
7P GEOGRAFIJA 2021-22

VADOVAS BAIGIAMIESIEMS EGZAMINAMS
(sutrumpintas)

Pažymėti skyriai ir puslapiai yra susiję su 7 klasės Geografijos vadovėliu.
Atlasas ir jo puslapiai yra pažymėti atskirai.

Privaloma žinoti šiuos terminus:

1. Šiaurė (angl. north)
2. Rytai (angl. east)
3. Vakarai (angl. west)
4. Pietūs (angl. south)

Privaloma tuščiame Lietuvos kontūriniame žemėlapyje galėti pažymėti
šias vietas:

Lietuvos kaimynines valstybes (Vadovėlio psl. 57-58):
1. Latvija
2. Baltarusija (Gudija)
3. Lenkija
4. Rusija (Rusijos Kaliningrado sritis)

Lietuvos 5 regionus (Vadovėlo psl. 59):
● Žemaitija
● Aukštaitija
● Dzūkija
● Suvalkija (Sūduva)
● Mažoji Lietuva

Lietuvos pagrindines aukštumas ir žemumas (Atlaso psl. 6-7):
● Pajūrio žemuma
● Žemaičių aukštuma
● Lietuvos vidurio žemuma
● Baltijos aukštuma

Miestus (Vadovėlio psl. 58):
1. Vilnius
2. Kaunas
3. Panevėžys
4. Šiauliai

1



5. Klaipėda
6. Marijampolė
7. Alytus

Ežerus (Vadovėlis psl. 47; Atlasas psl. 6-7):
1. Drūkšiai (didžiausias)
2. Asveja (ilgiausias)
3. Tauragnas (giliausias)

Upes (Vadovėlis psl. 40):
1. Nemunas
2. Neris
3. Nevėžis
4. Dubysa
5. Minija

Privaloma žinoti šiuos faktus:

GEOGRAFIJA psl. 1-2

● Lietuvos vardas buvo pirmą kartą raštu paminėtas 1009 m.

EUROPOS GEOGRAFINĖ IR GEOPOLITINĖ PADĖTIS psl. 5-6

● Europą nuo Azijos skiria ne vandenynas, bet Uralų kalnai, kurie randasi Rusijoje.
● Europos geografinis centras randasi Lietuvoje, visai netoli Vilniaus.
● Europos žemėlapis labai pasikeitė 1989-90 m. kai krito “Geležinė uždanga” ir labai daug

Europos valstybių paskelbė savo nepriklausomybę nuo komunistinės Sovietų/Tarybų
Sąjungos. Jų tarpe buvo Lietuva.

LIETUVOS GEOGRAFINĖ PADĖTIS—TERITORIJA IR SIENOS psl. 15-19

● Lietuva yra Nemuno upės baseine.
● Kartografiniu atžvilgiu, Lietuva yra Vidurio Europos valstybė (angl. Central European).
● Lietuva yra viena iš trijų Pabaltijos valstybių, kartu su Latvija ir Estija.
● Europos geografinis centras yra visai arti Lietuvos sostinės Vilniaus.
● Lietuva turi palankias sąlygas jūros transportui, nes Klaipėdos uostas niekada neužšąla.
● Lietuvą supa šie vandenys ir valstybės:

1. Baltijos jūra, Kuršių marios—vakarų pusėje
2. Latvija—šiaurėje ir šiaurės vakaruose
3. Baltarusija—vakaruose ir pietuose
4. Lenkija—pietvakariuose
5. Rusija (Rusijos Kaliningrado sritis)—pietuose
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● Lietuvai priklauso žemės plotas sausumoje ir teritoriniai vandenys Baltijos jūroje.
● Lietuva yra suskirstyta į 10 administracinių vienetų, kurie vadinasi apskritys.
● Kiekviena apskritis yra padalinta į savivaldybes, kurių Lietuvoje iš viso yra 60.

EUROPOS SĄJUNGOS SUSIFORMAVIMAS psl. 10-12

● Antrasis pasaulinis karas padarė milžiniškai daug nuostolių beveik visoms Europos
valstybėms.

● Dėlto 1957 m. Europos kraštai pradėjo vienytis pirma į ekonominę, tada į politinę sąjungą.
● 1993 m. toji sąjunga oficialiai tapo Europos Sąjunga (ES/angl. European Union/EU).
● Laisvą piliečių judėjimą tarp prisijungusių Europos šalių pirmiausiai užtikrino Šengeno

sutartis 1995 m.
● ES priklauso 30 Europos valstybių.
● Lietuva įstojo į ES 2004 m.
● Norėdama daugiau savarankiškumo, Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija/angl. United

Kingdom/UK/Great Britain) dėl įvairių ekonominių ir politinių priežasčių išstojo iš ES
2020 m. (angl. “Brexit”).

● 1999 m. ES šalyse buvo įvesta bendra valiuta (angl. currency), kuri vadinasi “euras.”
● Lietuva atsisakė savo valstybinio pinigo lito ir įvedė eurą 2015 m.

KĄ VEIKIA EUROPOS SĄJUNGA? psl. 13-14

● ES stengiasi padaryti savo piliečių gyvenimą geresnį šiose srityse:
1. aplinkos teršimo stabdymo;
2. laisvės;
3. darbo; ir
4. teikia finansinę ir kitokią pagalbą sunkumų patiriančioms narėms-valstybėms

● ES turi savo ypatingų problemų ir trūkumų, pavyzdžiui:
1. tarp jos šalių yra dideli ekonominiai skirtumai;
2. ekonominės krizės didesnėse ES šalyse kenkia mažesnėms ir silpnesnėms šalims;
3. nemažai žmonių gyvenančių ES rūpinasi savo individualių šalių nutautėjimu ir

supanašėjimu;
4. stipresnėms ES šalims rūpi per didelis imigrantų skaičius iš silpnesnių šalių.

NATO (angl. North Atlantic Treaty Organization) psl. 16

● NATO sutartis (angl. treaty) buvo pasirašyta 1949 m., po Antrojo pasaulinio karo,
pagrindiniai apsisaugoti nuo naujos grėsmės iš Sovietų/Tarybų Sąjungos.

● Lietuva įstojo į NATO 2004 m., po tai kai sugriuvo Sovietų/Tarybų Sąjunga.
● Pagal NATO sutarties penktą punktą (angl. Article 5), kiekviena NATO narė-valstybė yra

įsipareigojusi apsaugoti kiekvieną kitą NATO narę-valstybę nuo karinio užpuolimo.

APLEDĖJIMAI LIETUVOJE psl. 20-21
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● Manoma, kad žemės rutulyje buvo 4 atšalimai, kurie vadinasi ledynmečiais (angl. Ice
Ages).

● Kiekvienas ledyno slinkimas pakeitė Lietuvos žemės paviršių.
● Paskutinis ledynmetis prasidėjo maždaug prieš 70 000 metų ir to meto ledynas iš

Lietuvos pasitraukė prieš 10-13 tūkstančių metų. Jį lietuviai vadino Nemuno vardu.
● Nemuno ledynas paliko Lietuvoje kalvas, riedulių koncentracijas, užpylė kai kurias vietas

ledo neštu žvyru, smėliu ir moliu, padarė daubas į kurias tekėdamas vanduo sukūrė
ežerus, ir davė pradžią Lietuvos upėms.

● Lietuvoje iš mažų arba skaldytų riedulių buvo grindžiamos gatvės bei keliai, statomos
pilys, bažnyčios, ūkiniai ir gyvenamieji namai.

● Kai kurie didžiuliai rieduliai Lietuvoje yra saugomi. Jų didžiausias yra Puntuko akmuo.

LIETUVOS DABARTINIS PAVIRŠIUS psl. 22-23

● Beveik 2/3 Lietuvos yra žemumos.
● Likusis 1/3 Lietuvos yra aukštumos.
● Lietuvoje yra trys pagrindinės žemumos (Pajūrio žemuma palei Baltijos jūrą, kuri

susijungia su Lietuvos vidurio žemuma Nemuno slėniu (angl. valley) ir Pietryčių lyguma
palei Baltarusijos pasienį).

● Rytinėje ir pietrytinėje Lietuvoje yra išsidėsčiusios šios 6 aukštumos (Baltijos, Aukštaičių,
Dzūkų, Sūduvos (Suvalkijos), Švenčionių ir Medininkų (tarp Vilniaus ir Baltarusijos)).

● Aukščiausia vieta Lietuvoje yra Medininkų aukštumoje ir vadinasi “Aukštojo kalnas”
(293,8 metrų arba 3,280.9 pėdų aukščio).

● Lietuvoje nėra tikrų “kalnų,” tik kalvos.

DABARTINIAI GEOLOGINIAI PROCESAI LIETUVOJE psl. 24-25

● Šiandieninį Lietuvos paviršių ryškiausiai keičia vėjas, vanduo ir žmogaus veikla.
● Vyraujantys vėjai pusto smėlį Kuršių nerijoje, prie Nidos miestelio, ir sudaro smėlio

kopas (angl. dunes).
● Tarp 16 ir 19 amžiaus “keliaujančios” kopos užpustė 14 kaimų.
● Vandenys ardo upių ir ežerų krantus.
● Baltijos jūros vanduo kartais sukuria paplūdimius (angl. beaches), o kartais juos

nuplauna.

ŽEMĖS GELMIŲ TURTAI psl. 26-27

● Lietuvoje yra daug žvyro, smėlio ir molio.
● Durpės (angl. “peat”) susidaro iš supuvusių ir suakmenėjusių augalų liekanų. Durpių

daugiausia randama buvusiuose ežeruose ir pelkių gelmėse.
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● Nafta (angl. crude oil) pradėta naudoti Lietuvoje tik neseniai ir jos yra keliolika telkinių.
Naftą iš žemės galima ištraukti gręžiant žinomus šaltinius. Naftos gamyba Lietuvoje labai
mažėja ir naujų telkinių nėra rasta.

● Visoje Lietuvoje galima rasti požeminio mineralinio vandens.
● Lietuva turi labai daug gintaro, kuris randamas Baltijos pajūryje.

ORAI IR KLIMATAS psl. 30-32

● Lietuva yra šiaurės vidutinėje klimatinėje juostoje.
● Lietuvos vakarinė dalis turi jūrinį klimatą, kuris priklauso nuo Baltijos jūros.
● Lietuvos rytinė dalis turi žemyninį klimatą, nes yra toliau nuo vandens masių.
● Lietuvos klimatas laikomas labai geru, nes nėra labai karštų vasarų, nei labai šaltų žiemų.
● Nes Lietuvoje yra labai daug kritulių (angl. precipitation), ji yra vandens pertekliaus zonoje.
● Kaip nepriklausoma valstybė ir Europos Sąjungos narė Lietuva yra pasižadėjusi mažinti

šiltnamio dujų išmetimo kiekį.

KRAŠTOVAIZDIS psl. 33

● Kraštovaizdis yra bendras vietovės vaizdas.
● Kraštovaizdį kuria gamta (gamtinis kraštovaizdis) ir žmonės (kultūrinis kraštovaizdis).
● Žmonės pradėjo Lietuvos kraštovaizdį keisti jau prieš 4 000 metų, kai pradėjo dirbti žemę

ir auginti gyvulius maistui, nes tam reikėjo iškirsti vis daugiau ir daugiau miškų.

DIRVOŽEMIS psl. 34

● Dirvožemis yra žemė, kurioje auginami augalai.
● Derlingam sluoksniui dirvožemio susidaryti trunka keli tūkstančiai metų.
● Žmonės derlingą dirvožemį vartoja auginti kultūrinius augalus, kurie yra pagrindinis

maisto šaltinis.
● Žmonės natūraliai susidariusį dirvožemį bando pagerinti sausindami šlapias dirvas,

atvesdami vandenį į sausas, pridedami kalkių į rūgščią žemę, tręšdami nederlingą žemę.
● Derlingiausi dirvožemiai yra Lietuvos vidurio žemumoje.
● Mažiausiai derlinga žemė yra Lietuvos pietryčių lygumoje.

VANDENYS psl. 35-48

● Lietuvos ilgiausia upė yra Nemunas, nors jis prasideda Baltarusijoje.
● Ilgiausia Lietuvos teritorijoje tekanti upė yra Šventoji.
● Lietuvos didžiausias ežeras yra Drūkšiai, o giliausias, Tauragnas.

Baltijos jūra psl. 36-37

● Baltijos jūra susidarė tik prieš 4 000 metų ir yra viena iš jauniausių pasaulyje.
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● Baltijos jūra yra negili.
● Iš Europos šalių į Baltijos jūrą įteka apie 250 upių.
● Nes tų upių vanduo yra gėlas (be druskos), Baltijos jūros druskingumas yra palyginamai

nedidelis—tiktai apie 8%. Jūros druskingumą taip pat mažiną didelis kritulių kiekis.
● Baltijos jūra yra audringa ir jos bangos yra pavojingesnės negu bangos Atlanto vandenyne.
● Žuvys yra didžiausias Baltijos jūros turtas. Joje veisiasi apie 100 rūšių žuvų, o prie

Lietuvos krantų apie 70 rūšių.
● Pavyzdžiai svarbiausių verslinių žuvų yra menkė (cod), silkė arba strimėlė (herring) ir

plekšnė (flounder).
● Baltijos jūra yra palyginamai šalta, todėl turizmo sezonas gana trumpas—tik 3 mėnesiai.
● Žinduolių (mammals) Baltijos jūroje yra tiktai viena rūšis—ruonis.
● Baltijos jūra visame pasaulyje žinoma dėl gintaro gausos.

Kuršių marios ir Kuršių nerija psl. 38-39

● Kuršių marios yra negilus vandens plotas tarp Lietuvos žemyninio pakraščio vakaruose ir
Kuršių nerijos (angl. spit).

● Kuršių nerijos šiauriniame gale yra tik siaura vandens juosta jungianti Kuršių marias su
Baltijos jūra. Ta vandens juosta vadinasi “Klaipėdos sąsiauris (angl. strait).” 1999-2000
m. sąsiauris buvo pagilintas palengvinti dideliems laivams praplaukti.

● Kuršių nerija tai ilgas siauras ir smėlėtas pusiasalis (angl. peninsula), kuris skiria Kuršių
marias nuo atviros Baltijos jūros.

● Nerija yra 98 kilometrų ilgio. Truputį mažiau nei pusė nerijos yra Rusijos Kaliningrado
srityje, ir daugiau kaip pusė yra Lietuvoje.

● Lietuvos pusėje Kuršių nerija vadinasi “Neringa,” Neringos miestas ir Neringos
savivaldybė.

● Lietuvoje neriją galima pasiekti iš Klaipėdos keltu persikėlus Kuršių marias.
● Neringoje yra įsikūrę šie 6 miesteliai (nuo šiaurės į pietus): Kopgalis, Smiltynė,

Juodkrantė, Pervalka, Preila ir Nida.
● Keliaujant po Neringą galima rasti daug smėlio kopų (angl. dunes).
● Kai kurios smėlio kopos yra “keliaujančios” arba “gyvosios,” nes jas laisvai pusto vėjas.

Tokių daugiausia yra tarp Juodkrantės ir Pervalkos.
● “Mirusios” kopos nebejuda nuo vėjo, nes jų smėlis yra apžėlęs augmenija.
● Aukščiausia Neringos kopa yra Senosios Smuklės kopa.
● Labai žymi yra Parnidžio kopa. Jos aukštumoje yra įrengta apžvalgos aikštelė su saulės

laikrodžiu.

Upės psl. 40-43

● Lietuva yra vandens pertekliaus zonoje. Tas reiškia, kad joje kritulių kiekis gerokai viršija
išgaruojantį vandens kiekį.

● Todėl Lietuvos paviršius yra išraižytas upių ir upelių.
● Beveik visoje Lietuvoje upės pavasarį paaukštėja, vasarą nusenka, o žiemą, beveik tris

mėnesius užšąla.
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Nemunas
● Nemunas yra didžiausia, ilgiausia ir svarbiausia Lietuvos upė. Nemunas lėmė mūsų

valstybės istorijos ir kultūros vystymąsi.
● Nemunas prasideda Baltarusijoje. Per Lietuvą teka truputį daugiau negu pusė Nemuno ir

jo vandenys išplaukia į Kuršių marias.
● Nemunas yra lygumų upė, teka lėtai ir vingiuotai.
● Nemunas yra vienintelė Lietuvos upė, kurios pabaigoje (žiotyse) yra susidariusi plati delta.
● Nemuno deltos nendrynuose, salose, seklumose (angl. shallows) ir užliejamose pievose

yra labai daug paukščių. Tai migruojančių paukščių poilsio ir maitinimosi vieta.

Neris
● Po Nemuno, Neris yra antroji ilgiausia upė Lietuvoje.
● Neris prasideda Baltarusijoje, kur ji vadinasi Vilija.
● Vilniaus miestas įsikūrė Neries pakrantėje.
● Ten kur Neris įteka į Nemuną yra Kauno miestas.
● Neris yra srauni, vandeninga, bet neplati ir negili upė.
● Neries upėje yra daug rėvų—akmenuotų upės seklumų (angl. riffles).

Nevėžis
● Nevėžis yra didžiausia Lietuvos Vidurio žemumos upė.
● Nevėžis įteka į Nemuną prie Kauno.
● Nevėžio upė nevandeninga ir sausesniais metais labai nusenka.

Dubysa
● Dubysa prasideda ežere netoli Šiaulių miesto Žemaitijoje ir įteka į Nemuną į šiaurės

vakarus nuo Kauno.
● Dubysa yra vidutinio sraunumo ypatingai graži upė.
● Ypač vaizdingai ir gražiai jos slėnius (angl. valleys) apdainavo Maironis.

Minija
● Minija yra vakarų Žemaitijos upė, kuri įteka į Nemuno atšaką (angl. tributary) Atmatos

upę.
● Į ją plaukia neršti (angl. to breed) lašišos (angl. salmon), kurios mėgsta švarų vandenį.
● Abiejose pusėse Minijos yra senas Minijos kaimas, kuris turi ypatingą architektūrą. Visi

kaimo namai žiūri į upę, kuri yra kaip to kaimo pagrindinė gatvė.
● Minijos kaimo pagrindinis transportacijos būdas yra valtis—panašiai kaip Italijos

Venecijos mieste.

Lietuvos ežerai psl. 44-45

● Kiek Lietuvoje ežerų? Apie 3000 didelių ir apie 3000 mažesnių.
● Žiemą visi Lietuvos ežerai užšąla.
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● Lietuvos ežeruose gyvena ir perisi (angl. breed) daug paukščių ir apsistoja daug
migruojančių paukščių iš kitų kraštų.

● “Ežerynas” — vieta kur yra daug ežerų.
● Baltijos aukštumų ežerynuose randasi:

○ Didžiausi ežerai—Drūkšiai, Dysna
○ Ilgiausi ežerai—Asveja, Aisetas
○ Giliausi ežerai—Tauragnas, Malkėsaitis

Tvenkiniai psl. 46

● Tvenkinys (angl. reservoir) yra žmonių padarytas, dirbtinis vandens telkinys, kuris
dažniausiai susikuria virš dirbtinai užtvenktos (angl. artificially dammed) upės.

● Pirmasis Lietuvoje tvenkinys buvo padarytas 16 amžiuje. Jo tikslas buvo padaryti didelį
vandens telkinį, kuris apsupo ir tokių būdu saugojo pilį. Jis dabar vadinasi Širvėnos
ežeru.

● Senovėje žmonės užtvenkdavo upes pagaminti krintančio vandens energijai, kuri
sukdavo vandens malūnų girnas (angl. mill).

● Didžiausi tvenkiniai buvo žmonių sukurti 20 amžiuje teikti energiją hidroelektrinėms ir
kitoms įmonėms, kurios masiniai gamina energiją.

● Trys didžiausi tvenkiniai Lietuvoje yra:
a. Kauno marios
b. Antalieptės tvenkinys
c. Elektrėnų tvenkinys

Pelkės ir jų reikšmė psl. 47-48

● Pelkės (angl. swamps/wetlands) yra nuolat šlapi žemės plotai apaugę drėgmę
mėgstančiais augalais.

● Pelkių yra trys rūšys: žemapelkės, aukštapelkės ir tarpinės pelkės.
● Žemapelkių paviršius yra lygus arba įgaubtas (angl. concave). Aukštapelkių paviršius

išgaubtas (angl. convex) nuo pakraščių, aukštėjantis į vidurį, todėl aukštapelkės
sausesnės.

● Žemapelkėse stovintis vanduo trukdo deguoniui (angl. oxygen) patekti į dirvožemį, todėl
jose nyksta augalai ir pamažu virsta durpėmis (angl. peat).

● Į durpes patekę daiktai puikiai išsilaiko. Todėl archeologai jose randa daug senovės
žmonių pėdsakų.

● 1986 m. Lietuvos archeologai durpėse rado viduramžių (angl. Middle Ages) miestą
Kernavėje. Kernavė yra mažas miestelis Neries upės pelkėtame slėnyje Vilniaus šiaurės
rytuose. Kernavės archeologinė vieta yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
(angl. world heritage list).

● Senovės Lietuvoje pelkynuose po vandeniu buvo tiesiamos kūlgrindos.
● Kūlgrinda yra pelkėje akmenimis grįstas takas žemiau pelkės paviršiaus.
● Kūlgrindos buvo naudojami kaip slapti takai, kuriais senovės lietuviai gelbėdavosi nuo

užpuolikų, kurie šių takų nežinojo.
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VANDENS NAUDOJIMAS IR TARŠA psl. 49

● Lietuva turi didelius požeminio vandens išteklius. Iš jų iškeltas vanduo yra valomas ir
naudojamas gėrimui.

● Lietuvos vanduo yra daugiausiai teršiamas cheminėmis medžiagomis, kurios į upes ir
kitus vandenis patenka iš dirbamų laukų, juos tręšiant ir purškiant nuo kenkėjų, bei iš
įvairių gamyklų ir fabrikų.

● Cheminės medžiagos turi daug sunkiųjų metalų, kurie kaupiasi augaluose, pereina į
žuvis, kurios tais augalais maitinasi, ir tada į žmonių kūną, valgant tas žuvis.

● Cheminės medžiagos taip pat didina vandens augalų ir dumblių (angl. seaweed)
augimą.

● Vandens augalai ir dumbliai vasarą “žydi” vandens paviršiuje, o rudenį sunyksta ir
pradeda pūti.

● Augalų puvimo procesas sunaudoja daug vandenyje esamo deguonio ir po to pradeda
dusti ir dvėsti žuvys.

DIDŽIAUSI LIETUVOS MIŠKAI psl. 50-52

● Kadaise beveik visa Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais.
● Šiuo metu miškai užima 32,5% Lietuvos teritorijos.
● Vietose, kur žemė derlinga, miškų mažai, pavyzdžiui Suvalkijoje.
● Miškingiausia yra pietryčių ir rytų Lietuva, nes ten žemė nederlinga.
● Vertingiausieji miškai yra vidurio Lietuvoje. Ten auga ąžuolai ir uosiai.
● Pats vertingiausias miškas Lietuvoje biologinės įvairovės požiūriu yra Punios šilas pietų

Lietuvoje, prie Alytaus miesto. Iš ten neleidžiama išvežti nė vieno gabalėlio medienos,
net nukritusių ir supuvusių medžių.

● Daugiausia Lietuvoje yra spygliuočių medžių—pušų ir eglių.
● Mažiau yra lapuočių—pavyzdžiui, ąžuolų, uosių (angl. ash), alksnių (angl. alder) ir beržų

(angl. birch).
● Apie trečdalis visų Lietuvos miškų yra pušynai, kurie auga nederlingose smėlio

dirvožemiuose ir mėgsta šviesą.
● Pušys naikina bakterijas ir valo orą, todėl pušynuose yra daug gydymo vietų.
● Eglės gerai auga derlingoje, drėgnoje žemėje.
● Beržynai užima didelę dalį lapuočių miškų.
● Lietuva buvo garsi savo ąžuolynais. Mūsų protėviai gerbė ąžuolus, gerėjosi jų stiprybe ir

ilgaamžiškumu.
● Seniausias ir didžiausias Lietuvos medis yra Stelmužės ąžuolas, kuris jau gyvena 1500

m.
● Lietuvos miškuose auga labai daug grybų, iš kurių labiausiai vertinami baravykai (angl.

boletus).
● Miškingumas Lietuvoje sumažėjo žmonėms pradėjus dirbti žemę ir kirsti mišką. Nes per

šimtmečius Lietuvoje labai padaugėjo žmonių, daug miškų buvo iškirsti statyti
gyvenvietėms, kitiems pastatams ir tiesti keliams.
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LIETUVOS AUGALIJA psl. 53-54

● Lietuvoje atsirado daug pievų kai buvo iškertami miškai ir nusausinamos pelkes.
● Pievos yra naudojamos šienui auginti ir ganyti gyvuliams.
● Pelkių augalija mėgsta drėgmę ir jų šaknims mažai kenkia stoka oro/deguonio.
● Ežerų pakraščiuose auga nendrės, meldai ir ajerai.
● Ežerų gilesnėse vietose auga vandens lelijos ir lūgnės—jų šaknys auga iš ežero dugno.
● Pajūrio smiltynuose yra mažai drėgmės, todėl ten augalų šaknys labai ilgos, kad

pasiektų drėgmę giliai po žemės paviršiaus.
● Baltijos pajūryje augą jurasmiltės—arti žemės, nebijo būti užpustytoms smėliu, labai

ištvermingos.

LIETUVOS GYVŪNAI ANKSČIAU IR DABAR psl. 55-56

● Prieš 15-20 tūkstančių metų Lietuvos teritorijoje buvo tundra ir joje gyveno šiauriniai
elniai (angl. deer), mamutai (angl. mammoths), gauruotieji raganosiai, poliarinės lapės,
baltieji kiškiai.

● Lietuvos gyvūnijai labai pakenkė 16-19 amžiuje mažėjantis miškingumas ir
medžioklė—išnyko taurai, rudieji lokiai, stumbrai, sabalai ir kiti gyvūnai.

● Dabar į Lietuvos miškus iš kitų kraštų yra atvežti elniai, stumbrai, bebrai ir jų skaičiai
didėja. Gyvūnai iš kitur atvežti į savo senąsias gyvenvietes vadinami “reaklimatizuotais.”

● Plėšrių miškų gyventojų tarpe yra vilkai, kiaunės (angl. martens), lūšys. Nors jie suėda
daug mažesnių gyvūnų, jie vadinami miškų gyvūnijos “gydytojais,” nes pirmiausia
medžioja ligotus gyvūnus ir neleidžia plisti ligoms.

● Vieni paukščiai gyvena Lietuvoje pastoviai, o kiti yra migruojantys, kurie sezoniniai
išskrenda į Vakarų ir Pietų Europą ir net į Afriką.

● Lietuvos nacionalinis paukštis yra baltasis gandras.
● Vienintelė nuodinga gyvatė gyvenanti Lietuvos miškuose yra paprastoji angis. Ji

žmogaus nepuola ir stengiasi pabėgti. Ją vis dėlto patartina apeiti. Ant jos nugaros yra
vingiuotas raštas.

● Žalčiai (angl. adders/grass snakes) yra atskiriamas, nes jų galvos šonuose yra dvi ryškiai
geltonos dėmės.

● Senais laikais žmonės žalčius laikydavo savo namuose kaip naminius gyvūnėlius, nes
tikėjo, kad žalčiai yra gera namų dvasia, namų globėjai ir gydytojai.

# # #
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