
Jei rasi žydintį, 
būtinai pauostyk.

Kaip atrodo 
kadagio kankorėžiai?

Būk pastabus, surask šį mažą 
augalėlį lankydamasis kadagyne.

Ar esi ragavęs 
bruknės uogų?

Ar jos sąžalynai atitinka
jai duotą pavadinimą?

Ar pažįsti 
šį vaistinį augalą?

Šilinis viržis (Calluna vulgaris)

Nedidelis krūmokšnis. Žydi liepą-rugsėjį. 
Mėgsta rūgščius, nelabai derlingus dirvože-
mius - auga aukštapelkėse, pušynuose, ko-
pose. Šaknys sudaro mikorizę. Žiedus noriai 
lanko bitės, viržių medus tamsus, kartokas. 
Viržis tinka kvapniai arbatai.

Paprastasis kadagys (Juniperus communis)

Šviesamėgis užterštam orui jautrus krūmas 
su aštriais spygliais. Kadagys puikus ornito-
chorinis augalas: lajose lizdus suka paukščiai, 
lesa jų uogas primenančius kankorėžius. 
Uogos vartojamos kaip prieskonis žvėrienos 
patiekalams, jose daug eterinių aliejų. 

Paprastoji putokšlė (Polygala vulgaris)

Nedidelis daugiametis žolinis augalas, žydintis 
smulkiais mėlynais, kartais baltos spalvos 
žiedais. Žydi visą vasarą - gegužę- –rugpjūtį. 
Šoniniai taurėlapiai gerokai ilgesni už vai
sius. Auga pievose, būdinga rūšių turtingų 
briedgaurynų buveinių rūšis.

Bruknė (Vaccinium vitis – idae)

Žemas puskrūmis su šliaužiančiais ūgliais. 
Žydi gegužę–-birželį, raudonos uogos pri-
noksta rugpjūtį–-rugsėjį. Uogose gausu orga-
ninių rūgščių ir vitamino C, jas uogautojai noriai 
renka. Bruknių lapai dėl antibakterinių savybių 
vartojami vaistams.

Stačioji briedgaurė (Nardus stricta)

Miglinių šeimos augalas, mėgstantis skurdžią 
dirvą ir galintis augti gana atšiauriomis sąly-
gomis, neretas kalnuose, kur aptinkamas dar 
ir kilometro aukštyje. Lietuvoje dažna, auga 
smėlynuose, nederlingose pievose, pamiškė-
se, ant kupstų aukštapelkėse.

Miškinė sidabražolė (Potentilla erecta)

Daugiametis žolinis augalas kylančiais plau-
kuotais stiebais. Geltoni žiedai keturnariai, 
žydi visą vasarą - birželį- –rugpjūtį. Šaknys 
plačiai naudojamos medicinoje. Dažnas visoje 
Lietuvoje, auga drėgnose pamiškių pievose, 
miškuose, krūmynuose.



PROJEKTAS
„Degraduojančių europinės 
svarbos buveinių atkūrimas 

Lietuvos valstybiniuose 
parkuose“

(LIFE10 NAT/LT/117)

Projektą įgyvendina
Salantų regioninio parko direkcija,

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija,
Kretingos miškų urėdija.

Salantų regioniniame parke esantis Šauklių 
riedulynas yra „Natura 2000“ buveinių apsaugai 
svarbi teritorija. Ši teritorija ypač svarbi čia 
aptinkamoms ES svarbos buveinėms: 
4030 Viržynams, 
5130 Kadagynams, 
6410 Melvenynams
6230* Rūšių turtingiems briedgaurynams.
Tai pievų buveinės, kurioms didžiausią grės-
mę sunykti kelia ūkinės veiklos - šienavimo 
ir ganymo - nutraukimas. Nustojus jas naudoti, 
šios buveinės sparčiai apauga krūmais, keičia-
si rūšinė augalijos sudėtis. Taip nutiko ir Šauk
lių kadagynui, kuris anksčiau buvo bendros 
aplinkinių kaimų gyventojų ganyklos.

Būk tikras botanikos ekspertas 
ir, lankydamasis Šauklių kadagyne, 

surask ir atpažink tipines 
šių buveinių rūšis, 

pateiktas kitoje pusėje!

Projekto tikslas - ne tik atkurti palankią gamti-
nių buveinių būklę ir išsaugoti jas nuo išnykimo, 
bet ir užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą.

Atlikti darbai:

 pašalinti menkaverčiai krūmai ir medžiai;
 sukurta infrastruktūra, pritaikanti teritoriją 

muflonams ganytis;
• įveista muflonų banda;
 sukurta rekreacinė infrastruktūra, leidžianti 

visuomenei lankytis teritorijoje ir susipa-
žinti su jos gamtinėmis vertybėmis bei 
neįprastu kraštovaizdžiu.

Projektą finansuoja
Europos Sąjungos finansinė priemonė „LIFE+“,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Salantų regioninio parko direkcija
Laivių g. 9, Salantai, 97314 Kretingos r.

Tel./faks. (8 455) 58 761
El. p.: lifeplius.salanturp@gmail.com,

direkcija@salanturp.lt
Daugiau informacijos:

www.lifeplius.salanturp.lt, 
http://ec.europa.eu/environment/life/
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Salantų regioninio parko ir Romualdo Barausko nuotraukos
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