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Kaip žinia, medis yra it žmogus, gyvybės syvus siurbiantis iš Žemės, kuri kaip Motina suteikia gyvybę, dvasinį peną, 
kuo maitinasi kiekvienas gyvas organizmas. O medis, tas, kuris savo alsuojančia gyvybe mus drąsina, stumia, duoda –
primena, jog mes esame gamtos vaikai.
Almanto Kulbio pasakojimai apie medžius buvo aprašyti 2011 metais išleistoje Almanto Kulbio knygoje „Žalieji 
milžinai“.  Veiksmo savaitės metu skaitėme ir aptarėme šioje knygoje aprašytas istorijas apie skirtinguose Lietuvos 
regionuose augančius medžius. Sužinojome, kad Punia ir Alytaus rajonas yra didžiausių šalies medžių augimo vieta, 
kad  keliaujant link pajūrio galime sutikti daug invazinių medžių rūšių, kaip pavyzdžiui kalninės pušys, skroblai. Dar 
daug istorijų aprašyta šioje knygoje, tad ir mes patys panorome pamatyti kokie medžiai auga mūs mieste ir šalia jo.  
Labai džiaugėmės išvyka – edukacija į Obelynės dendrologinį parką, kuris yra Kamšos botaninio – zoologinio 
draustinio teritorijoje. Tai gamtininko Tado Ivanausko savo sodyboje įkurtas parkas, kuris paskelbtas respublikinės 
reikšmės istoriniu, kraštovaizdžio, architektūros paminklu. Edukacijos metu aplankėme Tado Ivanausko namą –
muziejų, vaikščiojome po parką, klausėmės jo atsiradimo istorijos, stebėjome čia augančius medžius ir krūmus.
Mums didelį įspūdį paliko tulpmedis, didžiausius lapus ir vaisius užauginanti katalpa, dar dabar žydintis krūmas 
hamamelis, morkų kvapą skleidžiantys pukenio lapai, seniausias, nuo mamuto laikų iki šių dienų išlikęs ir augantis 
ginkmedis ir įvairios medžių lajų formos. Mokykloje su dailės mokytoja padarėme metodinę priemonę, panaudodami 
senų žurnalų spalvotus lapus, suklijavome aplikaciją – medžio siluetą. Fotografavome, rinkome medžiagą internete, 
stebėjome, kaip keičiasi medžiai rudenį ir kaip ruošiasi žiemai. 
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RUDUO, KRINTA LAPAI....

Medžiai lapus meta ant savo šaknų, lajos plote, kad 
apsaugotų jas nuo gilaus įšalo. 
Nenumetę lapų medžiai ir krūmai žūtų dėl drėgmės 
stokos. 



Lapus metantys augalai – augalai, kurie dalį metų būna 
be lapų. Daugelio lapus metančių augalų lapai prieš juos 
numetant įgauna ryškias spalvas:  geltoną, oranžinę, 
raudoną, purpurinę, nes pagrindinis pigmentas  
chlorofilas vėstant orams ir trumpėjant dienai suyra ir 
pasireiškia juose kiti pigmentai. 



Uosis numeta lapus vienas 
pirmųjų, paprastai žalius, 
nenugeltusius, vos po pirmų 
šalnų. Lietuvių mitologijoje 
uosis – šventas, išskirtinis 
teisingumo medis. 
Vėliausiai numeta lapus 
ąžuolai ir gluosniai.



Žo l i n i n kė s  D r.  E u g e n i j o s  Š i m k ū n a i tė s u ž ra šy ta  
p a s a k a  a p i e  u o s i o  p a d o va n o ta s  a k i s  Te i sy b e i

Tai nutiko senų senovėje. Tuo pačiu keliu ėjo Teisybė ir 
Neteisybė. Neteisybė apgavo Teisybę ir išsiviliojo jos abi akis. 
Eidama, akla teisybė užkliudė uosį, kai jis paklausė, ko ji taip 
klupinėjanti ši raudodama apsakė, kas nutikę. Pagailo uosiui 
Teisybės ir jis padovanojo savo akis. Juokėsi medžiai, kad 
uosis netekęs akių nežinos, kada mesti lapus, kada sprogti. 
Uosis tarė, kad paprašysiąs brolių medžių ir tie pasakysią, 
broliai medžiai pažadėjo, bet apgavo uosį, todėl jis sprogsta 
vėliausiai, o lapus numeta anksčiausiai. 
Atsidėkodama už padovanotas akis, Teisybė lėmė, kad uosis 
būsiąs išskirtinis medis visų mylimas – tikrai tą gražų  medį 
gerais žodžiais augantį mini ir jo medieną brangina.



Spygliuočių lapai virtę spygliais, jų paviršius padengtas stora vaškine 
kutikula, sumažėjus lapų paviršiaus plotui praranda mažiau 
vandens, todėl jie žaliuoja visus metus. 



Kamienas – sumedėjusi  medžio arba krūmo dalis nuo žemės 
iki apatinių šakų.  Kamienas tarnauja kaip atrama, 
iškelianti lają į viršų, juo pernešamos medžiagos iš 
šaknų į šakas ir atvirkščiai. Kamieno storėjimą lemia 
brazdas, kuris kasmet gamina po medienos sluoksnį 
į vidinę pusę ir karnienos sluoksnį į išorinę pusę. 
Kamieną dengia stora kamštinė žievė, sauganti nuo 
nepalankių išorinių poveikių. 



AT Ė J U S  Š A L Č I A M S

Medžiai sugeba patys „pasišildyti“ nuolat 
kvėpuodami, siurbdami vandenį, leisdami tekėti 
maisto medžiagoms. Medžio viduje temperatūra 
visada šiek tiek aukštesnė negu aplinkoje.
Stori žievės sluoksniai beveik nepraleidžia šalčio ir 
mažai išleidžia šilumos. Tačiau ne visų medžių žievė 
vienodo storio: eglės daug plonesnė už ąžuolo. Ji ne 
tik saugo medį nuo žiemos šalčių, bet vasarą laiko jį 
tarsi uždarytą, Žievė svarbi, kai temperatūra per 
trumpą laiką sparčiai keičiasi. 
Žiemą žemę užklojo stori sniego patalai. Sniegas lyg 
kailiniai saugo medžio šaknis nuo šalčio.


