
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METŲ ŽINDUOLIS 

Pilkasis kiškis | Lepus europaeus 

Pilkasis kiškis mums nuo vaikystės pažįstamas, kaip greitas 

ir gudrus daugelio pasakų herojus. Didelės kiškio ausys 

byloja apie ypatingai išlavintą klausą. Kiškiai minta 

įvairiomis žolėmis, krūmų ūgliais. Žiemą neretai užsuka į 

sodus pasmaguriauti vaismedžių žieve. Kiškius nuo 

natūralių priešų gelbsti greitos kojos, tačiau nemažai jų 

nukenčia nuo lapių, kranklių ir kitų plėšrūnų. Mažiems 

kiškučiams ypač pražūtingas yra pavasarinis žolės 

deginimas. 

Tekstas Edmundas Greimas 

Nuotrauka Aušra Žilinskienė 

 

METŲ SAMANA 

Garbanotasis kiminas | Sphagnum squarrosum 

Stambūs (iki 20 cm aukščio), šviesiai ar tamsiai, netgi melsvai žalios 

spalvos kiminai. Lengvai atpažįstami pagal šakučių lapus, kurių 

viršūnės yra atsilošusios ir žemyn nulinkusios, dėl to kiminas atrodo 

tarsi garbanotas. Auga šlapiuose ir užpelkėjusiuose miškuose, ypač 

eglynuose ir juodalksnynuose.  

Tekstas Ilona Jukoniene ̇

Nuotrauka Agnė Bagušinskaitė 
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METŲ GRYBAS 

Raudonasis auksabaravykis | Aureoboletus projectellus 

Baravykinių (Boletaceae) šeimos grybas, kilęs iš Šiaurės Amerikos. Europoje jis pasirodė maždaug prieš 

dvidešimt metų, bet oficialiai užfiksuotas tik pirmo XXI a. dešimtmečio pabaigoje, Lietuvoje, Kuršių Nerijoje. 

Ten jis jau kuris laikas buvo renkamas ir vadinamas pagal pirmojo jį pastebėjusio žmogaus pavardę – 

balsevičiuku. Nuo to laiko raudonasis auksabaravykis išplito visose šalyse aplink Baltijos jūrą.  

Raudonasis auksabaravykis yra mikorizinis grybas, susijęs su pušimi. Lietuvoje sudaro mikorizę su vietine 

paprastąja ir svetimžeme kalnine. Grybas gana ryškiai išsiskiria iš kitų Lietuvos baravykinių savo raudonai ruda 

(dažniausiai) kepurėle, kurios kraštai įlinkę į vidų (ypač jaunų vaisiakūnių) ir ilgoku, gelsvai rusvu, giliai vagotu 

kotu. Apatinė kepurėlės pusė gelsva, senų vaisiakūnių įgauna rusvai žalsvą atspalvį. Vidus balsvas, kartais kiek 

rausvas, perpjautas nemėlynuoja, tik kiek ruduoja, o siaura juostelė ties vamzdeliais tampa tamsiai raudona. 

Neturi specifinio kvapo, skonis kiek rūgštokas. Grybas valgomas, jį netgi galima naudoti audinių ir siūlų  

dažymui. 

Tekstas Jurga Motiejūnaite ̇

Nuotrauka Reda Iršėnaitė 

METŲ VABZDYS 

Kurklys | Gryllotalpa gryllotalpa 

Šis stambus net iki 5,5 cm užaugantis vabzdys turi 

rausiamojo tipo priekines galūnes, kuriomis kaip 

kurmis rausia žemėje urvelius. Aptinkamas soduose. 

Vabzdys pavadintas kurkliu dėl poravimosi metu 

skleidžiamo melodingo kurkimo. 

Tekstas Radvilė Markevičiūtė 

Nuotrauka Žilvinas Pūtys 

METŲ PAUKŠTIS 

Baltasis gandras | Ciconia ciconia 

Gandralizdis – įprastas mūsų kraštovaizdžio elementas. Nacionalinis Lietuvos paukštis kuriasi ne tik 

medžiuose, bet ir ant sodybų stogų, elektros stulpų. Mūsų krašte dažnas ir gausus, tačiau Vakarų Europoje 

gandrų mažėja dėl intensyvios žemdirbystės. 

Nuotrauka Gediminas Petkus 



 

METŲ AUGALAS 

Stačioji žemenė | Sagina nodosa 

Vos apie sprindžio aukščio daugiametį augalą galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Tačiau dėl savo spygliškų 
lapelių ir liauno stiebo stačioji žiemė neretai lieka nepastebėta net retose neaukštų žolinių augalų bendrijose. 
Ieškokite jos žemapelkėse ir pievose, smėlėtose vandens telkinių pakrantėse, pažemėjimuose tarp pajūrio 
kopų, kur yra drėgmės perteklius bei dėl įvairių pažaidų išliko atviro dirvožemio ploteliai. Stačiąją žemenę 
lengviau pastebėsite ir atpažinsite vasaros saulėtomis dienomis kai ji būna išskleidusi savo žiedų baltus 
vainiklapius, nes jie yra dvigubai ilgesni už taurėlapius. 

Tekstas ir nuotrauka Sigitas Juzėnas 

METŲ BESTUBURIS 

Medicininė dėlė | Hirudo medicinalis 

Ektoparazitas mintantis krauju. Nugara tamsiai žalsva, 

papuošta ryškiomis oranžinėmis, gelsvomis juostelėmis ir 

taškais. Žalsva pilvinė pusė pamarginta tamsiomis dėmėmis. 

Išsitempusi gali siekti iki 10 cm. Galima supainioti su 

panašaus dydžio, tačiau vientisai juosva kumeldėle 

(Haemopis sanguisuga L.). Gyvena nedideliuose gėlo 

vandens stovinčiuose ar lėtai tekančiuose telkiniuose, 

kuriuose daug augalijos. Saugoma ir įrašyta į Lietuvos 

raudonąją knygą. Apie paplitimą trūksta duomenų. 

Medicininės dėlės (Hirudo medicinalis L.) dar senovėje buvo 

naudojamos gydymo tikslais ir dažniausiai kraujo nuleidimui, 

t.y. kai „blogas“ kraujas buvo tyčia paimamas iš kūno, 

siekiant gydyti įvairius negalavimus. Nors šiuolaikinėje 

medicinoje kraujo nuleidimas nebėra įprasta praktika, dėlės 

vis dar naudojamos gydymui. Dėlių seilėse yra 

antikoagulianto hirudino, kuris mažina kraujo krešėjimą, taip 

pat medžiagų, kurios gerina kapiliarinę kraujotaką.  



 

Dėlės maitinasi siurbdamos stuburinių kraują, kurį ilgai virškina ir kartą pasimaitinusios gali ilgai badauti. 

Dėlės maitinimasis trunka nuo 15-20 min iki valandos ar daugiau, priklausomai nuo dėlės dydžio, jos 

alkanumo ir pan. Pasisotinusi dėlė pati atsikabina nuo šeimininko, palikdama ant odos maitinimosi žymę 

primenančią automobilio „Mercedes-Benz“ ženklą. 

Dėlė turi gerai išvystytus raumenis, ilgą ir lankstų kūną, todėl vandenyje geba greitai plaukti, grakščiai 

vingiuodama. Plaukimo ar judėjimo metu išsitempusi dėlė gali siekti ir 10 cm ilgio. Priekiniuose segmentuose 

dėlės turi 5 poras akučių – paprastų fotoreceptorių, kuriuos galima įžiūrėti mikroskopo pagalba. Dėlė 

akutėmis aiškiai nemato, tačiau skiria šviesą nuo tamsos, žino, iš kurios pusės krenta šešėlis. Laukdama arba 

ieškodama grobio dėlė orientuojasi cheminiais receptoriais t.y. uodžia medžiagas vandenyje, arba reaguoja į 

vandens virpesius, judesius, kuriuos gali sukelti gyvūnas ar žmogus įbridęs į vandenį.  

Dėlės yra hermafroditai. Tai reiškia, kad kiekvienas individas turi vyriškus ir moteriškus reprodukcinius 

organus. Tačiau paprastai dėlės apsivaisina poroje (kryžmiškai). Po apvaisinimo susiformavę kiaušinėliai 

dedami į specialų kokoną, kuris atlieka apsauginę funkciją. Kokonas padedamas į pakrantės dumblą. Kokono 

viduje kiaušinėliai išsivystys į dėlių embrionus, kurie ilgainiui išsiris ir pasirodys kaip jaunos dėlės. 

Tekstas Ingrida Šatkauskienė 

Nuotrauka Jurga Motiejūnaitė 

METŲ VORAS 

Juostuotasis margašoklis | Marpissa radiata 

Šokliavorinių (Salticidae) šeimai priklausantis voras, kurį dėl išskirtinės išvaizdos Facebook „Lietuvos 

voragyviai" puslapio bendruomenė išrinko 2023 metų Lietuvos voru. 

Patelė 8-10 mm, patinas – 6-7 mm. Abi lytys savo išvaizda panašios, jų galvakrūtinės ir pilvelio spalvų 

intensyvumas variuoja nuo pilkos iki tamsios. Patinas šiek tiek mažesnis. Galvakrūtinė ruda, o jos galvos dalis 

tamsesnė. Pilvelis šviesiai rudas, šonuose su dviem platesnėmis tamsiomis išilginėmis juostomis, o per vidurį 

gelsvai rudu dryžiu, susidedančiu iš trumpų šviesių plaukelių. Kojos šviesiai rudos, su ilgais šviesiais 

plaukeliais. 

Tekstas Algirdas Vilkas 

Nuotrauka Gintautas Steiblys 

 

 

 

METŲ SUMEDĖJĘS AUGALAS 

Šiaurinė linėja | Linnaea borealis 

Nederlingų rūgščių ir lengvų dirvožemių vešiančių Lietuvos pušynų 

ar eglynų augalas. Dažnesnis pajūryje bei šiaurrytinėje šalies 

dalyje. Visžalis vos 5-20 cm aukščio krūmokšnis, kurio ant samanų 

kilimo besidriekiantis horizontalus stiebas gali užaugti ir kelis 

metrus. Ant stiebo odiški beveik apskriti lapeliai išsidėstę poromis 

vienas prieš kitą, tokius stiebus galima pastebėti visais metų 

laikais, kai nėra sniego dangos. Tačiau gražiausia šiaurinė linėja 

tada, kai žydi. Jos varpelio formos žiedai išauga poromis ir vasaros 

naktimis vilioja kvapais. 

Tekstas ir nuotrauka Sigitas Juzėnas 



 

METŲ ŽUVIS 

Vėgėlė | Lota lota 

Paslaptinga ežerų ir upių plėšrūnė. Kūnas išmargintas maskuojančiomis rusvomis dėmelėmis. Dieną vėgėlė 
dažniausiai tūno pasislėpusi po kelmais, tarp akmenų ar pakrančių urvuose. Medžioti varlių, smulkesnių žuvų 
išlenda iš savo slėptuvių naktį. Tai vienintelė Lietuvos žuvis neršianti žiemą, po ledu. Žvejai vėgėlių daugiausia 
pagauna dugninėmis meškerėmis rudenį ar žiemos pradžioje. Vasarą, per karščius, vėgėlės tampa neaktyvios 
ir slepiasi gilesniuose ir šaltesniuose vandenyse. Manoma, kad dėl klimato kaitos pasitaikantys vis dažnesni 
vasaros karščiai prisideda prie vėgėlių nykimo. 

Tekstas Edmundas Greimas 

Nuotrauka Jason L Miller 

 

 

Kviečiame pažinti, stebėti, kaupti paplitimo informaciją apie išrinktas metų rūšis bei buveinę. 

Informaciją teikite gamtininkų organizacijoms ir tinklalapyje: 

https://www.inaturalist.org/projects/2023-metu-rusiu-desimtukas 

 

https://www.inaturalist.org/projects/2023-metu-rusiu-desimtukas


 METŲ BUVEINĖ 

Kerpiniai pušynai 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro ekspertai išrinko 2023 metų buveinę, kurią 

būtina išsaugoti ir į kurią reikia atkreipti visuomenės dėmesį. Tai kerpiniai pušynai, dažnai vadinami kerpšiliais. 

Kerpiniai pušynai – tai šviesūs pušynai su šilumamėgėmis rūšimis ir gausia kerpių danga. Kerpiniai pušynai auga 

ypač sausose ir nederlingose augavietėse. Didžiausi šių buveinių plotai telkiasi Pietų ir Pietryčių Lietuvos 

smėlėtose lygumose, žemyninėse (kontinentinėse) kopose. 

Kerpšiliai labai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu. Juose gerai jaučiasi saugomos ir endeminės rūšys – 

vėjalandė šilagėlė, smiltyninis gvazdikas, kalninė arnika, gorskio pūtelis. Kerpšilių retmėse augantys čiobreliai, 

vanagės, gelteklės ir kiti medingi augalai privilioja taip pat šilumai reiklias laukines bites, drugius ir kitus 

vabzdžius, tarp kurių yra nemažai retų ir nykstančių. 

Negyvoje saulės įšildomoje stambių pušų medienoje vystosi reti vabalai – ūsuočiai dailidės, pušiniai 

plokščiavabaliai, šneiderio kirmvabaliai. Didesnes kerpšilių aikštes ir pamiškes mėgsta lėliai, lygutės, dirvoniniai 

kalviukai. Tuoktuves kelia tetervinai. Pamiškėse uoksus užima žalvarniai, kukučiai. 

Kerpiniai pušynai yra jautrios buveinės, todėl tokiems miškams IŠSAUGOTI reikalingas ypatingas dėmesys ir 

specifinių gamtosauginių priemonių taikymas. 

Kerpiniai pušynai – Europos mastu saugomas natūralių buveinių tipas, įrašytas į Buveinių direktyvos I priedą 

(kodas 91T0). 

Nuotrauka Dalytė Matulevičiūtė 


