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Įvadas

Senas posakis „Gamta mus rengia ir maitina“ nėra tik istorija. 
Jau dabar pasaulyje susiduriama su didele problema, kad 
daug kultūrinių augalų išsigimsta, tampa nebeatsparūs ligoms, 
kenkėjams, nepalankiems orams ir reikia „atšviežinti“ jų 
genetiką laukinių gentainių pagalba. Tačiau deja, kai kurių 
kultūrinių augalų protėvių gamtoje jau neberandama, jie 
išnyko. Taigi ateityje žmogaus žvilgsnis vis labiau kryps į 
laukinius maistinius augalus, bandant iš naujo juos 
„prisijaukinti“. Lietuvoje natūraliai auga apie 1000 (!) augalų 
rūšių, kurias galima vartoti maistui ir apie kurių naudingas 
savybes dažnai net neįtariama. Dar apie tūkstantį kitų kraštų 
maistinių augalų rūšių galima auginti mūsų klimato sąlygomis. 
Vertingas laukinis maistas yra ir grybai. Iš 6000 Lietuvoje 
augančių kepurėtųjų grybų 400 yra tinkami maistui, bet net ir 
patyrę grybautojai renka iki 100 rūšių. 



Tinkama vieta

Skirtingai negu vaistažolės, maistingieji augalai 
dažniausiai auga vandenyje ir prie vandens, o pievose jų 
mažai. Taip pat ypač daug laukinių maistinių augalų patys 
skverbiasi į mūsų daržus ir sodus. Mes juos vadiname 
piktžolėmis ir negailestingai kovojame, nors galėtume 
paprasčiausiai juos suvartoti. Tai garšvos, dilgėlės, 
kiaulpienės, balandos, žliugės, galinsogos ir daugelis kitų. 
Kituose kraštuose mūsų „piktžolės“ net specialiai sėjamos 
kaip daržovės, pavyzdžiui, varnalėšos Japonijoje. Miškai, 
žinoma, vertingiausi savo grybais ir uogomis. 
Grybingiausia Lietuvos vieta laikoma Kazlų Rūdos giria, 
antroje vietoje – Labanoro.  





Edukacinės programos turinys

• Sveikatai pavojingų ir maistinių augalų 
atskyrimas.

• Laukinis maistas randamas visais metų laikais.

• Laukinių maistinių augalų saugojimas, 
gausinimas ir kultivavimas. 



Penkios mirtinai nuodingos augalų 
rūšys, kurias pažinti būtina!

Lietuvoje yra daug nuodingų augalų rūšių, bet tik penkios 
iš jų gali sukelti mirtį, pavartojus net nedidelį kiekį:

1. Paprastasis žalčialunkis (visas augalas, ypač uogos).

2. Europinis kukmedis (visas augalas, išskyrus uogas).

3. Dėmėtoji mauda (visas augalas).

4. Nuodingoji nuokana (visas augalas).

5. Lobelio čemerys (visas augalas).



1. Žalčialunkis
Visi žino, kad nepažįstamų uogų miške negalima ragauti. Nepaisantys to, gali 
atsisveikinti su gyvybe. Tam pakanka 5 žalčialunkio uogų (jos agurkų skonio). 



2. Kukmedis
Lietuvoje natūraliai nebeauga, bet dažnas sodybose. Nereikėtų jo skinti 
plikomis rankomis, dėti į burną, todėl nepatartina auginti, kur yra vaikų.



3. Mauda
Labai panaši į builį (!), kuris dažnai vartojama maistui. Nuo garšvos 
skiriasi raudonai dėmėtu ir apvaliu stiebu. Auga šiukšlynuose. 



4. Nuokana
Auga vandens telkinių pakrantėse. Storas šakniastiebis labai primena 
salierą. Pavasarį vaikai kartais prisigaudo jų upėse ir paragauja.



5. Čemerys
Labai retas, aptiktas tik Anykščių rajone. Įrašytas į Raudonąją knygą, 
todėl vargu ar sutiksite gamtoje. Gali pasitaikyti gėlių darželiuose.



Ką valgyti gamtoje žiemą

• Medžių (ypač liepų) pumpurai;

• Valgomų šaknų (varnalėšų, skudučių, laukinių 
morkų, pastarnokų) kasimas per atlydžius;

• Kartenių lapų rinkimas neužšąlančiose, 
šaltiniuotose vietose;

• Iš grybų iki žiemos vidurio galima rinkti 
šalnines guotes.

• Spanguolės, bruknės (jos išsilaiko iki kovo).



Ką valgyti gamtoje pavasarį

• Jauni liepos lapai;

• Jaunos rūgštynės, dilgėlės, builiai
(nesupainioti su mauda), garšvos;

• Iš grybų – briedžiukai ir bobausiai (tris kartus 
nuvirti, rinkti tik jaunus);

• Spanguolės.

• Dar galima kasti valgomas šaknis, ypač 
vandens augalų (meldų, nendrių, švendrų) 
šakniastiebius).



Ką valgyti gamtoje vasarą

• Vasarą auga apie 100 valgomų grybų rūšių. Pirmieji, 
dar birželio vidury, pradeda dygti kazlėkai, 
voveraitės, kiek vėliau ūmėdės, raudonviršiai ir 
kiti.

• Nuo birželio vidurio galima ieškoti pirmųjų 
žemuogių, nuo liepos 1 d. – mėlynių, nuo rugpjūčio 
1 d. – bruknių.

• Vis dar galima rinkti daugelio žolinių augalų, 
kuriuos pradėjote rinkti pavasarį, lapus, nors jie ir 
nebebus tokie sultingi ir skanūs.

• Daržo piktžolės (galinsogos, balandos, žliūgės ir 
kt.).

• Stambialapio šakio (toks papartis) ir siauralapio 
gauromečio ūgliai. 



Ką valgyti gamtoje rudenį

• Rudenį galima rinkti daugelio maistinių augalų 
sėklas, vaisius, uogas, riešutus, giles.

• Valgomų šaknų (varnalėšos, gelteklės, 
pastarnokai ir kt.)kasimas.

• Ruduo – pagrindinis grybavimo laikas. Masinis 
baravykų dygimas būna paskutinę rugpjūčio ir 
pirmą rugsėjo savaitę. Po šalnų pradeda augti 
žaliuokės (baltikai). 





Laukiniai javai

Kasinėdami piliakalnius archeologai rado šeryčių 
sėklų, kurios labai primena soras. Žalioji šerytė –
visur paplitusi dirbamų laukų „piktžolė“, bet 
mažai kas žino, kad tai pirmasis mūsų protėvių 
kultivuotas javas. Verta pagalvoti apie šio 
augalo sukultūrinimą iš naujo. Dar vienas 
laukinis javas, kuris galėtų būti sukultūrintas, 
tai paprastoji rietmenė, kurios sėklos primena 
ryžius. Rietmenė auga drėgnose pievose, palei 
upelius, kur dažnai žmonės turi daržus ir kur 
rietmenė taip pat išdygsta kaip piktžolė.
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