgždėtose vietose. Pagal 
neršto specifiką skersnukis yra aiškiai priskiriamas prie litofilinių 
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ir reofilinių rūšių. Jo nerštavietės yra upių sraunumose bei intakų 
žemupiuose. Nerštavietėse vandens tėkmė siekia apie 1 m/s, o 
gylis yra dažniausiai nedidelis – apie 20–40 cm. Nerštas totali-
nis, viena banda išneršia per 1–4 dienas, vislumas – 6–44 tūkst. 
ikrelių. Jaunikliai minta planktonu, vėliau bentosu, suaugę indivi-
dai yra stenomonofagai ir minta vien tik perifitonu ir detritu ištisus 
metus. Išaugusius dumblius nuo akmenų ar įkritusių medžių pa-
viršiaus skersnukiai lyg peiliu nupjauna aštria apatine žiomens 
briauna. Skersnukis gali užaugti iki 2,5 kg svorio ir siekti 50 cm 
ilgį, taip nurodoma literatūroje, tačiau mūsų vandenyse jie retai 
viršija 1 kg svorį, dažniausiai būna 700–800 g.

Paplitęs Europoje, nuo vidu-
rio Prancūzijos iki Nevos upės. 
Gyvena srauniose upėse, įte-
kančiose į Šiaurės, Baltijos, Juo-
dosios, Kaspijos jūras. Lietuva – 
šiaurinė jų arealo riba. Mūsų 
vandenyse ši rūšis dabar yra 
ties išnykimo riba, nors anksčiau 
tai buvo pakankamai gausi rūšis. 
Pastoviai buvo aptinkama didesnėse upėse – Nemune, Neryje, 
Šventojoje, Merkyje, Jūroje, Minijoje ir kai kuriose kitose upė-
se. Dar praeito šimtmečio antroje pusėje (1947–1973 m.) žve-
jai verslininkai Nemune, Neryje ir kitose upėse sužvejodavo po 
keletą šimtų kilogramų skersnukių. Nuo 1974 metų skersnukių 
sugaunama vis rečiau. Pastaruoju metu skersnukių sugaunama 
labai retai ir pavieniais individais. Mokslininkai šiuos visus atve-
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jus registruoja: Širvintos upės žemupyje (nerštavietėse) 1983 m. 
gegužės mėn. 19 d. buvo sugauti 2 subrendę skersnukiai; Neries 
upėje aukščiau Turniškių rėvos 1997 m. buvo sugauta labai sena 
skersnukio patelė. Vėliau dar buvo užregistruoti keli atvejai, kai 
buvo sugauti skersnukiai – Dubysoje ir Minijoje. Minijos upėje 
ties Babrungo žiotimis 2003 m. rugpjūčio mėn. 12 d. buvo su-
gautas skersnukio jauniklis. Skersnukių paieškos 2013–2014 m. 
buvo gana intensyvios, mokslininkai ištyrė net 25 potencialias 
skersnukių vietas. Tačiau tyrimo metu 2014 m. buvo sugautas 
tik 1 subrendęs skersnukio individas Šventosios upės žemupy-
je. Daugiau skersnukių Lietuvos upėse nebuvo sugauta, nors 
daugelyje jiems tinkamų ir potencialių upių yra pastoviai vykdo-
mas įvairių žuvų rūšių monitoringas. Kartais skersnukių sugauna 
žvejai mėgėjai, tačiau šie atvejai dažniausiai lieka tinkamai ne-
užregistruoti. Dažnai žvejai mėgėjai klysta identifikuodami rūšį, 
dažniausiai skersnukius sumaišo su žiobriais.

Skersnukių populiacijos mažėjimas siejamas su ekologinių 
sąlygų kaita ir ypač su hidroelektrinių (Kauno HE – 1960 m.) 
ir užtvankų statyba ant didžiųjų Lietuvos upių: Jūros, Minijos, 
Šventosios, Šešupės ir kt. Užtvankos sumažina skersnukių pa-
plitimo arealą, apriboja neršto migracijas ir atskiria nerštavietes 
nuo atsiganymo plotų. Tačiau, matyt, tai nebuvo vienintelė jų 
nykimo priežastis. Be abejo, vandens užterštumo didėjimas tuo 
metu buvo viena iš rimčiausių skersnukių populiacijos sumažė-
jimo priežasčių. Buvo nustatyta, kad prie padidėjusio vandens 
užterštumo padidėja skersnukių mirtingumas embriologiniame 
ir lervutės vystymosi perioduose. Svarbus faktorius yra tarprū-
šinė konkurencija, ypač kai skersnukių populiacija yra kritiškai 
sumažėjusi, o jų neršto tuntai negausūs. Literatūroje nurodoma, 
kad nerštavietėse (per ikrų ir lervučių inkubacinį periodą) dėl 
kitų žuvų rūšių mitybos žūsta daugiau kaip 30 proc. ikrų. Dėl 
šios priežasties negausios skersnukių populiacijos visai neturi 
galimybių atsistatyti. Siekiant atkurti skersnukių populiaciją Lie-
tuvoje, 2014 m. buvo parengtas skersnukių populiacijos atkūri-
mo veiksmų planas, kuriame numatytos įvairios gamtosauginės 
priemonės, tarp jų ir organizuoti jų dirbtinį veisimą.
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Balinis vėžlys
Emys orbicularis L.

Balinis vėžlys yra vėžlių būrio (Chelonii) balinių vėžlių (Emy-
didae) šeimos roplys.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Sąjungos Bu-
veinių direktyvos II ir IV priedus, į Europos laukinės gamtos ir 
gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) 
II priedą, IUCN raudonuosius sąrašus, kategorija Near Threat
ened, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) kategorijos, įtraukta į 
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
sąrašą.

Balinio vėžlio šarvas žemas, ovalus. Karapaksas tamsiai 
rusvos ar žalsvai juosvos spalvos su gelsvais taškeliais ar 
brūkšneliais. Plastrono spalva įvairuoja nuo gelsvos su blan-
kiomis dėmėmis iki juodos. Lietuvoje gyvenančių vėžlių kūno 
spalva tamsi, geltonais taškais išmarginta galva ir kojos, uode-
ga labai ilga, kuri sudaro iki 3/4 
suaugusių vėžlių šarvo ilgio, o 
jaunų individų santykinai dar il-
gesnė. Suaugusių balinių vėžlių 
karapakso ilgis siekia iki 18–25 
cm, kartais net 30 cm. Patelės 
stambesnės už patinus. Patinai 
nuo patelių skiriasi šiek tiek įdu-

Jolantos Rimšaitės nuotr. Jolantos Rimšaitės nuotr.

Balinio vėžlio plastronas
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busiu plastronu, ilgesne ir storesne uodega, taip pat skiriasi akių 
rainelės spalva, patinų ji rausvai ruda, o patelių – geltona.

Lietuvoje natūraliai gyvena tik viena vėžlių rūšis, nuo įveža-
mų kitų vandenyje gyvenančių rūšių skiriasi geltonai taškuoto-
mis kūno dalimis. Raudonskruostis vėžlys (Trachemys scripta 
elegans) viena agresyviausiai plintančių invazinių rūšių, jau pa-
tekusi į natūralias Europos ekosistemas, nuo balinio vėžlio aiš-
kiai skiriasi dryžuota galva ir raudona smilkinio juosta, einančia 
nuo akių, kojos nedėmėtos.

Lietuvoje baliniai vėžliai išgyveno žmogaus veiklos mažai 
paliestuose, pusiau natūraliuose kraštovaizdžiuose, kuriuose 
yra gausu gerai saulės įšildomų stovinčio vandens telkinių, tokių 
kaip kūdros, seklūs ežeriukai, durpingos balos. Labai svarbu, 
kad šalia tinkamų vandens telkinių būtų ir smėlėtas, saulės įšil-
domas, augalija neapžėlęs šlaitas, kuriame vėžliai galėtų už-
rausti savo kiaušinius.

Vėžliams būdingas skirtingas sezoninis aktyvumas, žiemą 
jie praleidžia užsirausę vandens telkinių dumble. Pavasarį, su-
šilus orui, aptirpus ledui, pabunda ir palieka savo žiemavietes. 
Žiemoja ir vasaroja vėžliai dažnai skirtinguose vandens telki-
niuose. Kaip žiemavietes pasirenka gilesnius, gerai aprūpintus 
deguonimi, dažnai šaltiniuotus vandens telkinius, tuo tarpu va-
sarojimo telkiniai – seklesni, gerai saulės įšildomi. Po žiemos 
miego vėžliai daug laiko praleidžia šildydamiesi saulėje, mai-
tinasi. Šildymasis saulėje, ypač pavasarį, gyvybiškai svarbus 
šiems šaltakraujams gyvūnams. Vėžliai labai jautrūs trikdymui 
gyvūnai, pajutę bent menkiausią pavojų jie neria į vandenį, to-
dėl jei būna dažnai trikdomi, ypač pavasarį, gali nepakankamai 
laiko išbūti saulėje, o tai atsiliepia jų gyvybingumui – sumažė-
ja atsparumas ligoms, reprodukcinės galimybės. Pakankamai 
įšilus orams ir vandeniui prasideda vėžlių poravimasis. Gegu-
žės pabaigoje – birželio pradžioje vėžlių patelės patraukia dėti 
kiaušinių. Palikusios vandens telkinius vėžlių patelės gali nuei-
ti net po keletą kilometrų, kol randa kiaušiniams dėti tinkamų 
vietų – pietinės ekspozicijos smėlėtų šlaitų, kitų, gerai saulės 
įšildomų vietų su smėlio, priesmėlio, priemolio dirva. Papras-
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tai kiaušinius deda tose pačiose vietose daugelį metų, kol ten 
išlieka tinkamos sąlygos. Patelės iškasa iki 10 cm gylio pail-
gas duobutes, į kurias sudeda iki 7–12 baltų, pailgų kiaušinių. 
Lizdas su kiaušiniais užkasamas, sutvirtinamas analinių pūslių 
sekretu sudrėkinto smėlio mišiniu, gerai užlyginamas. Kiauši-
niai inkubuojasi apie 3 mėnesius, inkubacijos periodo trukmė 
priklauso nuo oro sąlygų. Išsiritę vėžliukai dažniausiai žiemą 
praleidžia lizduose, kuriuos palieka tik pavasarį. Esant šaltoms 
ir besniegėms žiemoms daug vėžliukų lizduose iššąla. Dažnai 
lizdus išdrasko įvairūs plėšrūnai. Palikę lizdus jaunikliai patrau-
kia į vandens telkinius; jaunikliams išgyventi svarbūs seklūs 
vandens telkiniai su gausia augalija, kur vėžliukai galėtų slėptis 
ir susirasti maisto. Lytiškai subręsta 6–15 metų ar net vėliau, 
išgyvena iki 50 metų ir daugiau.

Balinis vėžlys gyvena Centrinėje ir Pietų Europoje, Azijos 
dalyje iki Turkmėnijos, Irano ir Kazachstano, šiaurės Afrikoje. 
Lietuva yra šiaurinėje rūšies paplitimo riboje. Nors pavienės ra-
davietės žinomos visoje Lietuvos teritorijoje, gausiausiai jų ap-
tinkama pietų Lietuvoje, Lazdijų rajone. Skaičiuojama, kad mūsų 
šalyje gyvena apie 400 individų.

Balinių vėžlių populiacijos 
Lietuvoje yra mažos ir izoliuo-
tos. Pagrindinės grėsmės rūšiai 
yra buveinių trūkumas ir degra-
davimas. Ypač greitai sunyksta 
sausumos buveinės, reikalingos 
kiaušiniams dėti – nešienauja-
mose ir neganomose pievose 
suveša daugiamečiai, aukšti 
žolynai, užauga užsisėjusios pušaitės arba įveisiamas miškas. 
Aukšta žolė, pernykštės žolės liekanos apsunkina vėžlių judėji-
mą, trukdo saulei įšildyti dirvą, tankiai aukštų žolių priaugusios 
pievos pasidaro netinkamos dėti kiaušinius, nes vėžlių patelės 
ieško gerai saulės įšildomų ir reta augmenija, lengvos dirvos 
plotelių. Pušaitės greitai auga, sudaro pavėsį ir netrukus vietoje 
atviros buveinės susiformuoja miškas. Seni vandens telkiniai už-
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pelkėja, nusenka, juose nelieka atviro vandens ploto, pakrantės 
tankiai užauga krūmais, medžiais, taip padidėja šešėlis, vanduo 
nepakankamai įšildomas.

Daug jauniklių žūsta dėl nepalankių klimato sąlygų žiemą 
lizduose, kuriuos išdrasko varniniai paukščiai ir lapės, usūriniai 
šunys, kiauniniai žvėreliai, šernai, taip pat nuo plėšrūnų žūsta 
ir vėžliukai, juos be kitų minėtų plėšrūnų medžioja garniai, gan-
drai. Žvejyba, ypač naudojant bučius, taip pat pražūtinga vėž-
liams, kurie patekę į spąstus negali išsivaduoti ir nuskęsta.

Pagrindinės balinių vėžlių apsaugos priemonės – dėčių ap-
sauga nuo plėšrūnų uždengiant dėtavietes tankiu tinklu; chemi-
nių atraktantų, atbaidančių žvėris, naudojimas; lapių, usūrinių 
šunų, šernų skaičiaus reguliavimas; žiemojimo ir vasarojimo 
vandens telkinių atkūrimas ir naujų tinkamų vandens telkinių 
sukūrimas; tinkamų sąlygų sausumos buveinėse sukūrimas 
iškertant medžius, krūmus, pietinės ekspozicijos šlaituose, 
praretinant sumedėjusią augaliją vandens telkinių pakrantėse, 
taip, kad ji nesudarytų pastovaus šešėlio, atstumiant velėną 
smėlėtuose pietinės ekspozicijos šlaituose. Įrengiant ar atnau-
jinant kūd rą, ji kasama ar gilinama taip, kad vienas krantas būtų 
seklus, nuožulnus, kitas aukštesnis, kad kūdroje susiformuotų 
skirtingų gylių zonos. Tvarkant didesnius,  gilesnius, senus van-
dens telkinius, taip pat svarbu išsaugoti seklesnių ir gilesnių vie-
tų mozaiką, palikti atviro vandens ir vandens augalais užaugusių 
plotų.

Balinių vėžlių gyvenamose teritorijose skatinamas ekstensy-
vus ekologinis ūkininkavimas – šienavimas nuo birželio antros 
pusės, paliekant keletą nenušienautų juostų pievoje, taip pat 
vandens telkinių pakrantėse, prie griovų, pavienių (1 raguotis ar 
arklys 1,5 ha) galvijų, arklių ganymas nuo birželio antros pusės. 
Neigiamą reikšmę turi arimai prie vandens telkinių, kuriuose gy-
vena vėžliai, ūkinių ir gyvenamųjų pastatų statyba, kelių plėtra. 
Didelę reikšmę turi ir švietimas bei informacijos apie rūšį ir jos 
poreikius plėtra, didelę žalą negausioms Lietuvos populiacijoms 
gali daryti ir balinių vėžlių kolekcionavimas, „gelbėjimas“ pai-
mant iš gamtos ir parsinešant namo rastus gamtoje vėžlius.
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Juodakaklis naras
Gavia arctica L.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos Paukš-
čių direktyvos I priedą, Europos Tarybos Europos laukinės gam-
tos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių laukinių gyvūnų 
rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencijos) susitarimo 
dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsau-
gojimo (AEWA) saugomų rūšių sąrašą ir į Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą (nuo 1981 m.), kuria-
me priskiriama prie 1 (E) kategorijos, bei Lietuvos Respublikos 
griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tai stambus vandens paukštis, sveriantis apie 3 kg ir dydžiu 
nenusileidžiantis žąsims. Perėjimo laikotarpiu išvaizda yra su 
niekuo nesupainiojama – į akis krinta pilka galva, juodas kaklo 
priekis, iš visų pusių apribotas juodais ir baltais dryželiais, bei 
juoda nugara su stambių baltų dėmių eilėmis. Patinai nuo pate-
lių išvaizda nesiskiria.

Erni/Shutterstock
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Tipiškas ichtiofagas – maitinasi smulkia žuvimi, kurią sugauna 
nardydamas ir grobį persekiodamas po vandeniu. Puikiai plauko 
ir nardo (gali panerti iki 40 ir daugiau metrų gylio), tačiau sausu-
moje yra labai nerangus – pakilti gali tik nuo vandens paviršiaus.

Lietuvoje peri įvairaus dydžio, švariuose ir žuvinguose eže-
ruose, dažniausiai atokiai miškų apsuptyje. Šiaurės platumose 
įsikuria tundros bei miškatundrės ežeruose. Žiemoja piečiau 
esančiose jūrose, kur gali formuoti gausias sankaupas.

Lizdas – sukrautas iš įvairių augalų bei samanų, dažniausiai 
kraunamas ežerų pakrantėse ar salelėse, kartais ant vandeny-
je esančių kupstų, tačiau visada arti atviro vandens. Gegužės 
mėnesį deda 2 kiaušinius, peri apie mėnesį, o išsiritusiais jauni-
kliais tėvai rūpinasi dar apie du mėnesius.

Rūšis yra plačiai paplitusi vi-
soje Eurazijoje, pietuose siekia 
Kazachstaną ir Amūro upės ba-
seiną. Šiaurėje paplitimas siekia 
Arkties vandenyno pakrantes ir 
salas. Lietuva yra rūšies arealo 
pietvakariniame pakraštyje. Į pi-
etus nuo Lietuvos rūšis Europo-
je perint neaptinkama. Lietuvoje 
reguliariai peri tik Rytų Aukštaitijos miškuose esančiuose ato-
kesniuose ežeruose. Iš viso šalyje peri 8–15 juodakaklių narų 
porų, gausumas iš metų į metus svyruoja tačiau, aiškios gausu-
mo pokyčių tendencijos nėra.

Pagrindinės juodakakliams narams ir jų buveinėms išlikti 
kylančios grėsmės yra trikdymas perėjimo vietose bei plėšrūnų 
poveikis. Dažnai šios dvi grėsmės veikia kartu – trikdomi perin-
tys paukščiai yra priversti pasitraukti nuo lizdo, tuo tarpu lizdus 
išplėšia plėšrūnai. Ežerų, prie kurių intensyviai lankosi žvejai ar 
poilsiautojai, juodakakliai narai vengia. Neretai dėl šios priežas-
ties apleidžiamos daugelį metų egzistavusios perimvietės. Taip 
pat reikia atkreipti dėmesį, kad daug juodakaklių narų žūsta įsi-
painioję statomuosiuose žvejų tinkluose žiemodami jūrose, tarp 
jų ir Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje.
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Pagrindinė priemonė, galinti padėti išsaugoti Lietuvoje perin-
čius juodakaklius narus – žmogaus keliamo trikdymo mažinimas 
žinomose ir potencialiose šios rūšies perimvietėse. Miškų apsup-
tuose ežeruose rytų Lietuvoje, kur ši rūšis pastaraisiais metais 
perėjo ar buvo stebima perėjimo laikotarpiu, būtina griežtai riboti 
žmonių lankymąsi, taip pat plaukiojimą bet kokiomis plaukiojimo 
priemonėmis, mėgėjišką ar verslinę žvejybą, stovyklavimą, per-
ėjimo ir ankstyvu jauniklių auginimo laikotarpiu (gegužės–liepos 
mėnesiais).

Žiemos laikotarpiu tikslinga riboti žvejybą statomaisiais stam-
biaakiais tinklais (akies dydis > 50 mm) žiemojančių juodakaklių 
narų sankaupų vietose. Kadangi žiemavietėse narai susirenka 
iš viso perėjimo arealo, pastaroji priemonė skirta visos juodaka-
klių narų populiacijos papildomam antropogeniniam mirtingumui 
mažinti, o ne vien Lietuvoje perinčių paukščių apsaugai.

Juodakakliams narams potencialiai perėti tinkamuose eže-
ruose (ypač saugomose teritorijose) tikslinga įrengti dirbtines 
lizdavietes – apželdintas plaukiojančias saleles/lizdines plat-
formas. Tokios lizdavietės gali sukurti palankias sąlygas juoda-
kakliams narams ežeruose, kur trūksta natūralių lizdams krauti 
tinkamų vietų, taip pat apsaugoti nuo sausumos plėšrūnų po-
veikio.
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Aythya nyroca Gul.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos Paukš-
čių direktyvos I priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių laukinių 
gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos  (Bonos konvencijos) I 
priedą bei šios konvencijos susitarimo dėl Afrikos ir Eurazijos 
migruojančių vandens paukščių išsaugojimo (AEWA) saugomų 
rūšių sąrašą, taip pat į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų sąrašą (nuo 1989 m.), kuriame priskiriama prie 1 
(E) kategorijos, bei Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Mažiausia iš Lietuvoje aptinkamų nardančiųjų ančių (Ayt
hya) – dydžiu šiek tiek nusileidžia kuoduotajai ančiai. Perėjimo 
laikotarpiu patinas išsiskiria ryškiai kaštoninės spalvos galva, 
kaklu ir krūtine, tamsia (juosva) nugara, baltu pauodegiu bei 
šviesiomis akimis. Patelės apdaras mažiau kontrastingas, gal-
va blankesnės rudos spalvos, akys tamsios. Skrendant abiejų 
lyčių rudas kūno viršus kontrastuoja su ryškiai baltomis plasno-

Wang LiQiang/Shutterstock
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jamosiomis plunksnomis tamsiais galais. Maitinasi tik vandenyje 
nardydama. Pagrindinę raciono dalį sudaro įvairūs vandens au-
galai, tačiau nevengia ir vandens bestuburių.

Perėti pasirenka įvairaus dydžio negilius ežerus su gausia 
vandens augalijos mozaika. Platūs, vientisi viršvandeninės au-
galijos sąžalynai rūšiai mažiau palankūs. Nevengia ir žuvinin-
kystės ūkių tvenkinių. Lietuvoje aptinkamos balandžio–spalio 
mėnesiais. Gegužės mėnesį deda 8–10 (kartais net iki 14) kiau-
šinių, kuriuos peri apie 25 dienas. Jaunikliai pradeda skraidyti 
apie dviejų mėnesių amžiaus.

Rūšis paplitusi Eurazijoje. Europoje peri 12 000–18 000 porų, 
kurių beveik pusė telkiasi Dunojaus deltoje Rumunijoje. Sąlygi-
nai gausios populiacijos aptinkamos Kroatijoje, Azerbaidžane 
ir Turkijoje, kiek mažesnės – Rusijoje, Serbijoje, Vengrijoje ir 
Ukrainoje. Vakarų Europos valstybėse pasitaiko atsitiktinių per-
ėjimo ar žiemojimo atvejų. Rūšis 
gausesnė Azijoje, kur arealas 
driekiasi iki Mongolijos ir Kinijos. 
Lietuva yra rūšies arealo šiauri-
nėje periferijoje. Šiuo metu šaly-
je peri 5–10 rudės porų. Kasmet 
aptinkama perint tik Metelių ir 
Obelijos ežeruose Metelių regi-
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oniniame parke. Pastaraisiais metais perėjimo laikotarpiu taip 
pat buvo stebėta Birvėtos žuvininkystės ūkio tvenkiniuose. Per 
pastaruosius kelis dešimtmečius rudės gausumas Lietuvoje, 
kaip ir daugelyje Europos valstybių, ženkliai sumažėjo, paukš-
čiai nustojo perėti dalyje anksčiau žinotų perimviečių.

Pagrindinės rudėms ir jų buveinėms išlikti kylančios grėsmės 
yra trikdymas (poilsiautojų, žvejų) perėjimo vietose, plėšrūnų 
(kanadinių audinių, lapių, varninių paukščių) poveikis bei ne-
palankūs buveinių pokyčiai – ištisinių viršvandeninės augalijos 
(nendrynų, švendrynų) masyvų suvešėjimas ar net užaugimas 
krūmais. Tiek suaugę paukščiai, tiek jaunikliai gali kartais patekti 
į žvejybos įrankius (statomuosius tinklus, venterius).

Pagrindinės priemonės, galinčios padėti išsaugoti Lietuvo-
je perinčias rudes ar paskatinti įsikurti jas naujose ar jau anks-
čiau apleistose perimvietėse – trikdymo ribojimas bei plėšrūnų 
skaičiaus reguliavimas. Žinomose perimvietėse turi būti riboja-
mas bet koks lankymasis nuo ledo ištirpimo iki rugpjūčio 15 d., 
draudžiama žvejyba statomaisiais tinklaičiais ar gaudyklėmis, 
vandens paukščių medžioklė perėjimo laikotarpiu, plaukiojimas 
motorinėmis transporto priemonėmis. Negali būti keičiamas ir 
hidrologinis režimas.

Sekliuose ežeruose ar žuvininkystės ūkių tvenkiniuose, kur 
pastaraisiais metais perėjimo laikotarpiu buvo stebėtos rudės, 
tačiau perėjimo buveinės yra tikėtinai nepatrauklios dėl per 
mažo viršvandeninės augalijos mozaikiškumo ir ištisinių tokios 
augalijos masyvų suvešėjimo, tikslinga statmenai kranto linijos 
kas 500 m iššienauti 2,5 m pločio koridorius iki atviro vandens 
arba mozaikiškai šienauti pačius augalų (pavyzdžiui, nendrių) 
sąžalynus.
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Juodakrūtis bėgikas
Calidris alpina L.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos Paukš-
čių direktyvos I priedą, Europos Tarybos Europos laukinės gam-
tos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių laukinių gyvūnų 
rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencijos) susitarimo 
dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsau-
gojimo (AEWA) saugomų rūšių sąrašą ir į Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą (nuo 1976 m.), kuria-
me priskiriama prie 1 (E) kategorijos, bei Lietuvos Respublikos 
griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tai nedidelis tilvikas, dydžiu prilygstantis krantiniam tilvikui 
ar varnėnui. Veisimosi apdaro aiškiausias skiriamasis bruožas – 
juodos spalvos dėmė pilvo priekinėje dalyje. Nugaros plunksnos 
juodos su ryškiai rudais pakraščiais, todėl nugara atrodo stam-

Vytauto Jusio nuotr.
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biai dėmėta. Kaklas ir krūtinė išmarginti smulkiomis juodomis 
dėmelėmis, sudarančiomis išilginius dryželius. Snapas vidutinio 
ilgio, tik nežymiai lenktas į apačią. Kaip ir dauguma kitų tilvikų, 
maitinasi įvairiais bestuburiais.

Lietuvoje peri drėgnose ir užliejamose pievose su neaukšta 
žoline augalija, polderiuose, ganyklose, vandens telkinių salose. 
Pavasarį parskrenda balandžio mėnesį, išaugina vieną vadą. 
Balandžio–gegužės mėnesiais deda 3–4 kiaušinius, peri 21–22 
dienas. Dar po 25 dienų jaunikliai tampa savarankiški. Rugsė-
jo–spalio mėnesiais Lietuvos pajūryje galima stebėti intensyvią 
juodakrūčių bėgikų migraciją.

Juodakrūtis bėgikas la-
bai plačiai paplitęs arktiniuose 
Eurazijos ir Šiaurės Amerikos 
regionuose; Europoje taip pat 
paplitęs ir piečiau – negausiai 
peri Baltijos ir Šiaurės jūrų pa-
krantėse. Skirtingos populiaci-
jos pasižymi įvairiomis migraci-
jos strategijomis – nuo nedidelių 
perskridimų iki transatlantinių migracijų. Šiuo metu šalyje peri 
ne daugiau kaip 5–10 juodakrūčių bėgikų porų. Lietuvoje daž-
niausiai rūšis aptinkama perint Nemuno deltoje ir Kuršių marių 
pakrančių užliejamose pievose, pastaraisiais metais perėjimo 
laikotarpiu stebėta Žuvinto ežere bei Kretuono ežero saloje. Per 
pastaruosius kelis dešimtmečius juodakrūčių bėgikų gausumas 
Lietuvoje labai ženkliai sumažėjo, jie pasitraukė iš dalies anks-
čiau žinomų perimviečių. Pasaulinė šios rūšies populiacija taip 
pat mažėja, tačiau vis dar išlieka labai skaitlinga – 4,6–6,5 mln. 
individų.

Pagrindinės grėsmės, kylančios juodakrūčiams bėgikams 
išlikti šalyje, yra susijusios su nepalankiais jų perėjimo buveinių 
pokyčiais bei netinkamu ūkininkavimu jose. Pirmiausia tai žem-
dirbystės intensyvėjimas, pievų ir ganyklų suarimas, intensyvus 
ganymas ir intensyvus bei ankstyvas šienavimas. Kita vertus, 
juodakrūčių bėgikų buveinės degraduoja ir neūkininkaujant – 
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pievoms ar atviroms ežerų saloms apaugant aukštąja žoline 
augalija bei krūmais.

Juodakrūčių bėgikų išsaugojimo priemonės turi būti pirmiau-
sia skirtos jų perimviečių optimaliai būklei palaikyti bei degra-
davusioms buveinėms atkurti potencialiai rūšiai tinkamose teri-
torijose. Žinomose perimvietėse svarbu užtikrinti, kad pievos ir 
ganyklos nebūtų suariamos ar jose nebūtų įveisiamas miškas, 
bei užtikrinti tinkamą hidrologinį režimą. Šienaujamose pievose 
būtina skatinti vėlyvą šienavimą (ne anksčiau kaip liepos 15 d.), 
šienauti nuo lauko vidurio bei šienaujant naudoti baidytuvus. 
Ganyklose ganymas turi būti ne intensyvus (ne daugiau kaip 1 
sąlyginis galvijas hektare) ir pradedamas ne anksčiau kaip bir-
želio 15 dieną.

Nenaudojamose, aukštąja žoline augalija bei krūmais apau-
gančiose buveinėse turi būti iškirsti bei pašalinti krūmai ir mede-
liai (išraunant ir šaknis) bei pradėtas neintensyvus šienavimas 
ar ganymas. Jei neigiamus buveinių pokyčius sąlygojo hidrolo-
ginio režimo pokyčiai (sausinimas), būtina atstatyti drėgnoms 
pievoms palankų hidrologinį režimą. Kaip papildoma priemonė, 
tikslinga esamose perimvietėse reguliuoti plėšrūnų (lapių, man-
gutų, kranklių) skaičių.
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stulgys
Gallinago media Lath.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos Paukš-
čių direktyvos I priedą, Europos Tarybos Europos laukinės gam-
tos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių laukinių gyvūnų 
rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencijos) susitarimo 
dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsau-
gojimo (AEWA) saugomų rūšių sąrašą ir į Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą (nuo 1989 m.), kuria-
me priskiriama prie 1 (E) kategorijos, bei Lietuvos Respublikos 
griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Išvaizda labai panašus į perkūno oželį, už kurį yra šiek tiek 
didesnis. Skrydyje nuo perkūno oželio skiriasi baltais uodegos 
šonais ir margesne kūno apatine dalimi. Snapas šiek tiek trum-
pesnis nei perkūno oželio. Tai naktį aktyvus paukštis.

KOO/Shutterstock
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Lietuvoje peri užpelkėjusiose bei užliejamose upių slėnių 
pievose, polderiuose, žemapelkėse. Į perimvietes sugrįžta ba-
landžio pabaigoje. Poligamas. Patinai susirenka tuokvietėse 
sausesnėse pievų vietose, kur naktimis girdima labai savita ir 
tyli jų giesmė. Dažniausiai deda 4 kiaušinius gegužės–birželio 
mėnesiais. Per metus išaugina vieną vadą.

Paplitęs Europoje bei vakarų Sibire. Perėjimo arealas va-
karuose siekia Norvegiją ir Lenkiją, pietuose – Ukrainą, rytuo-
se – Jenisejaus baseiną, šiaurėje – Barenco ir Baltosios jūrų 
pakrantes. Tolimasis migrantas. Žiemoja Afrikoje, į pietus nuo 
Sahelio.

Lietuvoje perinti stulgių po-
puliacija šiuo metu vertinama 
100–150 giedančių patinų, o per 
pastaruosius kelis dešimtmečius 
užregistruotas tiek šios rūšies 
ženklus gausumo mažėjimas, 
tiek pasitraukimas iš buvusių ži-
nomų perimviečių (tuokviečių). 
Didžioji stulgio populiacijos dalis šalyje telkiasi Nemuno deltoje 
ir aplinkinėse teritorijose Šilutės rajone. Taip pat pastovios, bet 
mažiau skaitlingos tuokvietės išlikusios ir Ignalinos (Svylos upės 
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slėnyje) bei Varėnos (Katros upės slėnyje) rajonuose. Dar bent 
šešiuose šalies rajonuose stulgiai stebėti perėjimo laikotarpiu, 
tačiau jų perėjimas nebuvo nustatytas arba stebėtos tuokvietės 
nėra stabilios.

Veisimosi buveinių degradavimas – užaugimas krūmais ir 
medžiais, atvirų plotų mažėjimas, tai pagrindinės stulgių pe-
rimvietėms kylančios grėsmės. Tokius pokyčius dažniausiai 
nulemia palankios ūkinės veiklos – ekstensyvaus ganymo ir 
šienavimo – nutraukimas. Grėsmę kelia ir hidrologinio režimo 
pokyčiai, ypač vandens lygio žeminimas, dėl ko buveinės sau-
sėja ir spartėja nepalankūs buveinių pokyčiai. Taip pat nepalan-
kus šiai rūšiai ir per daug intensyvus ūkininkavimas – ankstyvas 
šienavimas, chemizacija, intensyvus ganymas. Didelis plėšrūnų 
tankis bei trikdymas taip pat gali daryti neigiamą įtaką perintiems 
paukščiams.

Kaip ir juodakrūčio bėgiko atveju, stulgiui išsaugoti skirtos 
priemonės turi pirmiausia apimti atvirų buveinių palaikymą žino-
mose tuokvietėse, skatinant tokioms buveinėms puoselėti tin-
kamą ūkinę veiklą – vėlyvą šienavimą (ne anksčiau kaip liepos 
15 d.) ar ekstensyvų ganymą (iki 1 sutartinio galvijo į hektarą 
ir ne anksčiau kaip nuo birželio 15 d.), nepaliekant galvijų ga-
nyklose nakčiai. Be to, žinomose ir potencialiose perimvietėse 
pievos ir ganyklos neturi būti suariamos ar užsodinamos mišku. 
Degraduojančiose buveinėse tikslinga šalinti nendres, krūmus ir 
medžius, o nusausintose – atstatyti optimalų hidrologinį režimą.

Teritorijose, kur stebimas didelis plėšrūnų tankis, reikia ma-
žinti lapių, mangutų, varninių paukščių gausumą. Žinomose pe-
rimvietėse perėjimo laikotarpiu taip pat svarbu riboti trikdymą – 
žmonių lankymąsi, ypač su šunimis, pastatant apie tai įspėjan-
čius ženklus.
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Didžioji kuolinga
Numenius arquata L.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos 
Paukščių direktyvos II/B priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių 
laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konven-
cijos) susitarimo dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens 
paukščių išsaugojimo (AEWA) saugomų rūšių sąrašą ir į Lie-
tuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą 
(nuo 1976 m.), kuriame priskiriama prie 2 (V) kategorijos, bei 
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir gry-
bų rūšių sąrašą.

Didžiausias tilvikinis paukštis Lietuvoje ir visoje Europoje, 
dydžiu ženkliai lenkia labai panašią vidutinę kuolingą. Nuo pas-
tarosios skiriasi ir galvos raštu – vidutinės kuolingos viršugalvis 
juostuotas, aiškiai matosi šviesesni antakiai, tuo tarpu didžiosios 
kuolingos galva – tolygiai rusvai marga. Likęs didžiosios kuo-
lingos kūnas taip pat rusvai gelsvai pilkai margas, be jokių iš-
skirtinių požymių. Ryškiausias skiriamasis bruožas – labai ilgas 
žemyn lenktas snapas.

Tipiškos didžiosios kuolingos veisimosi buveinės mūsų ša-
lyje – didelės atviros aukštapelkės. Gali perėti ir mažesnėse 
pelkėse, užmirkusiose pievose, net ganyklose ar dirvonuose. 
Lietuvoje pasirodo jau kovo pabaigoje – balandžio pradžioje. 

Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock
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Monogamas. Dėtyje paprastai būna 4 kiaušiniai. Per metus iš-
augina vieną vadą.

Plačiai paplitusi Eurazijoje rūšis. Vakaruose perėjimo area-
las siekia Prancūziją ir Britų salyną, rytuose – Baikalo ežerą ir 
net šiaurės rytų Kiniją, pietuose siekia pietų Prancūziją, Juodąją 
jūrą ir Balchašo ežerą, šiaurėje – Norvegijos šiaurę, Baltąją jūrą 
ir Obės deltą. Žiemoja Afrikos, pietų Azijos ir pietų Europos jūrų 
pakrantėse.

Lietuvoje perinti didžiosios 
kuolingos populiacija šiuo metu 
vertinama 50–100 porų. Perint 
aptinkama įvairiose Lietuvos pel-
kėse, tačiau visur – negausiai. 
Pastaraisiais dešimtmečiais šios 
rūšies gausumas šalyje ženkliai 
sumažėjo, paukščiai nustojo pe-
rėti dalyje ankstesnių perimviečių. Gausumo mažėjimo tendencija 
stebima ir daugelyje kitų valstybių visame perėjimo areale.

Pagrindinės grėsmės, kylančios šiai rūšiai išlikti, yra perėji-
mo buveinių kaita – pelkių sausėjimas dėl savaiminių ar antro-
pogeninių hidrologinio režimo pokyčių, jų užaugimas nendrėmis 
bei sumedėjusia augalija, derlingų drėgnų pievų suarimas ar per 
daug intensyvus naudojimas. Taip pat paminėtinas ir trikdymas 
veisimosi vietose bei plėšrūnų veikla.

Didžiosios kuolingos apsaugos priemonės pirmiausia turi 
būti skirtos jų perėjimo buveinių palankiai būklei palaikyti ir at-
statyti. Ypatingą dėmesį reikia kreipti optimalaus hidrologinio re-
žimo palaikymui – nevykdyti sausinimo darbų tiek perimvietėse, 
tiek ir gretimose teritorijose, o nusausintose perimvietėse reikia 
atstatyti tinkamą vandens lygį. Užaugančiose anksčiau atvirose 
pelkėse bei drėgnose pievose reikia šalinti čia įsigalinčius su-
medėjusius augalus – krūmus ir medžius, atnaujinti ekstensy-
vų šienavimą (ne anksčiau kaip liepos 15 d.) ir galvijų ganymą 
(iki 1 sutartinio galvijo į hektarą ir ne anksčiau kaip nuo birželio 
15 d.). Žinomose perimvietėse perėjimo laikotarpiu (balandžio–
liepos  mėn.) turi būti ribojamas žmonių lankymasis.
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žalvarnis
Coracias garrulus L.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į 
Europos Bendrijos Paukščių direkty-
vos I priedą, Europos Tarybos Europos 
laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų 
apsaugos konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą ir į Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų są-
rašą (nuo 1989 m.), kuriame priskiria-
ma prie 1 (E) kategorijos, bei Lietuvos 
Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tai bene egzotiškiausias Lietuvos 
paukščių faunos atstovas. Su jokia kita 
paukščių rūšimi Lietuvoje nesupainiojamame apdare vyrauja žy-
dra, žalsva ir ruda spalvos. Skrendant aiškiai matomos juodos 
plasnojamosios plunksnos. Dažnai tupi ant elektros laidų, stulpų 
ar atsikišusių medžių šakų.

Peri brandžių pušynų, rečiau – mišrių miškų pakraščiuose ar 
parkuose. Įsikuria senų medžių uoksuose, drevėse, tinkamo dydžio 
inkiluose, rečiau – pastatų plyšiuose. Perėti pradeda birželio mė-
nesį, jaunikliai lizdus palieka liepos pabaigoje – rugpjūčio mėnesį. 
Jaunikliai dar kelias savaites po to yra globojami tėvų. Maitinasi 
įvairiais vabzdžiais, kartais – smulkiais stuburiniais gyvūnais.

Paplitęs Eurazijoje, nuo Ispanijos vakaruose iki Kinijos rytuose 
ir nuo Estijos ir Sankt Peterburgo apylinkių šiaurėje iki Irano pietuo-
se. Peri ir šiaurės vakarų Afrikoje. Tolimasis migrantas. Žiemoja 
Afrikoje į pietus nuo Sahelio.

Dar prieš 3–4 dešimtmečius 
žalvarnis buvo įprasta rūšis Lie-
tuvoje, ypač rytinėse ir pietinėse 
jos dalyse, jų gausumas šalyje 
buvo vertinamas virš 1000 porų. 
Tačiau po to šios rūšies gausu-

Borislav Borisov/Shutterstock
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mas dramatiškai mažėjo ir šiuo metu visa šalies perinti populia-
cija vertinama tik 10–15 porų. Dauguma jų peri pietų Lietuvoje ir 
tik kelios poros – rytų Lietuvoje.

Tokio drastiško žalvarnių populiacijos nykimo tiek Lietuvoje, 
tiek ir kitose Europos valstybėse priežastys nėra iki galo aiš-
kios, tačiau pagrindinės grėsmės šiai rūšiai siejamos su tinkamų 
perėjimo vietų (senų drevėtų medžių, uoksų) trūkumu, brandžių 
miškų nykimu, žemės ūkyje naudojamos chemijos poveikiu ir 
nepalankiu ūkininkavimu ar buveinių keitimu miškų kaimynystė-
je. Neigiamą įtaką daro ir plėšrūnai, ypač kiaunės.

Bene veiksmingiausia žalvarnių apsaugos priemonė yra 
jiems tinkamų inkilų kėlimas žinomų perimviečių kaimynystė-
je bei potencialiai tinkamose buveinėse, ypač kur žinoma, kad 
ši rūšis perėjo praeityje. Jei gaminamas iš lentų, inkilo dugno 
kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 20–24 cm, inkilo aukštis – 
45 cm, atstumas nuo inkilo dugno iki landos – 34 cm, landos 
skersmuo – 6–6,5 cm (į inkilus su didesne landa lengvai patenka 
kiaunės). Į inkilo dugną būtina įberti apie 10 cm storio medie-
nos drožlių sluoksnį. Inkilai keliami brandžių miškų, pirmiausia 
pušynų, pamiškėse augančiuose senuose medžiuose, 5–10 m 
aukštyje. Apsaugai nuo plėšrūnų, medžio kamieną virš inkilo ir 
po juo reikia apjuosti 1 m pločio plastiko juosta.

Be abejo, inkilų kėlimas turėtų būti papildomas mitybos bu-
veinių gerinimo ar išsaugojimo priemonėmis – esamų ar poten-
cialių perimviečių kaimynystėje turi būti skatinamas ekstensy-
vus galvijų ganymas ir šienavimas, nekeičiama žemės paskirtis, 
pievos ir ganyklos neturi būti suariamos ar užsodinamos mišku. 
Ūkininkavimas miške taip pat turi būti koreguojamas siekiant už-
tikrinti žalvarniams palankias buveines – žinomose perimvietė-
se (200 m spinduliu) nekertami drevėti, uoksiniai medžiai, drau-
džiami plyni kirtimai. Iki 1 km spinduliu apie žinomas perimvietes 
atliekant plynus kirtimus 1 ha plote turi būti paliekama ne mažiau 
kaip 15 sėklinių ir biologinei įvairovei palaikyti skirtų medžių; at-
sodinant miškus neturi būti keičiama medynų sudėtis.

Žinomose perimvietėse perėjimo laikotarpiu taip pat turi 
būti ribojamas žmonių lankymasis ir mažinamas plėšrūnų, ypač 
kiaunių, skaičius.
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meldinė nendrinukė
Acrocephalus paludicola Vicill.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Bendrijos Paukš-
čių direktyvos I priedą, Europos Tarybos Europos laukinės gam-
tos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencijos (Berno konven-
cijos) II priedą, Jungtinių Tautų Migruojančių laukinių gyvūnų 
rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencija) I priedą ir į 
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą 
(nuo 1989 m.), kuriame priskiriama prie 2 (V) kategorijos, bei 
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą.

Ežerinės nendrinukės dydžio ir labai į ją panaši rūšis. Išsiski-
ria šviesia, per viršugalvį einančia juostele bei šviesiomis, išilgi-
nėmis juostelėmis nugaroje.

Itin reikli buveinei rūšis. Peri tiktai atvirose, šlapiose, sezo-
niškai užliejamose viksvinėse pievose bei žemapelkėse, kur taip 
pat vyrauja įvairios viksvos. Lietuvoje pasirodo gegužės mėnesį. 
Per metus išveda dvi vadas. Rūšiai būdinga poligamija.

Itin reta ir riboto paplitimo rūšis. Šiuo metu peri vos keliose 
Europos valstybėse – Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Lietu-
voje. Vengrijoje ir Vokietijoje patikimos informacijos apie per-

Žymanto Morkvėno nuotr.
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ėjimą trūksta, o Latvijoje perint neberegistruojama. Tolimasis 
migrantas. Informacija apie žiemavietes ribota – žinomos žie-
mavietės yra vakarų Afrikoje, piečiau Sacharos.

Šiuo metu Lietuvoje peri iki 
110 meldinių nendrinukių porų. 
Per pastarąjį dešimtmetį šios 
rūšies gausumas šalyje, kaip ir 
visame perėjimo areale, ženkliai 
sumažėjo. Tai rečiausias Euro-
poje žvirblinis paukštis, kuriam 
yra suteiktas globaliai nykstan-
čios rūšies statusas. 

Buveinių specifiškumas sąlygoja tai, kad pagrindinės grėsmės 
šiai rūšiai yra susijusios su nepalankiais buveinių pokyčiais. Kaip 
ir daugelio kitų agrokraštovaizdžio paukščių, nepalankius buveinių 
pokyčius sukelia dvejopi, priešingi procesai – palankaus ūkininka-
vimo stygius bei per daug intensyvus ūkininkavimas. Nutraukus 
palankią ekstensyvią ūkinę veiklą, meldinės nendrinukės buveinės 
palaipsniui užauga nendrėmis bei sumedėjusia augmenija. Tuo tar-
pu dėl per daug intensyvios ūkinės veiklos – ganymo, intensyvaus 
šienavimo – paukščiai nesugeba sėkmingai perėti ir būna priversti 
pasitraukti iš tokių buveinių. Didelę įtaką šiems paukščiams turi ir 
tinkamo hidrologinio režimo palaikymas. Per aukštas vandens lygis 
kaip ir buveinių išdžiūvimas yra nepalankūs šiai rūšiai.

Priemonės, galinčios padėti išsaugoti meldinės nendrinukės 
buveines – šlapias viksvines pievas, pirmiausia turi būti skirtos 
tokių buveinių optimaliam hidrologiniam režimui palaikyti ar at-
statyti, taip pat dirbtinai reguliuojant vandens lygį polderiuose 
Nemuno deltoje. Pradėjusiose degraduoti buveinėse turi būti 
šalinami sumedėję augalai ir šienaujamos nendrės, pašalinant 
biomasę iš teritorijos. Viksvines pievas taip pat tikslinga perio-
diškai mozaikiškai šienauti. Šienavimas turi būti vėlyvas – ne 
anksčiau kaip liepos 20 d.

Žinomose meldinių nendrinukių perimvietėse gegužės–lie-
pos mėnesiais turi būti ribojamas žmonių lankymasis, reguliuo-
jamas plėšrūnų (lapių, mangutų, varninių paukščių) gausumas.



4 7

K
ū

d
r

in
is

 p
e

l
ė

a
u

s
is

Kūdrinis pelėausis
Myotis dasycneme (Boie, 1825) 

Europoje saugoma rūšis, 
įrašyta į Europos Bendrijos 
Buveinių direktyvos II ir IV prie-
dus, Europos laukinės gamtos 
ir gamtinės aplinkos apsaugos 
konvencijos (Berno) II priedą 
ir į Lietuvos raudonąją knygą 
(nuo 1989 m.).

Vidutinio dydžio, rudas, 
šviesia papilve šikšnosparnis. 
Jaunikliai būna tamsesni ir 
aiškiai skiriasi nuo senesnių, 
šviesesnių individų. Kūno ilgis 
51–73 mm, dilbio – 42–49 mm. 
Kramslys lanceto formos, 6,0–
8,5 mm ilgio, smailiu galu. Ats-
tumas tarp išskleistų  sparnų 
galų siekia 20–32 cm, kūno 
masė 13–20 g. Lytinis dimor-
fizmas nežymus. Stipriausi 
kūdrinių pelėausių skleidžiami 
echosignalai būna apie 35–40 kHz.

Maitintis kūdriniai pelėausiai skrenda visiškai sutemus. Minta 
vabzdžiais, kuriuos gaudo skraidydami 10–50 cm virš vandens  
paviršiaus. Paprastai per naktį būna du maitinimosi periodai – 
ilgesnis iš vakaro ir trumpesnis – paryčiais.

Patelės į jauniklių atvedimo vietas renkasi gegužės pradžio-
je ir susiburia kolonijomis. Birželį atsiveda vieną, retsykiais du 
jauniklius. Patinai jaunikliais nesirūpina ir laikosi atskirai. Poruo-
jasi rugpjūčio pabaigoje, vėlai rudenį arba jau įsikūrę žiemavie-
tėse. Žvėrelių gyvybinis metų ciklas susideda iš dviejų dalių: ak-
tyvios gegužės–spalio mėnesiais ir pasyvios (įmygio būsenos), 
besitęsiančios nuo lapkričio iki birželio.

Kazimiero Baraunausko nuotr.

42–49 mm

Kūdrinio pelėausio dilbis yra ilgesnis nei kitų Lietuvoje 
gyvenančių rūšių
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Šiltuoju metų laiku skraidančių kūdrinių pelėausių regis-
truojama prie didelių upių, ežerų, tvenkinių. Dienojančių aptin-
kama pastatų, patilčių plyšiuose, medžių uoksuose, specialiai 
šikšnosparniams iškeltuose inkiluose. Šaltuoju metų laiku kū-
drinių pelėausių aptinkama tiktai erdviose, drėgnose Vilniaus ir 
Kauno šikšnosparnių žiemavietėse. Jose aptinkami žiemojan-
tys kūdriniai pelėausiai pavieniui, grupelėmis arba kartu su kitų 
rūšių šikšnosparniais. Patalpose paprastai pakimba palubėse, 
ant sienų ar plyšiuose. Renkasi vietas, kur temperatūra būna 
1–8 °C šilumos.

Kūdrinis pelėausis paplitęs Europos vidurinėje juostoje ir Si-
bire iki Jenisiejaus.

Lietuvoje šiltuoju metų laiku 
žvėrelių radavietės yra gerokai 
nutolusios viena nuo kitos. Rūšis 
aptikta Alytaus, Biržų, Ignalinos, 
Kretingos, Lazdijų, Molėtų, Pas-
valio, Rokiškio, Trakų, Utenos, 
Varėnos ir Vilniaus rajonuose. 
Žiemojančių žvėrelių aptinkama 
Kaune: Žagariškių, Julijanavos, Rokų ir Naujosios Fredos for-
tuose;  Vilniuje: Verkių, Antakalnio,  Šeškinės ir Seimo rūmų žie-
mavietėse bei Vilniaus Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje.

Pagrindinės rūšiai ir jos buveinėms išlikti kylančios grėsmės 
yra dienojimo vietų (senų pastatų) renovacija, užsandarinimas, 
pagrindinių kūdrinio pelėausio žiemaviečių šalyje (Kauno fortų, 
Vilniaus Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio) irimas, plėšrūnų 
(kiaunių, kačių) į jas patekimas, šikšnosparnių įmygio trikdy-
mas.

Priemonės, galinčios padėti išsaugoti rūšį ir jos buveines: 
žiemaviečių sutvarkymas, kad šikšnosparniai galėtų saugiai žie-
moti (užtveriant jas nuo nesankcionuotų lankytojų bei įrengiant 
žvėreliams saugių slėpimosi vietų nuo plėšrūnų); kuriamo ša-
lyje dirbtinių slėptuvių šikšnosparniams (ilgaamžių standartinių, 
daugiakamerinių bei plokštaus modelio inkilų ant stovų) tinklo 
plėtojimas. Tikslinga kuo greičiau pradėti numatytų ir suplanuotų 
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erdvių žiemaviečių šikšnosparniams šalyje įrengimą bei atlikti 
detalius kūdrinio pelėausio paplitimo tyrimus šalyje. Kūdrinio pe-
lėausio žinomose žiemavietėse bei mitybos vietose jokia ūkinė 
veikla nevykdoma.

Kitos, su šikšnosparnių geresne apsauga ateityje susijusios, 
priemonės: ekologinio visuomenės švietimo plėtojimas, knygų, 
bukletų apie gyvąją gamtą leidimas, zoologijos ir botanikos pa-
mokų grąžinimas į mokyklas.

Ant stulpo pritvirtinamas septynių kamerų inkilas šikšnosparniams
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Didžioji miegapelė
Glis glis (Linnaeus, 1766)

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 2 (V) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą. Šiaurinėje arealo dalyje didžiosios 
miegapelės retos, įrašytos ne tik į Lietuvos, bet ir į kaimyninių 
šalių – Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos – raudonąsias knygas.

Didžioji miegapelė kūno dydžiu truputį mažesnė už pilkąją 
žiurkę, o išvaizda – dėl pūkuotos uodegos – labai primena vove-
rę. Suaugusių miegapelių kailiukas rudai pilkas, o kaklas, krūtinė 
ir pilvas balti, jauniklių kailiukas pilkas. Aktyvios sutemus ir nak-
tį, dieną praleidžia lapų guoliuose, kuriuos dažniausiai susineša 
medžių uoksuose, mėgsta įsikurti inkiluose. Minta daugiausia 
augaliniu maistu: medžių žiedynais, uogomis, vaisiais, riešutais, 
gilėmis, kažkiek maitinasi ir gyvūninės kilmės maistu. Suaugę 
individai sėslūs, turi individualias teritorijas. Liepos pabaigoje – 

Rimvydo Juškaičio nuotr.
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rugpjūčio pirmoje pusėje atveda 4–8, vidutiniškai 6 jauniklius. 
Rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje užmiega žiemos įmygiu, 
kuris trunka 7–8 mėnesius.

Lietuvoje šiuo metu žinoma 
10 didžiųjų miegapelių populia-
cijų, daugiausia miškuose, esan-
čiuose palei Nemuno ir Neries 
upes, šių upių ir į jas įtekančių 
upelių slėniuose. Dažniausiai 
gyvena senuose ąžuolynuose 
ar brandžiuose mišriuose miš-
kuose su senais ąžuolais ir senų 
lazdynų traku. Beveik visose žinomose radavietėse didžiosioms 
miegapelėms tinkamų gyventi buveinių plotai yra nedideli, todėl 
ir populiacijos yra negausios. Pagrindinė didžiųjų miegapelių 
nykimo priežastis – miško kirtimas miegapelių gyvenamose vie-
tose. Ypač kenkia plynas miško kirtimas, senų ąžuolų bei lazdy-
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nų trako iškirtimas. Dėl miškų kirtimo praėjusio amžiaus antroje 
pusėje didžiosios miegapelės išnyko Staciškės miške ir galimai 
daugelyje kitų miškų.

Didžiųjų miegapelių apsaugai užtikrinti žinomose radavietė-
se reikalingas konservacinis apsaugos režimas, t. y., jokio miš-
ko kirtimo nevykdymas. Miegapelių apsaugai neigiamos įtakos 
gali turėti miškų savininkų požiūris į miško kirtimo apribojimus. 
Ribojant ūkinę veiklą miškuose, kuriuose gyvena didžiosios 
miegapelės, gali būti taikomos kompensacijos. Natūralių dre-
vių trūkumą iš dalies galima kompensuoti, iškeliant inkilų. Nors 
miegapelėms gaminami ir specialūs inkilai su landa, nukreipta 
į medžio kamieną, jos mielai apsigyvena ir paprastuose, pagal 
matmenis varnėnams skirtuose inkiluose. Pastaruosius reikia 
iškabinti 3–4 m aukštyje į stambius lazdynus ar ąžuolus. Reikia 
ieškoti kitų vietų Lietuvoje, kur didžiosios miegapelės dar yra 
išlikusios, kad būtų galima užtikrinti jų apsaugą.

Didžiosioms miegapelėms yra palanki Vokietijoje taikoma 
miškų ūkio tvarkymo sistema, kai nevykdomi plyni kirtimai, didė-
ja medynų amžius, gamtinės brandos sulaukę medžiai gausiau 
dera, senuose medžiuose atsiranda drevių. Dėl to pastaraisiais 
dešimtmečiais šių žvėrelių gausumas Vokietijoje akivaizdžiai di-
dėja.
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žalioji dvyndantė
Dicranum viride (Sull. Et Lesq.) Lindb.

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Sąjungos Buvei-
nių direktyvos II priedą, į Europos laukinės gamtos ir gamtinės 
aplinkos apsaugos konvencijos (Berno kovencijos) II priedą, į 
Europos samanų raudonąją knygą (VU – Vulnerable), į Lietuvos 
Respublikos saugomų augalų, gyvūnų ir grybų sąrašą, kuriame 
priskiriama prie 1 (E) kategorijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos 
griežtai saugomų augalų, gyvūnų ir grybų sąrašą.

Tamsiai žaliomis vejomis augančios, stačiais, 1–4 cm stie-
bais samanos. Lapai 3–7 mm ilgio, labai siauromis, linijiškai 
lancetiškomis, pjautuviškai lenktomis viršūnėmis, lygiais, ne-
dantytais kraštais. Viršutiniai lapai tiesūs, standūs, trapūs, todėl 
dažniausiai nutrupėjusiomis viršūnėmis. Lapų gysla gana plati, 
užima 1/5–1/3 lapo pagrindo. Lapų ląstelės viršutinėjė jų daly-
je kvadratinės arba stačiakampės, lygios. Dvinamės samanos. 
Sporogono kotelis iki 2,5 cm ilgio, rausvai rudas. Sporinė cilin-
driška, iki 2 mm ilgio, stati, rausvai ruda arba ruda. Dažniausiai 
dauginasi vegetatyviškai, nulūžinėjančiomis lapo viršūnėmis, 
sporogonus išaugina retai.

Lietuvoje aptinkama ir į šią samaną labai panaši Dicranum 
tauricum. Šių dviejų rūšių samanos atskiriamos tik pagal mikros-

Mindaugo Rylos nuotr.
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kopinius požymius, todėl visuomet prieš skelbiant naujas rada-
vietes, būtina labai kruopščiai patikrinti pavyzdžius.

Lengviau žalioji dvyndantė atskiriama nuo panašiose auga-
vietėse augančios kalninės dvyndantės (Dicranum montanum). 
Pastarosios lapai dažniausiai garbanoti, netrapūs, o lapų ląste-
lės visuomet karpotos.

Žalioji dvyndantė sengirių samana. Dažniausiai auga kaip 
epifitas ant plačialapių medžių kamienų. Tai ūksmamėgė rūšis. 
Auga vidutinio drėgnumo plačialapių miškuose, dažniausiai ant 
senų ąžuolų kamienų, jų šviežių kelmų. Rečiau aptinkama ir ant 
kitų medžių (juodalksnių, klevų, liepų) kamienų. Labai didelės 
dangos nesudaro, kartais išsibarsto pavieniais stiebeliais. Kartu 
su žaliąja dvyndante dažnai auga kitos samanos: garbanotoji 
dvyndantė (Dicranum montanum), šakotoji dvyndantė (Dicra
num scoparium), kiparisinė patisa (Hypnum cupressiforme), 
dvišakė skirstė (Metzgeria furcata), plokščioji miltuotė (Radula 
complanata).

Žaliajai dvyndantei svarbu ilgesnį laiką egzistuojantys seni 
miškai, kur tinkamos apšviestumo sąlygos ir galima aptikti pa-
kankamai tinkamų substratų, t. y., senų plačialapių medžių ka-
mienų. Todėl augavietėms labai pavojingi tiek plyni kirtimai, tiek 
per didelis senų medynų retinimas, keičiantis apšviestumo są-
lygoms.

Žaliosios dvyndantės arealas apima Europą, Šiaurės Ameri-
ką, Aziją. Dažniausiai aptinkama subkontinentinio klimato sąly-
gomis, kalnuose. Europoje aptinkama Centrinėje Europoje, Bal-
tijos, Skandinavijos šalyse, Kaukaze, europinėje Rusijos dalyje.

Ilonos Jukonienės nuotr.
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Lietuvoje žalioji dvyndantė 
XX amžiaus pradžioje buvo ži-
noma iš Vilniaus apylinkių. Duo-
menys apie paskutinius radinius 
nepatvirtinti. Nuo 1985 metų ši 
samana žinoma iš Drausgirio 
rezervato (Vilkaviškio rajonas, 
Vištyčio regioninis parkas). Pas-
kutiniaisiais metais taip pat rasta Alyaus, Utenos, Vilniaus, Tau-
ragės rajonuose.

Pagrindinės grėsmės šiai samanai – miškų kirtimas, kai su-
naikinami medžiai šeimininkai, pakeičiamos miško apšviestumo 
ir mikroklimato sąlygos. Senų miškų plotai, kur ši samana ap-
tinkama, turėtų būti tvarkomi su minimalia intervencija. Miškų 
kirtimas tuose sklypuose, kur auga žalioji dvyndantė, gali labai 
pakeisti miško drėgmės ir apšviestumo sąlygas.

Dažniausiai dauginasi vegetatyviškai nulūžinėjančiomis lapo 
dalimis ir tik labai retai sporomis. Lapų fragmentai nėra tokie len-
gvi ir sunkiai pernešami tolimesniais atstumais nei sporos, todėl 
labai svarbu, jog šalia egzistuojančių populiacijų būtų tinkamų 
substratų (senų plačialapių medžių).
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Karoklinė skliautenė
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Rūšis įrašyta į Lie-
tuvos Respublikos sau-
gomų augalų, gyvūnų ir 
grybų sąrašą, kuriame 
priskiriama prie 1 (E) ka-
tegorijos, įtraukta į Lietu-
vos Respublikos griežtai 
saugomų augalų, gyvū-
nų ir grybų sąrašą.

Blizganti, gelsvai 
ar rusvai žalia sama-
na. Antriniai stiebai 
10–20 cm ilgio, nusvirę, 
tankiai apaugę prisiglau-
dusiais lapais, plunks-
niškai šakoti. Stiebo la-
pai širdišku pagrindu, iš 
kurio pamažu nusmailėję, išorėn lenktais kraštais, viršūnėjė su 
nulinkusiais ir išorėn lenktais dantukais. Ūglių viršūnėse lapai 
dažnai būna į vieną pusę lenkti. Gysla ilga, baigiasi lapo viršū-
nėje, apatinėje dalyje abipus pagrindinės gyslos išsidėsčiusios 
trumpos papildomos gyslos. Ląstelės storasienės, vingiuotos, 
o lapo kampuose – kvadratinės ir apskritos. Dvinamė samana. 
Sporogono kotelis 0,5–1,2 cm ilgio. Sporinė atvirkščiai kiaušiniš-
ka, stati, rausvai ruda. Peristomas dvigubas, išorinio peristomo 
danteliai siauri, skersai raižyti. Vidinis peristomas siūliškas, be 
blakstienėlių ir pamatinės membranos.

Kartais karoklinę skliautenę galima supainioti su Lietuvoje 
dažnai taip pat ant lapuočių medžių kamienų aptinkama vove-
rine balnadante (Leucodon sciuroides). Dažniausiai karoklinė 
skliautenė būna žymiai ilgesniais stiebais, tačiau lengviausiai 
atskirti pagal labai specifinius karoklinės skliautenės viršūnėje 
esančius, žemyn nulinkusius ir lapo išorėn lenktus dantukus 

Mindaugo Rylos nuotr.
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(galima įžiūrėti su iki 10–20 kartų didi-
nančia lupa). Trumpos gyslos abipus 
pagrindinės gyslos taip pat labai geras 
skiriamasis požymis, tačiau įžiūrimas 
tik mikroskopu.

Auga ant nekalkingų uolų ir riedu-
lių, taip pat kaip epifitas ant lapuočių 
medžių kamienų. Dažniausiai įsikuria 
ant senų lapuočių medžių kamienų, 
ypač ąžuolų, uosių. Senesnės karo-
klinės skliautenės populiacijos gali 
beveik ištisai padengti senų medžių 
kamienus. Auga ir ant šakų. Tarp labai 
plačių ir tankių karoklinės skliautenės 
vejų ne taip gausiai pasitaiko ir kitų 
samanų: įvairių kreivadančių (Anomo
don), voverinė balnadantė (Leucodon 
sciuroides), kiparisinė patisa (Hypnum 
cupressiforme). Dažnai karoklinė skliautenė nuo medžių kamie-
nų nukrinta kartu su senų medžių žieve. Jos fragmentus išne-
šioja paukščiai. Karoklinė skliautenė dažnai subrandina sporas, 
kuriomis pernešama didesniais atstumais. Kadangi karoklinė 
skliautenė dažniausiai aptinkama ant senų medžių kamienų, ji 
yra specializuota kertinių miško buveinių rūšis.

Auga tiek vidutiniškai užpavėsintose, tiek gana saulės ap-
šviestose vietose. Nepakenčia didelės ūksmės. Labai jautri oro 
užterštumui, todėl XX amžiuje daugelyje vietų išnyko.

Subokeaninė rūšis. Arealas apima Europą, Makaroneziją, 
Šiaurės ir Centrinę Afriką, Pietų ir Vakarų Aziją, Šiaurės Ame-
riką.

Lietuvoje žinoma daugiausia iš vakarinės Lietuvos dalies – 
Plungės, Kretingos, Tauragės rajonų. XX a. pradžioje buvo 
aptikta auganti Kauno apylinkėse. Dažniausiai auga ant lapuo-
čių medžių kamienų, tačiau aptinkama ir ant nedidelių, žemių 
sluoksniu apneštų riedulių.

Pagrindinės grėsmės – tiesioginis tinkamų substratų (senų 
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medžių, riedulių) sunaikinimas, 
oro užterštumas. Vietose, kur 
esami karoklinės skliautenės 
substratai baigia nykti (pavyz-
džiui, seni lapuočiai medžiai), 
rūšies buvimo teritorijoje tęstinu-
mui užtikrinti, nedideliu atstumu 
reikėtų palikti daugiau tinkamų, 
pribręstančių medžių. Kadangi karoklinė skliautenė nepakanti 
labai dideliam užpavėsinimui, aplink medžius ar riedulius, bent 
jau 5 m spinduliu reikėtų praretinti tankius krūmynus ar pomiš-
kio medžius. Karoklinės skliautenės populiacijos gali išsilaikyti 
ir pakankamai intensyviai tvarkomuose miškuose, jeigu tik bus 
paliekami kaip substratas tinkami seni medžiai.
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žvilgančioji riestūnė
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Europoje saugoma rūšis, įrašyta į Europos Sąjungos Buvei-
nių direktyvos II priedą, į Europos laukinės gamtos ir gamtinės 
aplinkos apsaugos konvencijos (Berno kovencijos) II priedą, į 
Europos samanų raudonąją knygą (Insufficiently Known), į Lie-
tuvos Respublikos saugomų augalų, gyvūnų ir grybų sąrašą, 
kuriame priskiriama prie 2 (V) kategorijos, įtraukta į Lietuvos 
Respublikos griežtai saugomų augalų, gyvūnų ir grybų sąra-
šą.

Gelsvai žalia ar rausva, blizganti samana. Stiebas status ar 
įžulnus, kartais gulsčias, iki 15 cm ilgio, plunksniškai šakotas. 
Stiebo ir šakučių galai aiškiai pjautuviškai lenkti, su ryškia, stam-
bia galvute, sudaryta iš ilgesnių nei kiti lapų. Stiebo lapai kiauši-
niškai lancetiški, pamažu nusmailėję, lygiakraščiai, su daugybe 
išilginių raukšlių. Gysla gelsva, baigiasi lapo viršūnėje. Ląstelės 
siauros ir ilgos, vingiuotos. Stiebas be hialodermio. Dvinamė sa-
mana. Dauginasi dažniausiai vegetatyviškai. Sporines išaugina 
labai retai, vasarą. Sporogono kotelis ilgas, rausvas. Sporinė 
ritiniška, išlinkusi. Pagal išorinius požymius žvilgančioji riestūnė 
labai panaši į kalkingas augavietes mėgstančią tarpinę drepa-
nę (Drepanocladus cossonii). Nuo pastarosios atskiriama pagal 

Mindaugo Rylos nuotr.
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stambią galvutę, išilgai raukšlėtus la-
pus, šviesiai rausvą lapų apatinę dalį, 
stiebą be hialodermio.

Žvilgančioji riestūnė auga že-
mapelkėse, tarpinėse pelkėse, upių 
pakrantėse, palei šaltinius plačiomis 
aukštomis vejomis. Viena iš priežas-
čių, kodėl žvilgančioji riestūnė yra 
saugoma samanų rūšis, yra ta, jog ji turi specifiškus poreikius 
buveinei. Šios samanos buveinės svyruoja nuo silpnai rūgščių 
iki silpnai šarminių (pH 5,6–7,4). Žvilgančioji riestūnė yra pri-
sitaikiusi augti mineralinių medžiagų turtingose vietovėse, bet 
paprastai vengia vietų su dideliu kalcio kiekiu. Ji labai dažnai 
aptinkama geležies turtingose, šaltiniuotose žemapelkėse. Šiai 
samanai palankios buveinės, kuriose gana aukštas ir pastovus 
vandens lygis bei palyginus nedidelė žolių danga. Sunkiai kon-
kuruoja su kiminais. Dažnai paežeriniuose liūnuose ar tarpinėse 
pelkėse, kuriose gausi kiminų danga, įsikuria ant pramintų žvejų 
ar žvėrių takelių.

Arealas apima abiejų pus-
rutulių šalto ir vidutinio klimato 
sritis. Dauguma žvilgančiosios 
riestūnės radaviečių Lietuvoje 
yra rytinėje ir pietinėje šalies da-
lyse, kur daugiausia aptinkama 
šios rūšies ekologinį optimumą 
atitinkančių buveinių – šalti-
niuotų žemapelkių ir paežerinių 
liūnų. Šiuo metu žvilgančiosios riestūnės populiacijos Lietuvoje 
saugomos 26 buveinių apsaugai svarbiose (Natura 2000) terito-
rijose. Šis tinklas apima beveik visas Lietuvoje pastaruoju metu 
žinomas Hamatocaulis vernicosus populiacijas.

Pagrindinės grėsmės – buveinių hidrologinio režimo pasi-
keitimas, cheminių sąlygų rūgštėjimo pasikeitimai (pH mažesnis 
ar didesnis nei optimaliose augavietėse), buveinių užaugimas ir 
ilgalaikis tinkamo tvarkymo nebuvimas. Žvilgančioji riestūnė ge-
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riausiai auga, kai vanduo slūgso pelkės paviršiuje, tačiau sama-
nos nėra visiškai apsemiamos. Jeigu vandens lygis pakyla tiek, 
jog samanos pastoviai atsiduria po vandeniu, žvilgančioji riestū-
nė ilgainiui žūsta. Nukritus vandens lygiui, kai jis nebeslūgso pel-
kės paviršiuje, augavietėse išsivysto tanki žolių ar kitų samanų 
danga, išstumianti žvilgančiąją riestūnę. Tuomet reikėtų prakasti 
negilius, seklius griovelius ar duobutes imituojant mikroreljefo 
pažemėjimus. Juose, sunaikinus konkurenciją sudarančią žolių 
ar samanų dangą bei susikaupus vandeniui, susidarytų žvilgan-
čiajai riestūnei įsikurti tinkamos mikroaugavietės. Augavietėse, 
kuriose didėja žolių, ypač nendrių (daugiau kaip 50 proc. dan-
ga), reikėtų šienauti, nes per ilgesnį laiką susikaupusios nendrių 
nuokritos taip pat stabdo žvilgančiosios riestūnės vystymąsi.
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ežerinė slepišerė
Isoetes lacustris L.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Daugiametis, 5–20 cm 
aukščio povandeninis augalas. 
Stiebas trumpas, gumbelio pa-
vidalo. Žali, pusiau apvalūs, 
yliški lapai išsidėstę jo viršuje. 
Dauginasi sporomis, kurios 
išauga vaisingų lapų (sporofilų) 
pamatinėje dalyje. Stambiose 
sporose (megasporose) vystosi 
labai redukuoti, moteriškieji po-
laiškiai, smulkiose (mikrosporo-
se) – vyriškieji. Po apvaisinimo 
susiformavę daigai plauko prisi-
tvirtinę prie moteriškojo polaiš-
kio, kol įsitvirtina dugne.

Zofijos Sinkevičienės nuotr.
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Auga skaidriuose, mažai mineralinių ir maisto medžiagų tu-
rinčiuose, minkšto vandens ežeruose su smėlėtu dugnu, kurių 
vandens reakcija silpnai rūgšti, neutrali arba silpnai šarminė, jų 
pakrantės dažniausiai daugiau ar mažiau užpelkėjusios. Ežeri-
nė slepišerė sudaro įvairaus dydžio, grynus sąžalynus 0,5–3 m 
gylyje. Kartais auga su kiminais (Sphagnum denticulatum) arba 
maurabragiais (Chara aspera). Lietuvoje ji niekada neauga kar-
tu su panašios ekologijos ežerine lobelija (Lobelia dortmanna).

Arealas apima Europos ir 
Šiaurės Amerikos subatlantinio 
klimato sritis. Lietuvoje rūšis reta, 
už ištisinio arealo ribos. Rasta 
Laudingių (Molėtų r.), dviejuose 
Ešerinio (Švenčionių r.), Pravir-
šulio (Radviliškio r.), Saloto (Tel-
šių r.) ežeruose. Pastaruoju metu 
nerasta Laudingių, nyksta Praviršulio ir Saloto ežeruose.

Pagrindinė rūšies nykimo priežastis – palyginti sparti jos bu-
veinių, minkšto vandens ežerų natūrali ir žmogaus paveikta kaita 
dėl vandens rūgštėjimo, maisto ir huminių medžiagų gausėjimo. 
Nors ežerinė slepišerė dažniausiai randama rūgštaus vandens 
ežeruose, mažesnį kaip 5,5 pH gali pakęsti tik ribotą laiką. Iš 
užpelkėjusių apyežerių patenkančios huminės medžiagos maži-
na priedugnyje augantiems augalams taip būtiną vandens skai-
drumą, maisto medžiagų gausėjimas skatina nebūdingų šiems 
ežerams augalų suvešėjimą slepišerei tinkamose augavietėse ir 
apaugiminių dumblių gausą ant pačių ežerinių slepišerių.

Kadangi mažai mineralizuoti, nekalkingi ir dažniausiai seklūs 
minkšto vandens ežerai neturi medžiagų, surišančių iš aplinkos 
patenkančias medžiagas, santykinai nepakitę gali išlikti ilgesnį 
laiką tik žmogaus veiklos nepaliestose vietose. Šiuo metu prie 
mažiausiai žmogaus veiklos paveiktų ežerų priskirtini tik abu 
Ešeriniai (Švenčionių r.), tačiau ir jie gana intensyviai naudojami 
poilsiautojų. Tik 1961 m. Laudingių ežere pirmą kartą atrasta 
ežerinė slepišerė, greitai išnyko dėl gyvenvietės kaimynystės ir 
žuvų jame įveisimo ir auginimo. Labai pablogėjo Praviršulio ir 
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jame augančios ežerinės slepišerės būklė. Per pastarąjį trisde-
šimtmetį iš skaidraus pelkinio ežero su gana turtinga augalija jis 
virto rudo vandens ežeru su vyraujančiomis lūgnėmis (Nuphar 
luteum) ir vandens lelijomis (Nymphaea candida). Tam turėjo 
įtakos ežere įsikūrę bebrai, maisto medžiagų prietaka iš apyeže-
rės pievų, besijungiančių su ežeru kanalu ir huminių medžiagų 
prietaka iš jį supančios aukštapelkės.

Minėti pavyzdžiai rodo, kad ežerinė slepišerė nepakenčia 
artimos žmogaus kaimynystės ir jo vykdomos veiklos. Labai 
svarbu minkšto vandens ežerus su ežerine slepišere saugoti 
nuo tiesioginės taršos. Nors švarūs, skaidrūs minkšto vandens 
ežerai labai patrauklūs poilsiauti, vasarnamiai ar nauji gyve-
namieji namai neturėtų būti statomi, o jau stovintys turi turėti 
valymo įrenginius. Jokios nevalytos nuotekos ir net nutekamieji 
vandenys iš valymo įrenginių, turintys fosfatų, negali būti tiesio-
giai išleidžiami į šiuos ežerus. Taip pat juose negalima praus-
tis, skalbti, plauti indų, naudojant sintetinius muilus ar skalbimo 
priemones. Ilgalaikių stovyklaviečių tokių ežerų pakrantėse taip 
pat neturėtų būti. Maudyklių, skirtų vietos gyventojams arba 
pravažiuojantiems poilsiautojams, gali būti įrengta ne daugiau 
kaip viena 500 m ilgio kranto juostoje ir  atokiau nuo pagrindinių 
saugomų augalų sąžalynų, vandens telkinių pakrantėse gali būti 
įrengti lieptai. Šių ežerų negalima įžuvinti augalais mintančiomis, 
dumblą rausiančiomis ir svetimkraščių žuvų rūšimis. Apyežerėje, 
prie pat apsauginės juostos esantys dirbamieji laukai turėtų būti 
keičiami natūraliai atsikuriančiomis daugiamečių žolių pievomis 
ir ganyklomis, geriau netręšiamomis, šienaujamomis ar neinten-
syviai ganomomis. Gyvuliai neturi turėti tiesioginio priėjimo prie 
ežero. Jeigu ežerai yra miško plotuose, kirtimus geriau vykdyti 
žiemą, mažiau pažeidžiant miško paklotę, kad žemių nuoplova, 
mažinanti vandens skaidrumą, nepatektų į ežerus su lietaus ir 
polaidžio vandenimis.
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gauruotasis gvazdikas
Dianthus armeria L.

Saugoma rūšis, įtraukta į Lietu-
vos Respublikos saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą, kuria-
me priskiriama prie 1 (E) kategori-
jos, ir į Lietuvos Respublikos griežtai 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą.

Vienametis arba dvimetis, apie 
30 (50) cm aukščio gvazdikinių šei-
mos žolinis augalas, palankiomis 
sąlygomis išauginantis puokštę stie-
bų. Stiebai ploni, statūs, plaukuoti, 
sustorėjusiais bambliais, ties kuriais 
išaugina po 2 priešinius, siaurus (iki 
3 mm pločio, 1,5–5 cm ilgio),  linijiš-
kus ar lancetiškus, bekočius, plau-
kuotus lapus. Žiedai po 2–10 susitelkę tankiuose žiedynuose-
galvutėse, išaugančiose stiebų viršūnėse. Taurelė iki 2 cm ilgio, 
vainiklapiai maži, tamsiai rožiniai, dažnai išmarginti baltais, o 
ties žiotimis – tamsiais, purpuriniais taškeliais. Žydi liepą ir rug-
pjūtį. Vaisius – daugiasėklė dėžutė. Dauginasi sėklomis. Auga 
šviesiose, šiltose pamiškėse, pakrūmėse, pievose, bet vengia 
nuolatinės saulėkaitos.

Paplitęs Europoje iki Pietų 
Švedijos ir Rytų Ukrainos. Lietuva 
yra už šiaurinės ištisinio paplitimo 
ribos ir yra žinomos tik 3 šios rū-
šies augalų radavietės: Kauno 
marių regioniniame parke ir Šakių 
rajone. Visos jos yra šiltose au-
gavietėse upių terasų šlaituose: 
Kauno marių šlaituose ir Nykos terasų šlaituose (Šakių rajonas).

Lietuvoje gauruotieji gvazdikai aptinkami sausose stepinių 

Kęstučio Obelevičiaus nuotr.
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pievų buveinėse, vasarą traukiančiose akį 
ryškiaspalvių žiedų gausa; pasitaiko palei ta-
kelius. Pievutės išsidėsčiusios tarp medžių ir 
krūmų: paprastųjų ąžuolų, baltalksnių, maža-
lapių liepų, paprastųjų kadagių, vienpiesčių 
gudobelių. Pievose įsikūręs žolynas vidutinio 
aukščio, jame vyrauja aviniai eraičinai, kiškio 
ašarėlės, geltonžiedės liucernos, kalniniai 
dobilai, didžiagalvės ir pakrūminės bajorės, 
siauralapiai gysločiai. Pievutėse yra pavienių 
medžių ir krūmų.

Populiacijoms grėsmių iškyla dėl antropo-
geninių ir gamtinių faktorių. Gamtiniai fakto-
riai – tai pievų užžėlimas krūmais ir mišku. 
Gauruotųjų gvazdikų populiacijoms palaikyti 
būtinas šienavimas, kuris palaiko įvairiažolę pievų struktūrą, ap-
saugo pievutes nuo užžėlimo krūmais ir medžiais. Gauruotieji 
gvazdikai dauginasi sėklomis, todėl yra svarbu palaikyti sąlygas, 
leidžiančias sėkloms subręsti ir išsibarstyti, t. y., šienauti išbyrė-
jus sėkloms (rugpjūčio pabaigoje).

Antropogeniniai faktoriai – tai pievų naudojimas. Nykos šlai-
tuose pastaraisiais metais gauruotieji gvazdikai nebeaptinkami. 
Tam įtakos turėjo pievų naudojimo pasikeitimas. Nustojus šie-
nauti ir ganyti, smarkiai išplito paprastosios šunažolės, suvešėjo 
kitos daugiametės žolės. Jos užgožė silpnesnius augalus, kurie 
nebeatlaikė konkurencijos. Populiacijai atsistatyti iš dirvožemyje 
išlikusio sėklų banko reikia vėl pradėti tas pievas šienauti. Norint 
palaikyti gauruotųjų gvazdikų populiaciją, reikia šienauti išbyrė-
jus sėkloms rugpjūčio pabaigoje. Intensyvus ganymas, kai žolių 
danga suardoma ir ištrypiama iki dirvožemio, taip pat pakenktų 
gauruotųjų gvazdikų populiacijoms. Dėl per didelio trypimo šlai-
tuose esančiose pievose susidarytų erozijos židinių. Kauno ma-
rių regioniniame parke gausu lankytojų, todėl gauruotųjų gvaz-
dikų populiacijas reikia apsaugoti nuo ištrypimo.
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Pelkinė raistenė
Hydrocotyle vulgaris L.

Saugoma Lietuvoje rūšis, įrašyta į Lietuvos Respublikos sau-
gomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama 
prie 1 (E) kategorijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Šiuo metu Lietuvoje yra ži-
nomos dvi augalo radavietės: 
Karčiupio miške (Kaišiadorių r.) 
ir šalia Bijotės ežero (Kelmės r./
Šiaulių r., Kurtuvėnų regioninis 
parkas). Literatūroje nurodomos 
dvi istorinės radavietės – Šimo-
nių girioje (Kupiškio r.) ir Tytuvė-
nų apylinkėse (Kelmės r.), kaip 
spėjama, sunykusios. Okeaninio paplitimo rūšis, Lietuvos terito-
rija yra prie ištisinio arealo rytinės ribos, todėl pelkinės raistenės 
paplitimas toks fragmentuotas.

Pelkinė raistenė – daugiametis arba dvimetis augalas, 10–
40 cm aukščio, plonais, pažeme besidriekiančiais ir ties bam-
bliais įsišaknijančiais stiebais. Būdingi apskriti, negiliai rinčiuotai 
dantyti, ties viduriu prie ilgo lapkočio prisitvirtinantys lapai. Lapų 
apatinė pusė plaukuota. Žiedai balti, smulkūs, po 3–5 susitelkę į 
galvutes. Žydi liepos–rugpjūčio mėnesiais. Dauginasi vegetaty-
viniu būdu ir sėklomis.

Zofijos Sinkevičienės nuotr. Zofijos Sinkevičienės nuotr.
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Sunkiai pastebimas tarp kitų 
žolių, pakenčiantis dalinį pavėsį 
augalas, aptinkamas rūgštesnių ir 
šlapesnių dirvožemių viksvynuose, 
mezotrofinėse bei maisto medžiagų 
neturtingose žemapelkėse ir tarpinio 
tipo pelkėse, lengvų ir durpingų dir-
vožemių pievokšniuose. Minėtoje ra-
davietėje Kaišiadorių rajone, kurioje 
pelkinės raistenės populiacija labai 
gausi, ji sudaro bendrijas su stačiąja 
briedgaure (Nardus stricta), miškine 
sidabražole (Potentilla erecta), baltąja smilga (Agrostis stoloni
fera), šunine našlaite (Viola canina). Čia ypač gausi higrofilinių 
samanų danga sudaro palankias sąlygas gležniems raistenės 
stiebams formuotis. Supelkėjusioje augavietėje prie Bijotės eže-
ro raistenė įsikūrusi kartu su melsvąja melvene (Molinia caeru
lea), apvaliąja viksva (Carex diandra), kanapiniu kemeru (Eupa
torium cannabinum), pelkiniu asiūkliu (Equisetum palustre).

Žinomose augavietėse paskutiniu metu nevykdoma jokia 
ūkinė veikla. Abi ribojasi su miško bendrijomis, todėl jose veisia-
si krūmai ir medžiai, kurie keičia tinkamas augavietės sąlygas. 
Neigiamą poveikį taip pat turi suvešantys aukštaūgiai žoliniai 
augalai. Svarbiausia šalyje pelkinės raistenės radavietė Kar-
čiupio miške teritoriškai nėra saugoma, todėl gali būti fiziškai 
sunaikinta pakeitus žemės naudojimo paskirtį arba sutrikdžius 
jos hidrologinį režimą.

Palankią pelkinės raistenės apsaugos būklę užtikrintų eks-
tensyvus gyvulių ganymas, retkartinis šienavimas. Vietose, ku-
riose ūkinis naudojimas nėra įmanomas, reikia dirbtinai palaikyti 
atviras, žemų žolių buveines – iškirsti įsiveisiančius krūmus ir 
medžius, nušienauti ir pašalinti aukštąsias žoles.
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miškinė glindė
Pedicularis sylvatica L.

Saugoma Lietuvoje rū-
šis, įrašyta į Lietuvos Res-
publikos saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąra-
šą, kuriame priskiriama prie 
1 (E) kategorijos, įtraukta į 
Lietuvos Respublikos griež-
tai saugomų gyvūnų, augalų 
ir grybų rūšių sąrašą.

Šiuo metu žinoma tik 
viena gyvybinga pelkinės 
glindės populiacija Balskuo-
se (Tauragės r.). Patenka 
į Pagramančio regioninio 
parko ribas. Kitų, buvusių 
labai gausių, augalo popu-
liacijų augavietės Šilalės, 
Tauragės, Šilutės rajonuose 
per paskutinįjį dešimtmetį 
visai sunyko ir individų jose 
aptikti nebepavyksta. Tai 
subatlantinė europinė rūšis, 
kurios radavietės Lietuvoje 
būtų labiausiai į šiaurės ry-
tus nutolusios nuo pagrindi-
nio arealo.

Miškinė glindė – dvi-
metis arba daugiametis 
augalas. Stiebai keli, žemi 
(5–15 cm), statūs arba ky-
lantys. Pamatiniai lygiakraš-
čiai lapai sudaro skrotelę, 
stiebiniai – trumpai kotuoti, 

Valerijaus Rašomavičiaus nuotr.
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plunksniškai suskaldyti. Žiedai retose kekėse, žiedų vainikėliai 
rožiniai arba šviesiai purpuriniai, jų viršutinė lūpa viršuje pjau-
tuviškai išsilenkusi. Žiedo taurelė, vaisiams išaugus, išsipūtusi. 
Dauginasi sėklomis.

Miškinės glindės pakenčia vėsesnes augavietes, mėgsta 
rūgščius, oligotrofinius, bet humuso turinčius dirvožemius. Lie-
tuvoje tokiose vietose įprastai formuojasi briedgaurynai ir viržy-
nai. Viename iš tokių briedgaurynų, kartu su stačiąja briedgaure 
(Nardus stricta), paprastąja smilga (Agrostis capillaris), kvapią-
ja gardūnyte (Anthoxanthum odoratus), miškine sidabražole 
(Potentilla erecta), ganykliniu kiškiagrikiu (Luzula campestris), 
vaistine vanagute (Pilosella officinarum), kitomis žemažolėmis, 
ir klesti dabar didžiausia šalyje miškinės glindės populiacija prie 
Balskų.

Minimos augavietės bendrijos reguliariai šienaujamos. Tai 
užtikrina gerą jos apsaugos būklę. Joms taip pat nepakenktų 
ekstensyvus ganymas. Neigiamai paveiktų pievų žolyno sudė-
ties gerinimas, dirvožemio tręšimas ir kalkinimas, sausinimas.

Ankstesnėse buvusiose radavietėse, nustojus jas ūkiškai 
naudoti, suvešėjo aukštos ir velėną sudarančios žolės, pavyz-
džiui, smiltyninis lendrūnas (Calamagrostis epigejos), kupstinė 
šluotsmilgė (Deschampsia cespitosa), pelkinė vingiorykštė (Fili
pendula ulmaria), įsiveisė pavėsį sudarantys krūmai ir medžiai. 
Ūkiškai neperspektyviose teritorijose būtini gamtotvarkos dar-
bai – krūmų ir jaunų medžių kirtimas, kasmetinis šienavimas ir 
žolių masės pašalinimas iš galimos buveinės. Buveinėse, ku-
riose susiformavusi labai tanki žolių velėna ir samanų danga, 
būtų naudinga ją vietomis suardyti, taip sudarant palankesnes 
sąlygas miškinės glindės populiacijoms atsikurti.
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melisalapė medumėlė
Melittis melissophyllum L.

Rūšis į Lietuvoje saugo-
mų augalų sąrašą įrašyta nuo 
1981 m., o 1992 m. ji įtraukta 
į Raudonąją knygą. Dabar ji 
priskirta prie išnykstančių (1 
(E) kategorijos) rūšių grupės.

Melisalapė medumėlė 
paplitusi Vidurio ir Pietų Eu-
ropoje. Auga kalnuose ir ly-
gumose, dažniausiai retuose 
miškuose, miškų pakraščiuo-
se, šlaituose. Lietuvoje esan-
ti rūšies populiacija yra relik-
tinio pobūdžio ir už šiaurės 
rytinės ištisinio arealo ribos. 
Anksčiau melisalapė medu-
mėlė buvo randama Vilniaus 
apylinkėse, dabar išlikusi 
tik Kalvarijos savivaldybėje, 
Juodelių kaimo apylinkėse. 
Čia išlikusios trys nedidelės 
grupuotės, viena nuo kitos 
nutolusios per 0,5–3 km. Visą 
Lietuvoje esančią rūšies po-
puliaciją sudaro ne daugiau 
kaip 300 individų.

Melisalapė medumėlė 
yra daugiametis, 25–80 cm 
aukščio augalas su trumpais 
šakniastiebiais. Stiebas sta-
čias, nešakotas, apaugęs 
plaukeliais. Lapai iki 10 cm 
ilgio ir 6 cm pločio, kiaušiniški 

Zigmanto Gudžinsko nuotr.
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Zigmanto Gudžinsko nuotr.

arba plačiai kiaušiniški, stambiai dantyti. Žiedai po 2–3, retai po 
4–5, sukrauti viršūninių lapų pažastyse, stambūs, 3–4 cm ilgio. 
Vainikėlis iš viršaus baltas arba vos rausvas, iš vidaus – raus-
vas. Lūpa stambi, dažnai gerokai tamsesnė už kitas žiedo da-
lis – sodriai rausva ar rausvai violetinė. Melisalapės medumėlės 
žydi nuo gegužės pabaigos iki birželio vidurio, pavieniai žiedai 
gali išsiskleisti ir vėliau. Žiedus apdulkina vabzdžiai. Vaisiai – 
riešutėliai – žiedui peržydėjus subręsta maždaug per mėnesį. 
Dauginasi sėklomis, retai dauginasi vegetatyviniu būdu – ša-
kniastiebiais.

Lietuvoje melisalapės medumėlės auga šviesiuose lapuo-
čių ir mišriuose miškuose, įsikūrusiuose ant kalvų šlaitų, kalkių 
turinčiame dirvožemyje. Paprastai šių augalų grupės telkiasi 
miško retmėse ir aikštelėse, kurias pasiekia gana daug saulės 
šviesos. Jeigu medžių lajos tankios arba suveši krūmai, melisa-
lapės medumėlės nežydi arba labai menkai žydi ir neužmezga 
sėklų. Šiuos augalus nepalankiai veikia ir aukštaūgės, azotamė-
gės žolės.

Melisalapės medumėlės yra gerai prisitaikiusios augti retuo-
se, paprastai ganomuose miškuose. Visos dabar žinomos šios 
rūšies grupuotės įsikūrusios liepinio skroblyno bendrijose, kurias 



7 3

M
e

l
is

a
l

a
p

ė
 M

e
d

u
M

ė
l

ė

galima priskirti prie skroblynų ir plačialapių bei mišrių miškų bu-
veinių. Viena iš svarbiausių rūšies nykimo priežasčių yra spartūs 
buveinių pokyčiai, vykstantys dėl pasikeitusio miškų naudojimo. 
Kadangi miškai neganomi ir juose gausiau veši lazdynai bei kiti 
krūmai, rūšies populiaciją galima palaikyti tik tam tikrais laiko 
tarpais atkuriant palankias buveinės sąlygas – dirbtinai suku-
riant ir palaikant medyno ir atvirų miško aikštelių mozaiką.

Parengtas ir 2012 m. patvirtintas melisalapės medumėlės 
apsaugos planas, parengti ir 2013–2014 m. įgyvendinti trys ap-
saugos veiksmų planai. Tvarkomose teritorijose, esančiose Kal-
varijos savivaldybėse Juodelių ir Pakalniškių apylinkėse, buvo 
išretinti krūmai, įgyvendintos kitos būtinos apsaugos priemonės. 
Sprendžiant iš teigiamų populiacijos pokyčių, įgyvendintos prie-
monės yra veiksmingos. 

Didžiausią rūpestį kelia tai, kad beveik visos melisalapės 
medumėlės auga privačiuose miškuose, ir tai sudaro didelių 
sunkumų gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti ir rūšies apsau-
gai organizuoti. Svarbiausia melisalapės medumėlės buveinėse 
palaikyti tinkamą apšvietimo lygį – bendras medžių ir krūmų ardų 
projekcinis padengimas neturi būti didesnis kaip 60 proc. Ypač 
svarbu, kad susidarytų retais, brandžiais medžiais apaugusių ir 
atvirų aikštelių mozaika. Tvarkymo darbai turėtų būti vykdomi tik 
pagal parengtą ir kiekvienam miško sklypui individualiai pritaiky-
tą apsaugos veiksmų planą.
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ežerinė lobelija
Lobelia dortmanna L.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Daugiamečiai, 50–70 cm aukščio vandens augalai. Šaknys 
baltos, kuokštinės, prisitaikiusios pasisavinti iš dugno nuosėdų 
anglies dvideginį. Trumpi povandeniniai lapai sudaro skrotelę. 
Šviesiai melsvi žiedai sudaro retažiedes, virš vandens kyšan-
čias kekes. Žydi birželio pabaigoje, liepos 
mėnesį. Vaisius – gausiasėklė dėžutė. 
Priešingai negu daugeliui vandens augalų, 
ežerinei lobelijai svarbesnis ne vegetatyvi-
nis, bet generatyvinis dauginimasis sėklo-
mis. Ji gali žydėti ir subrandinti sėklas po 
vandeniu. Gyvybingose populiacijose gau-
su daigų ir juvenilinių individų, iš kurių tik 
dalis pasiekia brandą. Peržydėję individai 
sunyksta. Vegetatyviniu būdu dauginasi 
šakniastiebio dalimis su lapo skrotele. Lie-
tuvoje pastebėtas neįprastas atvejis, kai 
naujas individas išaugo iš peržydėjusio au-
galo žiedynkočio apatinės dalies.

Auga rūgščiuose arba neutralios reakci-

Zofijos Sinkevičienės nuotr.
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jos, neturtintuose maisto ir mineralinių medžiagų minkšto vandens 
ežeruose. Jų pakrantės dažniausiai daugiau ar mažiau užpelkėju-
sios. Vanduo bespalvis, gelsvas arba rudas. Ežerinė lobelija suda-
ro įvairaus dydžio sąžalynus smėlėtose arba kiek uždumblėjusiose 
seklumose iki 0,5 (1,0) m gylio. Lietuvoje niekada neauga kartu su 
panašios ekologijos ežerine slepišere (Isoetes lacustris).

Paplitimo arealas apima Šiaurės Amerikos ir Europos vidu-
tinio ir šalto klimato juostų okeanines sritis. Lietuvoje rasta tik 
Ešerinio, Girutiškio, Keročio, Salaičių ir Salinio ežeruose (Šven-
čionių r.). Girutiškio ežere rūšis neberandama nuo 1972 metų, 
Keročio ežere pasirodo ne kiekvienais metais.

Palankios sąlygos rūšiai išlikti neatsiejamai susijusios su 
jos buveinių būkle. Pagrindinės grėsmės – ežerų rūgštėjimas 
ir eutrofizacija. Neturtingi mine-
ralinių medžiagų minkšto van-
dens ežerai yra labai jautrios 
vandens ekosistemos, kadangi 
neturi medžiagų, surišančių iš 
aplinkos patenkančias medžia-
gas. Dėl rūgščių lietų ir apyeže-
rės pelkių vandens poveikio jų 
vanduo rūgštėja. Huminių medžiagų prietaka iš aplinkinių pelkių 
mažina vandens skaidrumą, jis tampa rudas. Nors ežerinė lo-
belija pakenčia rūgštų ir rudą vandenį, tačiau ilgainiui išnyksta 
vandenyse, kurių pH mažesnis kaip 5,5. Dėl maisto medžiagų 
pagausėjimo paspartėja ežerų užaugimo procesai, įsivyrauja 
turtingiems maisto medžiagų vandenims būdinga augalija. Be 
to, suvešėję planktono dumbliai mažina vandens skaidrumą, o 
apaugiminiai dumbliai, padengiantys lobelijų lapus, stabdo nor-
malų jų augimą ir vystymąsi.

Atskirais atvejais grėsmę kelia verslinių žuvų įveisimas ir 
auginimas, tam tikri žvejybos būdai, intensyvi rekreacija. Pa-
vyzdžiui, manoma, kad Girutiškio ežere apie 1970 m. ežerinė 
lobelija išnyko po to, kai jame buvo išnaikintos vietinės ir įveistos 
verslinės žuvys. Ženklus didžiausios 1963 m. žinomos populia-
cijos nykimas Keročio ežere buvo siejamas su žvejyba traukia-
maisiais tinklais, kai buvo išraunama didelė dalis visame ežere 
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iki 2 m gylio augančių augalo skrotelių. Šiuo metu, galimai dėl 
intensyvios rekreacijos ir atskirų ežero dalių užaugimo kitais 
vandens augalais, nedidelė populiacija išlikusi tik šiaurinėje Ke-
ročio ežero dalyje. Kadangi nepratakiam ežerui būdingi dideli 
vandens lygio svyravimai, kartais ežerinės lobelijos augimo vie-
ta atsiduria sausumoje ir augalai kuriam laikui išnyksta. Kitose 
ežero dalyse sudygę augalai neišlieka dėl intensyvaus atabradų 
trypimo. Blogiausia ežerinės lobelijos populiacijos būklė Salinio 
ežere, kurio pakrantė ties pagrindine augaviete užstatyta poil-
siauti skirtais pastatais. Anksčiau buvęs smėlėtas atabradas 
užauga kitais augalais, išlikusios ežerinės lobelijos dėl drumsto 
vandens žydi ne kiekvienais metais.

Pražūtingiausia ežerinei lobelijai – žmogaus vykdoma veikla. 
Svarbiausia minkšto vandens ežerus su ežerine lobelija apsaugoti 
nuo tiesioginės taršos. Šių ežerų pakrantėse nauji vasarnamiai ar 
gyvenamieji namai neturėtų būti statomi ne tik apsaugos zonoje, 
bet ir už jos ribų. Net ir atokiau nuo kranto stovintys gyvenamieji 
ar poilsiauti skirti pastatai turi turėti valymo įrenginius. Ne tik neva-
lyti, bet ir nutekamieji vandenys iš valymo įrenginių neturi patekti į 
ežerus. Nemažai žalos gali padaryti prausimasis, skalbimas, indų 
plovimas ežere, naudojant muilus, šampūnus ar skalbimo prie-
mones. Nuolatinių stovyklaviečių tokių ežerų pakrantėse neturėtų 
būti. Maudyklių, skirtų vietos gyventojams arba pravažiuojantiems 
poilsiautojams, gali būti įrengta ne daugiau kaip viena 500 m ilgio 
kranto juostoje ir  atokiau nuo pagrindinių saugomų augalų sąžaly-
nų, vandens telkinių pakrantėse gali būti įrengti lieptai.

Šiuose ežeruose negalima veisti dumblą rausiančių ir auga-
lais mintančių, juo labiau svetimkraščių žuvų rūšių. Jeigu apy-
ežerėje prie pat apsauginės juostos yra dirbamųjų laukų, juos 
reikėtų keisti natūraliai atsikuriančiomis daugiamečių žolių pie-
vomis ir ganyklomis, kurios būtų netręšiamos, šienaujamos ar 
neintensyviai ganomos, gyvuliai negalėtų tiesiogiai prieiti prie 
ežero. Jeigu ežerai yra miško plotuose, kirtimus geriau vykdyti 
žiemą, mažiau pažeidžiant miško paklotę, kad žemių nuoplova 
nepatektų į ežerus ir taip nesumažintų itin svarbaus augalams 
vandens skaidrumo.
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taurinė pudmė
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Valerijaus Rašomavičiaus nuotr.Zigmanto Gudžinsko nuotr.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, 2010 m. įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų 
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Daugiametis, 30–60 cm aukščio augalas trumpais šaknias-
tiebiais. Stiebas lapuotas tik apatinėje dalyje. Lapai linijiški, 
plokšti, bekočiai, daugiagysliai, 2–4 mm pločio, 5–23 cm ilgio. 
Viršutiniai stiebiniai lapai maži, pažiedžių pavidalo. Žiedai trum-
pakočiai, gelsvi, kartais rausvoki, apyžiedis 3–3,5 mm ilgio. Žie-
dynas – viršūninė, cilindriška, rečiau apvali, galvutės pavidalo 
2–6 cm ilgio kekė. Kai kada žiedynas gali būti šakotas. Manoma, 
kad tokio šakojimosi priežastis gali būti pažaidos. Žydi birželį–
liepą. Žiedus apdulkina vabzdžiai. Augalas subrandina daugiau 
nei 500 sėklų. Jos smulkios, menkai daigios. Peržydėję ir vai-
sius subrandinę ūgliai nunyksta. Augalai dauginasi ir vegetaty-
viai, sudarydami klonus.

Auga atvirose buveinėse – drėgnose ir šlapiose, kartais šalti-
niuotose, retkarčiais sausose pievose, kalkingose žemapelkėse. 
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Dirvožemiai nederlingi, daugiau ar ma-
žiau šarminės reakcijos (pH 6,5–8,2).

Arealas apima dalį Europos: driekiasi 
nuo Rytų Europos (Baltijos šalys, Ukrai-
na) per Vidurio Europą (Lenkija, Vokieti-
ja, Austrija, Šveicarija, Čekija, Slovakija) 
iki Pietų Europos (Prancūzija, Italija, bu-
vusios Jugoslavijos šalys, Rumunija).

Lietuvoje taurinė pudmė 
buvo aptikta Vilniaus (Lygainiai, 
Nemenčinės apylinkės) ir Laz-
dijų (Veisiejų regioninis parkas) 
rajonuose. Šiuo metu išlikusi 
viena populiacija Lazdijų rajone. 
Ji užima nedidelį plotą. Augalų 
tankumas jame taip pat nedide-
lis. Populiacijos Vilniaus rajone išnyko nusausinus buveines.

Augalai šviesomėgiai, todėl išgyvena tik esant nedideliam 
sumedėjusių augalų kiekiui. Pasižymi ir menku konkurencingu-
mu, todėl padaugėjus azoto tiek dėl tręšimo, tiek ir dėl negyvos 
fitomasės kaupimosi, vykstanti augalų bendrijų kaita nepalanki 
taurinei pudmei. Ir nors apleistose pievose suintensyvėja vege-
tatyvinis dauginimasis, bet sumažėja žydinčių ūglių skaičius. 
Ilgainiui tai gali lemti populiacijos mažėjimą. Per intensyviai ga-
nant sumažėja daigų vystymosi galimybės, bet tai kompensuoja 
vegetatyvinis dauginimasis.

Pagrindinės grėsmės – buveinių hidrologinių sąlygų poky-
čiai, apaugimas sumedėjusiais augalais, kitų rūšių konkurencija 
padidėjus azoto kiekiui dirvožemyje.

Taurinės pudmės populiacijai išsaugoti rekomenduojama buvei-
nėje iškirsti visus sumedėjusius augalus ir reguliariai, ne rečiau kaip 
kas treji metai, šalinti jų atžalas. Kad nesikauptų negyvos augalų 
liekanos, buveinę rekomenduojama šienauti, bet ne anksčiau kaip 
antroje liepos pusėje. Nupjautą žolę patartina išdžiovinti buveinėje, 
kad išbyrėtų taurinės pudmės sėklos, ir tada pašalinti iš buveinės. 
Ganyti galima tik ekstensyviai, patartina avis.
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Plačialapė klumpaitė
Cypripedium calceolus L.

Lietuvoje rūšis saugo-
ma nuo 1962 m., o nuo 
1981 m. įtraukta į Lietuvos 
raudonąją knygą. Dabar ji 
priskirta prie pažeidžiamų 
rūšių kategorijos. Rūšis įra-
šyta į Berno konvencijos I 
priedą, Europos Sąjungos 
Buveinių direktyvos II ir IV 
priedus, pagal Europos Ko-
misijos reglamentą įtraukta 
į CITES A priedą.

Rūšis paplitusi beveik 
visoje Europoje, Sibire ir 
Rytų Azijoje. Lietuvoje pla-
čialapės klumpaitės popu-
liacijos telkiasi pietinėje, rytinėje ir šiaurinėje dalyse.

Plačialapė klumpaitė yra daugiametis žolinis augalas su storu 
šliaužiančiu šakniastiebiu. Sudaro įvairaus dydžio kerus, kuriuo-
se būna nuo 1 iki 10, kartais iki 20 ar daugiau ūglių. Ūgliai statūs, 
25–70 cm aukščio. Lapai plačiai kiaušiniški arba beveik apskriti, 
ryškiai gysloti, apaugę trumpais plaukeliais. Žiedai stambūs, su-
krauti ūglių viršūnėse po 1 arba 2, retai po 3. Išoriniai apyžiedžio 
lapeliai lancetiški, rausvai rudi. Lūpa stambi, išsipūtusi, šviesiai 
arba sodriai geltona, su ryškiomis gyslomis. Vaisius – verpstiška 
dėžutė. Lietuvoje žydėti pradeda gegužės pabaigoje arba birže-
lio pradžioje ir žydi 2–3 savaites. Plačialapės klumpaitės vege-
tatyviniu būdu ir sėklomis dauginasi labai lėtai.

Plačialapės klumpaitės auga kalkingame, vandeniui laidžia-
me, bet nuolat drėgname dirvožemyje. Dažniausiai jos įsikuria 
plačialapių ir mišriuose miškuose, žolių turtinguose eglynuose, 
kiek rečiau – aliuviniuose miškuose, griovų ir šlaitų miškuose, 
skroblynuose, medžiais apaugusiose ganyklose, kadagynuose. 

Zigmanto Gudžinsko nuotr.
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Kartais jos auga įvairiose tarpi-
nio pobūdžio buveinėse: pamiš-
kėse, pelkių pakraščiuose, miš-
ko aikštelėse ir kt. Gausiau žydi 
ir vešliai auga gana atvirose ir 
gerai apšviestose miškų buvei-
nėse. Gausiausios populiacijos 
būna brandžiuose medynuose, 
kuriuose dėl natūraliai virstančių 
medžių susidaro nuolat kintanti, 
įvairiai apšviestų miško aikštelių 
mozaika.

Dabar Lietuvoje žinoma dau-
giau kaip 50 plačialapės klum-
paitės populiacijų. Gausiausios 
populiacijos telkiasi Akmenės, 
Joniškio, Panevėžio, Švenčio-
nių, Ignalinos, Trakų, Vilniaus ir Lazdijų rajonuose. Dauguma 
populiacijų yra mažos, jas sudaro tik pavieniai individai. Per pa-
skutinius 50 metų šalyje sunyko arba spėjama, kad sunyko ne 
mažiau kaip 10 populiacijų, dar ne mažiau kaip 10 populiacijų 
būklė yra arti kritinės ribos.

Parengtas ir 2012 m. patvirtintas plačialapės klumpaitės 
apsaugos planas, parengti ir 2013–2014 m. įgyvendinti penki 
apsaugos veiksmų planai. Tvarkomose teritorijose buvo išretinti 
krūmai ir pertekliniai medžiai, įgyvendintos kitos būtinos priemo-

Zigmanto Gudžinsko nuotr. Zigmanto Gudžinsko nuotr.
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nės. Trys buveinės, siekiant jas apsaugoti nuo neigiamo žmonių 
ir šernų poveikio, aptvertos tinklo tvora. Pirmieji stebėjimų duo-
menys rodo, kad įgyvendintos priemonės yra veiksmingos.

Svarbiausios plačialapės klumpaitės nykimo priežastys yra 
buveinių pokyčiai, kuriuos sukelia intensyvus ūkinis miškų nau-
dojimas (plynieji kirtimai ir po jų vykstanti sukcesija, vienarūšių 
medynų, ypač eglynų, ugdymas). Valstybiniuose ir privačiuose 
miškuose turi būti ribojama ūkinė veikla. Visi kirtimai turėtų būti 
vykdomi tik pagal individualiai parengtus rūšies apsaugos pla-
nus. Rūšis nyksta ir dėl tiesioginio augalų naikinimo – žmonės 
augalus iškasa ir bando perkelti į želdynus. Kai kuriose saugo-
mose teritorijose akivaizdžią žalą šių augalų populiacijoms daro 
šernai. Nenustatyta, ar jie ėda klumpaičių šakniastiebius, tačiau 
smarkiai suknistuose plotuose įsigali stiprią konkurenciją plačia-
lapėms klumpaitėms sudarantys augalai. Kai kurias buveines, 
siekiant apsaugoti nuo šernų poveikio, tikslinga aptverti tinklo 
tvoromis.



8 2

K
a

r
d

a
l

a
p

is
 g

a
r

b
e

n
is

Kardalapis garbenis
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Saugoma rūšis, įtraukta į 
Vašingtono (CITES) konvenci-
jos II priedą, IUCN raudonuo-
sius sąrašus, kategorija Least 
Concern/Lowest Risk (LC), 
Lietuvos Respublikos saugo-
mų gyvūnų, augalų ir grybų rū-
šių sąrašą, kuriame priskiriama 
prie 1 (E) kategorijos, įtraukta 
į Lietuvos Respublikos griež-
tai saugomų gyvūnų, augalų ir 
grybų rūšių sąrašą.

 Daugiametis, iki 50 cm 
aukščio gegužraibinių šeimos 
šakniastiebis žolinis augalas.  
Stiebas stačias, plikas, ant jo 
išaugę lancetiški lapai stam-
būs, iki 16 cm ilgio. Auga gru-
pėmis. Žydėjimo metu dekoratyvūs. Apyretį žiedyną sudaro nuo 
2 iki 20  baltų, apie 2 cm skersmens žiedų. Žydi gegužės pabai-
goje – birželio pirmoje pusėje. Vaisius – dėžutė, joje rudenį su-

Zigmanto Gudžinsko nuotr.

Zigmanto Gudžinsko nuotr.
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bręsta apie 6000 smulkių sėklų, kurias išbarsto vėjas. Sėkloms 
sudygti ir augalams augti būtina mikorizė. Augalai vystosi lėtai, 
pirmą kartą pražysta 10 m. ir senesni individai.

Aptinkami lapuočių ir mišriuose miškuose. Augalai pusiau 
šviesomėgiai, todėl geriausiai veši retuose miškuose, miško 
aikštelėse su skurdžia augaline danga. Suvešėjus medžiams 
(ypač eglėms), krūmams ar žolinei dangai, pradeda skursti. 
Esant nepalankioms sąlygoms pereina į antrinę ramybės būse-
ną ir gali net keletą metų neišleisti ūglių.

Kardalapis garbenis paplitęs Europoje, Šiaurės Afrikoje, 
Mažojoje Azijoje ir kalnuose 
iki Himalajų. Per Lietuvą eina 
šiaurrytinė paplitimo riba ir šių 
augalų radavietės telkiasi Lietu-
vos pietryčiuose: Vilniaus ir Šal-
čininkų rajonuose. Gausiausia 
populiacija yra Panerių miške 
(Vilniaus apylinkėse), kur užre-
gistruota apie 30 000 individų, iš jų apie penktadalis suformuoja 
žiedus. Šalčininkų rajone aptiktos 4 populiacijos: 2 – Poškonių, 
1 – Dieveniškių, 1 – Eišiškių girininkijų miškuose. Poškonių gi-
rininkijos populiacijos yra nutolusios viena nuo kitos ir vienoje 
jų pastaraisiais metais kardalapių garbenių neaptikta, kadangi 
praūžus vėtrai buvo išversti seni medžiai ir šiuo metu ten veši 
tankus jaunuolynas. Kitoje Poškonių girininkijos populiacijoje yra 
užregistruota apie 250 individų, Dieveniškių girininkijos populia-
cijoje – 9, Eišiškių – 5. Populiacijoje, buvusioje Trakų rajone, 
Aukštadvario apylinkėse, kardalapiai garbeniai paskutinį kartą 
buvo pastebėti 2000 m., o vėliau nebeaptikti.

Kardalapių garbenių populiacijoms grėsmių iškyla dėl an-
tropogeninių ir gamtinių faktorių. Gamtiniai faktoriai – natūrali 
miško kaita, kuriai vykstant, miškas sutankėja. Šie augalai gerai 
auga daliniame pavėsyje, bet neperneša per didelio užpavėsini-
mo. Augavietėse suvešėjus medžiams ir krūmams, kardalapiai 
garbeniai skursta ir nyksta dėl šviesos stygiaus, o per daug su-
vešėjus žoliniams augalams, neatlaiko konkurencijos.
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Norint užtikrinti kardalapio garbenio populiacijoms palankias 
sąlygas, būtina palaikyti optimalų apšvietimą, iškertant dalį me-
džių ir krūmų. Medžių ir krūmų projekcinis padengimas neturėtų 
viršyti 40–50 proc. Kirtimai vykdomi žiemos metu, kai gruntas 
įšalęs, kad nebūtų pažeisti šakniastiebiai. Populiacijai sukeltų 
grėsmę plynas kirtimas, miško technikos važinėjimas po auga-
vietę, šakų deginimas, ūkio darbai palei keliukus: pakelių šiena-
vimas, keliukų platinimas, apsodinimas mišku.

Kadangi šių augalų žiedynai puošnūs, netoli gyvenviečių 
esančiose populiacijose (Panerių miške, Vilniaus apylinkėse) 
yra skinami. Norint informuoti gyventojus, būtina pastatyti stendą 
su augalo atvaizdu ir informacija apie šią griežtai saugomą rūšį 
ir baudos dydį už šios rūšies augalų naikinimą. Dalis populiaci-
jos individų išauga palei keliukus, kurių pakelės šienaujamos. 
Šienauti pakeles populiacijos paplitimo vietoje draudžiama. Kar-
dalapiai garbeniai jautriai reaguoja į mechaninius pažeidimus, 
pereina į antrinę ramybės būseną (t. y. kurį laiką šakniastiebiai 
būna gyvi, bet neišaugina antžeminės dalies) arba net žūsta.
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miškinė plikaplaiskė
Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

Miškinė plikaplaiskė į Lietuvoje saugomų augalų sąrašą įra-
šyta nuo 1962 m., o 1992 m. ji įtraukta į Raudonąją knygą. Da-
bar ji priskirta prie išnykstančių rūšių grupės.

Miškinė plikaplaiskė paplitusi Rytų Europoje ir Azijoje vidu-
tinio klimato srityse. Baltijos jūros regione rūšis aptinkama tik 
Lietuvoje ir Latvijoje. Kelios miškinės plikaplaiskės populiacijos 
yra rytinėje Lenkijos dalyje.

Miškinė plikaplaiskė yra daugiametis, 10–30 cm aukščio 
augalas su sveikais kiaušiniškais arba rutuliškais šakniagum-
biais. Stiebas stačias, laibas, briaunotas. Lapai du, dažniausiai 
prigludę prie dirvožemio paviršiaus, kiaušiniški arba kiaušiniš-
kai lancetiški. Žiedai susitelkę 3–9 cm ilgio viršūninėje kekėje, 
dažnai visi pasisukę į vieną pusę. Apyžiedžio lapeliai lancetiški, 
smailūs, raudonai violetiniai arba rausvi. Lūpa triskiautė, jos pa-
matas baltas arba vos rausvas, dažnai išmargintas tamsiomis 
dėmelėmis. Miškinės plikaplaiskės žydėti pradeda liepos pra-

Zigmanto Gudžinsko nuotr. Zigmanto Gudžinsko nuotr.
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džioje arba viduryje, kai kuriais 
metais – tik rugpjūčio pradžioje. 
Žydi apie mėnesį. Dauginasi sė-
klomis, labai retai gali daugintis 
ir vegetatyviniu būdu.

Miškinė plikaplaiskė yra 
viena iš Lietuvoje sparčiausiai 
nykstančių gegužraibinių rūšių. 
Dar iki 1970 m. šių augalų buvo 
randama daugelyje vietų ryti-
niuose ir pietrytiniuose Lietuvos 
rajonuose, pavienių populiacijų 
būta šalies vidurinėje dalyje. 
Daugelyje anksčiau nurodytų 
vietovių miškinių plikaplaiskių 
aptikti nepavyksta, todėl mano-
ma, kad jos išnykusios. Iš visų 
dabar žinomų rūšies populiacijų 
tik trys – Dzūkijos nacionalinia-
me parke, Anykščių regioninia-
me parke ir Ukmergės apylin-
kėse – yra palyginti gausios ir 
gyvybingos. Kitas populiacijas 
sudaro pavieniai individai ir jų 
būklė nuolat blogėja.

Miškinės plikaplaiskės auga 
spygliuočių, rečiau šviesiuose 
mišriuose miškuose, dažniau-
siai karbonatinio smėlio dirvožemyje. Beveik visos populiacijos 
įsikūrusios šlaituose, plotuose su reta žolių danga. Geriausiai 
auga menkos erozijos veikiamose vietose.

Ne visiškai aišku, kokios yra svarbiausios miškinės plika-
plaiskės nykimo priežastys, nes rūšis mažai tyrinėta. Žinoma, 
kad miškinės plikaplaiskės yra jautrios kitų augalų konkurencijai, 
todėl viena iš priežasčių gali būti buveinių pokyčiai, vykstantys 
tiek savaime, tiek ir dėl intensyvaus miškų naudojimo. Teigiama, 
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kad pažeidus samanų dangą, kurioje yra plikaplaiskės šaknia-
gumbiai ir šaknys, augalai žūsta. Šios rūšies augalai jautrūs bu-
veinės apšviestumo pokyčiams. Susidarius ūksmei, sutankėjus 
krūmų ardui ir medžių, ypač eglių, lajoms, miškinės plikaplais-
kės skursta, retai žydi ir per kelerius metus sunyksta. Jos taip 
pat išnyksta staiga smarkiai padidėjus buveinės apšviestumui, 
pavyzdžiui, iškirtus medžius. Būtina pridurti, kad Anykščių regio-
niniame parke esančioje buveinėje 2014 m. buvo iškirsta didelė 
dalis medžių, todėl iškilo grėsmė, kad ir ši populiacija gali smar-
kiai sumažėti arba visiškai sunykti.

Siekiant apsaugoti miškinės plikaplaiskės populiacijas, bū-
tina griežtai riboti ūkinę veiklą jų buveinėse. Labai svarbu ne-
delsiant inventorizuoti visas rūšies populiacijas, atlikti išsamius 
tyrimus, parengti apsaugos planą, o kai kurioms populiacijoms 
parengti ir įgyvendinti apsaugos veiksmų planus. Visos dabar 
žinomos šios rūšies buveinės, esančios tiek valstybiniuose, tiek 
ir privačiuose miškuose, turėtų būti saugomos ir jose draudžia-
ma bet kokia intensyvi veikla, galinti staiga pakeisti buveinės 
sąlygas.



8 8

S
m

u
l

k
ia

ž
ie

d
ė

 g
e

g
u

ž
r

a
ib

ė

smulkiažiedė gegužraibė
Orchis ustulata L. 

Zigmanto Gudžinsko nuotr. Valerijaus Rašomavičiaus nuotr.

Rūšis yra įrašyta į Vašingtono konvencijos II priedą, nuo 
1962 metų įtraukta į Lietuvos saugomų augalų sąrašą, kuriame 
dabar priskiriama prie 1 (E) kategorijos, taip pat įrašyta į griežtai 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą.

Šios rūšies augalai yra daugiametės žolės, 
užaugančios iki 30 cm aukščio. Turi šakniagum-
bius, lapai paprasti ištisiniai, lygiakraščiai su stie-
bą apimančiomis makštimis. Žiedai zigomorfiniai, 
susitelkę į žiedyną – kekę, augalai pradeda žy-
dėti birželio viduryje. Būdingas vaisius – dėžutė, 
kurioje subręsta daug smulkių, vėjo platinamų 
sėklų. Pagrindinis dauginimosi būdas – sėklos, 
kurioms sudygti reikalinga mikorizė su Rizo
ctonia genties grybais. Augalai vystosi ilgai, nuo 
sėklos sudygimo iki žydėjimo praeina 10–15 metų. Kartais augalai 
gali pereiti į antrinį ramybės periodą ir keletą metų neišauginti jokių 
antžeminių dalių. Dėl tokio vystymosi ciklo dažnai stebimos popu-
liacijų gausumo fliuktuacijos. Smulkiažiedės gegužraibės žiemoja 
su lapais, yra duomenų, jog joms labiau kenkia ne šaltis, o drėgmės 
perteklius ir dažni atlydžiai žiemos metu.
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Šiai rūšiai būdingas disjunkcinis arealas. Didžioji jo dalis 
driekiasi beveik per visą Europą, Pietų Europoje auga kalnuose. 
O nuo pagrindinio arealo nutolusios dalys aptinkamos Vidurio 
Sibire, Kaukaze, Mažojoje Azijoje. Beveik visose arealo dalyse 
ši rūšis reta arba labai reta.

Lietuvoje žinoma 15 šios rū-
šies radaviečių, bet 9 iš jų yra is-
torinės, todėl tikėtina, kad rūšies 
gausumas sumažėjęs. Dau-
giausia radaviečių žinoma šiau-
rinėje šalies dalyje, tačiau viena 
gyvybingiausių populiacijų yra 
Varėnos rajone. Ši populiacija 
sudaro apie 80 proc. visos šalies populiacijos, kitos populiacijos 
mažai gyvybingos, jose stebima tik po kelis žydinčius augalus.

Smulkiažiedė gegužraibė yra šviesomėgis augalas, auga šil-
tuose šlaituose, sausose ar vidutinio drėgnumo šienaujamose ir 
ganomose žemažolėse pievose.

Smulkiažiedė gegužraibė nyksta dėl antropogeninių ir natū-
ralių (sukcesijos, mitybinių ryšių) veiksnių. Didžiausia grėsmė 
augalų populiacijoms kyla dėl buveinių sunaikinimo bei jų sa-
vybių pakeitimo: pievų suarimo, žolynų persėjimo, sausos au-
galinės dangos deginimo ar atvirų teritorijų užsodinimo mišku. 
Teritorijose, esančiose prie gegužraibės augaviečių, negalima 
naudoti agrocheminių preparatų, tręšti mėšlu, srutomis, nes 
šios priemonės stabdo grybų vystymąsi ir mikorizės sudarymą. 
Bendrijų sukcesija gali būti sustabdyta ekstensyviai šienaujant 
ir ganant pievas. Ganyti reikia rugpjūčio pradžioje, kad ganomi 
gyvuliai sėklas įmintų į dirvožemį ir jos galėtų sudygti. Šienauti 
reikia vieną kartą per sezoną, ir šienauti tik tai, kas lieka nenu-
ganyta, o geriausias laikas šienauti – rugpjūčio pabaiga. Šios 
šeimos augalams daug žalos padaro šernai, jie suėda augalų 
šakniagumbius, todėl aplinkinėse teritorijose reikia reguliuoti 
šernų tankumą, jeigu stebimas neigiamas šių gyvūnų poveikis 
augalų populiacijoms. Labai svarbu palaikyti tinkamą hidrologinį 
režimą, kad augavietės nebūtų užtvindytos ir nepradėtų pelkėti.
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Liekninė viksva 
Carex davalliana Sm.

Europoje  saugoma rūšis, įrašyta į IUCN raudonojo sąrašo 
Least Concern (LC) kategoriją ir į daugelio Europos šalių nacio-
nalinius saugomų rūšių sąrašus: Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Serbijos, Vengrijos, Vokietijos, Anglijos. 
Pastarosios valstybės raudonojoje knygoje yra išnykusių rūšių 
(Ex kategorijos) sąraše. Į Lietuvos saugomų augalų sąrašus rū-
šis įtraukta 1962 m. Šiuo metu ji priskirta prie 1 (E) kategorijos. 
2010 m. įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvū-
nų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tai daugiametis augalas, sudarantis iki 30 cm skersmens, 
10–40 (50) cm aukščio kupstus. Lapai tamsiai žali, siauri 
(0,5 mm pločio), tribriauniai, trumpesni už stiebus. Stiebo vir-
šūnėje išsivysto žiedynas – iš kuokelinių ar piestelinių žiedų su-
sidedanti varputė. Kuokelinės varputės būna apie 2 cm ilgio ir 
2  mm skersmens. Augalas dvinamis – išaugina tik vienos lyties 
žiedus, t. y., individai būna tik su piestelinėmis arba tik su kuo-
kelinėmis varputėmis. Tačiau retkarčiais pasitaiko ir hermafro-
ditinių individų, kai varputėse būna keletas ir kitos lyties žiedų. 
Žydi balandžio–gegužės mėnesiais. Žiedus apdulkina vėjas. 

Valerijaus Rašomavičiaus nuotr.
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Vaisiai – 1,0–1,3 mm ilgio, kiaušiniš-
ki, lęšio pavidalo. Piestelinėse varpu-
tėse jų išsivysto po 15–20. Kiekvieną 
vaisių gaubia iš pažiedės išsivystęs 
dangalas, vadinamas maišeliu. Mai-
šeliai ilgesni už pažiedes, 3–4 mm 
ilgio ir 1 mm skersmens, pailgos for-
mos, iš kiaušiniško pagrindo pamažu 
siaurėjantys į laibą snapelį, menkai 
gysloti. Subrendę jie būna atsilošę 
ar net išsirietę žemyn, tamsiai rudi 
ar juosvi. Liekninė viksva dėl siau-
rų lapų ir stiebų viršūnėse esančių, 
iš vienos lyties žiedų sudarytų varpučių neretai painiojama su 
dviname viksva.

Liekninė viksva auga subneutraliose ir šarmingose, neretai 
kalkingose žemapelkėse, rečiau – šlapiose, durpingose pievo-
se. Optimalios šiai rūšiai sąlygos yra buveinėse, kuriose van-
dens lygis visą vegetacijos laikotarpį yra substrato (durpių arba 
kalkinių tufų) paviršiuje arba netoli jo. Neretai vanduo teka subs-
trato paviršiumi. Dirvožemiai augavietėse nederlingi, neutralios 
ar šarminės reakcijos (pH 5,7–7,4). Žemapelkės ir durpingos 
pievos su lieknine viksva dažnai drėkinamos šarmingų šaltinių 
ir yra susiformavusios ant kalkingų uolienų. Tai šviesomėgis au-
galas, galintis augti esant ne mažesniam nei 50 proc. santyki-
niam apšviestumui. Todėl buveinės, esančios miško aikštelėse, 
laikytinos ribinėmis.

Kadangi liekninė viksva yra stenoekinė rūšis su specifiniais 
hidrologiniais, mitybiniais ir apšviestumo poreikiais, šios rūšies 
augalai neaptinkami esant net nedideliems buveinių sąlygų nuo-
krypiams nuo optimalių. Kitose Europos šalyse liekninė viksva 
auga panašiose buveinėse. Baltijos šalyse ji paplitusi lygumose, 
kai Vidurio Europoje labiau būdinga kalnuotoms vietovėms.

Liekninės viksvos arealas apima atlantinę, Centrinę ir Pie-
tų Europą, Mažąją Aziją. Per Lietuvą eina rytinis C. davalliana 
arealo kraštas. Liekninė viksva buvo aptikta šiaurvakarinėje, 

♀

♂



9 2

L
ie

k
n

in
ė

 v
ik

s
v

a

rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos 
dalyse (Kretingos, Švenčionių ir 
Vilniaus rajonuose).

Visose žinomose Lietuvos 
radavietėse rūšis yra išnykusi 
dėl buveinių pavertimo žemės 
ūkio naudmenomis arba pakitu-
sių jų sąlygų. Didžiausia grėsmė 
liekninės viksvos buveinėms, neskaitant tiesioginio jų sunaiki-
nimo, yra hidrologinių sąlygų sutrikdymas. Sausinimas turi ne 
tik tiesioginę neigiamą įtaką liekninės viksvos augalams, bet ir 
sukelia rūšiai nepalankių buveinės struktūros pokyčių. Pasta-
ruosius galima iš dalies pristabdyti reguliariai (ne rečiau kas tre-
ji metai) šalinant sumedėjusius augalus, sausesnius buveinės 
plotus šienaujant arba ekstensyviai ganant.

Svarbiausias uždavinys – išsiaiškinti, ar liekninė viksva Lie-
tuvoje dar tebeauga. 
Tuo tikslu būtina tikrin-
ti visas potencialias 
buveines ir bet kokią 
naują informaciją apie 
jos radavietes. Buvei-
nėms būtina taikyti 
apsaugos ir konkre-
čiam plotui parinktas 
tvarkymo priemones, 
palaikančias palankią 
jų būklę.

Valerijaus Rašomavičiaus nuotr.
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Didysis kuokas
Gomphus clavatus (Pers.) Gray 

Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą (1992, 2007), ku-
rioje priskiriama prie 1 (E) kategorijos.

Didysis kuokas (Gomphus clavatus) stambus grybas, apie 
5–15 cm aukščio. Jo vaisiakūniai piltuvėlio ar apversto kūgio 
formos, kotas laipsniškai pereina į kepurėlę. Vaisiakūnio išorinė 
dalis klostėta, violetinės ar violetiniai rudos spalvos, o viršutinė 
dalis lygi, rusva su violetiniu atspalviu. Vaisiakūniai dažnai būna 
suaugę kotais po kelis.

Didysis kuokas (Gomphus clavatus) yra simbiotrofas, su-
darantis mikorizę su egle (Picea abies), beržais (Betula spp.), 
ąžuolais (Quercus robur), pušimi (Pinus sylvestris) ar kitais me-
džiais. Išauga vasaros pabaigoje, rudenį mišriuose miškuose, 
senuose žolių turtinguose eglynuose su plačialapių medžių prie-
maiša. Auga pusiau neutraliuose ir kalkinguose molio dirvože-
miuose, kalvotose vietovėse ant nestačių samanomis apaugu-

Initos Danielės nuotr.
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sių šlaitų ar pažemėjimų. Auga grupėmis po kelis, kartais sudaro 
didelius „raganų ratus“.

Plačiai paplitusi rūšis, bet 
reta Europoje. Rasta Azijoje ir 
Šiaurės Amerikoje. Lietuvoje 
žinomos trys radavietės. Šešis 
kartus grybas rastas Vilniuje, 
prie Žaliųjų ežerų, po vieną ra-
davietę buvo Klusiškių miške 
(Pakruojo r.) ir Seveikių miške 
(Ukmergės r.). Nuo 1974 m. 
daugiau nebuvo rastas.

Didžiausia grėsmė grybui išlikti yra senų medžių kirtimas ar 
ūkinė veikla, kuri keičia augavietėms būdingą medynų struktūrą 
ir samanų dangos storį. Nepalankus grybui dirvožemio rūgštėji-
mas, nes jis prisitaikęs prie šarminio dirvožemio tipo. Randamas 
tik senuose miškuose, specifinėse mažai išlikusiose buveinėse, 
kurių tolydžiai mažėja. Iškirtus medžius grybas greitai išnyksta ir 
kitose vietose sunkiai atsikuria.

Būtina išsaugoti senus medžius, negalima plynai kirsti tinka-
mų grybo augaviečių bei tręšti dirvožemio. Nėra galutinai nusta-
tytas selektyvaus prašviesinančio kirtimo poveikis šiam grybui, 
bet tokios gerai suplanuotos ir pritaikytos atskirai kiekvienai gry-
bo augavietei priemonės, saugant, kad nebūtų pažeista paklotė 
ir samanų danga, gali būti taikomos.
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Krokinis minkštenis
Hapalopilus croceus (Pers.) Donk 

Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą (1992, 2007 m.), 
kurioje priskiriama prie 3 (R) kategorijos.

Krokinio minkštenio (Hapalopilus croceus) vaisiakūniai vie-
namečiai, kartais menkai išsivystę, pusiau apskriti gumbai ar di-
deli, iki 25 cm ilgio, 15 cm pločio ir 6 cm storio, kanopos pavidalo, 
plačiai prisitvirtinę prie substrato, pavieniui, šonais ar čerpiškai 
suaugę. Jaunų vaisiakūnių kepurėlės paviršius pūkuotas, smul-
kiai plaukuotas, šviesiai oranžinės spalvos, vėliau plikas, kuokš-
tėtas, rusvai oranžinės spalvos. Vaisiakūnio apačioje esančių 
vamzdelių poros kampuotos, iki 0,5 mm skersmens, ryškiai 
rausvai oranžinės, išdžiūvusios – 
rusvos. Šviežio vaisiakūnio minkš-
timas vandeningas, mėsingas, 
su zonomis, šviesiai oranžinės 
spalvos, išdžiūvęs tampa kietos 
dervos konsistencijos, rudas, bet 
šviesesnis negu vamzdeliai.

Grybas auga ant senų, stam-
bių, gyvų ir negyvų ąžuolų (Quer
cus robur) kamienų, dažniausiai 

Dariaus Stončiaus nuotr.
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gana aukštai nuo že-
mės, kartais ant virtuo-
lių ar stuobrių senuose 
plačialapių miškuose ir 
parkuose, gerai įšildo-
mose vietose. Kiekvie-
noje radavietėje kroki-
nis minkštenis (Hapa
lopilus croceus) išauga 
tik ant vieno ar dviejų senų ąžuolų. Vaisiakūniai išauga vasaros 
pabaigoje ar rudenį ir seni, sudžiūvę gerai išsilaiko per žiemą. 
Pavasarį šalia ar ant senų vaisiakūnių liekanų išauga nauji. Gry-
bas vaisiakūnius išaugina ne kiekvienais metais, bet grybiena 
medyje išlieka ilgai, kelis dešimtmečius arba tiek, kiek medis 
būna gyvas, ir dar kurį laiko po jo mirties.

Randamas Azijoje ir Šiau-
rės Amerikoje vidutinių platumų 
lapuočių miškuose ir Azijoje au-
gantis ant kaštonų (Castanea). 
Europoje rūšies paplitimas su-
tampa su paprastojo ąžuolo 
(Quercus robur) arealu, nuo Vi-
duržemio jūros regiono pietuose 
iki šiaurinės ąžuolo paplitimo ribos. Retas ir nykstantis daugelyje 
Europos šalių. Lietuvoje daugiausia paplitęs pietryčių ir centri-
nėje dalyse. Lietuvoje žinoma virš 50 radaviečių, gausiausios 
Nemuno kilpų ir Asvejos regioniniuose parkuose.

Didžiausią grėsmę grybui išlikti kelia brandžių ąžuolų kirti-
mas, taip pat senų, pažeistų ąžuolų ar jų virtuolių, stuobrių ir 
kelmų šalinimas iš parkų ir miškų. Menkas vidutinio amžiaus 
ąžuolų kiekis Lietuvoje apsunkina grybo tęstinį įsikūrimą nau-
jame substrate.

Pagrindinės apsaugos priemonės būtų: nekirsti senų ąžuo-
lų, nesunaikinti jų virtuolių, stuobrių ar kelmų. Būtina išsaugoti 
įvairaus amžiaus ąžuolo medynus, negalima buveinių vietose 
ugdyti eglynų.

Dariaus Stončiaus nuotr.
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Paprastasis taukius
Sarcosoma globosum (Schmiedel) Casp.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos (2010 m.), taip pat įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (2010 m.). Sau-
goma taip pat Rusijoje, Ukrainoje, Švedijoje ir Slovakijoje. Rūšis 
įrašyta į 13 Europos šalių raudonuosius rūšių sąrašus.

Makroskopinis grybas, priklauso aukšliagrybūnų (Ascomy
cota) skyriui, jo vaisiakūniai (apoteciai) 3–12 cm dydžio, rutuliški 
arba plačiai cilin-
driški, bekočiai, prie 
substrato prisitvir-
tinę rizomorfomis. 
Išorinis paviršius 
raukšlėtas, tamsiai 
rudas, veltiniuotas, 
odiškas. Viršutinėje 
dalyje yra lėkštelės 
arba dubenėlio for-
mos įdubimas, ku-

Ernesto Kutorgos nuotr. Ernesto Kutorgos nuotr.
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riame išsidėsto tamsiai rudas arba juosvas himenis, sudarytas iš 
aukšlių ir parafizių. Vidinė dalis drebučių konsistencijos. Vaisia-
kūniai vienamečiai, formuojasi tirpstant ar tik nutirpus sniegui, 
kovo–gegužės mėn., kartais pasirodo lapkričio–gruodžio mėn. ir 
peržiemoję toliau vystosi pavasarį, auga pavieniui ar grupėmis 
ant miško paklotės tarp spyglių ir samanų. Saprotrofas.

Grybas auga miškuose, kuriuose dominuoja paprastoji eglė. 
Paprastai grybas auga brandžiuose eglynuose. Grybo augimo 
vietose nustatytos šios miško buveinės – 9010 Vakarų taiga ir 
9050 Žolių turtingi eglynai. Kartais pasitaiko sodintuose mono-
kultūriniuose eglių medynuose greta senesnio miško.

Literatūroje minima, kad anksčiau vaisiakūnių mase teptos 
žaizdos ir vežimų ratų ašys, drebutinės masės spiritinis antpilas 
buvo liaudies pripažintas vais-
tas nuo reumato. Turgavietėse 
buvo pardavinėjami kaip „že-
mės taukai“.

Paplitęs Europoje, Azijoje ir 
Šiaurės Amerikoje. Visame are-
ale yra retas, kai kuriose šalyse, 
pavyzdžiui, Čekijoje ir Lenkijoje 
neberandamas.

Pagal literatūros duomenis, XX amžiaus šeštajame dešim-
tmetyje paprastasis taukius buvo dažnas vakarinėje ir centrinėje 
Lietuvos dalyse, retas – rytinėje dalyje. Vėliau ilgą laiko tarpą 
(daugiau nei 30 metų) aptikti šį grybą Lietuvoje nepavyko, todėl 
manyta, kad jo populiacijos pradėjo sparčiai nykti.  2008 m. gry-
bas vėl aptiktas Panevėžio ir Ignalinos rajonuose. Dabar (2015 
m. duomenimis) tiksliai žinomos aštuonios radavietės Panevė-
žio, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių ir Vilniaus rajonuose. Didžio-
ji dauguma radaviečių yra saugomose teritorijose, pavyzdžiui, 
gamtos rezervatuose ir Natura 2000 tinklo vietovėse, kurios 
saugomos pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas.

Pagrindinė paprastajam taukiui ir jo buveinėms išlikti kylanti 
grėsmė yra miško kirtimai, kurių metu plynai iškertami brandūs 
eglynai ar dauguma toje buveinėje augusių eglių, suardoma 
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miško paklotė ir dirvožemis. Suardytame dirvožemyje sutrūki-
nėja grybienos tinklas, jos fragmentai gali greičiau išdžiūti, pra-
rasti gyvybingumą ir neformuoti vaisiakūnių. Grybo vystymuisi 
gali pakenkti pablogėjusi jo buveinių fitosanitarinė būklė, kuomet 
dėl įvairių priežasčių (eglių ligų ir kenkėjų pažeidimų, sausrų, 
šalčių ar audrų žalingo poveikio) pažeisti eglių medžiai ar me-
dynai nudžiūva ir galiausiai būna iškertami. Grybo vystymuisi 
neigiamą įtaką daro miško paklotės trypimas ir ardymas, ma-
sinis vaisiakūnių rinkimas. Grybo populiacijų būklę gali bloginti 
klimato pokyčiai, kadangi dėl klimato šiltėjimo, sausrų ir audrų 
gali degraduoti eglynai.

Pagrindinės apsaugos priemonės, galinčios padėti išsaugoti 
rūšį ir jos buveines, yra: plynų ir atvejinių pagrindinių miško kir-
timų nevykdymas grybo buveinėse; gyvų eglių kirtimo ribojimas 
grybo augimo vietose; miško sanitarinių ir ugdomųjų kirtimų vyk-
dymas tik esant įšalusiam gruntui ir sniego dangai; dirvožemio 
ir miško paklotės vientisumo saugojimas (pavyzdžiui, nevažinėti 
transporto priemonėmis, nedraskyti ir neištrypti miško paklotės, 
neganyti galvijų); draudimas rinkti vaisiakūnius; šernų skaičiaus 
reguliavimas, kadangi pastebėta, kad šviežiai šernų išknistose 
vietose grybas neformuoja vaisiakūnių.

Žemės sklypų, kuriuose auga paprastasis taukius, savinin-
kai arba valdytojai turi kasmet stebėti šio grybo populiacijos bū-
klę (pavyzdžiui, nustatyti ar daugėja / mažėja grybo išauginamų 
vaisiakūnių skaičiai, ar nekinta grybo derėjimo plotų dydžiai) ir 
apie ją informuoti aplinkosaugos specialistus. Prieš pradedant 
vykdyti ūkinę veiklą grybo augavietėse žemės savininkai arba 
valdytojai turi konsultuotis su aplinkosaugininkais ir gauti atitin-
kamus leidimus / nurodymus numatomai ūkinei veiklai.



1 0 0

S
m

il
t

y
n

in
iS

 a
u

S
ū

n
iS

smiltyninis ausūnis
Peziza ammophila Durieu & Lév.

Saugoma Lietuvoje ir Latvijoje rūšis, įrašyta į 6 Europos ša-
lių (Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Švedijos ir Vokietijos) 
raudonuosius rūšių sąrašus. Rūšis įrašyta į Lietuvos Respubli-
kos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame 
priskiriama prie 1 (E) kategorijos (2010 m.), taip pat įtraukta į 
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių sąrašą (2010 m.). 

Makroskopinis grybas, priklauso aukšliagrybūnų (Ascomyco
ta) skyriui, jo vaisiakūniai (apoteciai) pradeda vystytis smėlyje, 
vėliau dalinai iškyla virš smėlio paviršiaus, 2–4 cm skersmens, 
2–4 cm aukščio, iš pradžių beveik rutuliški ir uždari, vėliau at-
siveria, taurės arba piltuvo formos, galiausiai kraštai atlinksta 
ir sutrūkinėja į skiautes (įgauna žvaigždės pavidalą), pamatinė 
dalis (kotas) piltuvėlio formos, vystosi smėlyje, su besidriekian-
čiomis hifų gijomis. Išorinis paviršius gelsvai rudas, padengtas 
smėlio smiltelėmis. Vidinis paviršius (himenis) rudas, sudarytas 
iš aukšlių ir parafizių. Vaisiakūniai vienamečiai, trapūs, neturi 
specifinio kvapo, formuojasi liepos–spalio mėn., auga pavieniui 
arba nedidėlėmis grupėmis ant smėlio. Vaisiakūniai turi specifi-
nių struktūrinių prisitaikymų gyventi smėlio pustymo aplinkoje. 
Jie gana ilgą laiką būna uždari, saugo himenyje besiformuojan-
čias aukšliaspores. Vaisiakūniai atsiveria gana vėlyvoje savo 

Ernesto Kutorgos nuotr.
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vystymosi stadijoje ir tuomet aktyviai paskleidžia subrendusias 
aukšliaspores į aplinką. Saprotrofas, minta žolinių augalų lieka-
nomis, pavyzdžiui, žolinių augalų šaknimis ir šakniastiebiais.

Smiltyninis ausūnis auga pajūrio kopų smėlyje, atvirose, vėjo 
pustomose vietose, šalia psamofilinių žolinių augalų – pajūrinės 
smiltlendrės (Ammophila arenaria), pajūrinio eraičino (Festuca 
arenaria) ir smiltyninės rugiaveidės (Leymus arenarius), rugia-
veidiniuose smiltlendrynuose. Grybo augimo vietose nustatytos 
šios pajūrio smėlynų buveinės – 2110 Užuomazginės pustomos 
kopos ir 2120 Baltosios kopos. Grybas aptinkamas vietose, ku-
riose žolynas nėra tankus bei neauga samanos ir kerpės.

Grybas nevalgomas, aplipęs smėlio smiltelėmis, šviežias 
galimai nuodingas.

Paplitęs Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Austra-
lijoje. Grybas yra gana retas, auga išskirtinai pajūrio smėlio kopo-

Ernesto Kutorgos nuotr. Ernesto Kutorgos nuotr.
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se. Lietuvoje smiltyninis ausūnis 
auga Kuršių nerijoje, žinoma apie 
10 radaviečių apsauginio pajūrio 
kopagūbrio ruože nuo Nidos iki 
Juodkrantės, Pilkosiose (Miru-
siose) kopose ir Smiltynėje.

Pagrindinė smiltyniniui au-
sūniui ir jo buveinėms išlikti ky-
lanti grėsmė yra grybui augti tinkamų gamtinių buveinių kaita, 
jų kokybės pablogėjimas arba sunykimas. Grybui kenkia baltųjų 
kopų irimas arba sunykimas dėl natūralių procesų (vėjo audrų, 
smėlio išpustymo) ir antropogeninės veiklos (kopų destrukcijos 
dėl intensyvaus mindžiojimo). Didelę grėsmę kelia ir priešingas 
procesas – pustomų kopų natūralus apžėlimas samanomis, ker-
pėmis, krūmais ir medeliais (virtimas pilkosiomis kopomis) arba 
dirbtinis kopų apželdinimas medeliais. Grybo populiacijų būklei 
žalingas vaisiakūnių rinkimas arba jų sutrypimas kojomis.

Pagrindinės apsaugos priemonės, galinčios padėti išsaugoti 
smiltyninį ausūnį ir jo buveines, būtų: kopų su pustomu smėliu ir 
retais pajūrinių smiltlendrių sąžalynais saugojimas Kuršių nerijoje; 
miško nesodinimas grybo augimo vietose; grybo paplitimo ir biolo-
gijos tyrimai; Saugomos rūšies apsaugos plano ir apsaugos veiks-
mų plano parengimas ir jų įgyvendinimas. Visos žinomos grybo 
radavietės Lietuvoje yra saugomoje teritorijoje – Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke, o dalis radaviečių patenka į Naglių gamtos 
rezervatą, kuriame taikomi griežti žmonių veiklos apribojimai.

Smiltyninio ausūnio apsaugai pagerinti būtina reguliariai 
vykdyti jo populiacijų būklės stebėseną bei naujų radaviečių 
paiešką, pavyzdžiui, pajūrio kopų ruože nuo Klaipėdos iki Šven-
tosios. Grybui palankus gali būti audrų suardytų arba dar ne-
susiformavusių pajūrio kopų apželdinimas pajūrine smiltlendre. 
Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Norvegijoje, smiltlendre apžel-
dintose kopose padaugėjo kopų smėlynų grybų, įsikūrė ne tik 
smiltyninis ausūnis bet ir Hadriano poniabudė (Phallus hadria
ni) – taip pat labai reta, saugoma Lietuvoje ir kitose Europos 
šalyse grybų rūšis.
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miltuotoji nefroma
Nephroma parile (Ach.) Ach.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą. Įrašyta į Estijos, Danijos, Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos, Austrijos, Vokietijos nykstančių rūšių sąra-
šus.

Miltuotajai nefromai būdingas lapiškas iki 4 (–8) cm skers-
mens gniužulas, kurio lakštai 3–5 (–8) mm pločio, kraštai užsi-
rietę, lygūs ar kiek dantyti. Viršutinė pusė pilkai ruda, melsvai 
rusva iki tamsiai rudos su gausiais miltiškais dariniais – sore-
dėmis. Soredės grūdiškos, melsvai pilkos, kartais rusvos, susi-
telkusios į rutuliškus ar juostiškus telkinius – soralius, paprastai 
lakštų kraštuose, senesniuose gniužuluose išsibarsto ir visame 
lakštų paviršiuje. Apatinė pusė balsva ar šviesiai rusva, lygi ar 
kiek veltiniška, be gyslelių ir be žievinio sluoksnio. Vaisiakūnius 
formuoja labai retai, Lietuvoje jie niekada nerasti. Fotobiontas 
melsvadumblis.

Panašios meškapėdžių (Peltigera) genties kerpės skiriasi 
apatine gniužulo puse, kuri būna su ryškiomis gyslelėmis ir rizi-
nomis. Be to, dauguma panašiose augavietėse ant apsamano-
jusių medžių kamienų augančių meškapėdžių neturi soredžių. 

Žydrūno Sinkevičiaus nuotr. Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.
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Šiurkščiosios meškapėdės (Peltigera praetextata) gniužulo pa-
viršiuje būna ne soredės, o plokščios išaugėlės – izidės. Pa-
prastai ant dirvožemio auganti ir tik labai retai ant medžių kamie-
nų pasitaikanti tariamoji meškapėdė (Peltigera didactyla) būna 
su soredėmis, tačiau jos gniužule soredės formuojasi tik apskri-
tuose soraliuose gniužulo paviršiuje ir niekada nebūna juostiški, 
palei gniužulo kraštus.

Miltuotoji nefroma auga ant apsamanojusių medžių kamienų 
ir akmenų drėgnose ir pavėsingose vietose, senuose mišriuose 

Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.

Soralių formos
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ir lapuočių miškuose, paprastai 
ant senų, stambių plačialapių 
medžių. Neauga vidutinio am-
žiaus ir jaunuose miškuose, 
daugelyje Europos šalių laiko-
ma sengirių indikatore. Neretai 
aptinkama kartu su kita Raudo-
nosios knygos kerpe – plačiąja 
platuže (Lobaria pulmonaria). Nefroma ypač jautri aplinkos po-
kyčiams ir oro taršai. Kaip ir daugelis fotobiontą melsvadumblį 
turinčių miško kerpių, ji sunkiai plinta ir įsikuria, yra reikli auga-
vietės mikroklimatui ir substrato kokybei bei amžiui.

Paplitimas Lietuvoje: labai reta, žinomos 3 radavietės Asve-
jos, Biržų ir Verkių regioniniuose parkuose. Yra žinomas ir vie-
nas XIX a. herbariuminis pavyzdys iš dabartinės Vilniaus miesto 
teritorijos (greičiausiai iš Užupio). Šiuo metu žinomos trys popu-
liacijos, visas sudaro negausūs gniužulai, augantys ant vieno ar 
kelių medžių. Gausėjimo galimybių iš aplinkinių populiacijų nėra, 
nes artimiausios dabar egzistuojančios populiacijos yra Estijoje 
ir pietinėje Švedijoje, o ši rūšis tokiais dideliais atstumais neplin-
ta. Paplitimas pasaulyje: Europa, Azija, Šiaurės ir Pietų Ameri-
ka, Grenlandija, nuo arktinės iki temperatinės zonos, šiltesnio 
klimato zonose – kalnuose. Europoje, išskyrus borealinės zonos 
šiaurę ir euokeaninę žemyno dalį, visur yra reta ir nykstanti.

Rūšies būklė grėsminga net ir nepaisant to, kad dvi radavie-
tės yra gamtiniuose rezervatuose (Verkių ir Asvejos regioniniuo-
se parkuose), kur pagrindinės žmogaus keliamos grėsmės – 
miškų kirtimas, sausinimas, džiūstančių ir nudžiūvusių medžių 
šalinimas – yra menkos. Pagrindinė kliūtis miltuotajai nefromai 
plisti ir išsilaikyti Lietuvoje yra senų miškų plotų išskaidymas.

Apsaugos priemonės: išsaugoti nepaliestas dabartines rū-
šies buveines – jose nevykdyti jokių miško tvarkymo darbų; di-
dinti senų miškų plotų tinklą.
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glebioji gleiviakerpė
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą. Įrašyta į Danijos, Lenkijos, Čekijos, 
Slovakijos, Austrijos, Vokietijos nykstančių rūšių sąrašus.

Glebiajai gleiviakerpei būdingas lapiškas, 2–3 (retai 6) cm 
skersmens gniužulas. Paprastai vienoje vietoje auga keli gniužu-
lai, kartais netgi užimdami poros dešimčių kvadratinių centime-
trų plotą. Sausas gniužulas būna juodas, sudrėkęs – išbrinksta, 
tampa juosvai žalias, drebučių konsistencijos. Gniužulo lakšte-
liai nestori, išbrinksta vienodai per visą ilgį, lakštų galiukai nua-
pvalėję, nekarpyti, su gausiomis išaugėlėmis (izidėmis), kurios 
iš pradžių būna apvalios, o vėliau tampa plokščios, žvynelių pa-
vidalo. Gniužulas prigludęs prie substrato, tačiau priaugęs ne-
stipriai, lengvai atsiskiria. Vaisiakūnių pasitaiko retai, Lietuvoje 
jų aptikta vieną kartą, 1–2,5 mm skersmens dubenėlio formos 
apotecių su plokščiu, raudonai rudu disku ir plonu, lygiu ar kiek 
dantytu, gniužulo spalvos krašteliu.

Dariaus Stončiaus nuotr.



1 0 7

G
l

e
b

io
ji

 G
l

e
iv

ia
k

e
r

p
ė

Tokiose pačiose buveinėse aptinkama kiek panaši į gleivia-
kerpę, taip pat saugoma rūšis – kerpiškasis gleivytis (Leptogium 
lichenoides), tačiau ji labai skiriasi sauso gniužulo spalva ir iš-
vaizda – rusvai pilka ir giliai karpytais gniužulo lakšteliais su gana 
ilgomis, adatiškomis išaugėlėmis lakštų pakraščiuose. Neseniai 
Lietuvoje aptiktos ir tokiose pat buveinėse augančios kerpės – 
upinis gleivytis (Leptogium rivulare) ir upinė odkerpė (Dermato
carpon luridum) – taip pat labai skiriasi gniužulo spalva: upinis 
gleivytis sausas būna melsvai pilkos spalvos, sudrėkęs – pilkai 
juodas, o upinės odkerpės gniužulas sausas būna pilkai rusvas, 
sudrėkęs – ryškiai žalias. Paprastai ant mechaniškai pažeisto 
dirvožemio auganti ir tik labai retai upeliuose ant riedulių pasi-
taikanti, Lietuvoje dažna patvarioji gleiviakerpė (Collema tenax) 
turi storesnį gniužulą, kurio kraštai ypač stipriai išbrinksta, be 
to, jo paviršiuje arba visai nėra izidžių, arba jos būna pavienės, 
apvalios, bet niekada plokščios.

Glebioji gleiviakerpė auga ant samanomis apaugusių akme-
nų ir pamatinių medžių kamienų dalių, dažniausiai ant vertikalių 

Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.

Izidžių formos
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jų paviršių, neužterštų ir gana sraunių upelių vagose ir krantuo-
se. Toleruoja sezoninį, bet ne pastovų užtvindymą, nepakenčia 
susikaupiančio didesnio organinės medžiagos kiekio nuosėdo-
se. Auga tik ji viena, kartais drauge su upine odkerpe. Glebio-
ji gleiviakerpė jautriai reaguoja į bet kokius aplinkos pokyčius: 
medžių iškirtimą ar sunykimą palei upelių vagas, vagų pokyčius, 
vandens taršą ir eutrofizaciją. Jų buveinės nesuderinamos su 
bebrų veikla, nes užtvindomi 
gleiviakerpėms tinkami substra-
tai arba pasikeičia apšvietimas 
dėl bebrų sunaikintų medžių.

Paplitimas Lietuvoje: reta, 
žinomos 6 radavietės Klaipėdos, 
Kretingos ir Tauragės rajonuose. 
Visose radavietėse aptikta ne-
gausiai (kolonizuoti vienas ar keli 
substrato vienetai), tinkamos augavietės išlikusios tik trumpuo-
se upelių ruožuose. Didžiausia populiacija yra Kretingos rajone, 
Akmenos upėje. Gali išnykti net ir nežymiai pakitus augaviečių 
kokybei. Paplitimas pasaulyje: randama Europoje, Azijoje, šiau-
rinėje Afrikoje, Šiaurės Amerikoje, Grenlandijoje, įvairiose gamti-
nėse zonose. Centrinėje Europoje beveik visur nyksta dėl taršos 
ir kitų aplinkos pokyčių.

Didžiausios glebiajai gleiviakerpei kylančios grėsmės yra 
žemės ūkio veikla (tręšimas, pesticidų naudojimas), kitokia van-
dens tarša, miškų kirtimas, gyvenviečių ir žemės ūkio paskirties 
pastatų statymas, vandens ir krantų augalijos tvarkymas sausi-
nimo tikslais, upelių vagų tiesinimas, užtvindymas, taip pat be-
brų patvankos.

Viena iš pagrindinių apsaugos priemonių: išlaikyti ne mažiau 
kaip 50 m apsauginę miško zoną upelių krantuose, taip pat už-
tikrinti senų medžių išlikimą palei upelius. Kerpės augavietėse 
būtina kontroliuoti bebrų populiaciją – upeliuose, kuriuose ran-
damos glebiosios gleiviakerpės, neturėtų būti bebraviečių bent 
jau 3–4 km nuo augavietės (prieš srovę). Šios apsaugos prie-
monės taip pat tinka kitoms retoms ir saugomoms kerpių rūšims, 
aptinkamoms analogiškose buveinėse.
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šilinė puvėseklė
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-
galų ir grybų rūšių sąrašą, kuriame priskiriama prie 1 (E) katego-
rijos, įtraukta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašą. Įrašyta į Danijos, Lenkijos, Čekijos, 
Slovakijos, Austrijos, Vokietijos nykstančių rūšių sąrašus.

Šilinei puvėseklei būdingas žalsvas ar žalsvai pilkas, karpo-
tas, žiauberiškas gniužulas su miltiškais dariniais – soredėmis, 
susikaupusiomis į dėmelių formos sankaupas – soralius. Vienas 
gniužulas kartais gali 
užimti iki 10 cm2 ar net 
didesnį plotą. Vaisiakū-
niai dažniausiai būna 
gana gausūs, rožinės 
spalvos, plokšti, sagų 
ar dubenėlio formos, 
0,5–3 mm skersmens 
apoteciai. Panašiose 
augavietėse augančios 

Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.
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ir panašų gniužulą turinčios labai dažnos Lietuvoje kerpės – 
grūduotojo trapeliopsio (Trapeliopsis granulosa) – vaisiakūniai 
tamsesni ir įvairiaspalviai – rusvi, oranžiniai, pilki, dažnai margi. 
Kitos panašios kerpės pelkėse ir pelkėtuose miškuose neauga. 
Pušynuose ant dirvožemio pasitaiko gana panaši kerpė – rudo-
ji šiurenė (Baeomyces rufus), bet jos vaisiakūniai visada būna 
rusvi ir paprastai turi trumpą, balsvą kotelį. Taip pat pušynuose 
ant smėlio augančios ir panašų gniužulą turinčios rausvosios 
šiurenėlės (Dibaeis baeomyces) vaisiakūniai būna rožiniai, kaip 
ir šilinės puvėseklės, tačiau visada su ilgokais, baltais koteliais ir 
primena smulkius grybus.

Šilinė puvėseklė auga ant pūvančių, stambių spygliuočių 
medžių išvartų, kartais ant augalų liekanų pelkėtuose miškuose, 
dažnai ties riba su atvirais pelkių plotais. Jautri buveinių ir klima-
to pokyčiams, pastaruoju metu sparčiai nyksta vietovėse, esan-
čiose į pietus nuo Lietuvos. Paplitimas Lietuvoje: žinomos 6 ra-
davietės įvairiose šalies dalyse. Šiuo metu žinomos tik dvi realiai 
egzistuojančios populiacijos Aukštaitijos nacionaliniame parke ir 
Rūdninkų girioje. Pastaroji gana gausi. Senesniuose literatūros 

Jurgos Motiejūnaitės nuotr.



1 1 1

Š
il

in
ė

 p
u

v
ė

s
e

k
l

ė

šaltiniuose teigiama, kad kerpė 
buvusi nereta – tai liudija ir pa-
lyginti gausios kolekcijos herba-
riumuose, tačiau dalis buvusių 
augaviečių sunaikinta sausinant 
pelkes. Neseniai vykdytos deta-
lios paieškos anksčiau žinomoje 
radavietėje Kamanų rezervate 
taip pat nedavė rezultatų, ten kerpė, matyt, išnyko dėl vandens 
lygio svyravimo, gal ir dėl klimato kaitos. Paplitimas pasauly-
je: Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje, Naujojoje Zelandijoje, 
nuo arktinės iki temperatinės zonos, šiltesnio klimato zonose – 
kalnuose. Temperatinėje zonoje lygumose šiuo metu sparčiai 
nyksta.

Pagrindinės grėsmės šilinei puvėseklei išlikti yra miškų ir 
pelkių sausinimas, stambių spygliuočių virtuolių ir stovinčių, ne-
gyvų medžių bei stuobrių šalinimas.

Pagrindinė apsaugos priemonė yra nekeisti esančių sąlygų 
dabartinėse buveinėse: vandens lygio ir stambiosios negyvos 
medienos kiekio (nešalinti išdžiūvusių medžių, stuobrių ir virtuo-
lių).
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