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Praviršulio botaninis draustinis daugiau žinomas kaip paukščiams, ES direktyvų saugomiems 
drugiams ir buveinių apsaugai svarbi teritorija. Taip pat jis išsiskiria ir tuo, kad tai viena iš didesnių natūralių 
pelkių išlikusių Rytų žemaičių plynaukštėje. Ši plynaukštė kažkada garsėjo, kaip didelių pelkių kraštas. Kitos 
didesnės pelkės jau nusausintos ir paverstos durpynais tai: Didysis tyrulis, Tytuvėnų tyrelis, Sulinkių pelkė, 
Šiluvos tyrelis ir Radviliškio pelkė. Visos jos buvo didesnės nei 1000 ha. Tiesa apsausinti ir Praviršulio tyrelio 
pakraščiai. Apie trečdalis jo apypelkio nusausinta ir sukultūrinta. Praviršulyje auga nemažai saugomų augalų 
rūšių (ypač gegužraibinių) gyvybingų populiacijų. Nemažai duomenų yra ir apie jos gyvūniją (paukščius, 
žinduolius, varliagyvius, roplius). Apie juos yra pateikta duomenų 2009 metais išleistoje knygelėje 
„Praviršulis“. Kitų grupių organizmai beveik netirti. Viena iš jų yra grybai, bei atskira jų grupė – kerpės. 
Kerpės tai – grybai sudarantys simbiozę su dumbliais ir melsvabakterėmis. Todėl leidžiant naują publikaciją 
apie draustinio biologinę įvairovę norėjome atkreipėme dėmesį ir į šią organizmų grupę.

Tyrimai buvo atliekami ne kerpių specialistų, todėl apibūdinant didžiąją jų dalį sulaukėme pagalbos iš 
botanikos instituto mikologijos skyriaus vedėjos Jurgos Motiejūnaitės. Surinkta medžiaga buvo vežama į 
botanikos institutą ir ten apibūdinama. Tiesa dar liko keletas pavyzdžių kurie iki šiol neidentifikuoti, nes kai 
kurios kerpių rūšys labai panašios ir jas atskiriant taikomas chromatografijos metodas.
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Mūsų darbo tikslas buvo pradėti šios grybų grupės rūšių inventorizaciją, padėti pagrindą tolimesniems 
jų tyrimams. Per tris tyrimo metus draustinyje rastos ir apibūdintos 102 iš Lietuvoje randamų 600 kerpių ir su 
jomis susijusių grybų rūšių. Nors tai tik šeštadalis visoje Lietuvos teritorijoje randamų rūšių, bet nelabai 
didelėje teritorijoje tai nėra mažai. Dalis ir netgi labai dažnų rūšių paplitusių visoje Lietuvos teritorijoje 
nebuvo rasta. Matyt dėl tyrėjų patirties stokos jos liko nepastebėtos. Lygindami kerpių paplitimą draustinyje 
ir panašių kitų tirtų teritorijoje čia turėtų augti dar ne mažiau kaip 50 rūšių. Tad tyrimo metus sudarėme tik 
pirminį Praviršulio draustinio kerpių rūšių sąrašą, kuriuo remiantis vėliau bus galima atlikti detalesnius 
tyrimus: papildyti jų rūšinę sudėtį, paplitimo gausumą, augimvietėse ir kt. 

1 pav. Didelė kerpių įvairovė ant medžių 
kamienų
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Nors draustinio teritorija ir neprasižymi didele biotopų įvairove, bet ir nedideli atskirų biotopų plotai 
padidina rūšių skaičių. Tik ant akmenų rasta trylika rūšių, kurios neauga kituose biotopuose. Jie draustinio 
teritorijoje randami tik nedideliame plote. Akmenų daugiausia yra Švelnių lauke vidurinėje draustinio dalyje. 
Kitur pasitaiko tik vienas kitas. Daugiausiai rūšių buvo rasta ant gyvų medžių kamienų, tačiau beveik 
neradome rūšių paplitusių senuose miškuose. Pagrindinė to priežastis galėtų būti ta, kad didžioji miškų dalis 
yra gana jauni ir juose intensyviai ūkininkaujama. Didžiausi miško masyvai yra šiaurinėje draustinio dalyje. 
Atskirais jų masyvais yra ir pelkės mineralinio dirvožemio salose bei pelkės pakraščiuose. Daug mažiau rūšių 
rasta ant pūvančios medienos, plikų durpių ir aukštapelkės plynėse. Kerpių beveik visiškai neradome 
drėgnose pievose.

Draustinyje vyrauja dažnos ar vidutinio gausumo rūšys augančios visoje Lietuvos teritorijoje. Retų ir 
saugomų rūšių – gana mažai. Matyt tai nulėmė antropogeniniai faktoriai ir specifinės jų augavietės. Čia rasta 
tik viena rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą tai Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. – žalsvoji žiovenė. 
Ji rasta vienoje vietoje ant seno ąžuolo pelkės pakraštyje. Jautrių aplinkos taršai rūšių draustinyje mažiau nei 
kitose tirtose panašaus dydžio saugomose teritorijose. Matyt to pagrindinė priežastis yra ta, kad ši nedidelė 
natūralios gamtos oazė iš visų pusių apsupta agrarinio kraštovaizdžio, kuriame intensyviai ūkininkaujama. 
Visi natūralūs upeliai tekantys per jos teritoriją ištiesinti, iškasta ir nemažai sausinimo griovių.

Pateikiame per trejus metus Praviršulio botaniniame-zoologiniame draustinyje rastų kerpių sąrašą, 
kuriame nurodomas mokslinis ir lietuviškas rūšies pavadinimas, biotopas kuriame jos auga. Kai kurių rūšių 
lietuviško pavadinimo nepavyko rasti arba iš viso jo nėra. 

Padėka Dėkojame Jurgai Motiejūnaitei iš Gamtos tyrimų centro botanikos instituto, kuri apibūdino 
didžiąją dalį surinktų rūšių
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Praviršulio botaninio-zoologinio draustinio kerpės ir su jomis susiję grybai rasti 2009- 
2012 metais

Eil 
nr.

Rūšis Augimvietė Pastabos 

1 Acarospora fuscata (Schtad.) Th. Fr. Akmenys 
2 A. nitrofila H. Magn. Akmenys
3 Amandinea punctata. M Sutcliffe. – Taškuotoji 

amandinija
Lapuočių medžių žievė

4 Anaptychia ciliaris (L.) Körb. – Paprastoji 
blakstienė

Lapuočių medžių žievė

5 Arthonia spadicea Leigth. – Kaštoninė artonija Lapuočių medžių žievė
6 Aspicilia cinerea (L.) Körb. Akmenys
7 Bacidia arceutina (Ach.) Arnold – bacidija Akmenys
8 Bacidina sp. Lapuočių medžių žievė
9 Buellia griseovirens. M J Simms. Lapuočių medžių žievė
10 Calicium glaucellum Ach. – Blyškioji taurenė Įvairių medžių mediena
11 Caloplaca citrina (Hofm.) Th. Fr. Lapuočių medžių žievė
12 Candelariella vitelina (Hofm.) Müll. Arg. Akmenys 
13 C. xanthostigma  (Ach.) Lettau – Smulkiagrūdė 

geltūnė
Lapuočių medžių žievė

14 Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – Tvorinė Lapuočių medžių žievė
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kerpena
15 Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell – 

Atsišakojančioji žiovenė
Seni medžiai ir pūvanti 
mediena

Kertinių buveinių 
specializuota rūšis.

16 C. chlorella (Ach.) Müll. – Žalsvoji žiovenė Seni medžiai ir pūvanti 
mediena

Lietuvos 
Raudonosios knygos 
rūšis

17 C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – 
Auksagalvė žiovenė

Spygliuočių, rečiau 
alksnių ir ąžuolų žievė

18 C. furfuracea (L.) Tibell – Sėmeninė žiovenė Ant medžių išvartų
19 C. feruginea (Turner & Borrer) Mig. – Rūdinė 

žiovenė
Spygliuočių, rečiau 
alksnių ir ąžuolų žievė

20 C. trichialis (Ach.) Th. Fr. – Plaukalaibė žiovenė Lapuočių medžių žievė
21 Cladonia cenotea (Ach.) Schaer – Kiaurašakė 

šiurė
Pūvanti mediena

22 C. coccifera (L.) Willd. – Karolinė šiurė Aukštapelkė, ant 
pūvančių šakų

23 C. chloropea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – 
Žalsvarudė šiurė

Pūvanti mediena, 
apatinė kamienų dalis

24 C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Dulkėtoji šiurė Pūvanti mediena, 
apatinė kamienų dalis

25 C. digitata (L.) Hoffm. – Pirštuotoj šiurė Pūvanti mediena, 
apatinė kamienų dalis

26 C. fimbriata (L.) Fr. – Skutuotoji šiurė Pūvanti mediena, 
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apatinė kamienų dalis
27 C. furcata (Huds.) Schrad. – Dvišakė šiurė Tarpinio tipo pelkė ant 

kupstų
28 C. gracilis (L.) Willd. – Lieknoji šiurė Ant medžių, pūvančios 

medienos
29 C. macilenta Hoffm. – Laiboji šiurė Pūvanti mediena, 

apatinė kamienų dalis
30 C. ochrochlora Flörke – Geltonžalė šiurė Medžių kamienų, 

pūvančios medienos
31 C. pyxidata (L.) Hoffm. – Taurinė šiurė Įvairiuose biotopuose
32 C. subulata (L.) F. H. Wigg. – Yliškoji šiurė Aukštapelkėje 
33 C. arbuscula (Wallr.) Flot. – Miškinė šiurė Aukštapelkėje
34 C. ciliata Stirt. – Blakstienotoji šiurė Aukštapelkėje 
35 C. stygia (Fr.) Ruoss. – Juoduojančioji šiurė Aukštapelkėje
36 Clapeococcum hypocenomycis D. Hawksw. Ant stuobrių
37 Evernia prunastri (L.) Ach. – Sodinė briedragė Spygliuočių, lapuočių 

medžių žievė
38 Graphis scripta (L.) Ach. – Raštuotasis brėžis Lapuočių medžių žievė
39 Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – 

Laiptuotoji žvynytė
Spygliuočių, rečiau 
beržų,  alksnių ir ąžuolų 
žievė

40 Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Putlusis Įvairių medžių mediena
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plynkežis
41 Illosporiopsis christiansenii (Brady et D. 

Hawksw.) D. Hawksw.
Ant kitų kerpių

42 Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – 
Blyškioji imšaugija

Spygliuočių, rečiau 
beržų žievė

43 Lecania naegelii (Hepp) Diederich et P. Boom
44 Lecanora carpinea (L.) Vain. – Kampuotoji 

lekanora
Lapuočių medžių žievė

45 L. chlarotera Nylander – Raudondugnė lekanora
46 L. dispersa (Pers.) Sommerf. – Pakrikoji lekanora Akmenys
47 L. hagenii (Ach) Ach. – Hageno lekanora Lapuočių medžių žievė
48 L. muralis (Schreb.) Rabenh. Akmenys
49 L. norvegica Tønsberg – Norveginė lekanora
50 L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
51 L. pulicaris (Pers.) Ach. – Blusinė lekanora Įvairių medžių mediena
52 L. rupicola (L.) Zahlbr.
53 L. symmicta (Ach)  Ach. – Netvarioji lekanora Įvairių medžių mediena
54 L. varia (Hoffm.) Ach. – lekanora Ant medžių kamienų
55 Lecidea nylanderi. M Sutcliffe. - Niulanderio 

skyvė
Spygliuočių medžių 
žievė

56 Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 
Rusvoji skyvė

Lapuočių medžių žievė
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57 L. flavosorediata (Vezda) Hertel & Leuckert
58 Lepraria sp. – Miltinuotė Lapuočių medžių žievė Neapibūdinta iki 

rūšies
59 Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen Lapuočių medžių žievė
60 Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. – Tošinis 

gruodenis
Beržų žievė

61 Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. – 
Apyšiurkštis juodkežis

Įvairių medžių mediena

62 M. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. –Tamsiarudis 
juodkežis

Lapuočių medžių žievė

63 M. olivacea (L.) Essl. – Žalsvasis juodkežis Įvairių medžių mediena
64 M. subaurifera (Nyl.) Essl. – Gelsvasis juodkežis Įvairių medžių mediena
65 Micarea misella (Nyl.) Hedl. – Trupiniuotė Pūvanti mediena
66 Micarea sp. Pūvanti mediena Neapibūdinta iki rūšies
67 Neofuscelia loxodes(Nyl.) Essl. – Izidiškasis 

rudkežis
Akmenys

68 N. pulla (Ach.) Essl. – Smulkusis rudkežis Akmenys
69 N. verruculifera (Nyl.) Essl. – Karpotasis 

rudkežis
Akmenys

70 Omphalina umbelifera (L.:Fr.) Quelet – gelsvoji 
laibabūdė

Aukštapelkė

71 Parmelia submontana Nádv. ex Hale – Kalninis Lapuočių medžių žievė
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kežas 
72 P. sulcata Taylor – Vagotasis kežas Įvairių medžių mediena
73 Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Tariamoji 

kežuotė
Spygliuočių, rečiau 
alksnių ir ąžuolų žievė

74 Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf. 
– Šiurkščioji meškapėdė

Pūvanti mediena, 
apatinė kamienų dalis

75 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy ex 
Werner – Balsvoji spuoguotė

Lapuočių medžių žievė

76 P. amara (Ach.) Nyl. – Karčioji spuoguotė Lapuočių medžių žievė
77 Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg Lapuočių medžių žievė
78 Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – Atkilioji 

žiauberė
Lapuočių medžių žievė

79 P. caesia (Hoffm.) Fürnr. – Melsvoji žiauberė Akmenys
80 P. stellaris (L.) Nyl. – Žvaigždinė žiauberė Lapuočių medžių žievė
81 P. tenella (Scop.) DC – Blakstienotoji žiauberė Lapuočių medžių žievė
82 Physconia distorta (With.) J. R. Laundon – 

Miltinė žiauberūnė
Įvairių medžių mediena

83 P. enteroxantha (Nyl.) Poelt – Geltonvidurė 
žiauberūnė

Lapuočių medžių žievė

84 Platismatia glauda (L.) W. L. Culb. – Melsvoji 
kerpenuotė

Spygliuočių, rečiau 
alksnių ir ąžuolų žievė

85 Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch Lapuočių medžių žievė Kertinių buveinių 
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– Taurinis platkežis indikatorinė rūšis
86 Porpidia sp. Įvairių medžių mediena
87 Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – Sėmeninė 

briedragūnė
Įvairių medžių mediena

88 Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner Stuobrių
89 Ramalina farinacea (L.) Ach. – Miltuotoji 

ramalina
Lapuočių medžių žievė

90 R. fastigiata (Pers.) Ach. – Lygiajuostė ramalina Lapuočių medžių žievė
91 R. fraxinea (L.) Ach. – Uosinė ramalina Lapuočių medžių žievė
92 Rhizocarpon distinctum Th. Fr. Akmenų
93 Scoliciosporum sp. Neapibūdinta iki rūšies
94 Thelocarpon sp. Neapibūdinta iki 

rūšies
95 Trapeliosis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – 

Grūduotasis trapeliopsis
Pūvanti mediena

96 Tremella phaeophysciae Diederich & M. S. 
Christ.

Pūvančios medienos

97 Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. – Gauruotoji kedenė Spygliuočių, rečiau 
alksnių ir ąžuolų žievė

98 Vouauxiella lichenicola (Lindsay) Petr. & Sydow.
99 Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson ex M. J. 

Lai – Pušinė vulpicidė
Ant beržų ir kadagių 
kamienų retmėse
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100 Xantoparmelia conspersa (Ach.) Hale – 
Taškuotasis auksakežis

Akmenų

101 Xanthorlia parietina (L.) Th. Fr. – Sieninė 
geltonkerpė

Lapuočių medžių žievė

102 X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. – Daugiavaisė 
geltonkerpė

Lapuočių medžių žievė

2 pav. Ant medžių šakų auga uosinė ramalina 
Ramalina farinacea.
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3 pav. Apyretė draustinyje kertinių buveinių indikatorinė rūšis taurusis platkežis (Pleurosticta acetabulum)
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4 pav. Sodinė briedragė (Evernia prunastri) – viena dažniausių Lietuvos kerpių 
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5 pav. Nemažai šiurės genties (Cladonia spp.) rūšių randama ant medžių kamieno pagrindo
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6 pav. Kerpių randama ir ant pūvančios medienos
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7 pav. Ant akmenų Švelnių lauke dažnai randamas taškuotasis auksakežis (Xantoparmelia conspersa)
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8 pav. Ant akmenų randama gana daug kerpių rūšių

96                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



9 pav. Aukštapelkėse dažna miškinė šiurė (Cladonia arbuscula)
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10 pav. Ant jaunų šakų gerai matomi atskiri kerpių gniužulai kuriuos skiria juodos linijos
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11 pav. Ant spygliuočių medžių kamienų dažna rūdinė žiovenė (Chaenotheca feruginea)

99                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



12 pav. Ant senų medžių kamienų randama ir daugiau žiovenės rūšių. 
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Lichens and lichen related fungi at the protected area „Praviršulio tyrelis“

Summary

The author gives a first survey about lichens species at the protected area „Praviršulio tyrelis“ in Lithuania. 
Hitherto, lichens where not researched at all in this area. The list of species of this group of symbiotic 
organisms contains now 102 species out of about 600 known for Lithuania. Some species still remain 
undetermined. This list is not considered complete.
As the area contains different kinds of wetland and forest most recorded lichens grow in such habitats. Raised 
bog and fens aren't rich in species – here grows only a small number of specialized species. 13 species were 
found growing on boulders in the central part of the area only.
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