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 1.1 Kuo toliau į mišką, tuo daugiau...

Dauguma žmonių pasakytų, kad miškas – vieta, kur gausiai auga 
medžiai. Bet parke ar sode jų irgi daug, o šių vietų mišku nevadiname.

Miškas – ne tik didelė tankiai suaugusių medžių grupė. Jame veša 
ir įvairių rūšių krūmai, žiedniai žolniai augalai, paparčiai, samanos 
ir kerpės, dygsta grybai. Daugelis šių organizmų prisitaikę augti tik 
miške. Nei parke, nei sode jų nerasi.

Lapuočiai ir spygliuočiai
Medžiai skirstomi į lapuočius ir spygliuočius. Lapuočiai turi pla-

čius, plonus ir minkštus lapus, kuriuos kiekvieną rudenį numeta. 
Spygliuočių medžių lapai – spygliai. Jie ploni, pailgi ir kietoki. Ant 
šakelių išsilaiko kelerius metus. Pagal vyraujančius medžius skiria-
mi lapuõčių miška ir spygliuõčių miška. Jei auga ir lapuočių, ir 
spygliuočių, tai mišrùsis mškas (2 pav.).

Miško aukštai
Miške augalai išsidėstę keliais aukštais, arba sluoksniais. Moks-

lininkai juos vadina ardas (4 pav.).
Ne kiekviename miške pamatysi visus ardus. Pavyzdžiui, pro tán-

kias eglių šakas prasiskverbia labai mažai šviesos, todėl eglyne ne-
auga nei krūmai, nei žõlės. Čia yra tik du ardai: medžių ir samanų.

Ąžuolai sulapoja vėliausiai iš visų medžių – gegužės pabaigoje ar 
birželio pradžioje. Dėl to visą pavasarį ąžuolyne šviesu.  Žemesnių 
ardų augalai gauna pakankamai šviesos ir gausiai suveša (1 pav.).

Pomiškis
Mišką sudaro ne vien aukšti medžiai. Į jų tarpus taikosi vienas 

kitas žemesnis, prie pat žemės auga jauniausi medeliai (5 pav.). 
Šie medžiai vadinami pómiškiu. Pomiškio medžiai paprastai būna 
skurdūs, nes aukštieji kaimynai užstoja šviesą.

Kai praūžusi vėtra išverčia medį galiūną, miške susidaro proper-
ša. Tada nustelbtieji pomiškio medžiai po truputį atsigauna. Gavę 
šviesos jie sutvirtėja, išskleidžia šakas. Po kiek laiko miškas susi-
glaudžia ir properšos kaip nebūta.

Užduotys
1. Kaip manai, kuo skiriasi žodžių „miškelis“, 

„miškas“ ir „giria“ reikšmė?
2. Nurodyk medžio, krūmo, žolnio augalo 

skirtumus.
3. Išnagrinėk 2  ir paaiškink, kuo lapuočių 

miškas skiriasi nuo mišriojo ir spygliuočių 
miško.

4. Pagal 3  nurodyk, kokių miškų Lietuvojè 
daugiausia.

5. Naudokis 4  ir išvardyk miško ardus. Kurie 
augalai juos sudaro?

6. Patyrinėkite, kokie medžiai vyrauja arti-
miausiame miške. Surinkite ir sudžiovinkite 
jų lapų pavyzdžių. Surenkite parodą.

4 Miško ardai.

2 Miškų skirstymas pagal vyraujančius medžius.

Ar žinai?

Už krūmus mažesni sumedėję 
augalai vadinami krūmokšniais. 
Prie jų priskiriama bruknė,  
mėlynė, viržis, gailis.

lapuočių miškas mišrusis miškas

spygliuočių miškas

1 Šimtametis ąžuolynas.

Medžiai
Turi storą, tvirtą sumedėjusį 

stiebą – kamieną. 
Nuo jo besišako-
jančios šakos su 
lapais sudaro lają. 
Medžiai yra ilga-
amžiai ir užauga 
dideli.

Krūmai
Mažesni už medžius. Daž-

niausiai išleidžia daug stiebų.
Jų stiebai taip pat 
sumedėję. Lajos 
neturi. Krūmai 
ne tokie ilgaam-
žiai kaip medžiai.

Žoliniai augalai (žolės)
Mažesni už krūmus. Jų stie-

bai nesumedėję, lankstesni, 
minkštesni. Daugu-
mos žolnių auga-
lų amžius – vieneri 
metai: subrandinę 
sėklas jie nunyksta.

pomiškio 
medeliai

krūmai

Medžių ardas. Tai 
viršutinis miško skliautas. 
Jį sudaro aukštakamieniai 
medžiai.

Žolių ardas. Sudaro 
įvairūs žoliniai augalai. 
Tai pavasarį žydinčios 
žibuoklės, plukės, 
pakalnutės, kiek vėliau 
suvešančios varpinės 
žõlės ir paparčiai.

5 Eglaičių pomiškis pušyne.

Krūmų ardas. Sudaro 
lazdynai, avietės, kadagiai, 
putinai, ožekšniai ir 
kiti krūmai. Vietomis 
suželia į brūzgynus. Tai 
puikus miško gyvūnų 
prieglobstis.

Samanų ardas. 
Žemiausias miško 
sluoksnis. Sudaro ne tik 
samanos, bet ir kerpės, 
kai kurie nedideli žoliniai 
augalai, pavyzdžiui, 
kiškiakopūsčiai. Šiame 
arde auga nemažai grybų.

Lietuvojè vyrauja spygliuočių miškai: pušynai ir eglynai. Jie su-
daro daugiau kaip pusę mūsų šalies miškų. Iš lapuočių daugiausia 
beržynų ir juodalksnynų (3 pav.).

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba. 2015 m.

spygliuočiai

35,0 20,9 22,3 7,3 6,1 4,1 2,1 1,2 1,1
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 2.1 Kas greitesnis?

1 Posakiai apie greitį. Tikriausiai žinai posakį: greitas kaip kiškis. Tokių palyginimų yra 
ir daugiau (1 pav.). Tačiau žodžiais ne visada įmanoma nusakyti, kaip 
greitai juda kūnas, arba palyginti, kuris kūnas juda greičiau, o kuris 
lėčiau. Norėdami sužinoti, kuris iš jų greitesnis, turime apskaičiuoti 
kiekvieno kūno judėjimo spartą, dar vadinamą kūno greičiù.

Kaip apskaičiuoti greitį?
Norint apskaičiuoti kūno greitį, reikia žinoti:
a) kūno nueitą atstumą, arba kẽlią;
b) kelyje sugaištą laką.

 Jei nueitą kelią padalysi iš sugaišto laiko, gausi greitį. Šią taisyklę 
galima užrašyti formule:

greitis =  kelias

Greičio matavimo vienetai
Atstumą matuojame metrais ar kilometrais, laiką – sekundėmis 

ar valandomis. Mokslininkai greitį matuoja dažniausiai metrais 
per sekundę (m/s). Kasdieniame gyvenime patogiau jį nurodyti 
kilometrais per valandą (km/h).

Dydis Matavimo vienetai Žymėjimas
Kelias Metrai, kilometrai m, km

Laikas Sekundės, valandos s, h

Greitis Metrai per sekundę, 
kilometrai per valandą m/s, km/h

Lėčiausi ir greičiausi
Trumpų nuotolių bėgikai, arba sprinteriai, yra greičiausi planetos 

žmonės. Jie bėga 10 m/s greičiu, bet negali aplenkti kiškio ar 
gepardo. Kokiu greičiu gali judėti žmogus ir gyvūnai, parodyta 4 pav.

Užduotys
1. Savais žodžiais paaiškink, 

kas yra greitis.
2. Išnagrinėk 4 . Įvardyk  

kelis greičiausius ir  
lėčiausius gyvūnus.

3. Kas yra spidomètras?  
Kuriose transporto  
priemonėse įdedami šie 
prietaisai?

4. Įsižiūrėk į 5 . Kokiu grei-
čiu važiuoja dviratininkas 
ir automoblis? Tai viduti-
nis ar momentinis greitis?

5. Automoblis iš Vlniaus į 
Klapėdą (300 km) nuva-
žiavo per 4 valandas.  
Apskaičiuok automoblio 
vidutinį greitį.

3 Kelio, laiko ir greičio matavimo vienetai.

I skaičiavimo pavyzdys

Šuo per 2 sekundes nubėgo 
30 metrų. 

Greitis = 30 m : 2 s = 15 m/s
Taigi šuo bėgo 15 metrų per 

sekundę (m/s) greičiu. Kitaip 
tariant, per kiekvieną sekundę 
jis nubėgo 15 metrų.

A B

gepardas 
120 km/h

kalnų slidininkas 
100 km/hgazelė 90 km/h kiškis 60 km/h

dviratininkas 
50 km/h

pėstysis 
5 km/h

katė  
40 km/h

šuo  
54 km/h

sprinteris 
36 km/h

5 Dviračio (A) ir automobilio (B) spidometrai.

6 Vytas važinėjasi parke.

Ar žinai?
Sakalas yra plėšrusis paukštis. 
Medžiodamas jis suglaudžia spar-
nus ir krinta žemyn 
iki 300 km/h greičiu, 
kai stengiasi pamuš-
ti grobį.

laikas

Pasivažinėjimas dviračiu
Vytas važinėjosi dviračiu, prie kurio pritvirtintas spidomètras – 

prietaisas greičiui matuoti. Jis rodė greitį nuo 5 km/h iki 20 km/h. 
Grįžęs namo Vytas nusprendė apskaičiuoti, kokiu greičiu važiavo. 
Gavo tik 6 km/h. „Toks mažas greitis, tikriausiai suklydau“, – 
pamanė berniukas.

Dviratininkai juda nevienoda sparta. Kai pradeda važiuoti, greitis 
didėja, kai stabdo – mažėja. Įkalnėje greitis mažesnis nei nuokalnėje. 
Be to, Vytas buvo sustojęs, todėl ir apskaičiavo tokį mažą greitį. Jis 
vadinamas vidutiniù greičiù. Nevienoda sparta juda ne tik dviratis, 
bet ir įvairios transpòrto priemonės.

Gal Vyto dviračio spidomètras sugedęs? Visiškai ne! Jis rodė 
dviračio judėjimo greitį tuo momentu, arba momeñtinį gretį.

II skaičiavimo pavyzdys

Vytas per 3 valandas nuvažiavo 18 kilometrų.
Vidutinis greitis = 18 km : 3 h = 6 km/h
Taigi Vytas važiavo 6 kilometrų per valandą (km/h) vidutiniu 

greičiu. Kitaip tariant, per kiekvieną valandą jis sukorė 
vidutiniškai 6 kilometrus.

Greitas kaip 
kiškis pievoje.

Lėtas kaip sraigė.Atbėgo ėaibo 
greitumu.

Vėėlioja kaip varlė 
po aslė.

4 Judėjimo greičio palyginimas.
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Užduotys
1. Kur tavo namuose yra veidrodžių? Kam juos naudojate?
2. Savais žodžiais apibūdink veidrodinį atvaizdą.
3. Kodėl 2  parodytas automoblis paženklintas veidrodiniu 

užrašu?
4. Pagal 3  palygink šviesos atspindį nuo grublėto ir lygaus  

paviršiaus. Paaiškink, kodėl veidrodyje matome atvaizdus,  
o baltame popieriaus lape jų nematyti.

5. Kiek veidrodžių įrengta automoblyje? Kodėl jie būtini?

 3.4 Veidrodėli, veidrodėli...

3 Šviesos atsispindėjimas nuo 
grublėto (A) ir lygaus (B) paviršiaus.

Kada paskutinį kartą žiūrėjai į veidrodį? Tikriausiai šiandien ryte, 
prieš eidamas į mokyklą? Veidrodis labai praverčia, kai reikia su-
sišukuoti, įvertinti, ar tvarkingai apsirengėme.

 Veidrodinis atvaizdas
Atsistok prieš veidrodį. Jame pamatysi savo atvaizdą. Gerai įsi-

žiūrėk. Jis labai panašus į tave, tėra vienas skirtumas. Kelk dešinę 
ranką ir stebėk, kurią ranką kelia tavo atvaizdas (1 pav.). Jis pa-
kels kairę. Kita ranka pasikasyk ausį – tavo atvaizdas atliks tai de-
šine. Atvaizdas susidaro taip, kad jo dešinė pusė yra tavo kairė ir 
atvirkščiai. Tai veidrodnis ãtvaizdas.

Ant greitosios medicinos pagalbos, policijos automoblių kartais 
būna veidrodinių užrašų (2 pav.). Jie skirti ne pėstiesiems, o vai-
ruotojams. Žiūrėdami į veidrodėlį jie be vargo perskaito, kas užra-
šyta, ir praleidžia į nelaimės vietą skubantį specialiųjų tarnybų au-
tomoblį. Šio potemio pavadinimą taip pat lengvai perskaitysi, jei 
žvelgsi į greta pastatytą veidrodėlį.

Atspindžiai nuo grublėto ir lygaus paviršiaus
Popieriaus paviršius yra grublėtas, nelygus. Nuo jo šviesos spindu-

liai atsispindi įvairiomis kryptimis (3 pav. A). Tai vadinama šviesõs 
išskladymu. Daugumos kūnų paviršiai yra nelygūs, todėl išsklai-
do krintančią šviesą.

Veidrodis pagamintas iš lygaus stiklo, kurio viena pusė padeng-
ta metalo plėvele. Toks paviršius krintančius spindulius ne išbars-
to, o atspindi kryptingai (3 pav. B). Dėl to veidrodėliu galime gau-
ti „saulės zuikutį“ arba pamatyti save. Panašiai šviesą atspindi ir 
kiti blizgūs kūnai: stalo įrankiai, aliuminio folija.

Ar žinai?
Prisimink pavydžiąją pamotę iš 
pasakos „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. Ji kiekvieną dieną 
stebuklingojo veidrodžio klaus-
davo, ar kas nors jai prilygsta. O 
tas atsakydavo „Tu, karaliene, 
esi gražiausia iš visų“. Bet vieną 
kartą veidrodis pranešė, kad ka-
ralienė yra graži, bet Snieguolė 
dar gražesnė...

Tikrovėje nebūna tokių stebuklų. 
Veidrodyje negali matyti kito 
žmogaus atvaizdo, jeigu jis ne-
stovi greta, bet matai savo paties 
atvaizdą, gėriesi, pastebi priva-
lumus, trūkumus... Taigi lyg ir 
klausi: „Veidrodėli, veidrodėli, 
pasakyk, kas pasaulyje gražiau-
sias/gražiausia...“

Veidrodžių naudojimas
Lenkdamas kliūtį arba persirikiuodamas automoblio vairuotojas 

privalo žiūrėti ne tik į priekį, bet ir atgal. Šiam tikslui automobliuo-
se įtaisyti veidrodėliai (5 pav.). Dideli veidrodžiai statomi gatvė-
se, kur prastas matomumas: sankryžose, išvažiavimuose iš kiemų. 
Pažvelgęs į tokį veidrodį vairuotojas mato už kampo ir gali saugiai 
išvažiuoti į gatvę (4 pav.).

Žibintuvėlis arba automoblio žibintai šviesos spindulius sutel-
kia į pluoštus, nes juose įdėtas įgaubtasis veidrodis (6 pav.). Ši da-
lis dar vadinama reflèktoriumi.

Povandeniniuose laivuose įrengiamas periskòpas. Tai į vamzdį 
panašus prietaisas, kuriame įtaisyti keli veidrodžiai (7 pav.). Ne-
giliai panirusio laivo įgula periskopu gali stebėti, kas vyksta van-
dens paviršiuje.

A B

veidrodis 

veidrodis 

7 Periskopo pjūvis.

2 Veidrodinis užrašas ant greitosios 
medicinos pagalbos automobilio.

5 Žvilgtelėjęs į veidrodėlį vairuotojas 
mato, kas vyksta už automobilio.

Veidrodinis atvaizdas

1 Labas, mano atvaizde!

6 Reflektorius yra įgaubtasis 
veidrodis.

4 Šis veidrodis vairuotojams padeda 
pervažiuoti sankryžą.
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 1.6 Projektas „Tyrinėjame mišką“

2. Medžių aukštis ir amžius
Atsistokite toliau nuo medžio ir ilgąją kampainio 

kraštinę nutaikykite į medžio viršūnę, o trumpąją –  
į kamieną akių aukštyje. Jei nepataikėte, paėjėki-
te kelis žingsnius atgal arba į priekį ir mėginki-
te dar kartą. Kai nutaikysite, žingsniais išmatuo-
kite atstumą iki medžio. Prie šio atstumo pridėję 
stebėtojo akių aukštį virš žemės (1,5 m), gausite 
medžio aukštį. Išmatuokite kelių medžių aukštį.

Miške augančio medžio kamieno apimtis per 
metus padidėja maždaug 2,0 cm. Taigi, apimtį pa-
dalijus iš dviejų, galima sužinoti apytikslį medžio 
amžių. Išmatuokite penkių skirtingų medžių ap-
imtį. Matuoti kamieno apimtį reikia 1,5 m aukšty-
je virš žemės. Nustatykite medžių apytikslį amžių.

3. Medžių kamienai
Prie žievės prispauskite 

rašomojo popieriaus lapą ir 
patrinkite angliuku. Gausi-
te atspaudą. Padarykite ke-
lių skirtingų medžių žievės 
atspaudus, užrašykite juos.

Vienam mokiniui užriški-
te akis ir kelis kartus apsu-
kite. Priveskite prie medžio 
kamieno ir leiskite jį pačiu-
pinėti. Mokinys turi pasaky-
ti, koks tai medis. Tegul kiekvienas grupės narys 
pamėgina taip atpažinti medį.

1. Medžių lapai ir laja
Nustatykite, koks šis 

miškas: spygliuočių ar la-
puočių. O gal jis mišrusis? 
Atpažinkite kuo daugiau 
medžių rūšių. Nusipieš-
kite ir palyginkite įvairių 
medžių lajas.

Kurių medžių lapai jau 
pageltę ir krinta? Kurių 
dar ne? Prisirinkite jų ir 
pasidarykite rinkinį. Iš 
lapų likučių suklijuokite 
aplikacinių paveikslėlių.

Elgesio miške taisyklės

• Netriukšmaukite.
• Nešiukšlinkite.
• Nekurkite laužo.
• Be reikalo neskinkite, netrypkite ir  

nelaužykite augalų.
• Gyvūnus apžiūrinėkite atsargiai.  

Apžiūrėję paleiskite.

4. Miško ardai
Kokių ardų yra jūsų aplankytame miške? Ar 

auga pomiškis? Atpažinkite ir pririnkite krūmų, 
žolių bei samanų ardų augalų. Jei pavyks, raskite 
jų žiedų ir vaisių, pasidarykite rinkinį. Paieškoki-
te grybų. Nupieškite miško ardų schemą.

Žingsniais išmatuokite 25×25 m dydžio kvadra-
tą (kraštinė – maždaug 35 dideli žingsniai). Su-
skaičiuokite, kiek medžių auga šiame kvadrate. 
Kokių jie rūšių? Nusipieškite schemą ir joje pa-
žymėkite, kaip išsidėstę medžiai, krūmai.

4,5 m

4,
5 

m

6 
m

1,
5 

m
lazdynas

eglė

sausmedis

pušis beržas

25 m

5. Miško kvapai ir garsai
Giliau įkvėpkite. Ar jaučiate miško kvapą? O 

dabar pauostykite įvairių medžių kamienus. Ar 
skiriasi kvapas? Tarp pirštų patrinkite ir pauos-
tykite įvairias augalų dalis, nuokritas, miško dir-
vožemį. Kas kvepia skaniai, o kieno kvapas ne-
malonus? Į uždaromus indelius surinkite miško 
kvapų kolekciją.

Pasitraukite tolėliau nuo kitų mokinių grupių, 
atsisėskite po medžiu ir kelias minutes patylėki-
te. Įrašykite miško garsų. Bloknote mėginkite juos 
apibūdinti. Kas sukelia šiuos garsus? Kurie iš jų 
įprasti miškui, o kurie nebūdingi? Gal atpažįsta-
te paukščius, kurių balsus girdėjote?

6. Vaistažolės
Raskite knygų apie gydomųjų savybių turinčius 

augalus. Naudokitės jomis ir miške parinkite šiek 
tiek vaistažolių. Jei sunku atpažinti, pagalbos pra-
šykite mokytojo arba artimųjų.

Kurių miško vaistažolių galima nusipirkti vais-
tinėje? Sužinokite, kaip jas vartoti, nuo kokių ligų 
tinka.

7. Gyvūnų pėdsakai
Raskite ir nufotografuokite miško gyvūnų vei-

klos pėdsakų. Paieškokite tuščių sraigių kiautų, 
paukščių plunksnų, išgliaudytų riešutų ar išlukš-
tentų kankorėžių. Raskite gyvūnų pėdų atspau-
dų, urvelių, išmatų. Mėginkite atpažinti, kieno jie. 
Ant žemės nukritusių paukščių lizdų galite par-
sinešti į klasę. 

8. Skruzdėlynas
Paieškokite skruzdėlyno. Radę apžiūrėkite ir 

nufotografuokite. Raskite skruzdėlių takų. Stebė-
kite ir užsirašykite, ką jos nešioja. Ant tako padė-
kite vištos kauliuką. Stebėkite skruzdėlių elgseną.

Aplaižykite ploną nužievintą vytelę, padėki-
te ant skruzdėlyno ir stebėkite. Po kelių minučių 
paimkite ją, nukratykite skruzdėles ir aplaižyki-
te. Ką jaučiate?

9. Trūnijantis stuobrys
Raskite trūnijantį stuobrį ar kelmą. Apžiūrėki-

te ir atpažinkite, kas ant jo auga. Nulupkite žievę. 
Kokių bestuburių radote? Patyrinėkite juos pro 
didinamąjį stiklą. Gal po žieve matyti išgraužtų 
takų? Nusipieškite juos.
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Laboratorija

Medžių lapų rinkinys

1. Lapų rinkimas
Miške, parke prisirinkite arba prisiskinkite 

įvairių medžių ir krūmų lapų (neužmirškite, 
kad spygliai – taip pat lapai). Dėkite juos į 
aplanką tarp kartono lakštų. Neskinkite daug, 
užteks po 2–3 lapus.

3. Lapo atspaudas
Įdėkite medžio lapą tarp dviejų rašomojo po-

pieriaus lapų. Prispauskite ir iš viršaus nesti-
priai patrinkite minkštu pieštuku. Gausite lapo 
atspaudą. Apvertę galite tokiu pat būdu pasi-
gaminti kitos lapo pusės atspaudą. Šie atspau-
dai lapų rinkiniui netinka. Jais galima papuoš-
ti kambarį ar klasę.

4. Lapų džiovinimas
Sudėkite augalų lapus 

tarp dviejų laikraš-
čio lapų. Stenki-
tės, kad jie atro-
dytų natūraliai. 
Flomasteriu už-
rašykite augalų 
rūšis. Paslėkite lai-
kraščius storomis 
knygomis. Po 2–3 
dienų juos pakeis-
kite, kad neįsiveis-
tų pelėsis.

5. Rinkinio apipavidalinimas
Maždaug po dviejų savaičių lapai išdžius. 

Lipnia juosta kiekvieną priklijuokite prie stan-
daus popieriaus lapo, užrašykite augalo pa-
vadinimą, radimo 
vietą, datą ir savo 
pavardę (pavar-
des). Lapus sudė-
kite į aplanką arba 
susekite į segtu-
vą. Rinkinys pa-
ruoštas.

2. Lapų rūšiavimas ir atpažinimas
Grįžę namo ar į klasę, surūšiuokite lapus. 

Atkreipkite dėmesį į jų formą, krašto karpytu-
mą. Kiek augalų rūšių lapų radote? Atpažin-
kite juos. Naudokitės vadovėliu arba specialiu  
vadovu augalams pažinti.

Prisirinkę medžių ir krūmų lapų, galite pasida-
ryti rinkinį. Darbą atlikite susiskirstę į grupes.
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Metodas

Jaunojo pėdsekio vadovas

Vaikščiodami miške, galite rasti gyvūnų įvairios 
veiklos pėdsakų. Mokėdami juos pastebėti ir at-
pažinti, galėsite nustatyti, kokie žvėrys ir paukš-
čiai čia gyvena.

Kas išlukšteno kankorėžį?
Kai kurie gyvūnai žiemą minta eglių sėklo-

mis. Jie skirtingai lukštena kankorėžius. Iš šių li-
kučių galite atpažinti, kuris gyvūnas darbavosi.

Sudraskytas paukštis
Paukštį pagavęs plėšrūnas neėda didelių sun-

kiai virškinamų plunksnų. Vanagas jas nupešio-
ja, o kiaunė, lapė ar 
lūšis nukandžioja. 
Tad iš plunksnų ga-
lite nustatyti ne tik 
sudraskyto paukš-
čio rūšį, bet ir kas 
tai padarė.

Žymės ant medžių
Pavasarį žymėdami te-

ritoriją stirninai ragais 
nutrina jaunų medelių 
žievę.

Kas išgliaudė riešutą?
Lazdynai kasmet subrandina nemažą riešu-

tų derlių. Įveikti kietą kevalą ir pasmaguriauti 
maistingomis sėklomis geba ne visi gyvūnai. Iš 
rastų kevalų galite atpažinti, kieno tai darbas.

Ar miške yra pelėdų?
Pelėda pagautą pelę praryja su visa oda ir kai-

liu. Po kiek laiko atryja ir išspjauna nesuvirškin-
tus graužikų kūno likučius – išvamas. Jų randa-
ma tose vietose, kur mėgsta tupėti šie plėšrieji 
paukščiai. Apžiūrėję išvamose rastus graužikų 
kaulus mokslininkai nustato, kuo minta pelėdos.

Gyvūnų išmatos
Skirtingų žinduolių išmatos nevienodos. Iš jų 

galite nustatyti ne tik gyvūno rūšį, bet ir kuo jis 
maitinosi. Mokslininkai, tam tikrame miško plo-
te suskaičiavę išmatų krūveles, sužino, kiek čia 
gyvena kurios nors rūšies žinduolių.

šernas

lapė

kiškis

voverė

stirna

judėjimo kryptis

voverė kryžiasnapis miškinė pelė genys

voverė

genys

kėkštas miškinė 
pelė

rudasis 
pelėnas

Žiemą, kai mažiau 
maisto, elniai ir brie-
džiai nulaupo uosių, 
drebulių, gluosnių žie-
vę ir palieka stambių 
kandžių žymes. Kartais 
žvėrys pažeidžia ištisus 
miško masyvus.

Kiškiai, pelėnai žie-
mą irgi graužia medžių 
žievę. Kai kada visai 
nugraužia ir medis pa-
vasarį žūva. Šių žin-
duolių kandžiai ma-
žesni, tad mažesnės ir 
paliktos žymės.

Bẽbras galingais 
kandžiais apgraužia 
kamieną iš visų pu-
sių ir medis nuvirs-
ta. Plonesnes šakeles 
ar ūglius įstrižai nu-
kanda.

elnias

stirna

kiaunė

lapė

kiškis
voverė

pelinis graužikas

šernas

Pėdsakai sniege
Judėdami puriu sniegu žinduoliai palieka 

pėdų atspaudus, kurie vadinami pėdsakais. Iš 
jų patyrę pėdsekiai nustato gyvūno rūšį. Pėdsa-
kai rodo, kur žinduolis bėgo, o kur ėjo žingsniu. 
Sekant jais, galima rasti guolį ar urvą.
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Žvilgsnis iš arčiau

14

Žvilgsnis iš arčiau

Miško medžiai Miško krūmai

Paprastoji eglė
Aukštis: iki 45–50 m
Išbarsto žiedadulkes: 
gegužės mėn.
Spygliai: tamsiai žali, 
1,5–2,5 cm ilgio, dy-
gūs, išsidėstę po vieną
Kankorėžiai: pailgi 
(10–16 cm)

Pušis
Aukštis: iki 40 m
Išbarsto žiedadulkes: 
gegužės mėn.
Spygliai: 4–7 cm ilgio, 
dygūs, išsidėstę po du
Kankorėžiai: kiauši-
niški (3–4 cm)

Ąžuolas
Aukštis: iki 40 m
Žydi: gegužės mėn.
Lapai: bukai skiautėti, 
lygiakraščiai

Beržas
Aukštis: iki 30 m
Žydi: balandžio–gegu-
žės mėn.
Lapai: rombiški arba 
trikampiški, dvigubai 
dantytais kraštais

Kadagys
Aukštis: krūmas iki 8 m, medis iki 15 m
Išbarsto žiedadulkes: balan-
džio–gegužės mėn.
Spygliai: išsidėstę po tris men-
turiuose, dygūs
Kankorėžiai: rutuliški (5–9 mm 
skersmens), juodai mėlyni

Lazdynas
Aukštis: iki 7 m
Žydi: kovo–balandžio 
mėn.
Lapai: kiaušiniški arba 
apskriti, dvigubai danty-
tais kraštais

Sedula
Aukštis: iki 5 m
Žydi: gegužės mėn.
Lapai: kiaušiniški arba 
ovalūs, lygiakraščiai, ru-
denį paraudonuoja

Šunobelė
Aukštis: iki 8 m, gali būti 
ir krūmas, ir medis
Žydi: gegužės–birželio 
mėn.
Lapai: ovalūs arba kiauši-
niški, smulkiai dantytais 
kraštais

Šaltekšnis
Aukštis: iki 7 m, gali būti ir 
krūmas, ir medis
Žydi: gegužės–birželio 
mėn.
Lapai: ovalūs, smailia vir-
šūne, lygiakraščiai

Ožekšnis
Aukštis: iki 7 m, gali būti 
ir krūmas, ir medis
Žydi: gegužės–birželio 
mėn.
Lapai: kiaušiniški arba 
ovalūs, smulkiai pjūkliš-
kais kraštais

Putinas
Aukštis: iki 4 m, gali būti ir 
krūmas, ir medis
Žydi: gegužės–birželio mėn.
Lapai: triskiaučiai, lygia-
kraščiai

Žalčialunkis
Aukštis: iki 1,5 m
Žydi: balandžio mėn.
Lapai: lancetiški, trumpa-
kočiai, susitelkę viršūnė-
se, lygiakraščiai

  Labai nuodingas!

Drebulė
Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio– 
gegužės mėn.
Lapai: apskriti,  
banguotais kraštais

Juodalksnis
Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio mėn.
Lapai: kiaušiniški, 
banguotais, šiek tiek 
dantytais kraštais

Uosis
Aukštis: iki 40 m
Žydi: gegužės mėn.
Lapai: sudėtiniai 
plunksniški,  
dažniausiai sudaryti 
iš 7–11 lapelių

Klevas
Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio–ge-
gužės mėn.
Lapai: plaštakiškai 
skiautėti (5–7 aštriai 
nusmailėjusios skiau-
tės), lygiakraščiai
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Santrauka

38

Miškas
1. Miškas – didelė tankiai suaugusių medžių 

grupė. Jame veša ir įvairių rūšių krūmai, 
žiedniai žolniai augalai, paparčiai, samanos 
ir kerpės, dygsta grybai.

2. Miško augalų skirstymas pagal išvaizdą.

3. Medžiai skirstomi į lapuočius ir spygliuočius. 
Pagal vyraujančius medžius skiriami:

4. Lietuvojè vyrauja spygliuočių miškai: pušynai 
ir eglynai. Jie sudaro daugiau kaip pusę mūsų 
šalies miškų. Iš lapuočių daugiausia beržynų 
ir alksnynų.

5. Miške augalai išsidėstę keliais aukštais, arba 
sluoksniais, kurie vadinami ardas.

6. Po aukštais miško medžiais augantys jauni 
medeliai vadinami pómiškiu.

7. Medžių brandùmo grùpės:

8. Miškininkai plynai kirsti leidžia tik subren-
dusius medžius. Skirtingos medžių rūšys 
brandą pasiekia nevienodo amžiaus.

9. Miškai, kuriuose auga kelių šimtų metų 
amžiaus medžiai, vadinami séngirėmis.

10. Medžio kamieno sandara. 

Medis Krūmas Žolinis  
augalas

• Vienas stiebas 
(kamienas)

• Sumedėjęs, 
aukštas, tvirtas

• Šakos su lapais 
sudaro lają

• Ilgaamžis

• Keli stiebai, 
sumedėję

• Mažesnis už 
medį

• Lajos neturi
• Ne toks il-

gaamžis

• Stiebas ne-
sumedėjęs

• Lankstus, 
minkštas

• Dažniausiai 
vienmetis

• lapuõčių miška;
• spygliuõčių miška;
• mišreji miška.

• jaunuolynas (jauni medeliai);
• pusamžiai medžiai;
• bręstantys medžiai;
• brandūs medžiai.

11. Medžio kamieno pjūvyje matyti mẽtinės 
riẽvės. Suskaičiavus jas, galima sužinoti, 
kokio amžiaus buvo nupjautas medis.

12. Výriškosios lytiẽs gyvūnas vadinamas 
pãtinu, móteriškosios lytiẽs gyvūnas – 
patẽle. Paukščių giesmininkų patinai čiulba 
norėdami prisivilioti patelę ir įspėdami, kad 
ši teritòrija jau užimta.

13. Miško paukščiai lizdus suka įvairiose vietose: 
medžių viršūnėse, krūmuose, uoksuose, 
žolėse.

14. Snapas rodo, kuo minta paukštis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Miške gyvena įvairių žinduolių. Dauguma jų 
yra baikštūs, todėl retai pavyksta pamatyti.

16. Pelės ir pelėnai priskiriami prie graužkų. 
Jie turi po du viršutinius ir apatinius aštrius 
kandžius. Nuo kieto maisto šie dantys 
smarkiai dyla, todėl auga visą gyvenimą.

17. Stirninas kaktoje turi liaukàs, kurios 
išskiria kvapių gleivių. Trindamas ragus į 
medelius jis palieka įbrėžimus žievėje, tam 
tikrą kvapą ir taip pažymi savo teritoriją.

18. Žemiausi miško ardai (samanų ir žolių) 
neretai dar vadinami mško paklotè. Čia 
auga įvairių rūšių augalai, gyvena daugybė 
smulkiųjų organizmų.

19. Plukė – anksti žydintis miško augalas. Maisto 
medžiagas ji kaupia pakitusioje požeminėje 
stiebo dalyje – šakniãstiebyje.

20. Kepurėtojo grybo sandara.

21. Miško paklotėje kaupiasi įvairios gamtinės 
atliekos – núokritos. Jomis minta nemažai 
smulkiųjų bestuburių kartu su grybais 
ir bakterijomis. Šie organizmai skaido 
nuokritas į paprastas vandenyje tirpstančias 
medžiagas, todėl vadinami skáidytojais.

22. Miške yra daugybė susipynusių mitybos 
grandinių, kurios sudaro mitýbos tiñklą.

23. Misdami nuokritomis miško skaidytojai 
sudėtingas medžiagas paverčia 
paprastesnėmis. Šias medžiagas įsiurbia 
augalai ir naudoja augimui. Taip jos 
vėl patenka į mitybos grandines ir yra 
pakartotinai naudojamos.

24. Visi miško organizmai ir negyvoji gamta 
sudaro mško ekosistèmą.

medžių ardas

krūmų ardas

mediena

kapliai ir 
krūminiai 

dantys

kandžiai

Visaėdis

Plėšrusis

Vabzdžialesys

Grūdlesys

kepurėlė

kotelis

grybiena

žolių ardas

samanų ardas

žievė

brazdasąžuolynai 2,1% uosynai 1,2%
kiti 1,1%

pušynai
35,0%

eglynai
20,9%

beržynai
22,3%

juodalksnynai
7,3%

baltalksnynai
6,1%

drebulynai 4,1%
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Pasitikrink!

1. Kuris apibūdinimas netinka medžiui? 
A. Stiebas tvirtas, storas, vadinamas 
kamienu. 
B. Stiebas lankstus, minkštas, nesumedėjęs. 
C. Stiebas sumedėjęs. 
D. Šakos su lapais sudaro lają.

2. Kaip pagal vyraujančius medžius vadinami 
šie miškai?

 
  
 

3. Kokių miškų Lietuvojè daugiausia? 
A. Ąžuolynų. 
B. Beržynų. 
C. Eglynų. 
D. Pušynų.

4. Kurie du iš nurodytų medžių yra ilgaamžiai, 
o kurie du gyvena palyginti trumpai? 
Ąžuolas, baltalksnis, drebulė, eglė.

5. Kurios brandumo grupės medžius 
miškininkai leidžia kirsti plynai? 
A. Brandžius medžius. 
B. Bręstančius medžius. 
C. Jaunuolyną. 
D. Pusamžius medžius.

6. Išrink dvi priežastis, dėl kurių paukščiai 
giesmininkai čiulba. 
A. Mėgsta čiulbėti. 
B. Sveikina tekančią saulę. 
C. Kviečia patelę. 
D. Praneša, kad teritorija užimta.

7. Iliustracijoje parodytas vanago snapas. 
1. Kokia šio paukščio snapo paskirtis? 
2. Trumpai apibūdink 
snapo pavidalą. 
3. Kokie dar 
paukščiai, be vanago, 
turi tokį snapą?

8. Iliustracijoje pavaizduota žinduolio 
kaukolė. 
1. Kaip pagal 
mitybos būdą 
pavadinsi šį 
žinduolį? 
2. Kurie dantys 
pažymėti A raide? 
3. Apibūdink šiuos dantis. 
4. Nurodyk kelis miško žinduolius, kurių 
dantys panašūs į pavaizduotus iliustracijoje.

9. Kas yra didžiausias Lietuvõs miškų 
plėšrūnas? 
A. Kiaunė. 
B. Lapė. 
C. Lūšis. 
D. Vilkas.

10. Kurie ardai vadinami miško paklote? 
A. Krūmų ir žolių. 
B. Medžių ir krūmų. 
C. Medžių ir žolių. 
D. Žolių ir samanų.

11. Kurie iš žemiau išvardytų organizmų 
priklauso prie skaidytojų? 
Ąžuolas, dirvožemio erkutė, kempininis 
grybas, pelėnas, plukė, skruzdėlė, sliekas, 
sraigė, šimtakojis, vėdarėlis.

12. Į kurias medžiagas skaidytojai suskaido 
nuokritas? 
A. Į angliavandenius. 
B. Į deguonį ir angliavandenius. 
C. Į mineralus, anglies dioksidą ir vandenį. 
D. Į vandenį ir deguonį.

13. Iš žemiau išvardytų miško augalų ir 
gyvūnų sudaryk ne mažiau kaip tris 
skirtingas mitybos grandines. 
Drugio vikšras, lapė, lazdyno lapas, 
lazdyno riešutas, pelėda, pelėnas, voverė, 
zylė.
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