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1 pav. Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda

vesiculosa L.)

Biologija: plūduriuojantis, 

vabzdžiaėdis, saulašarinių

(Droseraceae) šeimos augalas, 

užaugantis iki 30 cm.

Buveinės: maži, seklūs, užpelkėję 

uždumblėję ežerai ar didesnių ežerų 

įlankos

Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa L.)



2 pav. Pūslėtosios aldrūnės paplitimas Europoje  (Adamec, 

2018)

3 pav. Pūslėtoji aldrūnė Rūžo ežere 2019 metais
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Informacijos šaltiniai:

• Duomenys apie ežerų augaliją, batimetriją, hidrochemiją iš 

monitoringų, ataskaitų.

Kriterijai:

• Pagrindinis atrankos kriterijus – ortofotonuotraukose 

matomas ežero ar jo dalies užpelkėjimas, plūdurlapės

augalijos išsivystymas

• Rytinė ir pietinė dalis – tyrimo vietos ribojasi su 

augavietėmis kaimyninėse šalyse

• Rečiau pagal vandens hidrochemines savybes nusakantį 

ežero pavadinimą (pvz., Agarinis).

50 tyrimų vietų (tarp jų ir istoriškai žinomos, išskyrus 

Rūžą) 

4 pav. Pūslėtosios aldrūnės tyrimų vietos 2019-2021 

Pūslėtosios aldrūnės tyrimo vietų parinkimas
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Pūslėtosios aldrūnės inventorizavimo rezultatai

• 2019–2021 metų pūslėtosios aldrūnės 

(Aldrovanda vesiculosa) inventorizacija 

atlikta 50 ežerų. Iš jų 47 ežeruose atlikta jos 

paieška, o 3-juose ežeruose patikrintos jau 

žinomos, bet seniai tikrintos radavietės.

• Kai kurios iš jų tinkamos pagal augalijos 

pobūdį, tačiau neatitinka kitų kriterijų 

(akivaizdi tarša, siūliniai dumbliai, 

neapsaugotos nuo vėjo ir bangavimo 

augavietės, maurabragių augalija)
5 pav. Pūslėtosios aldrūnės tyrimų vietos ir rezultatai
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6 pav. Aldrovanda vesiculosa paplitimas Alksno

ežere

7 pav. Apaugęs Alksno ežero pratakas
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Rūšys Dažnumas Gausumas 

Aldrovanda vesiculosa 100 1–3 

Potamogeton natans 100 2–4 

Potamogeton x bambergensis 67 +–1 

Stratiotes aloides 67 + 

Hottonia palustris 56 +–1 

Nuphar lutea 56 +–1 

Caldesia parnassifolia 44 +–3 

Cladophora sp. 44 +–3 

Nymphaea cf. candida 33 +–1 

Carex lasiocarpa 22 + 

Elodea canadensis 22 + 

Hydrocharis morsus–ranae 22 +–1 

Myriophyllum sibiricum 22 +–1 

Thelypteris palustris 22 + 

Utricularia minor 22 + 

Ceratophyllum demersum 11 + 

Lemna minor 11 + 

Myriophyllum spicatum 11 1 

Nymphaea sp. 11 + 

Phragmites australis  11 + 

Ranunculus circinatus 11 + 

Sagittaria sagittifolia 11 + 

Utricularia australis 11 + 

Utricularia sp. 11 1 

 
1 lentelė. Apvardų ežero augalų bendrijų, kuriose tirta Aldrovanda vesiculosa, rūšių sudėtis

8 pav. Aldrovanda vesiculosa ir Caldesia

parnassifolia paplitimas Apvardų ežere
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Rūšys Dažnumas Gausumas 

Aldrovanda vesiculosa 100 1–3 

Myriophyllum verticillatum 93 +–3 

Potamogeton natans 87 +–3 

Stratiotes aloides 73 +–2 

Hydrocharis morsus–ranae 60 +–2 

Ceratophyllum demersum 53 +–2 

Nuphar lutea 53 +–3 

Typha angustifolia 53 +–2 

Potamogeton ×bambergensis 40 +–2 

Cladophora sp. 27 +–2 

Myriophyllum cf. sibiricum 27 +–1 

Nymphaea candida 27 1 

Lemna minor 20 + 

Lemna trisulca 20 + 

Utricularia minor 13 + 

Carex pseudocyperus 7 + 

Cicuta virosa 7 + 

Myriophyllum spicatum 7 + 

Myriopyllum sp. 7 + 

Potamogeton lucens 7 + 

Potamogeton perfoliatus 7 + 

Spirodela polyrhiza 7 + 

Utricularia vulgaris s.l. 7 + 

 

9 pav. Aldrovanda vesiculosa paplitimas Dysnų

ežere

2 lentelė. Dysnų ežero augalų bendrijų, kuriose tirta Aldrovanda vesiculosa, rūšių sudėtis
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10 pav. Aldrovanda vesiculosa radavietės ir dabartinės BAST 

teritorijos
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11 pav. Siūlomos Apvardų ežero BAST ribos ir 

Aldrovanda vesiculosa radimo vietos

12 pav. Siūlomos Dysnų ežero BAST ribos ir 

Aldrovanda vesiculosa radimo vietos

Siūlomos steigti BAST, kurių apsaugos tikslas – pūslėtosios aldrūnės 

apsauga
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13 pav. Aldrovanda vesiculosa ir Caldesia parnassifolia Rūžo ežere
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Lankstusis plukenis (Najas flexilis L.)

14 pav. Najas flexilis paplitimas pasaulyje 12



15 pav. Plukenių rūšių skiriamieji požymiai (pagal Casper, Krausch, 

1980): 1.1, 2.1, 3.1 – lapamakštė (× 5);  1.2, 2.2, 3.2 – sėkla (× 15); 

1.3, 2.3, 3.3 – sėklos luobelės raštas (× 120) Foto: U.Suško 13



16 pav. Lankstusis plukenis (Najas flexilis) 17 pav. Najas minor individai aptikti Alksno ežere savo raudona 

spalva aiškiai skyrėsi nuo žalios spalvos Dringio ežero augalų
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Lanksčiojo plukenio tyrimo vietų parinkimas

Informacijos šaltiniai:

• straipsniai apie ežerų augalų rūšių
sudėtį, hidrochemiją kitose šalyse
(Airija, Latvija)

• AAA ataskaitos – ežerų
monitoringo duomenys, FG
laboratorijos ataskaitos

Kriterijai:

• ežerų dydis, augalijos pobūdis
(kitos plukenių rūšys,
maurabraginių augalija), ±
hidrocheminiai duomenys

30 tyrimo vietų, 24 ežeruose

18 pav. Lanksčiojo plukenio tyrimų vietos 2019–2021
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19 pav. Najas flexilis tyrimų rezultatai 2019–2021 metais
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Najas minor

Chara filiformis

Chara virgata

Utricularia vulgaris

Fontinalis antipyretica

20 pav. Lanksčiojo plukenio (Najas flexilis) radimo vietos Dūkšto 

ežere (2020)

Chara tomentosa

Chara filiformis

Chara virgata
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21 pav. Lanksčiojo plukenio (Najas flexilis) radimo vietos Avilio 

ežere ir siūlomos steigti BAST teritorijų ribos (2021)

Phragmites australis

Schoenoplectus lacustris

Fontinalis antipyretica

Calliergon giganteum

Scorpidium scorpioides

Chara globularis

Chara subspinosa
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Phragmites australis

Schoenoplectus lacustris

Potamogeton lucens

Potamogeton rutilus

Chara strigosa

22 pav. Lanksčiojo plukenio (Najas flexilis) radimo vietos Ažvinčio

ežere ir siūlomos steigti BAST teritorijų ribos (2021)
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Žalioji dvyndantė (Dicranum viride (Sull et Lesq.) Lindb.)

Šeima Dicranaceae

Buveinės: Plačialapių 

miškai

Substratas: Medžių 

(ąžuolų, liepų, klevų) 

juodalksnių kamienai

Trapios viršūnės

23 pav. Žalioji dvyndantė (Dicranum viride)  
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24 pav. Dicranum viride paplitimo Lietuvoje duomenys 

iki  2019 m.

Pirmieji duomenys apie žaliosios

dvyndantės paplitimą Lietuvoje yra

iš Vilniaus apylinkių (J.

Mowszowiczius) - herbariumo

pavyzdžiais šie duomenys

nepatvirtinti

Pirmasis herbariumo pavyzdys

surinktas 1982 m. Vilkaviškio

rajone Drausgirio miške, ant ąžuolo

kelmo

Žalioji dvyndantė (Dicranum viride (Sull et Lesq.) Lindb.)
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Dicranum viride morfologiniai ir anatominiai požymiai

25 pav. Ląstelės lapo viršutinėje dalyje 

parenchiminės, lygios
26 pav. Skersiniame gyslos pjūvyje tiek  apatinėje, 

tiek viršutinėje lapo dalyje yra skleroderminių ląstelių 

sluoksniai

2227 pav. Dicranum montanum



28 pav. Žaliosios dvyndantės tyrimų vietovės

Informacijos šaltiniai

• Saugomų teritorijų ekologų siūlymai

• Miškotvarkos duomenys

• EB svarbos buveinių kartografavimo

duomenys

• Asmeninė ir kolegų patirtis

• Ąžuolynai

Kriterijai:

• Tolygus pasiskirstymas visoje Lietuvos

teritorijoje

50 tyrimo vietų (tarp jų ir istoriškai žinomos)
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Žaliosios dvyndantės tyrimo vietų 

parinkimas



Žaliosios dvyndantės tyrimų vietos

189 tyrimo plotai

174 miško kvartalai

Plačialapiai ir mišrūs miškai (58)

Skroblynai (42)

Griovų ir šlaitų miškai (37)

Rūšių turtingi eglynai (17)

Aliuviniai miškai (10)

Vakarų taiga (10)

29 pav. Tipiška žaliosios dvyndantės buveinė
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30 pav. 2019–2021 m tirtos potencialios ir 

nustatytos žaliosios dvyndantės (Dicranum

viride) radavietės 

Plačialapių iš mišrūs miškai – 17 tyrimo plotų (29%). 

Skroblynai – 6 tyrimo plotai (14%). 

Griovų ir šlaitų miškai – 5 tyrimo plotai (13%)

Rūšių turtingi eglynai – 1 (6%).

Paprastasis ąžuolas (70)

Mažalapė liepa (32)

Paprastoji drebulė (3)

Žaliosios dvyndantės inventorizacijos 

rezultatai
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32 pav. Žaliosios dvyndantės tyrimų vietovė Pažemio 

(Ąžuolijos) miškas (Zarasų r.)

31 pav. Žaliosios dvyndantės tyrimų vietovė 

Drausgirio miškas (Vilkaviškio r.)
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2019–2021 tyrimų rezultatų apibendrinimas

Pūslėtosios aldrūnės (Aldrovanda vesiculosa) paieška atlikta 47 ežeruose ir jos patikra 3-

juose ežeruose (Apvardų, Alksno ir Dysnų), kur rūšis buvo žinoma seniau. Apvardų ir Dysnų

ežerus siūlome steigti kaip BAST, kurių tikslas yra išsaugoti palankią Aldrovanda vesiculosa

populiacijos būklę. Pušnies BAST apsaugos tikslus siūlome papildyti tikslu – palaikyti 

palankią Aldrovanda vesiculosa populiacijos apsaugos būklę Alksno ežere.

Lanksčiojo plukenio (Najas flexilis) paieška atlikta 26 ežeruose. Lankstusis plukenis aptiktas 

3-juose ežeruose, kurie telkiasi šiaurrytinėje šalies dalyje: Avilio, Ažvinčio ir Dūkšto 

ežeruose. Siūlome tikslinei Najas flexilis apsaugai įsteigti Avilio ežero BAST bei Ažvinčio

ežero BAST, kuris gali būti sujungtas su Sungardo BAST. Gražutės regioninio parko BAST 

tikslai jau papildyti tikslu, skirtu Najas flexilis apsaugai Dūkšto ežere.

Žaliosios dvyndantės (Dicranum viride) paieška atlikta 50 vietų, iš kurių ji buvo nustatyta 

13-oje vietovių. 9 vietovės, kuriose aptikta žalioji dvyndantė, jau yra įsteigtos buveinių 

apsaugai svarbios teritorijos (BAST), todėl šių teritorijų apsaugos tikslus reiktų dar vienu 

punktu – žaliosios dvyndantės apsauga. 1 vietovėje (Kalnelio miškas) siūlome steigti naują 

BAST, o dar vieną (Dilbinėlių miškas) prijungti prie netoliese esančios BAST.
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