
 
 
 

GINKMEDIS 

Ginkmedžiai – seniausi 

medžiai Žemėje, žaliavę Juros 
ir kreidos periodais, kai gyveno 

dinozaurai.  
Čarlzas Darvinas vadino juos 

gyvosiomis iškasenomis. 
 

 

Apibūdinimas 

 
Dviskiautis 

ginkmedis, ginkmedis  
(Ginkgo biloba) – 

vienintelė ginkūnų  
(Ginkgophyta) skyriaus,  

ginkmedainių (Ginkgoopsida) 
klasės,  

ginkmedinių (Ginkgoaceae) 

šeimos rūšis.  
Ginkmedis yra vienintelis savo 

klasės atstovas. Žemėje nėra 
likę jokių savo požymiais 

panašių medžių. 
Medis užauga nuo 10-15 m iki 

20–40 m aukščio, o 
kamienas – nuo 1 iki 4 m 

skersmens.  
Korėjoje žinomas 64 m aukščio 

ir  4,45 m skersmens. 
 

Lapai vėduoklės pavidalo, su 
8–10 cm ilgio lapkočiu.  

Viename kuokšte 5-7 lapai, 
ant trumpaūglių išsidėstę 

tankiai. Lapų gyslotumas 
dichotominis. Po gemalo 

susidarymo sėklos dygsta iš 

karto, apvaisinimas vyksta ant 
žemės nukritusiuose 

sėklapradžiuose.   

Sėklos yra 2–3 cm ilgio ir 
1,5 cm skersmens, jos turi 

mėsingą išorinį dangalą, todėl 
yra panašios į kaulavaisius. 

Mėsingasis sluoksnis šviesiai 
gelsvos spalvos, dvokiantis.  

Vidinė sėklos dalis valgoma, 
primeną briaunotą riešutėlį. 

Sėklos nunoksta spalio mėn. 
Pasėtos sudygsta po 3-4 

savaičių.  
Kai kurie ginkmedžiai sulaukia 

daugiau kaip 2500 metų. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Diametras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapkotis


Atsparus augalas, galintis 

ištverti didelius šalčius ir augti 
net IV zonoje. Yra žinoma, kad 

4 ginkmedžiai išgyveno net 
po  Hirošimos  

(Japonija) branduolinio 
bombardavimo.  

Vaistinės augalo savybės 
 

Lapai savo sudėtyje turi 
medžiagų, gerinančių atmintį. 

Jų arbata naudota kaip 
atmintį gerinantis produktas 

jau tradicinėje kinų medicinoje 

(gaminant ginkmedžio arbatą). 

Ginkmedžio lapuose yra 
flavonoido apigenino, 

pasižyminčio antivėžiniu 
veikimu. 
 

Įdomybės 
  

-  Šiam medžiui eilėraštį parašė 
garsusis poetas J. V. Gėtė. Po 

kūriniu jis pritvirtino du 
ginkmedžio lapus.  

- Vokiečiai dovanoja 
ginkmedžio lapo ženkliukus 

kaip draugystės simbolį.  
- Viename Frankfurto 

muziejuje ginkmedžio lapo 

spaudą galima pamatyti šalia 

dinozaurų kaulų.  
 

Su ugdytiniais 
 

 Pasodinome ginkmedį 
kiemelyje 2022-10 -07, 

 Renkame informaciją, apie 
medį ir jo savybes. 

 Įlaminavome ginkmedžio 
lapus - ilgalaikiam 

tyrinėjimui, stebėjimui. 
 Pasižadėjome saugoti, 

globoti, nelaužyti šakelių. 
 Surengti vaikų piešinių 

parodą ,,Medžiai mūsų  
aikštelėje". 

 Kūrybiniai darbeliai su 
ginkmedžio lapais. 

 
 

Šaltiniai: 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dviskiautis_ginkme
dis 
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/ginkmedi
s-daug-menantis-ir-galintis.d?id=25879857 

 
Parengė:  
Rasa Paznėkienė  
mokytoja metodininkė, 

Aldona Sakalauskienė   
vyresnioji mokytoja     

https://lt.wikipedia.org/wiki/Hiro%C5%A1ima
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apigeninas
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/ginkmedis-daug-menantis-ir-galintis.d?id=25879857
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/ginkmedis-daug-menantis-ir-galintis.d?id=25879857
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/ginkmedis-daug-menantis-ir-galintis.d?id=25879857

