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Įvadas

Gamtos pėdsekystė padeda padidinti „gamtinį 
raštingumą“, t.y. atpažinti gyvūnų veiklos žymes, 
pagal jas atkurti įvykius ir iš jų sudėti pasakojimą. Be 
to, tai yra būdas įdomiau vesti pamokas (ne tik 
biologijos), nes pėdsekio vaidmens suteikimas 
mokiniui skatina jį savarankiškai tyrinėti, domėtis, 
atrasti. Pėdsekystė – mokslas, kuris naudojasi visų 
kitų mokslų žiniomis. Tai daugiau nei gamtos 
pažinimas. Tai yra vaizduotės treniravimas, nes 
tyrinėjamas objektas dažniausiai yra nematomas. 





Tinkama vieta

Pradėti gamtos pėdsekystę galima ir mokyklos kieme. Visur 
galima rasti šuns ir katės pėdsakų. Jų skirtumai esminiai. Juos 
supratus, toliau galima vykti į mišką ir tyrinėti kitų šuninių ir 
katinių šeimų žinduolių pėdsakus. Pilnavertė ekspedicija bus 
ten, kur galima aptikti praktiškai visų Lietuvos žinduolių 
pėdsakus ir veiklos žymes. Tinkamiausios tam – didelės girios, 
bet ne turistinės jų vietos, o gamtos draustiniai, rezervatai, 
kertinės miško buveinės. Tokių retesnių gyvūnų, kaip lūšis ar 
vilkas, pėdsakų nesunku aptikti Biržų, Taurų, Rūdininkų, 
Žagarės, Karšuvos, Šimonių girios. Didžiausiose Lietuvos giriose 
(Dainavos ir Labanoro) reikia gerai žinoti vietas, o 
valstybiniuose rezervatuose, kurie yra labai tinkami 
pėdsekystei, reikia gauti rezervato direkcijos leidimą. Žinoma, 
kiekvienas miškas savitas. Pavyzdžiui, tik Pašilių miške (netoli 
Krekenavos) galima tyrinėti stumbrų pėdsakus. 







Edukacinės programos turinys

• Mokinių pastabumo ugdymas gamtoje;

• Gyvūnų veiklos įrodymų rinkimas ir kaupimas;

• Laukinių gyvūnų pėdsakų pažinimas;



Stebėk, nes esi stebimas

Gamtoje visi vieni kitus stebi. Antraip neišgyventų. Tuo 
tarpu žmogus ateina į mišką tarsi užrištomis akimis. 
Nekreipia dėmesio nei į garsus, nei į kvapus ar gyvūnų 
paliktus ženklus. Tačiau pakanka pridėti delnus prie 
ausų, žemai pasilenkti ir apžiūrėti balos pakraštį ar 
tiesiog giliau įkvėpti, kad taptum vienu iš jų – stebėtoju. 
Jei kada buvai girioje, vargu ar esi matęs vilką. Bet 
vilkas tave matė, girdėjo, užuodė. Garantuotai. Ir nors 
jis slepiasi nuo žmonių, bet savo veiklos žymių paslėpti 
negali. Pėdsakai, teritorijos žymėjimas, maitinimosi 
atliekos ir net vilko staugimas – visa tai prieinama, 
surandama ir atpažįstama kiekvienam gamtos pėdsekiui. 



Įrodymų rinkimas

Jei kam pasigirsi, kad radai vilką, lūšį ar kitą retą žvėrį, 
tikriausiai niekas tavimi nepatikės, jei nepateiksi 
įrodymus. Gyvūnų veiklos žymes, pavyzdžiui, pėdsakus, 
gali užfiksuoti trimis būdais:

1. Fotoaparatas ir liniuotė.

2. Gipsas.

3. Plėvelė ir markeris.



1. Fotoaparatas ir liniuotė

Tai būtiniausi įrankiai kiekvienam gamtos pėdsekiui. Be 
liniuotės nufotografuoti pėdsakai yra beverčiai. Atsimink 
tai. Fotografuoti reikia ne tik vienos pėdos atspaudą, bet 
ir atstumą tarp pėdsakų (žingsnį). Pagal žingsnio plotį, 
pėdsakų išsidėstymą jame gali nustatyti judėjimo pobūdį 
(ramus ėjimas, risčia, šuoliavimas), net apskaičiuoti 
judėjimo greitį. Be to, atsimink, kad daugumos žinduolių 
priekinė pėda yra didesnė už galinę. Tie, kas to nežino, 
visada galvoja, kad praėjo ne vienas, o du gyvūnai: 
didelis ir mažesnis. Gyvūno rūšis nustatinėjama tik pagal 
priekinę (didesnę) pėdą. Rūšiai nustatyti tau padės 
A.Ulevičiaus ir R.Juškaičio knyga „Lietuvos žinduolių 
pėdsakai ir kitos veiklos žymės“ (2005 m.).







2. Gipsas.

Daryti gipsinius pėdsakų atspaudus – tai nėra vien tik vaikų 
žaidimas. Gipsas yra unikali medžiaga, kuri greitai stingdama 
leidžia turėti tikslią rasto pėdsako kopiją ir tai daug 
informatyviau nei nuotrauka. Netgi tos pačios rūšies atskirų 
žvėrių pėdsakai nėra visiškai vienodi. Gipsinis atspaudas leidžia 
palyginti skirtingose vietose rastus pėdsakus ir nustatyti ar jie 
priklauso tam pačiam gyvūnui. Panašiai kaip žmogaus pirštų 
atspaudai. Argi tai ne „wow“? Tinkamiausias yra elektrogipsas, 
jis sustingsta per 5 minutes. Pasigaminkite plastikinius žiedus, 
supjaustydami paprastą vandentiekiui skirtą vamzdį, taip 
turėsite estetiškiau atrodantį gaminį. Gipso ir vandens tyrelę 
gaminkite jogurto tirštumo. Patikrinti ar išdžiūvo galite tiesiog 
nagu – jei įbrėžti pavyksta, dar reikia truputį palaukti. 
Nepamirškite ant kitos pėdsako pusės markeriu užrašyti gyvūno 
pavadinimą (jei žinote), vietą, datą.





3.Plėvelė ir markeris

Gipsas yra nuostabi pėdsakų fiksavimo priemonė. Bet ką daryti 
žiemą, kai gipsas tiesiog susigeria į sniegą, o fotoaparatas 
išsikrovė nuo šalčio? Turėkite kuprinėje plastikinių įmaučių, 
kurias visi naudojate mokykloje popieriaus lapui įdėti, ir 
markerį. Tikrai pravers. Prisiminkite, kaip norėdami ką nors 
tiksliai perpiešti, ant lango uždėdavote kopijuojamą lapą, o 
ant jo švarų. Taip piešinys persišviečia ir galite lengvai 
perpiešti jo kontūrus. Įmautės plėvelė naudojama tuo pačiu 
principu: uždėkite ją ant pėdsako ir ant viršaus su markeriu 
perpieškite jo kontūrus. Turėsite tikslią kopiją ir nereikės 
jokios liniuotės! Tik nepamirškite ten, kur yra vietos, užrašyti 
visą informaciją apie rastą pėdsaką. Į tokią įmautę įdėjus baltą 
lapą, pėdsaką galima padauginti paprastu kopijavimo aparatu. 





Kur ir kada ieškoti pėdsakų

Žiemą viskas paprasta. Yra sniego – yra ir pėdsakai. 
Visur. Bet daug maloniau pėdsakų ieškoti, kai šilta. 
Sulaukite lietaus ir praėjus parai nuvažiuokite į mišką. 
Tiesiog pasivaikščiokite miško keliukais, ypač ten kur 
gausu balų ir atidžiai apžiūrėkite jų pakraščius. 
Drėgnoje žemėje puikiai atsispaudžia visų žvėrių ir ant 
žemės gyvenančių paukščių pėdsakai. Žvėrys, kaip ir 
žmonės, taupo savo energija. Kai tik yra galimybė, jie 
pasirenka lengvesnį keliavimą miško keliais. Taigi, jei 
miške gyvena briedis, vilkas, lūšis ar barsukas, jūs 
garantuotai aptiksite jo pėdsakų ant miško kelio ir tam 
nereikės jokio sniego!





Kitos veiklos žymės

Jau pažįstate visų žvėrių pėdsakus ir užsinorėjote „aukštosios 
pėdsekystės“? Tada metas patyrinėti kitas gyvūnų veiklos 
žymes. Eidami tuo pačiu miško keliuku atidžiai apžiūrėkite 
visų krūmų šakelių viršūnes. Kai kur jos bus kaip peiliu 
nupjautos (kiškio), o kai kur nudraskytos (elninių žvėrių). 
Nudraskyta pusės metro aukštyje – buvo stirna, metro ar 
pusantro metro aukštyje – elnio, dar aukščiau – briedžio. 
Nudrožti medelių kamienai išduoda, kad čia ragus kasėsi tie 
patys elniniai, o kad sužinotum, kas čia buvo tiksliai, 
nepatingėk, panaršyk aplinkui. Rasi ragą – rasi ir atsakymą. 
Atrodo paprasta? Patyrinėk gyvūnų ekskrementus, plunksnas, 
kiaušinių lukštus, vaisių likučius, kinivarpų raštus medžiuose ir 
pamatysi, koks didelis ir įdomus yra tas pėdsekystės mokslas. 





Daugiau informacijos:

www.paslaugosgamtai.lt
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