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FOREWORD
The proceedings of the international scientific conference „RECREATION TODAY: TRENDS AND POSSIBILITIES” is an edition of scientific articles, issued as print
(ISSN 2345-0002) edition.
The conference was held on 20 November 2015 at Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr.,
Lithuania.
The authors are teachers, researchers and practicing professionals from Lithuania,
Finland, Turkey, Poland and Belarus.
Recreation is one of the most important socio-economic factors in today‘s society.
Persons involved in this process are seeking to regain physical, spiritual and emotional
balance. Therefore, from scientific point of view equally important are both the organization of various activities and recreational land-use planning. The research reports are related to the issues of recreational landuse planning, sustainability, various recreational activities, tourism, ecology, forest use and lanscape architecture.
In the research papers the problems of protected areas, nature tourism, ecology,
forest law, management and economics, renewable energy resources, territorial planning,
landscape architecture are analysed.
Each author is responsible for correct information of his/her article.
The articles for publishing were compiled by Kaunas Forestry and Environmental
Engineering University of Applied Sciences.
Address: Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., LT-53101; tel.: +370-37-383 082,
fax.: +370-37-383 140, e-mail.: info@kmaik.lm.lt.
Editors
PRATARMĖ
Pranešimų rinkinys “REKREACIJA ŠIANDIEN: TENDENCIJOS IR GALIMYBĖS”
yra sudarytas pagal tarptautinės mokslinės konferencijos "Rekreacija šiandien: tendencijos
ir galimybės" mokslinius straipsnius, kurie išspausdinti (ISSN 2345-0002) leidiniu.
Konferencija įvyko 2015 m. lapkričio 20 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva.
Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš Lietuvos, Suomijos, Turkijos, Lenkijos ir Baltarusijos.
Rekreacija yra vienas svarbiausių socialinių - ekonominių veiksnių šių dienų visuomenėje. Procese dalyvaujantis žmogus siekia atgauti fizinę, dvasinę, emocinę pusiasvyrą, todėl moksliniu požiūriu vienodai svarbūs - tiek įvairių veiklų organizavimo, tiek rekreacinių teritorijų planavimo aspektai. Mokslinių tyrimų pranešimai susiję su rekreacinių
teritorijų planavimo, tvaraus naudojimo, įvairių poilsinių veiklų, turizmo, ekologijos, miško naudojimo bei kraštovaizdžio architektūros aktualijomis.
Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.
Pranešimų rinkinys sudarytas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. Adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., LT-53101.; Tel .: + 370-37-383 082, faks .: + 370-37383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt.
Redkolegija

DARNUS REKREACINIŲ ĮRENGINIŲ INTEGRAVIMAS Į MIŠKO APLINKĄ (PAGRAMANČIO GIRININKIJOS „LAKŠTINGALŲ SLĖNIO“ STOVYKLAVIETĖS ATNAUJINIMO ATVEJIS)
Jonas Abromas1, Petras Grecevičius1, Diana Baravykaitė1,2, Ramunė Olšauskaitė
– Urbonienė1,2
1Klaipėdos universitetas
2Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras „Baltijos kraštovaizdžiai“
Straipsnyje nagrinėjamos miško erdvių naudojimo didinimo ir jų patrauklumo gerinimo
galimybės. „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietė pasirinkta todėl, kad ji yra viena iš labiausiai lankomų rekreacinių teritorijų Tauragės apskrities miškuose. Stovyklavietės teritorija palyginti didelė, jos
plotas – 3,4 ha., įkurta 1969 metais ir nuolat gausiai lankoma. Tyrimo objektas – „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietės rekreacinis kraštovaizdis bei miško rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės
joje. Tyrimo tikslas – parengti teritorijos ir joje esančių įrenginių atnaujinimo projektą, kurį realizavus ženkliai pagerėtų stovyklavietės kraštovaizdžio kokybė ir rekreacijos sąlygos. Esamos būklės
tyrimas atliktas pirmą kartą tokio pobūdžio objektui naudojant originalią P. Grecevičiaus sukurtą
kraštovaizdžio erdvinės struktūros analizės metodiką. Autoriai, rengdami stovyklavietės atnaujinimo detaliojo plano koncepciją, rėmėsi naujausiomis miško rekreacijos tendencijomis Europoje.
Pažymėtina, kad tyrimas nesibaigė teoriniais moksliniais samprotavimais, parengta visų stovyklavietės elementų techniniai darbo brėžiniai bei praktinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo darbų
rekomendacijos.
Raktažodžiai: kraštovaizdžio architektūra, viešoji erdvė, želdynai, rekreacija ir turizmas,
miško rekreacija.

Įvadas
“Lakštingalų slėnio” stovyklavietė įrengta 1969 metais dabartinio Pagramančio
regioninio parko teritorijoje, Akmenos upės kilpoje - tai taip pat ir Alijošiškės kaimo teritorija. Stovyklavietę tvarko Tauragės miškų urėdija bei Pagramančio girininkija. Šalia stovyklavietės yra Akmenos kraštovaizdžio draustinis. Stovyklavietės aplinka metams bėgant
suprastėjo, atsirado daug savaiminių augalų. Rekreacinė įranga nusidėvėjo fiziškai ir moraliai. Kai kurie nauji objektai pastatyti, neatlikus išsamesnės esamos būklės tyrimų. 2013
metais Tauragės miškų urėdija kreipėsi į šio straipsnio autorius su prašymu parengti stovyklavietės atnaujinimo detalųjį planą. Tuo tikslu sudaryta mokslininkų grupė atliko išsamius esamos būklės tyrimus, kurių pagrindu parengta plėtros koncepcija ir detalūs sprendiniai. Šiame straipsnyje aprašyto tyrimo objektas – „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietės
rekreacinis kraštovaizdis bei miško rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės joje. Tyrimo
tikslas – parengti teritorijos ir joje esančių įrenginių atnaujinimo projektą, kurį realizavus
ženkliai pagerėtų stovyklavietės kraštovaizdžio kokybė ir rekreacijos sąlygos.
Tyrimų metodika
Esamos būklės tyrimas atliktas pirmą kartą tokio pobūdžio objektui naudojant
originalią P. Grecevičiaus sukurtą kraštovaizdžio erdvinės struktūros analizės metodiką
(1 pav.). Autoriai, rengdami stovyklavietės atnaujinimo detaliojo plano koncepciją, rėmėsi
naujausiomis miško rekreacijos tendencijomis Europoje (Bell, 2005). Siekiant nustatyti
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stovyklavietės rekreacinio naudojimo pobūdį atlikti sociologiniai tyrimai. Panaudotas ekspertinės apklausos metodas. Nustatytos populiariausios veiklos, naujų veiklų poreikis,
prognozuojama lankytojų skaičiaus dinamika (Riepšas, 2012). 1969 metais įrengiant poilsiavietę nebuvo vertinamas gretimybių poveikis, galimybė išplėtoti lankytojų rekreacinę
veiklą panaudojant šalia esančių gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą. Pažymėtina, kad
tyrimas nesibaigė teoriniais moksliniais samprotavimais, parengti visų stovyklavietės elementų techniniai darbo brėžiniai bei praktinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo darbų
rekomendacijos.

1 pav. Kairėje: kraštovaizdžio erdvinės struktūros analizės metodinė schema (Grecevičius, 1988, 2014). Dešinėje: rekreacinės teritorijos naudojimo scenarijaus formavimo
metodika (Vergunov, 1985)
Fig. 1. On the left, the landscape spatial structure analysis and assessment of methodical scheme (Grecevičius, 1988, 2014), right area of recreational use of scenariomaking techniques. (Vergunov, 1985)
Stovyklavietės rekreacinio naudojimo scenarijus paruoštas naudojant A.Vergunovo
parengtą rekreacinių veiklų planavimo metodiką. Jos pagrindu išskirtos svarbiausios funkcinės zonos. Parengtos funkcinio zonavimo schemos skirtingiems metų laikams.
Rezultatai
Esamos būklės analizė ir galimybių vertinimas. Nustatyta, kad „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietė yra viena iš labiausiai lankomų rekreacinių teritorijų Tauragės bei Šilalės rajonuose. Teritorijos plotas – 3,4 ha. Stovyklavietė įkurta labai gražiame Akmenos
upės vingyje, dalinai apsupta rekreacinio miško. Iš pietinės pusės erdvę uždaro gana įspūdingas medžiais apaugęs šlaitas. Tyrimo metu atlikti tokie darbai:

DARNUS REKREACINIŲ ĮRENGINIŲ INTEGRAVIMAS Į MIŠKO APLINKĄ (PAGRAMANČIO GIRININKIJOS
7
„LAKŠTINGALŲ SLĖNIO“ STOVYKLAVIETĖS ATNAUJINIMO ATVEJIS)
SUSTAINABLE INTEGRATION OF RECREATIONAL FACILITIES IN FOREST ENVIRONMENT ("NIGHTINGALE VALLEY"
CAMPSITE RENEWAL CASE IN PAGRAMANTIS FOREST DISTRICT)

1. Nustatytas funkcinio zonavimo pobūdis, teritorijos prieinamumo galimybės,
lankytojų susisiekimas ir judėjimas, ryšių su gretimomis teritorijomis galimybės. Atlikta
potencialių rekreacinių veiklų plėtros poreikio analizė.
2. Stovyklavietės lankomumo tyrimas. Rekreantų saugumas.Veiklų analizė. Atlikta potencialių rekreacinių veiklų plėtros poreikio analizė.
3. Atlikti stovyklavietės ir prieigų erdvių kraštovaizdžio tyrimai. Architektūrinių
statinių vertinimas. Smulkiosios architektūros elementų analizė. Tipologija.
4. Vandens telkinių funkcionalumas ir estetika.
5. Augalija. Esamas sumedėjusių augalų asortimentas. Gėlynai. Vejos, pievos.
Teritorijoje esančių takų dangai panaudotas asfaltbetonis, kai kuriose atkarpose betoninės plokštės. Pagrindinis takas automobiliams ir pėstiesiems nuo įvažiavimo į stovyklavietę iki poilsio namelio padengtas asfaltbetoniu. Takas šalia Akmenos upės ir iki
vasaros estrados dengtas betono plokštėmis. Takai ir aikštelė stovyklavietės pietinėje dalyje (prie poilsio namelio) iškloti betoninėmis trinkelėmis.

2 pav. Kairėje: Stovyklavietės ortofotografinė nuotrauka (ORT10LT Nacionalinė žemės tarnyba). Dešinėje: Stovyklavietės esamos būklės brėžinys
Fig. 2. On the left: campsite ortho-photo. (ORT10LT Nacionalinė žemės tarnyba). On the right current state of the campsite
Visi kiti takai - gruntinės dangos. Tyrimu nustatyta, kad kelių ir takų dangų būklė
patenkinama, bet jų išsidėstymas neracionalus. Problematiškas automobilių parkavimas.
Jais važinėjama visoje teritorijoje, o tai trikdo kitų lankytojų poilsį, kelia pavojų vaikams.
Teritorijoje įrengti trys vandens telkiniai: pirmas – lenktos formos (ilgis – 285 m, vidutinis
plotis – 19 m, plotas – 5718 kv.m), antras – apvalios formos (skersmuo – 34 m, plotas –
912 kv. m), trečias – stačiakampio formos (ilgis – 25 m, plotis 10 m, plotas – 250 kv.m).
Du pastarieji tvenkiniai įrengti, kaip techniniai vandens rezervuarai, todėl jų rekreacinė
vertė labai menka. Tačiau, juos tinkamai sutvarkius, galima pritaikyti rekreaciniam naudojimui. Teritorijoje be aiškaus kompozicinio plano įrengti smulkiosios architektūros elementai (pavėsinės, suolai, stalai, tilteliai šiukšliadėžės), tačiau jie yra susidėvėję ir būtina
juos atnaujinti. Išdėstyti jie taip pat be pagrįstos funkcinės logikos.
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3 pav. Vandens telkinių ir įrenginių būklė stovyklavietėje - nepatenkinama. Aplinka nesaugi ir neužtikrina kokybiško poilsio (nuotraukos J. Abromo)
Fig. 3. The condition of water bodies and facilities in the campsite is unsatisfactory. Environment is insecure and does not provide quality recreation
Stovyklavietės centrinėje dalyje pastatytas primityvios architektūros, neatraktyvus
ir nefunkcionalus estrados statinys (2 ir 3 pav.). Naudojamas jis renginių, švenčių metu.
Teritorija šalia estrados nesutvarkyta, trūksta aplinkai jaukumo. Stovyklavietės pietinėje
dalyje įrengtas vienas neraiškios architektūrinės stilistikos medinis poilsio namelis tinkamas nakvynei, bet neatitinkantis šiuolaikinių estetinių, higieninių ir funkcinių reikalavimų.
Aptarimas
Stovyklavietės kraštovaizdžio koncepcija parengta panaudojant esamo gamtinio
kraštovaizdžio vertybės bei jas praturtinant naujais elementais. Kraštovaizdžio kokybė
gerinama atnaujinant želdinius, iškertant menkaverčius augalus, vietomis atveriant vertingus vaizdus į upę ir tolimesnes perspektyvas. Įvertinus esamą stovyklavietės būklę ir naujus lankytojų poreikius, parengta „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietės naudojimo programa. Prioritetiškai įvertinus lankytojų poreikius nustatyta, kad stovyklavietė bus naudojama
rekreacijai, laisvalaikio praleidimui miško aplinkoje. Teritorijoje išskirtos zonos renginiams, susitikimams ir pasivaikščiojimams. žaidimams ir sportinei veiklai. Šiltuoju metų
laiku lankytojai gali nakvoti palapinėse, kurios statomos specialiai suformuotose aikštelėse
arba rekonstruotame poilsio namelyje.
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CAMPSITE RENEWAL CASE IN PAGRAMANTIS FOREST DISTRICT)
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4 pav. Stovyklavietės atnaujinimo pagrindinis brėžinys
Fig. 4. Main drawing of the campsite updating
Stovyklavietės elementų išdėstymas ir projektavimas atliktas naudojant kitų Lietuvos ir Europos miško rekreacijos teritorijų formavimo patirtį. Stovyklavietėje esantys pastatai rekonstruojami siekiant sudaryti vieningos stilistikos įspūdį. Svarbiausiai - siekta kuo
geriau išspręsti visų objektų funkcionalumą. Dalinai pertvarkyta kelių ir takų sistema.
Esami vandens įrenginiai tvarkomi užtikrinant lankytojų saugumą ir patogų priėjimą prie
vandens. Nauja vaikų žaidimo įrenginių zona projektuojama stovyklavietės pietrytinėje
dalyje, šalia upės. Aikštelėje numatomos sūpynės, lingavimosi įrenginiai, sukimosi buomai, laipiojimo įrenginiai, skersinis, šokinėjimo įrenginys. Žaidimo aikštelės danga – veja.
Formuojamos estetiškai ir ekologiškai vertingos biokonstrukcijos.
Želdinių atnaujinimo ir priežiūros darbų technologija aprašyta baigiamojoje detalaus plano dalyje. Pateikta medžių ir krūmų sodinimo, medžių ir krūmų priežiūros, tręšimo,
laistymo, pomedžių priežiūros metodika. Pateikti gėlynų formavimo stovyklavietės teritorijoje sprendimai, daugiamečių gėlynų komponavimo principai.
Išvados
1. Siekiant parengti kokybišką miško stovyklavietės teritorijos ir joje esančių
įrenginių atnaujinimo projektą, kurį realizavus ženkliai pagerėtų stovyklavietės kraštovaizdžio kokybė ir rekreacijos sąlygos, būtina atlikti išsamius priešprojektinius sisteminius
aplinkos tyrimus.
2. Organizuojant lankytojų susisiekimą ir judėjimą rekomenduojama įvertinti ryšių su gretimomis teritorijomis galimybes. „Lakštingalų slėnio“ stovyklavietės atveju numatoma įrengti papildomus pėsčiųjų ir dviračių ryšius su šalia esančiu Akmenos kraštovaizdžio draustiniu.
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3. Tyrimo metu atlikta potencialių rekreacinių veiklų plėtros poreikio analizė padėjo racionaliau parinkti tinkamiausius įrenginius ir tinkamai juos išdėstyti.
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Jonas Abromas, Petras Grecevičius, Diana Baravykaitė, Ramunė Olšauskaitė –
Urbonienė
Sustainable integration of recreational facilities in forest environment ("Nightingale
valley" campsite renewal case in Pagramantis forest district)
Summary
The article examines the use of forest areas and increasing their attractive opportunities. „Lakštingalų slėnio“campground was chosen because it is one of the most popular
recreational areas in Tauragė county forests. The campground is relatively large, its area 3.4 ha. It was established in 1969 and is constantly visited. The object of research „Lakštingalų slėnio“ campground recreational landscape and forest recreation and tourism
development opportunities in it. The aim - to develop an upgrade project of the territory
and its offshore facilities, which will significantly improve the realization of the
campground landscape quality and recreational conditions. Research of the current state
was carried out for the first time in this kind of object based on the original P. Grecevičius
landscape spatial structure analysis methodology. The authors preparing anupdated detailed plan were relying on the concept of the latest trends in forest recreation in Europe. It
should be noted that the investigation did not end with scientific theoretical considerations,
but also with the preparation of all technical elements of the campground working drawings and landscaping recommendations.
Keywords: landscape architecture, outdoor space, green areas, recreation and
tourism, forest recreation.

DARNUS REKREACINIŲ ĮRENGINIŲ INTEGRAVIMAS Į MIŠKO APLINKĄ (PAGRAMANČIO GIRININKIJOS
„LAKŠTINGALŲ SLĖNIO“ STOVYKLAVIETĖS ATNAUJINIMO ATVEJIS)
SUSTAINABLE INTEGRATION OF RECREATIONAL FACILITIES IN FOREST ENVIRONMENT ("NIGHTINGALE VALLEY"
CAMPSITE RENEWAL CASE IN PAGRAMANTIS FOREST DISTRICT)
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MIŠKO AUGAVIEČIŲ TIPAI IR JŲ TINKAMUMAS REKREACIJAI
Vytautas Bareika
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Santrauka
Miško augavietės tipo pavadinimo simbolis sudarytas iš dviejų raidžių: pirmoji parodo
dirvožemio hidrologines sąlygas (hidrotopą), antroji – jo derlingumą (trofotopą). Klasifikacija sudaryta atsižvelgiant į reljefą, dirvožemio derlingumą ir drėgnumą, dirvodarinės uolienos litologiją bei
stratigrafiją. Augavietėje gali būti keletas panašaus drėgnumo ir derlingumo dirvožemių. Indikatorinė augalija, pagal kurią nustatoma augavietė, kartais būna sunaikinta (arimų, gaisrų arba jos nėra miškų želdinimui skirti žemės ūkio paskirties plotai ir pan.), todėl dažnai tenka augavietes nustatyti
pagal dirvožemio savybes.
Nustatyta, kad neturtingose augavietėse augantys skurdūs medynai daug lengviau pažeidžiami, išskiria mažiau fitoncidų, juose blogiau sulaikomos dulkės ir triukšmas, silpniau sugeriami
kenksmingi cheminiai oro junginiai. Drėgnose arba užmirkusiose augavietėse augantys miškai sunkiau pereinami ir pasiekiami, juose daugiau uodų ir sparvų, drėgnesnis oras, todėl dažniausiai lankytojai jų nemėgsta.
Tinkamiausios rekreacijai sąlygos pagal augaviečių drėgnumą yra normalaus atmosferinio
drėkinimo augavietėse „N“, todėl jų drėgnumo koeficientas prilyginamas 1, o blogiausių, užmirkusių (gausaus gruntinio vandens drėkinimo) augaviečių „U“ drėgnumo koeficientas lygus 0,1.
Dirvožemio tyrimai, miško augaviečių tipų bei miško tipų nustatymas gali būti panaudoti
pažintinei-edukacinei jaunųjų miško bičiulių, moksleivių, miško savininkų švietėjiškai veiklai derinant su rekreacija. Paruošti objektai yra išdėstyti pagal Dubravos rezervatinės apyrubės ekologinį
taką bei Girionių parko ekologinį taką.
Šio darbo tikslas – išaiškinti miško augaviečių sudarymo principus ir įvertinti jų tinkamumą rekreacijai.
Raktažodžiai: miško augaviečių tipai, hidrotopas, trofotopas, rekreacija.

Įvadas
Nepaliaujamai intensyvėjant pramonei ir urbanizacijai, didėjant aplinkos taršai, intensyvėjant žmonių darbinei veiklai, stresams – poilsis gamtoje tampa žmogaus fizinių ir
dvasinių jėgų pagrindiniu veiksniu. Nuo žmogaus poilsio kokybės priklauso tolimesnė visa
veikla ir svarbiausia - sveikata. Patirti įspūdžiai gamtoje teikia žmogui estetinių, dvasinių,
įkvėpimo ir kitų labai reikalingų patirčių. Gamta – didžiausias mūsų turtas. Vystantis urbanizacijai, žmogus vis dažniau atsigręžia į gamtą, suvokdamas, kad žmonija stovi ant ekologinės katastrofos slenksčio. Kelia nerimą ne tik klimato kaitos problemos, akivaizdus energijos resursų mažėjimas, pakitusios ekonominės sąlygos, bet ir žmogaus dvasinio pasaulio
nuosmukis, pusiausvyros praradimas.
Vienas svarbiausių rekreacinių teritorijų gamtinio kraštovaizdžio komponentų yra
miškas. Miškas - tai ne tik medžiai ir krūmai, bet ir žolės, didžiulė augalų ir gyvūnų įvairovė, tai ištisa besikeičianti ekosistema.
Žmogus natūraliai domisi aplinka nuo pat pirmųjų savo dienų. Šis sugebėjimas
domėtis leidžia mums įsisąmoninti pačius save, atrasti asmeninę, šeimos, bendruomenės,
tautos erdvę ir savo vietą joje. Kritinis požiūris į vykstančius procesus yra vienas iš visuomenės pažangos variklių, raginantis tobulėti, kurti, keistis patiems ir keisti pasaulį.
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Žmogaus ir gamtos sąveika yra nuolatinė, jos metu kinta abi pusės. Taip gimsta
kraštovaizdis, kuriame susipina ir gamtiniai, ir visuomeniniai procesai. Šią visumą pažįstame palengva, kiekvienas savo ritmu. Tiek kasdieninė, artimiausia aplinka, kurioje gyvename ir veikiame, tiek mūsų aplankytos vietovės veikia mūsų sąmonę ir ilgainiui tampa
esaties dalimi, formuoja vertybines nuostatas, estetinį skonį.
„Kraštovaizdis yra gamtinių procesų ir teritorijos naudojimą bei apsaugą veikiančių funkcinių interesų rezultatas, integruotas gamtos jėgų ir visuomenės kraštotvarkinių
pastangų kūrinys“ (Kavaliauskas, 2011).
Visuomenė kraštovaizdį naudoja, atsižvelgdama į biologinius, informacinius, socialinius, estetinius, ekonominius, ergonominius, gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos
aspektus. Remiantis šiuo aspektu didėjant žmonių poreikiams pradedama rūpintis estetiniu
gamtos grožiu pritaikant teritorijas rekreacijai ir aktyvesnei žmonių veiklai. Plečiant rekreacines teritorijas vis daugiau dėmesio skiriama tinkamo jų panaudojimo, rekreacinio talpumo ir apsaugos klausimams, nors susiduriama su tam tikromis problemomis.
Kintančio kraštovaizdžio pažinimas leidžia suvokti laiko tėkmę ir erdvės transformacijas, priežasčių ir pasekmių ryšius, įvertinti savo veikos pasekmes, tapti atsakingu ir
sąmoningu žmogumi. Pažindami kraštovaizdį, pažįstame patys save. Visgi pirmieji šio
pažinimo žingsniai, susiję su šeima, mokykla yra nepaprastai svarbūs. Jau nuo mažų dienų
vaikas susidomėjęs tyrinėja gamtą, – jam tai vienas įdomiausių užsiėmimų. Vaikai didžiąją
laiko dalį praleidžia mokykloje, ten įgyja daug įgūdžių.
Nuo seno lietuviai gerbė mišką. Senovėje miškai saugojo mūsų protėvius nuo
priešo ir bado, bet dabar atėjo laikas, kai mes patys turime saugoti ir prižiūrėti savo girias,
kad jos išliktų. Tai vienas iš didžiausių mūsų šalies turtų ir tuo galime pasigirti Europoje,
nes kai kurios šalys beveik išnaikino savo miškus ir pakeitė juos introdukuotomis rūšimis.
Dėl šios priežasties būsimais medynais reikia rūpintis nuo pat atkūrimo.
Miškas - tai vienas pagrindinių Lietuvos turtų, miškai užima daugiau kaip trečdalį
Lietuvos teritorijos (33,3 %) (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2014). Jie saugo ne tik mūsų
krašto gamtinę aplinką, bet ir palaiko ekologinį tvarumą bei tarnauja valstybės ir piliečių
gerovei.
Šiuo metu vienas iš aktualiausių miškininkystės uždavinių yra ne tik padidinti
miškų produktyvumą, bet pirmiausiai užtikrinti pačių miško ekosistemų egzistavimą, formuoti tvarius ir atsparius įvairiems neigiamiems aplinkos faktoriams medynus.
Šio darbo tikslas – išaiškinti miško augaviečių sudarymo principus ir įvertinti jų
tinkamumą rekreacijai.
Siekiant šio darbo tikslo buvo numatyti tokie pagrindiniai uždaviniai: (1) išanalizuoti miško augaviečių sudarymo principus; (2) įvertinti miško augaviečių tinkamumą
rekreacijai; (3) pritaikyti miško augaviečių nustatymo ir pažinimo įgūdžius edukaciniams
tikslams.
Tyrimų objektas, metodika ir darbų apimtys
Siekiant išanalizuoti miško augaviečių sudarymo principus, įvertinti jų tinkamumą
rekreacijai bei pritaikyti miško augaviečių nustatymo ir pažinimo įgūdžius edukaciniams
tikslams buvo išnagrinėta jų sudarymo istorija, įvairi literatūra, dokumentai, taikymo metodikos, teisės aktai ir kiti literatūros šaltiniai. Informacija buvo renkama ir interaktyviuoju
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būdu, naudojantis internetiniais šaltiniais. Tyrimo metu buvo atliekama mokslinės literatūros, teisinių dokumentų analizė. Visų šaltinių informacija buvo išanalizuota, susisteminta ir
pateiktas apibendrinimas. Taikyti aprašomasis, palyginamasis, statistinės informacijos analizės metodai.
Darbo objektas ir apimtys: Lietuvoje išskirtos miško augavietės, jų vertinimo kriterijai rekreacijai.
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Miško augaviečių tipologijos ištakos ir vystymasis Lietuvoje. Praktinėje veikloje
miškininkai plačiai naudoja ne tik dirvožemių, bet ir miško augimo sąlygų (miško
augaviečių tipų) klasifikacijas. Lietuvoje jau 1933 m. pradėta naudoti profesoriaus M.
Jankausko fitocenologinė tipologija, sudaryta rusų mokslininko V. Sukačiovo miško tipų
klasifikacijos pagrindu. 1958 m. B. Labanauskas (Lietuvos miškų institutas) pirmasis
įdiegė buvusioje SSRS (ypač Ukrainoje) naudotą E. Aleksejevo ir P. Pogrebniako edafinę
tipologiją, sudarytą atsižvelgiant į miško augimo sąlygas, t. y. dirvožemio derlingumą ir
drėgnumą, pritaikytą Lietuvos sąlygoms. Buvo sudarytas vadinamas edafinis tinklelis,
kuriame visos augavietės išdėstytos pagal dvi susikertančias ekologines eiles – derlingumo
ir drėgnumo. Derlingumo grupėje išskiriami 5 laipsniai, vadinami trofotopais
(A,B,C,D,D+), drėgnumo eilėje – 5 laipsniai, vadinami hidrotopais (1,2,3,4,5). Jų reikšmės
pagal derlingumą: A – nederlingos augavietės (šilai); B – sąlygiškai nederlingos augavietės
(žaliašiliai); C – sąlygiškai derlingos augavietės (šilagiriai); D – derlingos augavietės
(girios); D+ - labai derlingos augavietės, kuriose savaime auga uosis. Drėgnumo eilės šios:
1 – sausos augavietės; 2 – drėgnokos augavietės; 3 – drėgnos augavietės; 4 – šlapokos
augavietės; 5 – šlapios pelkių augavietės. Trofotopo ir hidrotopo susikirtimo vietoje
gaunamas edatopas (iš grakų k.: edaphos – dirvožemis, topos – vieta) – A0,A1,A2,B2,C2,D2
ir t.t. Edatopas iš esmės atitinka augavietės tipą. Edatopas apima visus panašaus drėgnumo
ir derlingumo augavietėse augančius medynus nežiūrint į jų rūšinę sudėtį, o taip pat
laikinai bemiškius plotus – kirtavietes, degavietes ir pan. Sukaupus pakankamai duomenų,
pastebėta, kad minėta edafinė klasifikacija nėra labai tobula ir turi esminių trūkumų. Joje
nebuvo atskirti mineralinių uolienų edatopai nuo organinių (durpinių), neatsižvelgta į
dirvodarinės uolienos kilmę, stratigrafiją, paklojinės uolienos slūgsojimo gylį, nenurodytos
miško tipų serijos ir konkretūs dirvožemių pavadinimai kiekvienai augavietei, nebuvo
atskirtos nusausintos pelkinės augavietės nuo natūraliųjų. Vėliau šią klasifikaciją
patobulino žymus miško dirvožemių žinovas profesorius M. Vaičys kartu su B.
Labanausku, ir nuo 1966 m. ji naudojama miškotvarkoje ir miško ūkio praktikoje, kaip
dirvožeminių–tipologinių (ekologinių) grupių schema, kurioje išskirti 72 tipologiniai
vienetai. Užbaigus pirmąjį šalies miškų tvarkymo ciklą (1966–1978 m.), nuspręsta
sumažinti taksonominių vienetų skaičių tipologinėje schemoje. Be to, nutarta terminą
“dirvožeminė-tipologinė grupė” pakeisti žymiai trumpesniu “augavietė". Tačiau
augavietės terminas nėra visiškai tikslus, nes jis gali reikšti tik augimo vietą, o ne sąlygas.
Todėl augavietę reikėtų vadinti “augimo sąlygų tipas” arba “edatopas”. 1978 m. buvo
parengta sustambinta ir patikslinta augaviečių klasifikacija, kurioje išskirti 24 pagrindiniai
taksonominiai vienetai–tipai su reljefo, litologijos– stratigrafijos ir durpių sluoksnio storio
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variantais. Kiekvienai augavietei suteikti respublikos dirvožemių sisteminio sąrašo eilės
numeriai, miško tipų serijų ir dirvodarinių uolienų granuliometrinės sudėties simboliai.
1983 m. prof. M. Vaičys iš esmės patobulino miško augaviečių klasifikaciją ir edafines
grupes įvardino “miško augavietėmis”, kurios dabar pavadintos “miško augaviečių tipais”
(1 pav.). Ateityje siūloma juos vadinti “dirvožeminiais – ekologiniais miško augaviečių
tipais”. Ši miško augaviečių tipų klasifikacija taikoma ir šiuolaikinėje miškotvarkoje. Ji
patogi tuo, kad miško augavietės pavadinimo simbolis sudarytas iš dviejų raidžių: pirmoji
parodo dirvožemio hidrologines sąlygas (hidrotopą), antroji – jo derlingumą (trofotopą).
Klasifikacija sudaryta atsižvelgiant į reljefą, dirvožemio derlingumą ir drėgnumą, dirvodarinės uolienos litologiją bei stratigrafiją. Ji paprasta, nesunkiai suprantama ir lengvai pritaikoma miškotvarkoje, miško ūkyje bei moksliniuose tyrimuose. Miško augaviečių schemos pagrindu paruošta nemažai miškininkystės rekomendacijų, normatyvų. Miško augaviečių charakteristikos pateiktos “Miško taksuotojo žinyne” (1983). Lietuvos miškų instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto dirvožemininkai yra paruošę labai detalią miško
augaviečių tipų bendąją charakteristiką (Vaičys ir kt., 2003), suderintą su naująja Lietuvos
dirvožemių (Buivydaitė ir kt., 2001) ir miško tipų (Karazija, 1988) klasifikacijomis
(1 pav.). Miško augaviečių tipų paplitimas Lietuvos miškuose yra toks: daugiausiai
Lietuvos miškuose paplitusios Nb, Nc, Lc ir Ld miško augavietės, kurios sudaro 61,5 %
miškų ploto (Lietuvos miškų valstybinė statistika, 2014). Pagal miško augavietes ir miško
paskirtį yra sudarytos tikslinių medynų vyraujančių medžių rūšių, tikslinių medynų tipų ir
kitos lentelės. Praktinėje veikloje miškininkai turi jomis naudotis. Augavietėje gali būti
keletas panašaus drėgnumo ir derlingumo dirvožemių. Indikatorinė augalija, pagal kurią
nustatoma augavietė, kartais būna sunaikinta (arimų, gaisrų arba jos nėra – miškų želdinimui skirti žemės ūkio paskirties plotai ir pan.), todėl dažnai tenka augavietes nustatyti pagal dirvožemio savybes.
Miško augaviečių tipų bendroji charakteristika. Miško augavietė bendrais
bruožais atspindi dirvožemio derlingumą ir drėgnumą. Pagal dirvožemio derlingumą
skiriamos šešios augaviečių eilės (trofotopai): a, b, c, d, f ir e, o pagal dirvožemio
drėgnumą – šešios augaviečių grupės (hidrotopai): Š, N, L, U, Pn ir P. Tokiu būdu
sudaromas miško augimo sąlygų edafinis tinklas, kuriame iš kairės į dešinę žymima miško
augavietės derlingumo didėjimo eilė, o iš viršaus žemyn – miško augavietės drėgnumo
didėjimo eilė (1 pav.). Pagal derlingumą miško augavietės skirstomos taip: eilei „a“
priskiriami labai nederlingi dirvožemiai, eilei “b” – nederlingi, eilei “c” – derlingi, eilei
“d” – labai derlingi, eilei „f“ – ypatingai derlingi dirvožemiai (su uosiu) ir eilei „e“ –
pažeisti arba degradavę dirvožemiai (dėl vėjinės arba vandeninės erozijos, gaisrų ir kt.).
Vadinamosios vertikalios eilės iš tikrųjų nėra visai vertikalios, bet vingiuotos, nes skirtingo
drėgnumo tos pačios derlingumo eilės augavietės nėra vienodai derlingos. Šias miško augaviečių derlingumo eiles galima atskirti pagal augalus indikatorius ir dirvožemio profilio
sandarą:
„a“ augavietės medyne vyrauja pušys, kadagiai, sausesnėse augavietėse – kerpės,
šlapesnėse – mėlynės, pelkinėse aukštapelkės durpžemių augavietėse – kiminai. Viršutiniai
mineralinio dirvožemio profilio horizontai – O (A0), E (A2), nėra A (A1) horizonto;
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„b“ augavietės medyne atsiranda eglė, pavienių ąžuolų, drebulių priemaiša, gyvojoje dirvožemio dangoje – stambialapis šakys, kriaušlapės, kūpoliai, pelkinėse tarpinės
pelkės durpžemių augavietėse – viksvos. Viršutiniai mineralinio dirvožemio profilio horizontai – O (A0), AE (A1A2);
„c“ augavietės medyne dažniausiai yra eglė, drėgnesnėse augavietėse atsiranda
juodalksnio, trake yra lazdynas, sausmedis, žalčialunkis, juodasis serbentas, gyvoje dirvožemio dangoje – kiškiakopūstis, miškinė salota, geltonžiedis šalmutis, triskiautė žibuoklė,
katuogė, avietė, pelkinėse žemapelkės durpžemių augavietėse – geltonžiedis vilkdalgis,
vingiorykštė. Viršutiniai mineralinio dirvožemio profilio horizontai – O (A0), A (A1), tačiau dirvožemis nekarbonatingas;
„d“ augavietėje vyrauja mišrūs ąžuolo, eglės, minkštųjų lapuočių (beržo, baltalksnio, drebulės) medynai, o pratekančių upelių slėniuose – juodalksnio. Trake – kadagys, gyvojoje dirvožemio dangoje vyrauja plačialapės žolės: garšva, skudutis, pavasarinis
pelėžirnis, žliūgės, tamsioji plautė, pasitaiko pavienė mėlynė, pelkinėse žemapelkės durpžemių augavietėse krūmų nebūna. Viršutiniai mineralinio dirvožemio profilio horizontai –
O (A0), A (A1), tačiau dirvožemis karbonatingas sekliau 1 m nuo paviršiaus;
„f“ augavietėje visai nebūna pušies, kadagio, mėlynės. Čia auga uosis, kuris savaime gerai atželia. Viršutiniai mineralinio dirvožemio profilio horizontai – O (A0), A
(A1), dirvožemis karbonatingas sekliau 1 m nuo paviršiaus.
Pagal drėgnumą augavietės skirstomos taip: grupei Š priskiriami normalaus
drėgnumo šlaitų (> 15°) mineraliniai dirvožemiai, grupei N – normalaus drėgnumo mineraliniai dirvožemiai, grupei L – laikinai perteklingo drėgnumo (glėjiškieji, stagniškieji) mineraliniai dirvožemiai, grupei U – pastoviai perteklingo drėgnumo (glėjiniai, stagniniai)
mineraliniai dirvožemiai, grupei Pn – nusausinti durpžemiai, grupei P – natūralūs, nenusausinti durpžemiai.
„Š“ grupės augavietės yra 15-45° statumo šlaituose. Jos dažnos didesnių upių,
ežerų pakrantėse. Čia išskiriamos Ša, Šb, Šc, Šd ir Šf miško augavietės. Šlaitai retai būna
įmirkę, bet veikiami vandeninės erozijos, todėl nukirtus mišką, reikalinga nuolatinė jų apsauga, apželdinimas. Atsižvelgiant į derlingumą šiose augavietėse gali augti pušynai, gana
našūs ąžuolynai, guobynai ir net uosynai.
Lietuvos miškuose vyrauja normalaus drėgnumo „N“ grupės augavietės. Jų dirvožemiai, drėkinami atmosferinių kritulių, yra aukštesnėse reljefo vietose arba nedidelio nuolaidumo šlaituose, mikroreljefas neišreikštas, gruntinis vanduo giliau - 2 m. Dirvožemiai
menkai pajaurėję be glėjiškumo ar stagniškumo žymių. Vyrauja sausesnių augaviečių augalai.
Nederlingose “a”, “b” eilės augavietėse vyrauja smėlžemiai (jauriniai ir jiems artimi dirvožemiai), derlingose „d“ ir „f“ eilės augavietėse – rudžemiai (velėniniai karbonatiniai dirvožemiai). Atsižvelgiant į derlingumą, tos grupės augavietėse auga: Na, Nb – pušynai, Nc, Nd – eglynai, ąžuolynai, Nf – uosynai, ąžuolynai.
Laikinai perteklingo drėgnumo „L“ grupės augaviečių dirvožemiai susidarę labai
įvairios granuliometrinės sudėties dirvodarinėse uolienose. Reljefas – žemos lygumos.
Miško mikroreljefas kupstuotas, ryškūs priekelminiai pakilimai. Gruntinis vanduo - 0,5-1,5
gylyje. Dėl lėtos organinių liekanų mineralizacijos, rūgščios terpės ir grybų floros visų „L“
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grupės augaviečių būdingas bruožas – miško paklotės kaupimasis. Dirvožemiai turi jaurėjimo, glėjiškumo ar stagniškumo požymių. La, Lb, Lc miško augavietėse dažni jauražemiai
su geležingo smėlio (ortzando) sluoksniu (glėjiškieji iliuviniai humusiniai jauriniai pelkiniai dirvožemiai), Ld, Lf augavietėse – rudžemiai (velėniniai glėjiškieji dirvožemiai). La
augavietėse auga pušynai, Lb, Lc – eglynai, ąžuolynai, Ld – eglynai, ąžuolynai, drebulynai, beržynai ir baltalksnynai, o retkarčiais pasitaiko ir liepynų, Lf – uosynai, ąžuolynai.
Simboliu „U“ žymimos įmirkusios miško augavietės, kuriose yra pastovus drėgmės perteklius, aukštas gruntinio vandens lygis – tai pelkių pakraščiai, daubos. Jų dirvožemiai neretai susidarę dvilytėse, vandeniui sunkiai laidžiose uolienose (sunkiuose priemoliuose, moliuose). Miškas labai kupstuotas, tarpkupstėse dažnai telkšo vanduo. Dėl drėgmės pertekliaus kaupiasi stora (15-30 cm) durpiška miško paklotė, auga pelkių augalai
(krūmai, pelkiniai asiūkliai, purienos ir kt.). Šios grupės augavietėse vyrauja šlynžemiai
(glėjiniai jauriniai pelkiniai ir velėniniai glėjiniai dirvožemiai). Čia gerai auga juodalksnynai, kartais pušynai, eglynai, drebulynai.
Pelkinės miško augavietės skirstomos į nusausintas „Pn“ ir natūralias,
nenusausintas „P“. Jose yra durpžemiai, paviršiuje turintys storesnį kaip 40 cm durpės
sluoksnį. Aukštapelkės durpžemiai atitinka „a“, tarpinės pelkės durpžemiai – „b“,
žemapelkės durpžemiai – „c“ ir „d“ augaviečių derlingumo eiles. „f“ derlingumo eilė
pelkinėse augavietėse neišskiriama. Pelkinės nenusausintos augavietės mažai vertingos
miško ūkiui, o kartais jose miškas visai neauga. Ypač prasta Pa augavietė, kurioje auga
skurdžios retos pušaitės, berželiai. Toks miškas vadinamas menkmiškiu. Pc ir Pd augavietėse gali augti juodalksnis, rečiau – plaukuotasis beržas, drebulė, eglė. Nusausintuose
durpžemiuose gruntinis vanduo nuslūgsta, todėl intensyvėja durpių skaidymasis, gausėja
maisto medžiagų ir gerėja sąlygos augti medžiams.
Pagal mineralinės dirvodarinės uolienos granuliometrinę sudėtį ir slūgsojimo
būdą (stratigrafiją) miško augavietės skiriamos taip:
„l“ – augaviečių grupė, jungianti dirvožemius, susidariusius lengvos granuliometrinės sudėties dirvodarinėse uolienose – smėliuose, priesmėliuose, žvyruose, žvirgžduose,
gargžduose, kalkių tufuose, „s“ – augaviečių grupė, jungianti dirvožemius, susidariusius
sunkios granuliometrinės sudėties dirvodarinėse uolienose – moliuose, priemoliuose, dolomituose ir pan., kai šios uolienos slūgso ne giliau kaip 20-40 cm nuo paviršiaus, „p“ –
augaviečių grupė, jungianti dirvožemius, susidariusius dvilytėse (dvinarėse) dirvodarinėse
uolienose – kai 40(50) – 200 cm gylyje nuo paviršiaus lengvos granuliometrinės sudėties
dirvodarinės uolienos slūgso ant sunkios granuliometrinės sudėties dirvodarinės uolienų
arba atvirkščiai.
Lietuvoje mineralinių dirvožemių miško augavietės užima 86 % viso miškų ploto
(Lietuvos miškų valstybinė statistika, 2014); pagal dirvodarinės uolienos granuliometrinę
sudėtį ir slūgsojimo būdą pasiskirsčiusios taip: lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių – 47 %, sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemių – 24 % ir dvilyčių (dvinarių)
dirvožemių – 15 % (Lietuvos miškų valstybinė statistika, 2014).
Miško augavietė nusakoma kelių raidžių simboliu. Pavyzdžiui, Nds – normalaus
drėgnumo, labai derlinga, sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemių augavietė; Lcp –
laikinai perteklingo drėgnumo, derlinga, dvilyčių dirvožemių augavietė; Pcn – nusausintos
žemapelkės durpžemių derlinga augavietė.
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1 paveikslo paaiškinamieji ženklai (Explanatory signs)
Drėgnumo laipsniai (Hydrotopes) (Degrees of humidity):
Š – normalaus drėgnumo šlaitų dirvožemiai (>15 ) (mineral soils of normal humidity on slopes with inclination greater than 150)
N – normalaus drėgnumo dirvožemiai (mineral soils of normal humidity)
L – laikinai perteklingo drėgnumo dirvožemiai (glėjiški) (temporarily overmoistured mineral soils (gleyic)
U – pastoviai perteklingo drėgnumo dirvožemiai (glėjiniai) (permanently overmoistured mineral soils (gley)
Pn– pelkiniai durpiniai nusausinti dirvožemiai (drained bogs)
P – pelkiniai durpiniai dirvožemiai (natural bogs)
Derlingumo laipsniai (Trofotopes) (Degrees of fertility):
a – labai nederlingi (very poor–infertile soils)
b – nederlingi (poor–infertile soils)
c – derlingi (fertile soils)
d – labai derlingi (very fertile soils)
f – ypatingai derlingi (particularly–extremely fertile soils (when ash itself is
growing)
e – degraduoti (vėjo, vandens erozijos, gaisrų ir kt.)(affected, degraded after wind,
fire, water erosion)
Uolienos (Rocks):
l – lengvos (smėliai, priesmėliai, gargždai, žvirgždai, kalkių tufai) (light–fine rocks
(sand, sandy loam, gravel)
s – sunkios (priemoliai, moliai, dolomitai, klintys ne giliau 0,4 m gylyje) (heavy
rocks (clayey loam, clay at less than <0. 4 m depth)
p – dvilytės (lengvos uolienos ant sunkių uolienų, slūgsančių 0,4 (0,5)-2,0 m gylyje) (binary–dual rocks (light–fine rocks on heavy rocks >0.4-2.0 m deep)
Kiti ženklai: (Other signs:)
1, 58, 135 … – dirvožemių sąrašo eilės numeris (number on the list of soils)
ox – miško tipų serija (oxalidosa) (series of forest types)
(cl, ur …) – rečiau pasitaikančios miško tipų serijos (series of rarely occurring forest types)
s – indeksas, rodantis nusausintų miškų (sicata) tipus (index of drained forest types)
c – indeksas, rodantis šlaitų (collina) augavietes (index of slope site types)
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1 pav. Miško augaviečių tipų klasifikacija (pagal M.Vaičį, 2003), suderinta su naująja Lietuvos dirvožemių (pagal V. Buivydaitę ir kt., 2001) ir miško tipų (pagal S. Karaziją, 1988) klasifikacijomis
Fig.1. Classification of forest site types (by M.Vaičys, 2003) in accordance with
the new classifications of soils (by V.Buivydaite et al., 2001) and forest types (by
S.Karazija, 1998)
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Miško ir augaviečių sąlygų tinkamumo rekreacijai nustatymas. Svarbiausi rekreacinių teritorijų gamtinio kraštovaizdžio komponentai yra miškas ir vandenys, todėl
jiems vertinti skiriamas svarbiausias dėmesys. Miško rekreacinę vertę lemia medynų tinkamumas poilsiavimui, atstumas nuo vandens telkinio ir miesto bei gyvenvietės. Miško
vertę gali didinti įvairūs vertingi kultūriniai, gamtos, istorijos objektai ir priešingai, miško
vertę gali menkinti įvairūs teršiantys objektai, triukšmas ir pan. (Riepšas, 1990). Kaip teigia E. Riepšas (1997), „medynų tinkamumą rekreacijai lemia vyraujančių juose medžių
rūšių ekologinės, biologinės bei morfologinės savybės, augavietės sąlygos, taip pat medynų amžius ir skalsumas“. Atskirų medynų tinkamumas rekreacijai įvertintas sociologiniais
tyrimais, taip pat atsižvelgiant į paplitimą Lietuvoje. Labiausiai tinkami rekreacijai yra
pušynai ir maumedynai. Šių medynų rekreacinis patrauklumas prilyginamas 1,0 (koeficientas). Atitinkamai: ąžuolynų ir klevynų – 0,8, beržynų ir liepynų – 0,7, eglynų, uosynų,
guobynų – 0,5, drebulynų – 0,4, juodalksnynų – 0,3, baltalksnynų – 0,2 (Riepšas, 2012).
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tos pačios medžio rūšies medynai, augantys skirtingose
augavietėse, labai skiriasi atsparumu, pereinamumu, sanitarinėmis ir higieninėmis bei estetinėmis savybėmis. Tai daugiausiai susiję su medynų našumu ir augaviečių drėgnumu.
Anksčiau pateiktame skyrelyje „Miško augaviečių tipų bendroji charakteristika“ detaliai
aprašyta miško augaviečių derlingumą ir drėgnumą indikuojantys augalai – indikatoriai,
reljefas, glėjiškumo žymių buvimas dirvožemyje, gruntinio vandens gylis ir kiti veiksniai
(Bareika, 2005; Vaičys, 2006).
Nustatyta, kad neturtingose augavietėse augantys skurdūs medynai daug lengviau
pažeidžiami, išskiria mažiau fitoncidų, juose blogiau sulaikomos dulkės ir triukšmas, silpniau sugeriami kenksmingi cheminiai oro junginiai. Drėgnose arba užmirkusiose augavietėse augantys miškai sunkiau pereinami ir pasiekiami, juose daugiau uodų ir sparvų, drėgnesnis oras ir pan., todėl dažniausiai lankytojai jų nemėgsta. Tinkamiausios rekreacijai
sąlygos pagal augaviečių drėgnumą yra normalaus atmosferinio drėkinimo augavietėse
„N“, todėl jų drėgnumo koeficientas prilyginamas 1, o blogiausių, užmirkusių (gausaus
gruntinio vandens drėkinimo) augaviečių „U“ drėgnumo koeficientas lygus 0,1; tarpinių
augaviečių koeficientai nustatomi interpoliavimo būdu: „N“ augaviečių – 1,0; „Š“ ir „L“ –
0,6; „Pn“ – 0,4; „P“ – 0,2 ir „U‘ – 0,1. Miškų patrauklumą rekreacijai lemia ir medynų našumas, kuris nustatomas pagal vidutinį medynų aukštį, kurį lemia augavietės derlingumas,
drėgnumas bei uolienų išsidėstymas dirvožemiuose.
Medynų tinkamumą rekreacijai lemia jų amžius ir skalsumas, nustatantys medynų
praeinamumą ir kai kurias kitas rekreacines savybes (Riepšas, 1990). Didžiausio patrauklumo medynai, augantys tinkamiausiose rekreacijai augavietėse, vertinami geriausiai, t.y.
100 balų. Kitoms augaviečių tipų grupėms balai perskaičiuojami proporcingai pagal medžių rūšių medynų rekreacinio patrauklumo koeficientą ir augaviečių tipų grupių tinkamumo rekreacijai vidutinį rodiklį (1 lentelė).
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1 lentelė. Medynų tinkamumo rekreacijai vertinimo balais skalė (Riepšas, 1990)
Table 1. Evaluation scale of stands suitability for recreation (Riepšas, 1990)
Vyraujanti
medžio
rūšis
Prevailing
species
Pušis,
Maumedis
Pine, Larch
Ąžuolas
Oak

Beržas
Birch

Eglė
Spruce

Uosis
Ash
Drebulė
Aspen
Juodalksnis
Black alder
Baltalksnis
White alder

Augaviečių tipai ir jų
grupės
Site types and their groups
Na, Nb, Nc, Nd, Kb, Kc, Kd
Šb, Šc, Šd, La, Lb, Lc, Ld
Ša, Ua, Ub, Uc, Pan, Pbn,
Pcn, Pa, Pb, Pc
Nb, Nc, Nd, Nf, Kb, Kc, Kd
Šb, Šc, Šd, Lb, Lc, Ld, Lf
Uc, Ud, Uf
Nab, Nb, Nc, Nd, Nf, Kb,
Kc, Kd
Šb, Šc, Šd, Na, La, Lb, Lc,
Lf, Ld
Ub, Uc, Ud, Uf, Pbn, Pcn,
Pdn, Pb, Pc, Pd
Nb, Nc, Nd, Nf, Kb, Kc, Kd
Šb, Šc, Šd, Kb, Kc, Kd, Lb,
Lc, Ld, Lf
Ub, Uc, Ud, Uf, Pbn, Pdn, Pb,
Pc, Pd
Nbc, Nc, Nd, Nf, Kc, Kd
Šd, Lc, Ld, Lf
Ud, Uf, Pdn, Pd
Nab, Nb, Nc, Nd, Nf, Kc, Kd
Šc, Šd, Kb, Lb, Lc, Ld, Lf
Uc, Ud, Uf, Pcn, Pbn, Pc, Pd
Nc, Kc, Kd, Ld, Lf
Šc, Lb, Lc, Pcn, Pdn
Ub, Uc, Ud, Uf, Pb, Pc, Pd
Nbc, Nc, Nd, Nf, Kc, Kd
Šc, Šd, Nb, Kb, Lb, Lc, Ld,
Lf
Uc, Ud, Uf, Pcn, Pc, Pd

Medynų amžiaus grupės ir skalsumas
Stand age groups and stocking level
I
II
III
0,4- <0,4- 0,4- <0,4- 0,4- <0,40,8
>0,8
0,8
>0,8 0,8 >0,8
100
57
60
35
20
11
61
35
37
21
12
7
19

11

11

7

4

2

80
48
16

46
28
9

48
29
10

28
17
6

16
10
3

9
5
2

70

40

42

24

14

8

42

24

25

14

8

5

14

8

8

5

3

1

50

28

30

17

10

5

30

17

18

10

6

3

10

5

5

3

2

1

50
30
10
40
24
8
30
21
6
20

28
17
5
23
14
4
17
12
3
11

30
18
5
24
15
4
18
13
4
12

17
10
3
14
8
3
10
7
2
7

10
6
2
8
5
2
6
4
1
4

5
3
1
4
3
1
3
2
1
2

14

8

8

5

3

1

4

2

2

1

1

0

Tyrimai parodė (Riepšas, 1999), kad populiariausi yra senesni medynai (III amžiaus grupės), juose ilsisi apie 80 % poilsiautojų, o jaunuose medynuose (I amžiaus grupė)
apsilanko mažuma lankytojų (apie 20 % poilsiautojų). Gausiausiai yra lankomi vidutinio
tankumo medynai, mažiau poilsiautojų būna labai retuose ir tankiuose medynuose.
Miško augaviečių tipų nustatymo ir pažinimo įgūdžių edukaciniams tikslams pritaikymas. Norint tiksliai nustatyti miško augavietės tipą neužtenka tik reljefo, medyno
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našumo bei augimo savybių, vyraujančios augalijos apibūdinimo, bet reikia detaliai ištirti
ir dirvožemius, jų savybes. Be to, buvusiose žemės ūkio paskirties žemėse nebūna nei medyno, nei augalijos. Miško augaviečių ir miško tipų tyrimai yra atliekami Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos objektuose: įvairios rūšinės sudėties miškuose,
miško medelyne, Girionių parke ir kituose objektuose. Remiantis dirvožemių tyrimo duomenimis, augančiais augalais indikatoriais (kurie parodo augimo sąlygas – dirvožemių
derlingumą, drėgnumą) yra nustatomi miško augavietės tipas bei miško tipas. Atliekant
dirvožemių tyrimus yra kasami dirvožemio profiliai (kasiniai), pagal kuriuos yra išskiriami
dirvožemio horizontai (sluoksniai), nustatoma kiekvieno horizonto spalva, tiriama granuliometrinė sudėtis, struktūra, susiklojimas, drėgnumo laipsnis, intarpai ir naujadarai, tiriamas viršutinių horizontų pH rodiklis, karbonatų buvimas ir gylis, tiriamas dirvožemio drėkinimo būdas (užmirkimo laipsnis), gruntinio vandens slūgsojimo gylis, imami dirvožemio
ėminiai laboratorinėms analizėms atlikti, esant reikalui imami dirvožemio monolitai eksponavimui ir studentų studijų procesui (laboratoriniams darbams).
Be to, apibūdinama litologinė ir geomorfologinė vietos charakteristika, aprašomas
reljefas, pateikiamas profilio pririšimas (nurodant rumbą ar azimutą, atstumą nuo pastovių
objektų – kvartalų susikirtimo ir pan.), nurodoma profilio (kasinio) padėtis reljefo atžvilgiu, pasaulio šalių atžvilgiu (pjūvis 2-mis kryptimis), nurodomas dirvožemio naudojimo
būdas, augalijos bendras aprašymas: medynas, pomiškis ir trakas, žolinė, samaninė ir kerpinė paklotė, nurodomas savaiminis atsiželdymas.
Remiantis aprašytais dirvožemio morfologiniais požymiais ir atliktais tyrimais yra
nustatomas dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99) ir
dirvožemio pavadinimas pagal tarptautinę dirvožemių klasifikaciją (WRB 2014). Po to
nustatomi miško augavietės tipas bei miško tipas, pagal lenteles pateikiamas miškoūkinis
dirvožemio įvertinimas ir reikalingos ūkinės priemonės jam pagerinti (Bareika, 2005; Vaičys, 2006).
Dirvožemio tyrimai, miško augaviečių tipų bei miško tipų nustatymas gali būti panaudoti pažintinei-edukacinei jaunųjų miško bičiulių, moksleivių, miško savininkų švietėjiškai veiklai derinant su rekreacija. Paruošti objektai yra išdėstyti pagal Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos taką bei Girionių parko pažintinį – ekologinį taką (Bareika,
2014).
Išvados
1. Miško augavietės tipo pavadinimo simbolis sudarytas iš dviejų raidžių: pirmoji
parodo dirvožemio hidrologines sąlygas (hidrotopą), antroji – jo derlingumą (trofotopą).
Klasifikacija sudaryta atsižvelgiant į reljefą, dirvožemio derlingumą ir drėgnumą, dirvodarinės uolienos litologiją bei stratigrafiją. Augavietėje gali būti keletas panašaus drėgnumo
ir derlingumo dirvožemių. Indikatorinė augalija, pagal kurią nustatoma augavietė, kartais
būna sunaikinta (arimų, gaisrų arba jos nėra - miškų želdinimui skirti žemės ūkio paskirties
plotai ir pan.), todėl dažnai tenka augavietes nustatyti pagal dirvožemio savybes.
2. Nustatyta, kad neturtingose augavietėse augantys skurdūs medynai daug lengviau pažeidžiami, išskiria mažiau fitoncidų, juose blogiau sulaikomos dulkės ir triukšmas,
silpniau sugeriami kenksmingi cheminiai oro junginiai. Drėgnose arba užmirkusiose augavietėse augantys miškai sunkiau pereinami ir pasiekiami, juose daugiau uodų ir sparvų,
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drėgnesnis oras todėl dažniausiai lankytojai jų nemėgsta. Tinkamiausios rekreacijai sąlygos pagal augaviečių drėgnumą yra normalaus atmosferinio drėkinimo augavietėse „N“,
todėl jų drėgnumo koeficientas prilyginamas 1, o blogiausių, užmirkusių (gausaus gruntinio vandens drėkinimo) augaviečių „U“ drėgnumo koeficientas lygus 0,1.
3. Dirvožemio tyrimai, miško augaviečių tipų bei miško tipų nustatymas gali būti
panaudoti pažintinei – edukacinei jaunųjų miško bičiulių, moksleivių, miško savininkų
švietėjiškai veiklai derinant su rekreacija. Paruošti objektai yra išdėstyti pagal Dubravos
rezervatinės apyrubės apžvalgos taką bei Girionių parko pažintinį – ekologinį taką.
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Summary
The symbol of forest site type denomination is composed of two letters: the first
shows the hydrological soil condition (hydrotop), the second - its productivity (trophotops). The classification has been done taking into account the terrain, soil fertility and
moisture content, sedimentology and stratigraphy of the parent rocks. A site type may contain several soils of similar moisture content and fertility. Vegetation indicator for determining site type sometimes is destroyed (by plowing, fire, or is simply absent – areas for
afforestation or agricultural areas, etc.). thus, soil types are often determined by soil characteristics.
It was found that poorly-growing stands on infertile sites are much more vulnerable, emit less phytoncides, dust and noise is seized by them much worse, harmful chemical
compounds are less absorbed. Forests growing in wet or waterlogged sites are harder penetrable and reachable, they contain more mosquitoes and gadflies, the weather in them is
more humid, etc., therefore, in most cases they are not prefered by visitors.
The most suitable conditions for recreation according to site moisture content are
sites of normal atmospheric humidity "N", thus their humidity rate equals to 1, while that
of the worst, waterlogged (excessive groundwater irrigation) sites of “U” humidity equals
to 0.1.
Soil surveys, determination of forest site and forest types can be used for cognitive-educational activities of young forest friends, students, forest owners, in combination
with recreation. Prepared objects are arranged along the ecological path of Dubrava Reserved Area and Girionys ecological park trail.
The aim of this work is to explain the principles of formation of forest sites and assess their suitability for recreation.
Keywords: forest site types, hydrotop, trophotop, recreation.
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ŠIUOLAIKINĖS REKREACINĖS ARCHITEKTŪROS FORMAVIMO GAIRĖS LIETUVOS
URĖDIJŲ MIŠKŲ MASYVUOSE
Zigmantas Brazauskas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos miškų masyvuose lankomų vietų architektūrinės aplinkos formavimo prielaidos. Istorinių, kultūrinių ir gamtinių objektų edukacinė reikšmė greta įrengiant rekreacines poilsiavietes. Rezultatų apibendrinime pateikiamos rekreacinių teritorijų ribų
schemos pagal analogiškus Lietuvos ir kitų Europos šalių sukurtus pavyzdžius. Nagrinėjami architektūrine estetika pasižymintys sprendimai. Įgyvendinant kompleksinius rekreacinių objektų sprendimus šios nuostatos taikytos įkuriant Šiaulių urėdijos Vainagių girininkijos miško poilsiaviečių
kompleksą. Objektą projektavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškotvarkos ir kraštovaizdžio specialistai. Teikiant teorines išvadas įgyvendinto rekreacinio komplekso pavyzdžiu
svarbu pabrėžti, kad teritorijos ribų formavimas leido iš esmės išplėsti komplekso apimtis ir rekreacinės architektūros sumanymų ribas.

Santrauka
Tyrimo objektas: Rekreacinių objektų architektūros apžvalga ir jų panaudos kriterijai miškų masyvuose.
Tyrinėti su rekreacija susiję objektai Biržų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Tauragės, Šiaulių, Šilutės, Jurbarko, Alytaus, Valkininkų, Šakių, Rietavo, Telšių, Pakruojo, Joniškio, Tytuvėnų, Utenos, Anykščių, Zarasų,
Kupiškio, Jonavos, Kazlų Rūdos, Kuršėnų, Rokiškio, Švenčionėlių, Ukmergės, Kretingos
ir Vilniaus miškų urėdijose. Tyrimams panaudoti Lietuvos Respublikos IMŪEPIS (Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema) statistiniai duomenys.
Tyrimo tikslas: Išnagrinėti esamus rekreacinius, istorinius, kultūrinius objektus
Lietuvos miškų urėdijose, apibendrinti ir pateikti sprendimų gaires pagal analogiškus Europos šalių sukurtus rekreacinių objektų pavyzdžius, pasižyminčius kokybiškos estetikos
sprendimų rezultatais.
Ištirti Lietuvos valstybinių miškų masyvų rekreacinės paskirties objektų vietų ir
architektūrinių formų parinkties kriterijus. Palyginti su Europos Sąjungos miškuose priimtais sprendimais realizuojant su rekreacija susijusias programas.
Lietuvos miškų rekreacinio vystymo problemos nagrinėjamos pagal urėdijų įgyvendintus rekreacinius objektus.
Tiriamųjų išvadų pavyzdžiai rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį nemažai atnaujinta
ir sukurta pažintinių takų, poilsiaviečių , susijusių su istorinio, gamtinio, kultūrinio švietimo informacija. Ištirti įgyvendinti rekreaciniai objektai, jų funkcija ir panauda, kurie
atlieka informacinį ir švietėjišką vaidmenį. Pagal apibūdinimus atlikta šių rekreacinių miško objektų apžvalga:
a. Pažintiniai takai, b. Poilsiavietės, c. Regyklos, d. Istoriniai pažinties objektai,
e. Memorialiniai paminklai, f. Meno kūriniai, žemės meno objektai, g. Aktyvios veiklos
rekreaciniai įrenginiai.
Vakarų Europos šalių miškuose daugelis šio pobūdžio rekreacinių objektų yra
populiarūs atliekant pažintinį – švietėjišką keliaujančios visuomenės vaidmenį. Pavyzdžių
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apžvalga ir ištirti Lietuvos miškų rekreacinių objektų duomenys leidžia išplėsti ir įvertinti
architektūrinių sprendimų sampratą per informacinę sklaidą. Tyrimo metoduose taikomi
rekreacinių objektų vietų parinkties kriterijai ir naujų poilsio formų pasiūla.
Tyrimo metodai
Lietuvos valstybinių miškų ir jų saugomų teritorijų žemėlapiuose išnagrinėtos miško takų išsidėstymo schemos ir lankytinų vietų taškai.
Apibendrinta rekreacijai skirtų vietų dislokacija miško keliukų tinklainėje.
Rekreacinių miško objektų pasiekiamumas: atstumai nuo respublikinių ar vietinių
kelių.
Atsitiktine seka parinktos ir išnagrinėtos miškų urėdijų poilsiavietės, kurių standartiniai sprendimai atitiko bendrąjį miško poilsiaviečių statistinį vidurkį.
Empyriniu atrankos būdu surinkti ir išnagrinėti architektūrinų sprendimų pavyzdžiai, galimai sutampantys su rekreacinių objektų pasiūla Lietuvos miškų masyvuose.
Tyrimo metodai nepažeidžia LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų ir Generalinio miškų urėdo įsakymų.
Tyrimo rezultatai
Dabartinė Lietuvos miškų urėdijų rekreacinių objektų paskirtis ir būklė susiformavo įstatymų leistinų sprendimų ribose. Šiuolaikinių architektūrinių – rekreacijos objektų
poreikis per pastaruosius dešimtmečius sparčiai augo, atsiradus strateginių fondų įsisavinimo galimybėms. Kelių struktūros požiūriu lengvai pasiekiamos ir lengviau surandamos
poilsio vietos miškų masyvuose visada pasižymi lankytojų gausa.
Apibendrinant tyrimo rezultatus surinkti architektūriniai pavyzdžiai leidžia teikti
prielaidas, kad rekreacinių objektų samprata, paskirtis ir reikšmė gali būti išplėsta pagal
teikiamas architektūrinių sprendimų rekomendacijas:
a. Lietuvos urėdijų vaidmuo steigiant rekreacinius objektus ir vystant visuomenės
švietimo veiklą.
b. Miško ir rekreacinių objektų prevencija nuo vandalizmo skatinant visuomenę
domėtis savo krašto gamta, kultūra ir istorija.
c. Rekreacinių objektų tinklo sisteminimas miško masyvuose ir architektūrinių
sprendimų vystymas.
Tinkamai parinktose vietose esančių objektų ilgaamžiškumas jau šiandien įrodo,
kad tiek urėdijų, tiek sąmoningų miško lankytojų lengvai kontroliuojamos vietos padeda
išvengti vandalizmo protrūkių atvejų.
Miško masyvuose steigiamų maršrutų ir poilsio vietų geodezinių ribų nustatymas
padėtų lankytojams labiau įvertinti gamtinių – kultūrinių objektų svarbą. Išsami informacija apie esamus objektus, jų istorija ar biologinės įvairovės sklaida pateikta šiuolaikinio
dizaino formatu, edukaciniu požiūriu ugdys lankytojų sąmoningumą, pilietiškumą ir atsakomybę už savo krašto, regiono išsaugojimą ateities kartoms.
Istorinių – architektūrinių ir gamtinių objektų kultūrinės aplinkos formavimas. Atsižvelgiant į rekreacinių poilsio vietų geodezines charakteristikas išnagrinėtos
objektų sprendimų apimtys. Tyrimų rezultatai, charakterizuojantys tradiciškai taikomus
sprendimus parenkant rekreacinius miško objektus:
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a. Takai
Vietovės charakteristika: sunkiai prieinamos vietos, pasižyminčios gamtine –
morfologine ar biologinės įvairovės sudėtimi.
Tako konstrukcija: natūralaus grunto danga, medžio karkaso ir pakloto danga,
plieno santvarų aukštuminės konstrukcijos takai. Tako įrenginius papildančios priemonės:
krypčių rodyklės, informaciniai užrašai.

1 pav. Medžio konstrukcijos ir pakloto danga. Babėnų miško parko takas, Kėdainių urėdija
Fig. 1. Wood construction and flooring covering. Babenai forest park path, Kedainiai forest enterprise

2 pav. Plieno santvarų aukštuminės konstrukcijos takai, Anykščių urėdija
Fig. 2. Steel girders high-rise construction paths, Anykščiai forest enterprise
b.

Trumpalaikio poilsio statiniai (pavėsinės)

Statinio charakteristika: tradiciškai dominuojantys statybos metodai, pasižymintys
funkcine konstrukcija, ribotas užstatymo plotas. Netradiciniai statiniai siejami su multifunkcine paskirtimi ir architektūrine estetika. Statinys vertingas tik kaip jungiamoji komplekso dalis, tiesiogiai susieta su tikslingai parinkta vietove. Dalis vietų šio tipo statiniams
parenkamos ganėtinai atsitiktinai.
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3 pav. Tradicinė pavėsinė, atspindinti tipinę Lietuvos urėdijose taikomą architektūrinę formą, Anykščių urėdija, Raguvėlės girininkija
Fig. 3. Traditional forest bower reflecting the typical architectural form applyed
in Lithuanian forests. Anykščiai Forest Enterprise, Raguvėlė district

4 pav. Autorius Tomek Michalski. Netradicinis sprendimas- mini biblioteka miške. Pastatas, atspindintis novatoriškai taikomas architektūrines formas. Lenkija
Fig. 4. Author Tomek Michalski. Unconventional solution- mini library in the forest. The building reflects the innovative applications of architectural forms. Poland
c. Regyklos (apžvalgos aikštelės)
Vietovės charakteristika: dominuojančių aukščiausių altitudžių taškai, miško masyvo reljefinė įvairovė, pažintiniai objektai. Įrenginį papildančios priemonės: vietovės panoraminės nuotraukos su regimų objektų aprašais.

5 pav. Plieno santvarų aukštuminės konstrukcijos takai, Anykščių urėdija
Fig. 5. Steel girders in high-rise construction paths, Anykščiai forest enterprise
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d. Istoriniai pažinties objektai, paminklai
Geografinės vietovės, taškai miškų masyvuose, kur išlikę autentiški istoriniu požiūriu svarbūs ženklai. Reikalavimai: saugumo sąlygas atitinkantys apribojimai objekto
apžiūroje. Naujai įdiegiami stendiniai informaciniai įrenginiai su išsamiu istoriniu aprašu.

6 pav. Antro pasaulinio karo bunkeriai. Vilko guolis, Lenkija. Mozūrijos vaivadija
Fig. 6. World War II bunkers. Wolf bearing place, Poland. Mazury
e. Memorialiniai paminklai
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių miškų masyvuose rekonstruotos Lietuvos
Laisvės kovų dalyvių buveinės (bunkeriai), kovų, žūties vietos ar kitaip istoriškai svarbios
paminklais įamžintos atmintys. Objektai, kurių svarba būtų vertinama edukaciniu požiūriu.
Greta įkurti rekreaciniai kompleksiniai įrenginiai taptų istorijos, diskusijų, jaunimo pilietinio ugdymo vieta.

7 pav. Lietuvos Laivės kovų dalyvių žūties vietos memorialas. Anykščių urėdija.
Fig. 7. The memorial for Lithuanian independence fighters. The place of death.
Anykščiai Forest Enterprise
f. Meno kūriniai, žemės meno objektai, atraktyvios kūrybinės veiklos erdvės
Vietovės charakteristika: atviros miško aikštelės, meno kūrinį neužgožiantis gamtinis anturažas, nuosaikus aplinkos reljefas. Aktyvi veikla siejama su meno projektais, kūrybinėmis dirbtuvėmis, koncertine veikla. Papildomos sąlygos: aprūpinimas kūrybai skirtomis natūraliomis gamtinėmis medžiagomis.
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8 pav. Medžio skulptūra. Babėnų miško parko takas. Kėdainių urėdija
Fig. 8. The wood sculpture. Babenai forest park path, Kedainiai Forest Enterprise

9 pav. Žemės meno tarptautinės parodos - simpoziumo eksponatas. Kauno raj.
2013.
Fig. 9. Land Art International Exhibition - Symposium exhibit. Kaunas region.
2013
g. Aktyvaus sporto įrenginiai ir trasos
Pagrindinis reikalavimas: įvairaus amžiaus grupių saugumo sąlygas atitinkantys,
sertifikuoti aktyvaus poilsio įrenginiai, gamtosaugos principų nepažeidžiančios konstrukcijos.

10 pav. Atraktyvios sportinių pramogų trasos
Fig. 10. An attractive sports entertainment trails
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Pasiūlymai ir aptarimai
Architektūrinių sprendimų užuomazgos gimsta analizuojant miško teritorijos charakterio savybes. Rekreacinių vietų parinkimas ir jų suformavimas siūlomas pagal miško
kelių tinklo struktūrą ir lankytinų vietų lokaciją, kuriose ir turėtų atsirasti rekreaciniai objektai. Tikimybė įrengti naujus ar rekonstruoti esamus rekreacinius įrenginius visada pasiteisintų, jeigu vieta būtų susieta su etnografiniais, kultūriniais ar istoriniais objektais. Pirmojo ar Antrojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai, Lietuvos Laisvės kovų dalyvių
buveinės ar kovotojų žūties vietos leistų išplėsti rekreacinės erdvės sąvoką. Atsakingas
transporto judėjimo ribojimas miško keliukais padės spręsti miško gaisrų riziką ar vandalizmo apraiškas. Konkrečiai nurodant judėjimo kryptis ir juos tinkamai paruošiant padėtų apsaugoti tą
miško dalies paklotą, kur būtų griežtai draudžiamas bet koks transporto judėjimas, išskyrus
urėdijų specialiąsias transporto priemones.
Išnagrinėjus Lietuvos miškų urėdijų įrengtas poilsio vietas, tyrimų išvadoje siūlomi penki sprendimų keliai, lengvai adaptuojami, transformuojami natūraliai padiktuotų
sąlygų ribose.
1. Miško keliuko atšaka besibaigianti rekreaciniu kompleksu. (12 pav.1) Maršruto pabaiga arba nuo kelių tinklo nutolęs istorinis – gamtinis objektas, reikalaujantis prieigų
(įvažų) įrengimo. Sutartiniuose ženkluose pažymėti rekreaciniai statiniai, kurie pagal svarbą ar būtinybę gali būti įdiegti pasirenkamose vietose.

11 pav. Sutartiniai objektų žymėjimai
Fig. 11. Contractual object notations
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12 pav. Komplekso apribojimo schemos 1., 2.
Fig. 12. Complex limitation schemes of 1., 2.
2. Keliuko tąsoje ar maršruto trąsoje paruošiama laukymė, rekreacijos objektas,
kaip tarpinis punktas. (12 pav. 2) Teritorijos apribojimas išvalant pasirinktą vietą nuo
menkaverčių sumedėjusių augalų, paruošiant gruntą automobilių stovėjimui ar kitiems
trumpalaikiui poilsiui reikalingiems įrenginiams.
3. T formos keliukų sankirta. (13 pav.3) Kelių rekreacinių maršrutų susikirtimų
vieta. Galimi keli maršrutų pasirinkimo variantai. Apsisprendimų ir susitikimų vieta.

13 pav. Komplekso apribojimo schemos 3., 4., 5.
Fig. 13. Complex limitation schemes 3., 4., 5.
4. Netaisyklingos formos keliukų išsišakojimas (13 pav.4). Vienas iš galimų
sprendimų – maršruto pradžia, nuorodos į lankytinas vietas.
5. Daugiaplanis istorinis – kultūrinis objektas, kai jungiamos skirtingos informacinių objektų grandys (13 pav. 5).
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Išvados
Vertinant Lietuvos miškų masyvų gamtinę – biologinę – morfologinę, istorinę ir
kultūrinę įvairovę, puoselėti šiuolaikinės architektūrinės estetikos principus plečiant rekreacinių objektų įgyvendinimą struktūriškai parengtose ir ištirtose vietose.
Siūloma rekreacijai skirtų mažosios architektūros segmentų klasifikacija pagal pasirenkamų objektų ir geodezinių sąlygų aplinkybes. Kompleksiškai ištiriant ir įgyvendinant naujų architektūrinių objektų formavimo gaires miškų masyvuose būtina skatinti:
Visuomenės švietimo ir pilietinio ugdymo politiką tobulinant LR Aplinkos apsaugos įstatymų bazę.
Pasitelkti kūrybinių, visuomeninių – pilietinių organizacijų specialistus sprendžiant Lietuvos miškų saugos ir rekreacinių maršrutų klausimus.
Telkti paramos fondus istorinių – kultūrinių, gamtinių vertybių įamžinimui ir
apsaugai.
Įgyvendinant kompleksinius rekreacinių objektų sprendimus šios nuotatos taikytos
įkuriant Šiaulių urėdijos Vainagių girininkijos miško poilsiaviečių kompleksą, kuris garantuoja gamtos vertybių apsaugą. Objektą projektavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos miškotvarkos ir kraštovaizdžio specialistai. Projektuoti ir įgyvendinti statiniai ir
įrenginiai patenka į M grupės valstybinių parkų rekreacinę zoną. Teikiant teorines išvadas
įgyvendinto rekreacinio komplekso pavyzdžiu svarbu pabrėžti, kad teritorijos ribų formavimas leido iš esmės išplėsti komplekso sąvokos apimtis sukuriant ir įgyvendinant rekreacinės architektūros sumanymus.

14 pav. Rekreacinis kompleksas Šiaulių urėdijoje, Vainagių girininkijoje. Projektą
rengė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Sumanymą realizavo Šiaulių urėdija,
vadovaujama urėdo St. Pališkio. 2013
Fig. 14. Recreational complex in Siauliai Forest Enterprise, Vainagiai district.
The design was prepared by Kaunas Forestry and Environmental Engineering UAS. The
idea has been realized by the director St. Pališkis.Siauliai Forest Enterprise. 2013
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Zigmantas Brazauskas
Guidelines for modern recreational architecture in state forests of Lithuania
Summary
This study analyses architectural concepts and possible innovations in publicly visited places in Lithuanian forests.
Here the architectural principles of enrichment incorporation of recreational resorts
with historical, cultural and natural objects of educational value are evaluated.
This study explores several cases by comparing and contrasting the recreational
forest areas created in Lithuania and other European countries. Based on the analysed examples, novel insights into architectural aesthetics for forest recreation were gained.
This study provides novel insights, theoretical architectural and aesthetical guidelines for the recreation complexes in the forests in Lithuania.
These solutions have been successfully implemented while establishing the recreational complex in the Vainagiai forest district in Siauliai County.
The recreational complex was designed by the professionals from Kaunas Forest
and Environmental Engineering UAS.
Finally, it is important to point out, that adjustment of territorial boundaries has allowed significant improvement of the recreational complex and implementation of new
architectural ideas.
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THE COLLECTION OF ORNAMENTAL PLANTS AND COMPOSITIONS IN THE
PARTERRE OF BSTU BOTANICAL GARDEN
Burgantskaya T. M., Makoznak N. A., Berezko O. M., Prahodski S. A.
Belarusian State Technological University
The Botanical Garden of the Belarusian State Technological University was developed in
1953. At present, in the parterre of BSTU Botanical Garden (2.9 hectares) grow 25 species and 70
varieties of conifers. Decorative woody plants are represented by 35 species and 45 decorative cultivars. Collection of flowering foliar woody plants includes 45 species and 103 varieties, collection
of ornamental plants includes 28 species and varieties of annuals, 17 – biennial and 254 perennial
flower crops. In 2015, in the Botanical Garden was established the ecological path «Tale of Negoreloe forests». It has a closed circular route and passes through the territory of the arboretum and the
parterre.
Kaeywords: Botanical Garden, decorative plants, landscape design, conifers, woody
plants, ecological path.

The project of the Belarusian State Technological University Botanical Garden arboretum was developed in 1953 under the guidance of Barys Dzmitryjevic Zylkin, Head of
the Forest Management Department of the Belarusian Forest Engineering Institute n.a. S.
M. Kirau (at present the BSTU), Professor, Doctor of Agricultural Sciences, and a consultant S. D. Hieorhijeuski, a famous dendrologist. The first trees (12 white firs) were planted
in the spring of 1954. The project was put into practice under the guidance of Ja. M. Aznijeu (at that time an Associate Professor, later the Head of the Forest Management Department), and I. P. Muchurau, a forest manager. The planting was performed by the faculty
students and the workers of the forestry station.
In 1961, the baton was passed to R. I. Charytanovic, an engineer in forestry. She
was directly involved in planting and comprehensive gardening activities.
Assistant Professors A.Ja. Miranienka and N. M. Sacharava carried on a considerable amount of work on the specification of species composition of the arboretum’s flora.
In 1991-1992, Assistant Professor T. M. Burhanskaja started to manage the activities on creating the collection of outdoor ornamental flowering plants in substitution for
damaged plantations of flowers, collected in the 70s by R. I. Harytanovic, the Director of
the Botanical Garden.
In 1995-1996, the staff of the Department of Forest Protection and Landscape
Construction in the Botanical Garden inventoried woody plants in an area of 2.9 hectares.
Plantations adjoin the dendrogarden from campus. The project of the parterre bedding part
of the Botanical Garden was worked out in 1996 on the initiative of Professor I. M. Žarski,
Rector of the BSTU, under the guidance of Professor V. G. Ancipau, Doctor of Biological
Sciences, with the participation of N. A. Makaznak, Candidate of Architecture, and T. A.
Ivanova, a student.
The project demonstrates the basic techniques of landscape art and provides designs creation of the parterre territory, of the regular and landscape sections. The regular
part of the composition is based on a radial ring planning system with the focus in the center – rocky garden. The landscape part was formed by intersection of two curved pathways.
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The project saves the greenhouse, fruit garden, collections of Syringa and Philadelphus. In the following years, the land has been cleared and prepared, built paths and
established lawn cover. The ornamental plants collection moved from the greenhouse to
the orchard (collection founded in 1991–1992 by Assistant Professor T. M. Burhanskaja,
V.A. Zlotnikava, laboratory assistant, and students of «Landscape Design and Architecture»).
Intensive efforts on introduction, creation and preservation of ornamental flowering and woody plants in the parterre part of BSTU Botanical Garden have been taken since
1991 by T. M. Burhanskaja, Candidate of Biological Sciences, N. A. Makaznak, Candidate
of Architecture, M. V. Sidarenka, Candidate of Architecture, S. A. Prachodski, Candidate
of Agricultural Sciences, V. A. Zlotnikava, laboratory assistant, I. V. Žytnikaŭ, specialist,
and others.
First additional plantationsof ornamental woody plants were carried out in 2002–
2006. We saved the most valuable green spaces in the area. During this period were planted decorative forms and varieties of flowering shrubs (Weigela, Deutzia, Hydrangea, Lonicera, Spiraea, Potentilla, etc.) and a number of decorative forms of hardwoods (Ulmus,
Acer, Cotoneaster, etc.). In June 2005, was founded the collection of species and ornamental forms of Juniperus. Planting material was used from Negorelsky experimental forest
nursery and imported seedlings werewith closed root system.
In autumn of 2005, at was decided to reorganize the ornamental plants collections,
and create modular gardens. M. V. Sidarenka developed the project with portions of different kinds of covering at that time in the south-western part of the territory was formed a
shady garden, a decorative pond and modular compositions based on rectangular geometric
shapes (Figure 1).
In order to maintain the composition style in the eastern part of the Botanical Garden was scheduled ring planting of shrubs and flower crops. Construction work in this part
of garden lasted until 2007. In parallel, work was done to create a rocky garden (2006 –
2007) with an area of 95 m2 (design by E.N. Rummo, student and V. G. Rusalenko, Candidate of Biological Sciences. It was complemented with collections of decorative woody
plants in this garden part (Acer, Berberis, Sambucus, Syringa, etc.). Design and construction of the ornamental pond was carried out in 2007–2008 under the direction of A.I
Blintsov, Candidate of Biological sciences and M.V. Sidorenko, Candidate of Architecture.

Fig. 1. Scheme of the garden modular composition, Botanical Garden BSTU
1 pav. Modulinės sudėties schema BVTU Botanikos sode
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Most large-scale planting of the main perennial flower (Astilbe, Iris, Hemerocallis,
Phlox, Hosta) and some woody plants (Rhododendron, Rosa, Picea, Pine, Thuja, etc.) in
the parterre of the Botanical Garden began in 2008. Carried out planting of 41 species and
varieties of decorative woody plants (conifers and foliar). Arranged decorative composition «Shady Garden» with a total area of 150 m2, where was planted a collection of rhododendrons (16 species), the Hosta and other shade-tolerant perennial flowering plants; rose
garden area of 98 m2; created a collection of Hemerocallis (49 cultivars), Phlox (14 cultivars), Paeonia (12 cultivars), Iris (21 cultivars), mixborder 90 m2, which is created with
perennial and annual ornamental plants; carried out was planting of bulb crops (65 species
and cultivars).
In 2009, also was carried out planting of woody and herbaceous ornamental plants
in the territory of the parterre of Botanical Garden BSTU. 6 species and ornamental forms
of conifers were planted (Picea, Pine, Tsuga), replenishing planting of decorative forms
and varieties of deciduous trees (15 decorative forms and cultivars of Betula, Salix, Potentilla, Corylus, Amygdalus, Cytisus, Philadelphus, Forsythia). Planted 65 varieties of perennial ornamental plants (Astilbe, Incarvillea, Iris, Hemerocallis, Lilium, Triteleia, Hosta).
Moorish lawn on area of 100 m2 was created.
The next stage of improving landscape-planning structure of the Botanical Garden
was a draft BSTU recreation area in the entrance part of in 2009 with a team of members
of the Landscape Design and Architecture Department (S.A. Prahodski, A.D. Telesh, N.A.
Makaznak, O.M. Berezko). The site is resolved in a linear composition of the regular nature of the system of rectangular modular elements and a number of rest areas with small
architectural forms (Figure 2).

Fig. 2. Landscaping decision of the recreation area in the parterre of the BSTU
Botanical Garden
2 pav. Kraštovaizdžio sprendimas BVTU Botanikos sodo poilsinėje zonoje
Foundation plantings of the recreation area was the collection of Chamaecyparis
(11 species and ornamental forms) and herbaceous Paeonia (17 varieties) of the collection
«Central Botanical Garden of NAC of Belarus». In the same year in the parterre complemented collectable plants of other kinds of decorative woody (Acer, Aesculus, Juniperus,
Pyracantha, Rosa, Sorbus, Pinus, etc.) and grassy (Hemerocallis, Lilium, Hosta) plants.
In the spring of 2011, Dr. Z.A. Kozlovskaya («Institute of Fruit Growing») referred to the BSTU Botanical Garden for some decorative apples (7 species and varieties
of Malus). In 2013-2014, were worked by A.D. Telesh and T.M. Burhanskaja project proposals for the reconstruction of a decorative pond with the creation of rockeries.
Active work on the introduction, planting, establishment and maintenance of ornamental and woody plants collections in the parterre of BSTU Botanical Garden in the
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period from 1991 up to 2014 was conducted by T. M. Burhanskaja, Candidate of Biological Sciences, N. A. Makaznak, Candidate of Architecture, M. V. Sidarenka, Candidate of
Architecture, S. A. Prahodski, Candidate of Agricultural Sciences, V. A. Zlotnikava, laboratory assistant, I. V. Zhitnikov, master, and others. On the basis of established collections
was carried out research work on the study of the characteristics of growth and development of the species, new decorative forms and varieties of decorative plants. There are
plants for use in landscaping.
At present, in the parterre of BSTU Botanical Garden grow 25 species and 70 varieties of conifers. The collection includes species and ornamental forms of Pinus, Picea,
Tsuga, Thuja, Thujopsis, Juniperus, Chamaecyparis, Taxus and Ginkgo. Decorative woody
plants are represented by 35 species and 45 decorative cultivars. There are species and garden forms of Berberis, Betula, Euonymus, Sambucus, Ulmus, Carpinus, Cornus, Lonicera,
Salix, Caragana, Cotoneaster, Acer, Corylus, Tilia, Physocarpus, Cytisus, Sorbus and Morus. Collection of flowering foliar woody plants includes 45 species and 103 varieties.
There are Potentilla, Rhododendron, Rosa, Lilium, Spiraea, etc. Collection of ornamental
plants includes 28 species and varieties of annuals (Amaranthus, Callistephus, Tagetes,
Centaurea, Kochia, Zinnia and others.) 17 – biennial (Alcea, Bellis, Myosotis, Digitalis
and others.) and 254 perennial (Astilbe, Iris, Hemerocallis, Narcissus, Paeonia, Rosa, Tulipa, Hosta and others.) flower crops.
Landscape composition of the Botanical Garden parterre is supplemented with
decorative wooden sculptures made by master based on natural and folkloric themes. Employees of the Department of Landscape Design and Architecture in 2011–2014 worked
out a plan of introduction of decorative plants, which includes 79 species and varieties of
flowering woody plants, 34 species and varieties of ornamental foliar trees and shrubs, 47
species and varieties of conifers, more than 200 species and varieties of flowering plants of
open ground. The main criteria for the selection of species and cultivars is a combination
of high decorative qualities with resistance to adverse environmental effects, including the
factors the winter period, making it possible to test and introduce in the Republic of Belarus.
In 2015, in the Botanical Garden was established an ecological path «Tale Negoreloe forests». It has a closed circular route and passes through the territory of the arboretum
and the parterre. The path is aimed at schoolchildren. The subjects of the route familiarize
visitors with the plants of the Botanical Garden, Belarusian folklore and traditional crafts.
Passage through of the path is guided.
In the course of the route are located eleven stopping points with information
stands, thematic small architectural forms and wooden sculptures. The first point is called
«Garden Keepers». It locates information stand with a schematic map of the Botanical
Garden, applied ecological trail route and stopping points.
Further along the route is a stopping point «Bear's Corner». There is a wooden
sculpture of a bear – the hero of Belarusian fairy tales. The third point – «Stone Tale» – is
located near the rockeries in the parterre of the garden. The next stopping point – «Bee
Megalopolis» is located near the apiary. It is a type of traditional crafts. In the point is the
Museum of beekeeping, as well as an information stand, «History of the BSTU Botanical
Garden».
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The fifth stopping point – «Hajun's Estate». Hajun – the person of Belarusian folklore, one of the forest spirits. On stopping point houses wooden sculptural Hajun composition and his granddaughter Haevochek. Accompanying information booth is called «The
spirits of the forest». It has the image of the mythical characters of forest and descriptions
of their appearance, the main character traits and roles.
Next is the staging point for long stop – «Migrant Haven» – it presents exotic
plants growing in the dendrogarden. It is equipped with wooden benches. The next stopping point is called «The Kingdom of Gymnosperms» – here the path familiarize visitors
with different kinds of conifers in Botanical Garden. The information is complemented by
wooden sculptures of pine and spruce cones.
Eight stopping points «Visiting Lazavik» also refer visitors to the Belarusian folklore. Lazavik – it is the spirit of the and marshes. This site tells about one of the traditional
Belarusian crafts – wickerwork (woven fences, wicker baskets, dishes and furniture). The
stopping point «Golden Nut» tells about the kinds of nuts growing in the Botanical Garden.
It is decorated with an information stand and wooden sculptures of various types of Juglans.
On the territory of the module garden, in the parterre of the Botanical Garden is the
tenth staging point «Geometry in Nature». Here visitors get acquainted with the perennial
flowering plants and flowering shrubs. And near the decorative pond is the final stopping
point «Mermaid's Flower Fairy Show». It is the character dedicated to Belarusian folklore
– the spirit of water.
To carry out the tour route, routing tours were designed. This card can be changed
and approved by the leadership, depending on the theme tours and the contingent of tourists. It contains the duration, extent and trekking route, described stopping places, objects,
display, as well as the duration of their inspection.
Burgantskaya T. M., Makoznak N. A., Berezko O. M., Prahodski S. A.
Dekoratyvinių augalų ir kompozicijų kolekcija BVTU botanikos sode
Santrauka
Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto botanikos sodas buvo įkurtas
1953 metais. Šiuo metu BVTU botanikos sodo (2,9 ha) parteryje auga 25 spygliuočių rūšys
ir 70 veislių. Ten auga 35 rūšys ir 45 kultivarai dekoratyvinių sumedėjusių augalų. Žydinčių sumedėjusių augalų kolekciją sudaro 45 rūšys ir 103 veislės, dekoratyvinių augalų kolekciją sudaro 28 rūšys ir vienamečių augalų veislės, 17 - dvimečių ir 254 daugiamečių
gėlių rūšys. 2015 m. botanikos sode buvo įrengtas ekologinis takas «Tale Negoreloe forests». Jis turi uždarą žiedinį maršrutą, kuris kerta arboretumo bei parterio teritoriją.
Raktažodžiai: Botanikos sodas, dekoratyviniai augalai, kraštovaizdžio dizainas,
spygliuočiai, sumedėję augalai, ekologinis takas.
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KAUNO MARIŲ PAKRANČIŲ VAIŠVYDAVOS GIRININKIJOS REKREACINĖSE TERITORIJOSE ANALIZĖ
Sinilga Černulienė, Loreta Semaškienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Poilsiautojų ir vandenų sąveika dažniausiai pasireiškia neigiamais vandens ekosistemų
būklės pokyčiais.
Rekreacijos įtaka vandens telkiniams priklauso nuo šių telkinių dydžio ir formos, hidrologinių savybių, ypač pratekamumo, vyraujančių rekreacijos rūšių ir formų. Dėl intensyvaus rekreacijos naudojimo gali pakisti ne tik vandens fizinės-cheminės savybės, atsirasti bakteriologinis užterštumas, eutrofikacija, bet ir prasidėti krantų erozija.
Poveikis krantams yra taškinio pobūdžio ir dažniausiai susietas su stovyklavietėmis. Dažniausiai tai upės krantų ardymas, augalinės dangos ištrypimas, laužavietės. Ypatingai negatyvus
reiškinys yra laipiojimas stačiais smėlio skardžiais, nes iššaukia ne tik šlaitų slinkimą, bet ir linijinę
vandens eroziją (lietaus vanduo nuteka ne visu paviršiumi, bet srūva išmintais takais, pradėdamas
griovų formavimąsi).
Darbo tikslas - atlikti Kauno marių pakrančių analizę, įvertinant medynų rūšinę sudėtį,
krantų aukštį, rekreacijos bei vandens poveikį krantų ardymui, ardymo intensyvumą ir pateikti pasiūlymus atskirų ardomų krantų tipų sutvirtinimui.
Raktažodžiai: Kauno marių pakrantės, rekreacija, poveikis, krantų erozija.

Įvadas
Kauno marios – žmogaus rankomis sukurtas vandens telkinys. Dar prieš marių
patvenkimą atliktuose tyrinėjimuose labiausiai kintančiu marių elementu pripažinti jų būsimieji krantai. Apsemiant slėnį naujame lygyje, susidarė stambios ir vidutinės įlankos,
keli šimtai į krantą įsiterpiančių visai mažų įlankų ir įlankėlių. Nuo pat pradžių prasidėjo
natūralus litodinaminis vyksmas. Šlaitai iro ir traukėsi, gana greitai buvo užneštos nuosėdomis įlankos ir įlankėlės. Taigi Kauno marių krantai ir priekrantės nėra stabilios, jie nuolat keičiasi. Marių plotas – 63,5 km², ilgis – 80 km, bendras pakrančių ilgis – 200 km, didžiausias plotis – 3,3 km, didžiausias gylis – 24,6 m. Tvenkinyje sukaupta apie 460 mln.
m³ vandens.
Krantų vingiuotumas ir nepakartojamo grožio atodangos – tai bene labiausiai stebėtojui į akis krintantis gamtovaizdžio komponentas (Miliukevičius, 2006).
Kauno marių pakrančių reljefas yra sudėtingas. Kairėje jų pusėje (ties Vaišvydava,
Viršužigliu) driekiasi limnoglacialinė lyguma, išraižyta daubų, griovų, slėnių. Dešinėje
pusėje (Rumšiškių apylinkėse) vyrauja lygumos, kuriose iškilę kalneliai. Kraštovaizdį gražina įtekančių upelių vagos ir slėniai. Marių šlaitų aukštis nuo 10 m iki 43 m, dalis krantų
apgriuvę. Iš 200 km besitęsiančio marių pakrančių perimetro, penktadalis yra ardomi kyšulių šlaitai. Vandens bangų aukštis, priklausomai nuo vėjo stiprumo, yra 0,8 - 1,4 m. Tai turi
įtakos marių pakrančių formavimui. Savo įtaką daro ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, iškilusi prie Strėvos upės ir kaitaliojanti marių vandens lygį (Abromavičius, 2005).
1953-1958 m. Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas atliko Nemuno
senvagės ir jos krantų augimviečių ir augalijos būklės tyrimus, sudarė krantų sutvirtinimo
ir priešerozinių želdinių apželdinimo projektus. Pagal juos buvo apželdinta 1635 ha pa40
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krančių. Tačiau apželdinimui buvo naudojami menkaverčiai želdiniai, o tvirtinti krantus
kitomis priemonėmis nebuvo lėšų (Abromavičius, 2005).
Nustatyta, kad daugiausia ardomos medžiagos pernešamos išilgai kranto ir nunešamos į giliąją marių dalį, nustatytas krantų persiformavimo greitis ir kt. (Jucevičiūtė, Vainauskas, Kudaba, 1988).
Svarbiausia ir jautriausia vieta marių kraštovaizdyje yra jų krantai (Žaromskis,
1991). Kauno marių pakrantės išsiskiria itin didele reljefų formų ir biotopų įvairove, labai
vaizdingi, statūs, raguvuoti marių krantai su aukštais bangų ardomais klifais. Dauguma
pakrantės šlaitų apsodinti medžiais ir krūmais. Aukšti ir išgaubti krantai ardomi intensyviau nei įgaubti, o išplovimo greitis didėja, didėjant šlaito statumui (Pauliukevičius, 1995).
Šlaitų sudarytų iš moreninio priemolio dažniausiai persiformuoja tik apatinė dalis, o viršutinė nugriūva vėliau. Ten kur ant moreninio priemolio guli limnoglacialinės nuogulos, persiformuoja visas šlaitas arba didesnė jo dalis (Daniulaitis, 1973). Kranto zonoje vyksta
nepaprastai intensyvūs biologiniai procesai, vieni greta kitų egzistuoja sausumos, pereinamojo tipo ir vandens augalai (Žaromskis, 1996).
Seklus vanduo ir pirmi 10-15 pakrantės metrų suformuoja gyvybės juostą apie
vandens telkinius ir upes, kuri yra ypatingai svarbi daugelio rūšių išlikimui. Kai kuriose
vietose vykstant renatūralizacijos procesams, nepakankamai prižiūrimi pakrančių želdiniai
suaugo į brūzgynus, o atabraduose ir stačiuose šlaituose tebevyksta defliacijos ir erozijos
reiškiniai. Ardomi priemolio krantai sudaro 37 %, o smėlio ir priesmėlio – 16 %, molio0,5 %. Ypač paplitę statūs krantai, kuriuose abrazinės atodangos užima tik dalį šlaito. Kauno marių abrazinių krantų aukštis metai iš metų didėja. Krantų abrazijos intensyvumas,
matuojamas nuabraduotos medžiagos kiekiu, nuolat didėja, o atsitraukimo greitis nežymiai
mažėja, nes didėja šių krantų aukštis (Daniulaitis, 1973).
Siekiant, kad į paviršinius vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų,
vandens telkinių krantai būtų apsaugoti nuo erozijos, būtų užtikrintas vandens telkinių
pakrančių ekosistemų stabilumas, saugomas vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, sudarytos palankios sąlygos rekreacijai ir pan., Lietuvoje
prie visų paviršinių vandens telkinių (išskyrus prie pramoninės žuvininkystės tvenkinių,
dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – iki 0,1 ha, laikinų dirbtinių vandens telkinių, įrengiamų statybos laikotarpiui, bei griovių) yra nustatomos paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos, o jų dalyje prie vandens telkinio nustatomos pakrantės apsaugos juostos.
Medžių įtaka krantų stabdymui, pasireiškia tiesioginiu poveikiu, taip pat ir netiesioginiu, kaip augalijos dangos poveikis, keičiantis vandens rėžimą, klimatą, dirvožemį ir
kt.
Miško želdiniai palei vandens telkinius sulaiko paviršinio ir dirvožeminio nuotėkio
vandenį, jo atnešamas dirvožemio daleles ir ištirpusias chemines medžiagas. Be to, jie
sutvirtina ir apsaugo nuo erozijos stačius vandens telkinių krantus (Pauliukevičius, 1995).
Upių slėniuose augantys miško želdiniai sulaiko rupius nešmenis, apsaugo nuo ledonešio ardymo pagrindinius šlaitus, sudaro pavėsį ir pastovų terminį vandens rėžimą palankų žuvų nerštui. Atsižvelgiant į šiuos vertinimus galima išskirti, paupių miško želdinius, paežerių miško želdinius, ir miško želdinius palei dirbtinius vandens telkinius (Pauliukevičius,1995). Miško apsauginės funkcijos efektyvumas didžia dalimi priklauso nuo
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fitocenozių struktūros ir ypač rūšinės sudėties. Esminiai skirtumai vandens apsauginiu,
vandenį reguliuojančiu priešeroziniu požiūriu, yra tarp spygliuočių ir lapuočiu medynų.
Miško apsauginė vertė labai priklauso nuo medyno rūšinės sudėties, struktūros, tankumo,
amžiaus. Įvairių rūšių medžių nevienoda šaknų sistema, lajų tankumas ir kt. Vertingiausi
apsauginiu atžvilgiu yra lapuočių miškai.
Rekreacinės apkrovos veikia ekosistemas neigiamai, dažniausiai ir ekologiniu, ir
ekonominiu, ir socialiniu aspektais – vyksta digresinės sukcesijos. Specializuotos ūkinės
priemonės skatina sąlygiškai pozityvias sukcesijas, stabilizuojančias ekosistemas ekologiniu aspektu ir optimizuojančias miško rekreacinį naudojimą – socialiniu ir ekonominiu
aspektais.
Rekreacinės paskirties miškai pagal sukcesinių procesų dinaminį tvarumą priskirtini prie antropogeniškai modifikuotų kintančių ekosistemų. Juose rekreacijos poveikis
pasireiškia ir impulsais, ir chroniškai. Vyraujant chroniškam poveikiui, biocenozėse vyksta
sukcesija, dėl kurios ekosistema stabilizuojasi, formuojantis naujam – antriniam miško
tipui. Ekosistema prisitaiko prie pakitusios abiotinės aplinkos. Vyksta eksogeninė sukcesija. Vyraujant impulsiniam poveikiui – ekosistema dažniausiai sąlygiškai grįžta į pirminę
klimaksinės raidos būklę (pagrindinį miško tipą). Sukcesiniai procesai yra miško struktūros
ir visų augmenijos ardų kaitos priežastis ir jų stabilizacijos pasekmė.
Geriausi rekreacinės paskirties miško ekosistemų tvarumo rodikliai yra medžių radialiniai prieaugiai ir medynų skalsumas. Radialiniai prieaugiai, analizuojami šiuolaikiniais dendroklimatochronologiniais metodais, parodo medžių, kaip pagrindinio miško ekosistemos elemento, gyvybingumą, o skalsumas – jų reikšmę ekosistemai, nes miškas, kaip
ekosistema, nustoja egzistavęs, kai jo skalsumas yra mažesnis kaip 0,3.
Svarbią diagnostinę reikšmę taip pat turi gyvosios dirvožemio dangos būklės rodikliai. Žolių, samanų, kerpių danga jautriausiai reaguoja į rekreacines apkrovas ir greitai
kinta, todėl gerai parodo sukcesinių procesų tendencijas, ypač pradinėse digresijos stadijose. Vėliau jos ryšiai su medžiais silpnėja, ir net visai jai išnykus, medynas gali ilgą laiką
išlikti.
Tyrimų metodika
Stebėjimai atlikti Kauno marių regioninio parko 47 ir 65 kvartalo pakrantėse, 2014
metais, pavasarį. Krantai buvo suskirstyti į 11 stebėjimo atkarpų. Ardomų krantų atkarpose
stebėtas ir vertintas krantų ardymo intensyvumas ir išmauotas krantų aukštis.
1) Krantai pagal ardymo intensyvumą suskirstyti į 4 grupes:
- intensyviai ardomi krantai (krantai kuriuose vyksta erozija, o augalija dengia tik
iki 35% ardomo kranto šlaito);
- vidutiniškai ardomi krantai (augalija dengia nuo 35% iki 65% šlaito);
- silpnai ardomi krantai (augalija nuo 65% iki 95% šlaito).
- neardomi krantai.
2) Pagal aukštį ardomi krantai suskirstyti į 3 grupes:
- aukšti krantai (nuo 3 m iki 6 m)
- vidutiniški (nuo 1,5 m iki 3 m)
- žemi krantai (iki 1,5 m )

42

REKREACIJA
RECREATION

Krantai buvo matuojami nuo papėdės statmenai kartu su virš šlaitine kranto dalimi
(1 pav.).

1 pav. Kranto profilis
Fig. 1. Shore profile
Buvo vertintos šios 47 ir 65 kvartalų krantų atkarpos (2, 3 pav.)
A – aukšti krantai/high shores;
V - vidutinio aukščio krantai/ medium high shores;
Ž - žemi krantai/low shores;
I – intensyviai ardomi krantai/ intensively eroded shores;
S - silpnai ardomi krantai/ slightly
eroded shores;
N - neardomi krantai/ non-eroded
shores;

2 pav. Vertintų krantų išsidėstymo schema (47 kvartalas)
Fig. 2. Layout diagram of assessed shores (block 47)
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3 pav. Vertintų krantų išsidėstymo schema (65 kvartalas)
Fig. 3. Layout diagram of assessed shores (block 65)
Tyrimo rezultatai
Kauno marių pakrantės erozijos padariniai. Kauno marių regioninio parko 47
kvartalo krantus skalauja marių vanduo. Nuotraukoje pateikiamas esamos kranto situacijos
vaizdas (4 pav.).

4 pav. 47 kvartalo krantas
Fig. 4. The shore of block 47
Atlikus pakrančių vertinimą, nustatyta, kad 47 kvartalo sklypų krantus ardo marių
vanduo, vėjas, gruntinis vanduo bei poilsiautojai. Tyrimo objekte takai išminti tiek pagal
vandenį tiek ir šlaitų viršuje ar net eina vidurine šlaitų dalimi. Ypatingai didelį poveikį
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šlaitams turi takai ties skardžiais, nes lankytojai sukelia mechaninę eroziją. Nuo skardžio
dažnai leidžiamasi žemyn, nuolat jį ardant. Šioms sąlygoms įtakojant krantą, dirvožemis
byra, nuplaunamas į Kauno marių dugną. Irstant krantui yra pažeidžiama ir atidengiama
medžių šaknų sistema (5 pav.).

5 pav. Pažeistos medžių šaknys
Fig. 5. Damaged tree roots
Po žiemos pradėjus tirpti ledui dauug žalos krantams padaro vanduo. Vandens lygis pakyla, ledas pradeda lūžti ir yra užkeliamas ant pakrantės viršaus. Tirpstant sniegui ir
ledui, smėlis yra plaunamas nuo kranto viršaus į kranto apačią ir taip po truputį nešamas į
marių dugną. Vykstant šiam procesui yra atidengiamos medžių šaknys (5, 6 pav.), silpnėja
jų įsitvirtinimas į žemę, laikui bėgant šaknys nudžiūsta. Medžiai praranda sąryšį su dirvožemiu ir nuvirsta į vandenį ar į medyną, taip sudarydami kliūtis žmonėms praeiti kranto
viršumi. Pakrantėse augantys medžiai gali sustiprinti krantų ardymą (yra reali grėsmė, kad
medis išvirs sustiprindamas erozijos procesą). Tyrimo sklypuose daugelio medžių šaknys
pažeistos daugiau kaip 60 % (medžių šaknys vertintos vizualiai).

6 pav. Šaknų pažeidimas
Fig. 6. Injury of roots
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Įvertinus vandens, ledo, lankytojų sukeliamą eroziją krantui, reikėtų imtis atitinkamų priemonių šiam procesui sustabdyti. Erozijos pristabdymui galima sodinti nendres,
bet jos apsaugo krantą tik šiltuoju metų laiku, kada žemas vandens lygis. Pavasarį ir žiemos laiku nendrynas krantų apsaugai yra bereikšmis.
Didelės įtakos krantų ardymui turi ir iš miško atitekantis gruntinis vanduo. Dėl didelio kritulių kiekio žiemą, pavasarį ištirpęs sniegas geriasi į dirvožemį taip virsdamas
gruntiniu vandeniu. Gruntinis vanduo bėgdamas dirvožemiu plauna žemę link kranto, taip
nunešdamas žemes į pakrantę ir tuo pačiu nuplaudamas nuo medžių šaknų sistemos dirvą.
Vėjo erozija priklauso nuo jo intensyvumo ir stiprumo. Pavojingiausias vėjas yra
vasaros metu, kada krantas yra sausas. Pūsdamas nuo vandens vėjas nešioja smėlį į šalis ir
ir taip ardomas krantas. Pučiant didesniam vėjui nuo medyno vandens link, medžiai išverčiami, nes po žiemos vandens ir ledo erozijos pakrantėje būna pažeistos medžių šaknų sistemos. Remiantis literatūros šaltiniais, Kauno marių pakrantei pavojingiausias yra šiaurės
vakarų vėjas.
Vertinant krantus pagal aukštį, nustatyta, kad 47 kvartale vyrauja aukšti 3-6 metrų
ir vidutiniai 1,5-3 metrų aukščio šlaitai, pagal ardymo intensyvumą - intensyviai ardomi
krantai.
47 kvartale vyrauja gryni spygliuočių (pušynai, eglynai) medynai, todėl krantai labiau veikiami erozijos.
Šias pakrantes dengia 10-50 % žolinės bei sumedėjusios augmenijos. Mažas ir labai
mažas žolinės bei sumedėjusios augmenijos padengimas skatina krantų irimą. Žolinė ir
sumedėjusi augmenija savo šaknų sistema sutvirtina krantus net krantui patyrus eroziją ir
pristabdyti vertikalų krantų ardymą.
Vertintuose pakrančių sklypuose auga pušynuose, kuriuose nustatytas žolinės augalijos kiekis - apie 10 %. Kadangi augalijos mažai, todėl šiose pakrantėse erozijos poveikis labai didelis.
4 ir 5 numeriu pažymėtose pakrantėse (2 pav.) yra miško poilsiavietės. Šiose zonose krantai daugiausia pažeidžiami lankytojų: žolinė augmenija nutrypiama, sumedėjusi
augmenija nuskaboma ir laužoma ar net kūrenama. Krantai nuspardomi arba nugriaunami.
Atlikus 65 kvartalo vertinimą, nustatyta, kad 1, 7, 19, 20 ir 22 sklypai ribojasi su
marių vandeniu. Šiuose sklypuose vyrauja įvairios rūšinės sudėties medynai: beržynai,
pušynai ir baltalksnynai.
65 kvartale vertintuose sklypuose pakrantės erozijos pažeidimų beveik nėra. Mišrus medynas sudaro sąlygas žolinei ir sumedėjusiai augmenijai augti. Krantų padengimas
žoline bei sumedėjusia augmenija šiose pakrantėse siekia apie 90 %, todėl krantas yra sunkiai nuplaunamas ir nepažeistas erozijos.
Šio kvartalo pakrantės yra lėkštos, krantai žemi ir silpnai ardomi (7 pav.), krantų
aukštumas siekia vos 1,3 metro aukščio.
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7 pav. 65 kvartalo pakrantė
Fig. 7. Shoreline of block 65
65 kvartalo vertintų žemų krantų dirvožemio granuliometrinė sudėtis yra smėlis ir
lengvas priesmėlis, todėl susidaro geros sąlygos medžiams ir žolinei augalijai lengviau ir
greičiau, bei stabiliau įsitvirtinti į žemę.
Krantų sutvirtintinimas ir apsauga nuo erozijos. Kauno marių regioninio parko
47 ir 65 kvartalai skiriasi krantų aukštumu, erozijos intensyvumu, žolinės ir sumedėjusios
augmenijos apaugimu, medyno rūšine sudėtimi, todėl krantų erozijos šalinimui ir pristabdymui bei stabilumo palaikymui parenkami skirtingi krantų sutvirtinimo būdai, priklausantys nuo kranto tipo.
Žemų silpnai pažeidžiamų krantų erozijai sustabdyti būtų galima statyti apsauginius dviejų eilių kuolų statinius, molus (8 pav.)

8 pav. Dviejų eilių kuolų statinys
Fig. 8. Two-row construction of poles
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Šis įrenginys sumažina bangų daužymąsi į krantą, taip apsaugodamas žolinę augaliją ir leisdamas nusėsti dumblui ant dugno.
Statiems intensyviai ardomiems Kauno marių šlaitams gali būti naudojama gabionų sistema, gaminama iš suvirintos vielos tinklo (9 pav.), jie greitai pastatomi ir užpildomi akmenimis, skalda.

9 pav. Gabionas
Fig. 9. Gabion
Gabiono sistema yra paprasta, jai nereikia brangios drenažo sistemos, gabiono sistemą galima tiesiog užpilti žemėmis ir į jos tarpus įterpti gyvakuolius, kurie vėliau įleis
šaknis ir dar labiau sutvirtins šlaitus (10 pav.). Įsitvirtinę gyvakuoliai krantą padarys
vaizdingesnį.

10 pav. Gabionų sistema
Fig. 10. The system of gabions
Smėlio krantus galima tvirtinti ir kitomis biologinėmis priemonėmis, sodinant gyvakuolius, sukalant žilvičių kuolus pakrantės zonoje. Jie išleidžia šaknis į gruntą ir sutvirtina šlaitą savo šaknimis. Kauno marių krantus galima stabilizuoti, pritaikant povandeninius bangolaužius, kurių dėka, bangos krantus pasiekia su mažesne jėga, ir energija, taip
krantai bus mažiau veikiami bangų mūšos.
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Aukštuose intensyviai ardomuose senovinio aliuvio smėlio krantuose sumedėjusi
augalija daugiausia išplitusi virššlaitinėje kranto dalyje. Šlaite augalijos mažiau, kai kuriose krantų atkarpose šlaitai visai neapželdinti. Kituose krantų ruožuose, kur jie dalinai stabilizuojasi dėl jų šlaite augančių medžių, reikalingos apžėlimą skatinančios priemonės, sudarant palankias sąlygas medžiams ir krūmams augti. Vienas iš žinomiausių būdų tvirtinti
smėlio krantus tai tvorelių pynimas iš šakų.
Išvados
1. Išanalizavus medynų sudėtį nustatyta, kad mišrus medynas geriau nei grynas
pušynas, apsaugo krantus nuo erozijos.
2. Vertintuose vidutinio aukštumo (1,5 - 3 m aukščio) krantuose, žolinė augalija
dengia iki 35 % ploto, pakrantėse augančių medžių šaknys pažeistos 60 %, krantuose nustatytas intensyvus rekreacijos, vandens ir ledo erozijos ardymas.
3. Vertintuose žemuose (iki 1,5 m aukščio) krantuose žolinė danga sudaro iki 90
%, pakrantėse augančių medžių šaknys nepažeistos, krantai mažai paveikti erozijos.
4. Aukštus krantus rekomenduojama tvirtinti dviejų eilių kuolų statiniais, gabionais bei sodinti vandens poveikiui atsparias medžių rūšis, sutvirtinančias krantus.
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Sinilga Černulienė, Loreta Semaškienė
Analysis of Kaunas Lagoon coastline within recreational territories of Vaišvydava
forest district
Summary
The interaction of holidaymakers and water generally leads to negative changes in
the aquatic ecosystems.
Due to intense recreational use, coastal erosion may occur. The effect on shorelines is of a spotted nature. The most common is the destruction of river banks, trampling of
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vegetation cover, fireplaces. An extremely negative phenomenon is climbing up steep sand
cliffs, because this causes not only the loss of slopes, but also a linear water erosion.
The aim of the study is to conduct partial analysis of Kaunas Lagoon coastline,
evaluating species composition of forest stands, the height of the banks, the effect of recreation and water on coastal erosion, depletion intensity and provide suggestions for the
fortification of individual types of eroded coastline.
The analysis of the composition of forest stands has shown that mixed stands are
better at protecting the banks against erosion than pure pine forests.
On the evaluated medium-high (1.5 to 3 m) banks herbaceous vegetation covers up
to 35 % of the area, damaged roots of trees growing on the coast comprise 60 %, an intense
recreational, water and ice erosion of the banks was determined.
On the evaluated lower (up to 1.5 m in height) banks grass cover comprises up to
90 %, the roots of trees growing on the coast are undamaged, the banks are slightly affected by erosion.
It is recommended to fortify high banks with two rows of stake-structures, gabions
and by planting water-resistant tree species, reinforcing the banks.
Keywords: Kaunas Lagoon coastline, recreation, impact, coastal erosion.

50

REKREACIJA
RECREATION

DAINAVOS KRAŠTO VISUOMENĖS POREIKIAI REKREACINIUOSE MIŠKUOSE
Asta Doftartė, Dovilė Gustienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Dainavos kraštas dėl ežeringų bei miškingų vietovių yra patrauklus lankytojams, norintiems
praleisti savo laisvalaikį. Žmonės mieliausiai poilsiui renkasi brandžius ir vidutinio tankumo pušynus. Didžioji dalis lankytojų į Pietų Lietuvos gamtines rekreacines teritorijas atvyksta bendrojo
poilsio tikslais: vietiniai gyventojai dažniau lankosi sportiniais bei pramoginiais, o atvykstantieji pažintiniais ir gydomaisiais tikslais. Žmonės nurodė, kad labiausiai pasigenda sanitarinių-higieninių
priemonių, lauko baldų, stovyklaviečių ir informacijos apie šias teritorijas. Lankytojai Dainavos
krašto paplūdimiuose dažniausiai naudojasi informacinėmis ir nuomos paslaugomis, tačiau didelė
dalis apklaustųjų nurodė, kad jiems nereikia jokių paslaugų.
Raktažodžiai: miškas, rekreacija, visuomenė, rekreacinė infrastruktūra.

Įvadas
Miškas - sudėtingas ir įvairialypis gamtos darinys, kuris nuo seno žmonijos buvo
vertinamas, kaip medienos, medžioklės, grybų, uogų ir kitų gamtinių resursų objektas ir
ilgą laiką buvo traktuojamas, kaip ekonominė vertybė. Tačiau didėjant urbanizacijai bei
plečiantis pramonei žmonijos poreikiai taip pat kito. Visuomenė teikia pirmenybę poilsiui
gamtoje, ypač miškuose. Vis didesnę reišmę įgijo socialinė miškų funkcija. Pasirenkant
vietą poilsiui daug dėmesio skiriama kraštovaizdžiui, miško grožiui, vandens telkinių prieinamumui ir jų švarai, gamtos ir kultūros paveldo objektų įvairovei bei galimybei vykdyti
kuo įvairesnę rekreacinę veiklą. Žinoma, žmonių poreikiai priklauso nuo jų amžiaus, socialinio statuso ir puoselėjamų vertybių. Norint užtikrinti visavertį ir turiningą poilsį gamtoje svarbu išsiaiškinti, ar žmones tenkina dabartinis miškų pritaikymas rekreacijai ir kokios rekreacinės infrastruktūros jie pageidauja.
Darbo tikslas. Išsiaiškinti Dainavos krašto visuomenės poreikius rekreaciniuose
miškuose.
Tyrimų metodika. Siekiant įvertinti Dainavos krašto visuomenės poreikius rekreaciniuose miškuose sukurtas klausimynas, skirtas šioje teritorijoje gyvenantiems bei ją
lankantiems asmenims. Parengta struktūrizuota anketa, kuri sudaryta „remiantis literatūroje
aprašytais bendrais reikalavimais, siūlomomis rekomendacijomis, teoriniu klausimo žinojimu bei kitais metodais, kaip pokalbio ir interviu sukaupta medžiaga“ (Kardelis, 2002).
Siekiant gauti kuo objektyvesnius atsakymus buvo paruošta anoniminė anketa. Respondentai – Dainavos krašto gyventojai ir svečiai. Siekiant išsiaiškinti, kiek reikia apklausti respondentų, kad iš jų nuomonės būtų galima spręsti apie visą populiaciją, taikome formulę,
kurioje imtis (n) apskaičiuojama pagal formulę:

čia: n - imties dydis, kai imties paklaidos tikimybė P = 0,95;
s - imties dispersija, išreikšta procentine išraiška;
N - generalinės visumos dalis;
∆ (delta) – leistinas netikslumas (∆ = 0,05).
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Pagal apskaičiavimą apklausoje turi dalyvauti 214 respondentų, gyvenančių ar besisvečiuojančių Dainavos krašte. Apklausoje dalyvavo 13-56 metų ir vyresni žmonės, kurių didžioji dalis – vietiniai Druskininkų ir Varėnos savivaldybių gyventojai (83 proc.).
Vyrai tarp apklaustųjų sudarė 53 proc., o moterys – 47 proc. Respondentų daugumą sudarė
vidurinį (37 proc.), aukštąjį neuniversitetinį (32 proc.) ir aukštąjį (29 proc.) išsilavinimą
turintys gyventojai.
Duomenų analizė. Anketinės apklausos metu gauti duomenys sugrupuojami. Duomenys įvedami ir skaičiuojami matematiniu statistiniu metodu naudojant „Microsoft
Excel“ programą ir apskaičiuojant respondentų atsakymų pasiskirstymą procentine išraiška.
Tyrimo rezultatai
Svarbiausias aspektas pasirenkant miškus poilsiui yra rūšinė medyno sudėtis, kuri
lemia estetines medyno savybes, šviesos pralaidumą į žemutinius ardus, šilumos ir drėgmės režimą bei oro sterilumą (Karazija S. 2008). Pušynai Dainavos krašte sudaro didžiąją
dalį – 87 proc. visų užimamų miškų plotų. Respondentai labiausiai mėgsta lankytis šiuose
medynuose (52 proc.) dėl šviesos režimo, fitoncidų prisotinto oro. Kita dalis (32 proc.)
lankytojų pirmenybę teikia mišriems miškams dėl bioįvairovės, turtingesnio peizažo. Ne
tokie populiarūs - beržynai ir eglynai, čia lankosi tik 6 proc. ir 7 proc. apklaustųjų. Kitos
sudėties medynai, tokie kaip drebulynai ir juodalksnynai, nėra mėgstami, tačiau šios rūšies
medynai užima labai nedidelį miško plotą Pietų Lietuvoje, o rekreacinės paskirties miškuose jų nėra.
Medyno amžius taip pat daro įtaką respondentų lankymuisi miške. Renkantis vietą
poilsiui svarbi estetinė medyno vertė, kuri tolygiai didėja medynui artėjant prie kirtimo
amžiaus. Pastebėta, kad žmonės linkę rinktis brandžius (54 proc.) ir vidutinio amžiaus medynus (30 proc.). Perbrendusiuose medynuose atsiranda stačių mirusių medžių, kurių estetinis vaizdas netenkina lankytojų, todėl jų lankomumas nėra populiarus (Gobster, Paul H.
1996). Jaunuolynus lanko tik 12 proc. respondentų dėl medžių tankumo ir sunkaus medyno
praeinamumo. Nagrinėjant respondentų atsakymus, atsižvelgiant į jų amžių bei išsilavinimą pastebėta, kad brandūs medynai labiausiai patinka 19-55 amžiaus lankytojams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą. Vidutinio amžiaus medynuose
dažniau lankosi paaugliai bei pradinio ir vidurinio išsilavinimo žmonės. Vyresni nei 56
metų žmonės labiau nei kiti vertina perbrendusius medynus ir jaunuolynus.
Lankytojai miškuose lankosi, neturėdami konkretaus vieno tikslo, dažniausiai jų
laiko praleidimas gamtoje būna kompleksiškas: nori pailsėti (41 proc.), papramogauti (19
proc.) ir pasirinkti miško gėrybių (26 proc.). Kitos mėgstamos veiklos gamtinėse rekreacinėse teritorijose yra vaikštinėjimas, maudymasis, deginimasis saulėje, pramogavimas ir
iškylavimas (1 pav.). Rinkti miško gėrybes mėgsta įvairaus amžiaus žmonės, tačiau moterys tai daro dažniau negu vyrai. Moterys taip pat dažniau lanko įdomius objektus ir vaikštinėja, tuo tarpu vyrai čia daugiau maudosi, sportuoja ir žvejoja. Pažintiniais tikslais į gamtines rekreacines teritorijas dažniausiai atvyksta 25-55 amžiaus žmonės, jie dažniau nei kiti
čia atvyksta iškylauti ir žvejoti.
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Gamtos ir kultūros paveldo objektų lankymas/Visiting nature or culture heritage
Pasivaikščiojimas/Walking
Važinėjimas dviračiu/Cycling
Atrakcijonų lankymas/Amusement
Maudymasis, saulės vonios/Swimming,sunbathing
Sportas, žaidimai/Exercising,playing
Gamtos stebėjimas, fotografavimas/Nature observation, photographing
Iškylavimas/Picnic
Verslo susitikimai/Business meetings
Žvejojimas/Fishing
Miško gerybių rinkimas/Mushrooms, berries picking

1 pav.Veiklų pasiskirstymas gamtinėse rekreacinėse teritorijose
Fig. 1. Rekcreational activities
Dažniausiai poilsį miškuose renkasi šeimos (39 proc.), nemaža dalis atvažiuoja
poromis (30 proc.) ar su draugais (20 proc.). Pavieniui į mišką vyksta tik 11 proc. žmonių.
Pasak E.Riepšo (2012), Lietuvoje poilsiautojai į gamtines teritorijas atvyksta visuomeniniu transportu (49 proc.), o nuosavu naudojasi tik 24 proc. Tačiau šiose apklausoje dalyvaujantys respondentai teigia, kad daugiausiai, net 66 proc., į mišką atvyksta nuosavu transportu, kiti renkasi dviračius (18 proc.), tikslą pasiekia pėsčiomis (11 proc.) ir tik 2
proc. naudojasi viešuoju transportu.
Populiariausia miškuose praleisti pusę dienos – taip teigia 43 proc. respondentų.
Kita dalis - 32 proc. ir 21 proc.- gamtoje praleidžia iki 3 ar 1 valandos ir tik labai nedaug,
t. y. 4 proc., skiria poilsiui gamtoje visą dieną.
Estetinė medynų vertė didėja, kur miškai, augdami banguoto reljefo plotuose, supa
upes, ežerus ir kitus vandens telkinius. E. Riepšas (2013) yra pastebėjęs, kad Lietuvoje
labiausiai pageidautini miškingo kraštovaizdžio komponentai yra upės, ežerai, tvenkiniai,
po jų - aikštės, pamiškės. Dainavos kraštas – ežeringa sritis, daugiausia ežerų susitelkę
Dainavos žemumoje, Veisiejų ežeryne. Populiariausias - Avirio ežeras (2 pav.). Jį lanko 30
proc. poilsiautojų. Taip pat gana populiarūs tarp poilsiautojų Zapsio (17 proc.), Lavyso (11
proc.), Glėbio (8proc.), Glūko bei Kastinio ežerų paplūdimiai.
Apklausos metu paaiškėjo, kad lankydamiesi Dainavos krašte, net 26 proc. žmonių
nesinaudoja jokiomis sliūlomomis paslaugomis. Kiti respondentai nurodė, kad populiariausios paslaugos yra pramoginės, inventoriaus nuoma (po 23 proc.), maitinimo ir apgyvendinimo paslaugomis naudojasi apie 10 proc. rerspondentų, o į edukacines programas atvyksta
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7 proc. Labiausiai pasigendama sanitarinių-higieninių priemonių (19 proc.), lauko baldų
(14 proc.), stovyklaviečių (12 proc.) ir informacijos (12 proc.) apie šias teritorijas.
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2 pav. Ežerų paplūdimių lankymas Dainavos krašte
Fig. 2. Most visited lakes
Vertinant bendrais parametrais 52 proc. apklaustųjų laisvalaikį, praleistą Dainavos
miškuose, vertino teigiamai, 46 proc. - vidutiniškai ir 2 proc. - neigiamai. Dainavos krašto
paplūdimių lankytojai pakankamai gerai įvertino bendrą paplūdimių būklę. Teigiamai įvertino 37 proc. ir vidutiniškai - 62 proc. apklaustųjų.
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Asta Doftartė, Dovilė Gustienė
Dainava community needs in recreational forests of the region
Summary
Mature and averagely dense pine forests are the most popular stands for recreation.
People attending the forests of South Lithuania prefer to have time for leisure in general
terms: the main proposal of the local people are sports activities and entertainment, as visitors from other communities prefer education and therapeutic purposes. Picking forest
goods is the most attractive activity among local community and coming visitors. The time
spent in recreational areas is not linked to the closeness of water basins, but short duration
of the stay leads to the low demand of services. Anyway, most necessary are rental/ entertainment and sightseeing services in Dainava nature recreational areas. The weaknesses
pointed out by the respondens of the Dainava recreational areas are lack of sanitaryhygienic infrastructure, outdoor furniture, camping sites and information about these areas.
Keywords: forest, recreation, community, recreational infrastructure.
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RECREATION AND WELLBEING – NEW POSSIBILITIES OF GREEN GOLD
Pirkko Kivinen
Seinajoki University of Applied Sciences
Abstract
In the Nordic countries every man has traditionally guaranteed easy access to nature and
multiple opportunities regardless of the ownership of the land area. About 60 % of forest land in
Finland is owned by private people, the state owns 26 %, industry 9 % and other organizations 5 %.
Nearly all Finns are involved in various outdoor activities. Over 50% of citizens go walking, biking,
swimming in the lakes, picking berries and mushrooms, observing nature, skiing, rowing and boat
racing. Orienteering is also a famous family activity. The growth of nature-based tourism has expanded recreation activities from protected areas into commercial forests. Models for landscape and
recreational value trading in private lands have been suggested to balance the provision of landscape
and recreational benefits from forests. Forests offer huge underutilized potential to promote human
health in various ways and to meet different kinds of needs.
Keywords: recreation, forest, hunting, Finland, everyman´s rights.

Recreation and outdoor activities in the woods
Metsä, mettä, mehtä, methä, messä … FOREST. A dear child has many names.
Forest based recreation activities have always been an essential part of Finnish leisure time.
The relationship to nature and the ways of experiencing forests are changing.
Nowadays very few citizens are anymore connected with a rural livelihood or with practical forestry work or its management and the timber trade. Yet the amount of urban private
forest owners is increasing constantly. Outdoor activities and recreation takes place in urban areas and in the surrounding parks and forests.
Everyman´s rights in the Nordic countries have traditionally guaranteed easy access to nature and have provided multiple opportunities for citizens regardless of the ownership of the land area. About 60 % of forest land in Finland is owned by private people,
the state owns 26 %, industry 9 % and other organisations 5 %. Everyman´s rights equalize
social differences between people. Networks of national parks and regional outdoor areas
offer the public equal and easy opportunities to roam in nature free of charge all over Finland. The situation supports the possibility of nature tourism as a livelihood in these areas.
Nearly all Finns (96 %) are involved in various outdoor activities. Over 50 % of
citizens go walking, biking, swimming in the lakes, picking berries and mushrooms, observing nature, skiing, rowing and boat racing. Orienteering is also a famous family activity.
Traditionally typical masculine recreation activities have been hunting, fishing and
free-time silviculture or at least collecting and cutting firewood. Women’s interests are
Nordic-stick walking, sun bathing, berry picking and mushroom picking. The amount of
female hunters has increased along with those doing dog breeding. Comparable to the traditional hunting of animals is now nature photography, a new form of ”hunting wildlife”.
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Today´s other new nature activities are for example geo-hiding, different forms of skiing
and snow-board activities, bicycling as well as skating sports.
There are around half a million leisure-time cottages in Finland, mainly in the lake
district as well in the coastal and archipelago areas and in Lapland. Spending time regularly at a cottage influences the way of refreshing yourself in nature. The cottage functions as
“a summer home”, but it is built for winter conditions as well.
Gender, cultural, society, unequal supply of facilities around Finland, regional possibilities and environments all influence which outdoor activities are chosen. Lifestyle, age
and the profile of hobbies are steering recreational interests. The importance of recreational
activities has risen along with the urbanization of citizens. People are interested in a multitude of activities in order to experience nature; dog and snow mobile safaris, holidays on
rural farms, participation in camps for restoring traditional biotypes and landscapes, tarburning courses, wild herb picking, peat baths and treatments etc.(Tyrväinen L., Kurttila
M. et al.2014 s.10-44). There is no doubt that forests serve as a church and a gymnasium.
Nature-based tourism
The nature-based tourism is rapidly growing and the pressures toward research rise
from the needs of the livelihood in the countryside. Metsähallitus is a state-owned enterprise, which runs business activities while fulfilling administration duties and administers
over 12 million hectares of state forest, water and land areas. Metsähallitus has the challenging responsibility of managing and using these areas in a way that benefits Finnish
society. Through nature services it is promoting nature-based tourism. National Parks,
nature centers in all Finland, tourist programmes of special phenomena f.ex. Aurora borealis and midnight sun watching serve the availability of recreation for all citizens and foreign visitors. Willderness paths are built available for physically handy-capped people.
The ongoing inventories of valuable cultural heritage resorts, castles, archeological sites and traditional landscapes in the state forest, land and water areas are introduced
in the provincial projects. Through these research operations will be found the different
roles of forests through history (tar-burning, loggers houses, log-floating sites and facilities, distant dwelling-areas, construction of war history, ancient hunting traps, sacred places and nature´s sanctuaries). In addition to the geographical inventory (GIS) the forest sites
are often hide fascinating stories, which are exploited, when recreation routes are developed for the purpose of nature tourism.
Nature-based tourism and forestry
The growth of nature-based tourism has expanded recreation activities from protected areas into commercial forests. This has created demands to modify the forest management regimes that have negative effects on the landscape, in particular forest regeneration practices. A large body of forest landscape preference studies shows that recreationists
appreciate lightly managed forests with no direct signs of forest management. Currently,
effective models for distributing tourism income and incentives for the provision of recreational value by private landowners are missing. Models for landscape and recreational value trading in private lands have been suggested to balance the provision of landscape and
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recreational benefits from forests. Financing would be collected from the users being connection to the price of tourism services, such as accommodation. Forest owners would be
rewarded with payments for maintenance and enhancement of the scenic and recreational
value of their forests. The rationale behind creating the markets for the amenity benefits of
forests is that the beneficiaries have a measurable willingness to pay for the services.
Private forest owners can voluntarily surrender special biotypes in their forests under a special METSO- programme supported by state and regional forestry organisations.
The special biotypes are defined in the Forest Act. The owners would receive financial
compensation from the state according to the value of the forest site. This programme
promotes the multiple use of nature and the use of forests. It also supports the aims and
targets of nature-based tourism by introducing special environments. Forest owners´
measures have a special role in citizens’ free time recreation (Tyrväinen L. et al 2014).
Green care possibilities in forest environment
Promoting human wellbeing through natural elements is an old way to utilize the
connection between humans and nature. It is known that natural environments usually have
a positive impact on human health and common for people to seek forests or parks when
feeling stressed (Korpela et al 2001). Green Care is a concept in which this relationship
between humans and nature is utilized to rehabilitate or empower people. The concept is
relatively new even though the theory behind it is old.
The scientific research about the effectiveness of nature on human health is usually
approved, for example, for decreasing the level of such stress symptoms, as: stress hormones, blood pressure, high pulse rate or the level of white blood cells in the body (Kaplan
& Austin 2003, Tyrväinen et al 2007, Korpela et al 2010, Nillson et al 2011, Sitra & MTT
2013, Sempik et al 2010, Kaplan 1995, Herzog et al 1997). The experience of nature’s
healing is commonly described by feelings of relaxation, calming down the mind, refreshing the whole body and restored the ability to work efficiently.
The Finnish Forest and Park Service have studied, in cooperation with Japanese research organizations, the impacts of forest “bathing” and the profitability of investments
into outdoor environments and activities. They discovered, for example, the impacts of a
forest environment versus city parks on the salivary cortisol concentration, blood pressure
and pulse rate. All measurements showed that the physical reactions were significantly
lower in the forest environment than in the city. This shows that the forest environment
promotes people’s health. The studies support the fact that forest is a good surrounding for
services and health promotion activities (e.g. health care services).
In Japan, forest paths can be certified as Forest Therapy Bases® or Therapy
Roads® based on the confirmed positive effects on human health. The activities placed on
those sites are known as forest bathing or forest therapy sites. Forest bathing is mainly
aimed at the empowerment of people. The activities focus on the sensing of: nature, the
surroundings and the body as well as slowing down to relax.
In Finland, forests have been used to promote health as a part of activities in, for
example, disability and elderly services, in youth services, as an environment for men’s
weight loss programmes and for rehabilitation for employment. The activities usually in58
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clude basic outdoor activities in which, for example, an observation or discussion session
might be implemented as part of the action. The main point is to have some instructed action which has some clear goal and meaning. It has been noticed in all groups that being in
nature lowers down the barrier to speak or participate (Metsähallitus, 2015). Forests offer a
huge underutilized potential to promote human health in various ways and to meet different kinds of needs. Co-operation with experts from various fields will ensure that the quality of these offered activities and the responsibility for providing good health services are
met.
Doctors in Sipoo public health clinic prescribe forest hikes for patients. Finland´s
Agriculture and Forest ministery is running Health from Forest –project with Sipoo community. The patients are suffering of diabetes and depression and the health clinic offered
the clients to participate in forest walks or hikes two hours at a time and perform easy
trainings sessions. Blood pressure and depth of depression are measured. In this project is
working: a biologist, medical doctors, geographers and a researcher from the Natural Research Centre of Finland. According to the senior physician Anna Peltola, who has tested
the hikes with the participants, the experiences have been empowering and raise the spirits.
These kind of ancient basic habits should be learned anew.(Luontoretki reseptillä. 2015)
Willderness tutors
How to promote understanding with regard to sustainable use among children and
young people, incl. hunting and fishing
Our relationship to nature is changing rapidly with the exponential development of
technology and changes in lifestyle. Studies show that especially children and young people in urban areas have very little experience of fishing, hunting or other recreational activities in nature. According to Willderness consult Madeleine Nyman from Metsähallitus
Park & Wildlife has set a goal to challenge this change in society through building a network of wildlife tutors in Finland. These tutors will work on a voluntary basis with children and young people in their local communities, guiding them in topics concerning wildlife and sustainable use. The aim is to inspire and promote children of all ages and all
backgrounds to build up a personal relationship with nature and wildlife. At the same time
they will learn to respect nature and ecosystem functions. The principals of sustainable
hunting and fishing will be introduced. The aim is to raise knowledge and not necessarily
to attract new hunters and fishermen. The objectives resemble very much the activities of
Scouting as a hobby.
The 10 year programme was launched in 2014, and is the result of cooperation between national administrative units and NGO´s within this field. In the pilot phase different
approaches and best practices are tested in the area around Helsinki, the capital of Finland.
A network of tutors will be built up covering the whole country based on collaboration
between local hunting, fishing and other recreational societies. Parks & wildlife Finland
acts as a promoter and coordinator for the local activities. In areas with existing wildlife
activities for children and young people the local actors will be asked to join the network
of wildlife tutors, and will be offered tuition material and best practices that have been
produced during the pilot phase. The wildlife tutors will include in their tuition themes
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things like: species identification, wildlife management, hunting and fishing methods, ethical hunting and fishing, everyman´s right and finding your way in the wilderness. Children
and young people will be invited to join “after school clubs” and summer camps. In addition the tutors will visit school classes of different ages to teach, discuss and do things together outdoors.
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Pirkko Kivinen
Rekreacija ir gerovė – naujos žaliojo aukso galimybės
Santrauka
Šiaurės šalyse kiekvienam žmogui tradiciškai yra garantuotas laisvas buvimas gamtoje ir daug galimybių nepriklausomai nuo žemės ploto nuosavybės. Apie 60 % miško žemės Suomijoje priklauso privatiems asmenims, valstybei priklauso 26 %, pramonės įmonėms – 9 %, kitoms organizacijoms – 5 %. Beveik visi suomiai dalyvauja įvairiose lauko
veiklose. Daugiau nei 50 % piliečių vaikšto pėsčiomis, važinėja dviračiais, plaukioja ežeruose, uogauja ir grybauja, stebi gamtą, slidinėja, irkluoja ir dalyvauja valčių lenktynėse.
Orientavimosi sportas taip pat yra mėgstamas šeimų užsiėmimas. Turizmo gamtoje augimas išplėtė poilsio organizavimo veiklą iš saugomų teritorijų į komercinius miškus. Kraštovaizdžio ir rekreacinių vertybių prekybos modeliais privačiose žemėse siūloma subalansuoti kraštovaizdžio ir rekreacinės naudos iš miškų teikimą. Miškai turi didžiulį per mažai
išnaudojamą potencialą, galintį įvairiais būdais gerinti žmogaus sveikatą ir tenkinti įvairius
poreikius.
Raktažodžiai: rekreacija, miškas, medžioklė, Suomija, žmogaus teisės.
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DEKORATYVŪS ŽOLINIAI AUGALAI AROMATERAPIJOJE
Valdutė Varnaitė-Milaknienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Augalų kvapai - viena iš daugelio žmogaus sveikatos stiprinimo priemonių. Sintetiniai
kvapai tokio poveikio neturi. Lakūs junginiai, lemiantys augalo aromatą, pakliuvę į žmogaus organizmą per kvėpavimo takus, odą, veikia žmogaus psichologinę būseną ir fiziologines funkcijas.
Dalis augalų pasižymi ir dekoratyviomis savybėmis – įvairiausiomis antžeminės dalies – kero, lapų,
žiedų, vaisių – formomis ir spalvomis. Spalvų terapija taip pat naudojama, kaip žmogaus sveikatinimo priemonė. Belieka pasinaudoti šiomis gamtos dovanomis siekiant sukurti puikią dvasinę, emocinę bei fizinę žmogaus būseną. Straipsnyje apžvelgiamos mūsų krašte auginamos vienmečių ir daugiamečių dekoratyvių žolinių augalų (gėlių) rūšys, pasižyminčios aromatinėmis savybėmis.
Raktažodžiai: augalas, aromatas, dekoratyvus, eterinis aliejus.

Įvadas
Žmogus – sudėtinė gamtos dalis ir jo gyvenimas neįmanomas be augalų. Iš seniausių epochų mus pasiekia žinios apie vaistinius, aromatinius ir dekoratyvius augalus. Apie
augalų reikšmę žmogui kalbama ir Šventame rašte. Vienuolynai, dvarai buvo analogai dabartiniams botanikos sodams. Juose slypi šiuolaikinės sodininkystės ištakos. ,,Renesanso
epochoje būdingiausias vienuolynų, pilių bei rūmų želdynų elementas – žolynų ir gėlių
herbarijai...Visuose gėlynuose ir želdynuose aromatiniai augalai sodinti drauge su vaistiniais ir gėlėmis“ (Prakapaitė, 2006, p. 65).
Augalų aromatą sudaro eteriniai aliejai – lakūs junginiai. Pagal cheminę sudėtį
eteriniai aliejai yra įvairiausių organinių junginių mišiniai. Eterinius aliejus sudaro aldehidai, fenoliai, terpentinai, alkoholiai, ketonai (nuodingiausios aliejų dalys). Viename eteriniame aliejuje gali būti per 100 junginių. Šie aliejai pasižymi antiseptinėmis, antibakterinėmis, antivirusinėmis, antigrybelinėmis, antitoksinėmis savybėmis, atkuria emocinę, mentalinę, fizinę pusiausvyrą, stimuliuoja organizmo funkcijas. Daugiausiai eterinių aliejų turintys augalai auga šiltuose kraštuose, todėl tos šalys yra pagrindinės aromatingų augalų
augintojos, eterinių aliejų gamintojos ir tiekėjos (Juknevičienė, 2006).
Greičiausias aromatinių medžiagų patekimas į organizmą yra per vieną iš receptorių – uoslę. Pati natūraliausia, prieinamiausia priemonė pasinaudoti augalų skleidžiamais
kvapais – tai buvimas aplinkoje, kur auga šie augalai. Tai natūrali, gamtinė inhaliacija.
Įkvėpus aromatingą orą, kvapas greitai suvokiamas (Juknevičienė, 2006). Moksliniais tyrimais įrodyta, kad aromatas veikia visas organizmo funkcijas. Malonus ir saikingas kvapas
aktyvina visus gyvybiškai svarbius procesus, dažnai asocijuojasi su namų jaukumu, kuria
teigiamą ryšį su erdve. Jei kvapas netoleruojamas, per didelės lakiųjų medžiagų dozės ir
esant tam tikriems sveikatos sutrikimams poveikis gali būti žalingas.
Kitas eterinių aliejų patekimas į organizmą yra per odą ir gleivines, per kurias aliejų molekulės lengvai prasiskverbia į organizmą. Kompresai, įtrynimai, aromatinės vonios,
aromamasažai, burnos gleivinės skalavimai – tai įvairūs gydymo ir žmogaus sveikatinimo
būdai per kontaktą su oda ar gleivine. Grynus eterinius aliejus vartoti per burną draudžiama.
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Tyrimo objektas – mūsų šalyje auginami dekoratyvūs žoliniai augalai (kurie dažniausiai vadinami gėlėmis), tinkantys rekreacinės aplinkos optimizavimui ir žmogaus sveikatos gerinimui.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti auginamus Lietuvoje aromatinius dekoratyvius žolinius augalus, labiausiai tinkančius natūraliai gamtinei inhaliacijai.
Metodai
Apžvalga atlikta naudojant stebėjimo, fotofiksacinius metodus, remiantis ilgamete
praktine patirtimi bei literatūros šaltiniais.
Rezultatai
Kaip teigia literatūros šaltiniai Lietuvoje auga truputį daugiau nei 100 eterinius
aliejus kaupiančių augalų rūšių, kai pasaulyje jų priskaičiuojama apie 30 kartų daugiau.
Dažnai itin kvapnūs augalai pasižymi kuklia išvaizda, bet dėl savo aromato yra neatskiriamas želdinių elementas. Senoviniuose Lietuvos darželiuose gėles pasirenkant ,,pagal estetines savybes, išryškėja vienas iš svarbiausių gėlių atrankos principų – kvapas“ (Martynėnaitė, 2014, p. 212). Augalas – gyvas organizmas, todėl atsižvelgiant į jo vystimosi tarpsnį, į
aplinkos poveikį, į paros laiką aromato intensyvumas kinta. Labiausiai augalai kvepia vakare, naktį, apsiniaukusiu oru.
Vienmečiai augalai. Iš vienmečių gėlių ir dabar plačiai tebeauginama pajūrinė
lobuliarija (Lobularia maritima (L.) Desv.) (1 pav.). Liaudiškai dažnai vadinama alysiukais, medučiu. Tai apie 20-30 cm aukščio augalas smulkiais linijiškai bekočiais lapeliais ir
mažais į kekę sutelktais baltais, rožiniais, šviesiai violetiniais žiedeliais. Žiedai kvepia medumi. Šis kvapas padeda sukurti saugumo jausmą, atpalaiduoja žmogų. Lobuliariją galima
sėti tiesiai į dirvą, tik vėliau būtina išretinti, nes per tankiai augantys augalai dažniau suserga miltlige. Praėjus maždaug 2 mėnesiams po sėjos, pradeda žydėti. Nelepi gėlė, atspari
šalnoms. Po pirmo masinio žydėjimo verta nupjauti, tada vėl atžels ir žydės iki vėlyvo rudens. Tai foninis, kilimu žemę dengiantis augalas, tinkantis ne tik išpuoselėtiems gėlynams, bet ir žolynų sodeliams.
Nuo seno mūsų darželiuose auginta, bet dabar mažai kur sutinkama labai kuklios
išvaizdos vienmetė gėlė – kvapioji razeta (Reseda odorata L.). ,,Maždaug I amžiaus Dioskorido raštuose yra teiginių, kad razetos labiausiai vertintos dėl aistrą skatinančio kvapo“
(Gudžinskas, 2010, p. 114). Vėliau buvo pamirštos ir tik XVIII amžiuje vėl pradėtos plačiai
auginti Europoje. Iki 30-40 cm užaugančios, kastuviškais lapais, balsvai gelsvais, ūglių
viršūnėse susitelkusiais į trumpas kekes žiedais labai tinka neformaliems gėlynams. Pietų
Europos šalyse šios gėlės auginamos plantacijose, nes iš žiedų gaunamas parfumerijai tinkantis eterinis aliejus.
Sodybose dar kartais auginama, bet verta sulaukti didesnio populiarumo dviragė
leukonija (Matthiola bicornis (Sibth. et Sm.) DC.), liaudiškai naktinukais, nakties karalaitėmis, levkojomis vadinama. Vienmetė, užauganti 30-40 cm, lancetiškais lapais, kekės pavidalo žiedyne susitelkusiais šviesiai ar rausvai violetiniais žiedais ypač kvapni gėlė. Jos
aromatas suteikia stabilumo jausmą. Žiedai išsiskleidžia vakarais, kartais apniukusią dieną
ir kvepia iki ryto, todėl ,,beveik nepakitusios ir auginimo tradicijos – jos sėjamos po lanDEKORATYVŪS ŽOLINIAI AUGALAI AROMATERAPIJOJE
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gais, prie durų ar šalia pavėsinių“ (Gudžinskas, 2010, p. 87). Lengvai dauginama sėklomis,
gali pasisėti savaime. Tinkama žolynų sodeliams, galima auginti balkone.
Vienmetis, kylančiu ir laipiojančiu stiebu augalas – kvapusis pelėžirnis (Lathyrus
odoratus L.) (2 pav.). Labai dekoratyvi tradicinė darželių gėlė, kuri buvo viena iš mėgstamiausių iki XX amžiaus vidurio.

1 pav. Pajūrinė lobuliarija – Lobu2 pav. Kvapusis pelėžirnis – Lalaria maritima L.
thyrus odoratus L.
Fig. 1. Sweet alyssum – Lobularia
Fig. 2. Little sweetheart – Lathymaritima L.
rus odoratus L.
Dažniausiai vadinama žirneliais, žirniukais, kai kur žemčiūgais. Žiedai įdomios
formos, labai spalvingi, lapų pažastyse susitelkę į daugiažiedes kekes. Kadangi nemėgsta
persodinimo, kvapieji pelėžirniai sėjami į nuolatinę vietą. Pasėti sužydi maždaug po 3 mėnesių. Tam, kad augalas galėtų kilti aukštyn – reikalinga atrama, nors atsiranda naujų veislių, kurios yra žemaūgės ir galima auginti be atramų. Kuo daugiau skinami žiedai ir nužydėję žiedynai, tuo augalas gausiau žydi. Tinka vertikaliam želdinimui, o žiedai - ypač
kvapnioms ir spalvingoms miniatiūrinėms puokštelėms.
Daugiamečiai augalai. Gėlynai neįsivaizduojami be svogūninių gėlių. Iš jų ypatingai kvapnus poetinis narcizas (Narcissus poeticus L.) (3 pav.), vėliausiai žydintis Lietuvoje iš visų narcizų; rytinis hiacintas (Hyacinthus orientalis L.) (4 pav.); ypatingai Suvalkijoje garbinta ir vertinta subtilaus kvapo, sakralinę reikšmę krikščionybėje turinti, daugelio
ir dabar mėgstama baltoji lelija (Lilium candidum L.).

3 pav. Poetinis narcizas – Narcissus
4 pav. Rytinis hiacintas – Hyacinpoeticus L.
thus orientalis L.
Fig. 3. Pheasant‘s eye – Narcissus
Fig. 4. Pink pearl – Hyacinthus
poeticus L.
orientalis L.
64

REKREACIJA
RECREATION

Šiurpinis gvazdikas (Dianthus barbatus L.) (5 pav.) - viena iš kvapnių daugiamečių
gėlių, gėlynuose kartais auginama kaip dvimetė gėlė. Lietuvoje ji dažniausiai vadinama
šiurpėmis, kartais margažiedžiais, šepetukais. Užauganti iki 30-50 cm aukščio, neišraiškingais lancetiškais lapais, bet kvapniais, stiebo viršūnėje į gausius tankius skydelius sutelktais
nuo baltos iki tamsiai vyšninės spalvos bei raštuotais žiedais, tebemėgstama kaimo darželiuose. Europoje auginama ir visuomeniniuose gėlynuose, kur jų plotai ne tik spalvingi, bet
ir kvapnūs. Nors žiedai išraiškingi, bet nėra pretenzingi, todėl ši gėlė tinkama įvairios paskirties želdiniuose.
Tipingas daugiametis ir labai aromatingas - žydrasis gvazdikas (Dianthus gratianopolitanus Vill.). Kiliminis, žydėjimo metu - 20-40 cm aukščio, pilkai žaliais lapais,
stambokais švelniai rožiniais žiedais augalas. Pagal augimo pobūdį plačiai pritaikomas
želdiniuose. Žiedai skinami kvapnioms puokštelėms.
Nuo seno Lietuvoje populiarus karkliukais, karkleliais, avižėlėmis vadinamas šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.) (6 pav.). Daugiametis, 40-120 cm kerą formuojantis,
stačiastiebis, lancetiškais žaliais lapais augalas. Puošnus nuo baltos iki raudonos, violetinės
spalvos (kartais kelių spalvų) gausiose viršūninėse šluotelėse žiedais. Žiedai intensyviai
kvepia ir dienos metu. Dabar dažniausiai auginamos šiuolaikinės veislės, kurios yra labai
spalvingos, bet ne tokios atsparios miltligei.

5 pav. Šiurpinis gvazdikas – Dianthus barbatus L.
Fig. 5. Sweet William –
Dianthus barbatus L.

6 pav. Šluotelinis flioksas - Phlox paniculata L.
Fig. 6. Creeping flox - Phlox paniculata L.

Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis L.), liaudiškai dažniausiai konvalija vadinama, savaime auga Lietuvoje. Daugiametės, iki 30 cm aukščio ilgais šakniastiebiais
plintančios ir sąžalynus sudarančios, plačiais lancetiškais lapais, varpelio formos itin kvapniais žiedais pavasarinės gėlės auginamos vienarūšėmis grupėmis. Sodybose auginamos
palei takus, prie sienų, ten, kur gali augti neribojamuose plotuose. Tinka miško parkuose.
Būtina atsiminti, kad raudonos uogos yra nuodingos. Pakalnutės preparatai naudojami širdies ligoms gydyti. Malonus jų ,,kvapas sumažina širdies susitraukimų dažnį, normalizuoja
kvėpavimo ritmą“ (Juknevičienė, 2006, p. 21).
Viršūnžiedė pachisandra (Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.) (7 pav.) – gana
naujas mūsų krašte ilgais šakniastiebiais plintantis ir sąžalynus sudarantis visžalis augalas,
užaugantis 30-40 cm aukščio. Odiški, šviesiai žali, kiaušiniškos formos lapai ir gelsvai balDEKORATYVŪS ŽOLINIAI AUGALAI AROMATERAPIJOJE
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ti, ūglių viršūnėse į varpas susitelkę, švelniai kvepiantys ankstyvo pavasario žiedai daro šį
augalą itin patrauklų želdiniuose.

7 pav. Viršūnžiedė pachisandra - Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
Fig.7. Japanese spurge - Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
Sunku gamtoje rasti augalą, kuris nekvepėtų. Kvapo stiprumas priklauso nuo rūšies, nuo aromatinių medžiagų sudėties, nuo aplinkos sąlygų. Gvazdikinis serentis (Tagetes patula L.), puikusis bijūnas (Paeonia lactiflora Pall.), vaistinis bijūnas (Paeonia officinalis L.), raudonoji monarda (Monarda didyma L,), kvapioji našlaitė (Viola odorata L.),
kvapioji vakarutė (Hesperis matronalis L.), kaukazinis vaistutis (Arabis caucasica Schlecht.) – tai tik dalis aromatingų dekoratyvių žolinių augalų.
Ypatingai reikšmingi eteriniais aliejais yra paprastasis čiobrelis, tikroji levanda,
diemedis, žalioji rūta, rožė. Šie dekoratyvūs ir Lietuvos želdiniuose mėgstami augalai yra
puskrūmiai, todėl jie neaptariami.
Apibendrinimas
Kvapnūs dekoratyvūs žoliniai augalai, kitaip vadinami gėlėmis, kurie puikiai tinka
gamtinei inhaliacijai, auginami Lietuvoje nuo seno. Tai tiek vienmečiai, tiek daugiamečiai
augalai. Vienos rūšys labiau tinka poilsinei erdvei kurti sodybiniuose sklypuose (kvapusis
pelėžirnis – Lathyrus odoratus L., baltoji lelija - Lilium candidum L., kvapioji vakarutė Hesperis matronalis L.), kitos puikiai įkomponuojamos tiek į privačius, tiek į visuomeninius želdynus (pajūrinė lobuliarija - Lobularia maritima (L.) Desv., rytinis hiacintas – Hyacinthus orientalis L., šiurpinis gvazdikas - Dianthus barbatus L., žydrasis gvazdikas Dianthus gratianopolitanus Vill., viršūnžiedė pachisandra - Pachysandra terminalis Sieb.
et Zucc.). Paprastoji pakalnutė - Convallaria majalis L., kvapioji našlaitė - Viola odorata
L. – augalai neatsiejami nuo miško parkų. Švelnesniu ar stipresniu aromatu pasižymintys
šie augalai stabilizuoja žmogaus emocinę būseną, ramina, suteikia saugumo jausmą, o tuo
pačiu gerina ir fizinę sveikatą. Kvapnūs augalai prisideda prie rekreacinės aplinkos optimizavimo ir jų verta auginti kuo daugiau, kad perfrazuojant L. Martynėnaitę būtų galima pasakyti: ,,Ateinu ne tik pasigrožėti, bet ir pakvėpuoti“.
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Valdutė Varnaitė – Milaknienė
Decorative herbaceous plants in aromatherapy
Summary
Scents of the plants are one of a number of measures that help to enhance human
health. Volatile compounds that determine the flavor of the plant, caught in the human
body through the respiratory tract, skin, mucous membranes affects human emotions, psychological and physiological functions. The most natural and easiest way to strengthen the
health with scents - to be in the space, where aromatic plants grow. This is called the natural inhalation. There are more than hundred plant species with the ability to collect essential oils in Lithuania, although there are less fragrant herbaceous ornamental plants. The
article gives an overview of decorative herbaceous plants growing in Lithuania’s green
areas that are emitting the aroma and thus optimizing the recreational environment. These
are annual and perennial flowers. Some sorts suit more to create rest space in the homesteads (Lathyrus odoratus L., Lilium candidum L., Hesperis matronalis L.), while the others get arranged among public green plantations (Lobularia maritima (L.) Desv., Dianthus
barbatus L., Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.) or serve as integral element of forests
and parks (Convallaria majalis L., Viola odorata L.). The plants characterized by milder
or stronger aroma stabilize emotional state of human, provide sense of safety and improve
physical condition at the same time. The optimal recreational environment cannot be imagined without fragrant plants.
Keywords: plant, fragrance, decorative, essential oil.
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VAISTINIŲ IR PRIESKONINIŲ AUGALŲ PANAUDOJIMAS REKREACIJAI
Kęstutis Obelevičius
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija,
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Straipsnyje apibendrinti VDU Kauno botanikos sodo prieskoninių augalų kolekcijoje auginamų ir tiriamų dekoratyvių prieskoninių ir vaistinių - aromatinių augalų morfologiniai – dekoratyviniai požymiai. Tirta 44 augalų rūšys. Tai prieskoniniai, vaistiniai - aromatiniai augalai, turintys
dekoratyvius lapus, žiedus ar vaisius. Kai kurie iš tirtųjų augalų yra lietuviškų darželių augalai, nuo
seniausių laikų auginti ir kaip gėlės, ir kaip prieskoniai. Kiti augalai introdukuoti vėliau, tačiau dekoratyvūs ir juos galima auginti želdiniuose, darželiuose, kaimo turizmo sodybose. Daugiausiai iš
tirtųjų prieskoninių augalų yra dekoratyviais lapais bei žiedais.
Raktažodžiai: prieskoniniai augalai, prieskoniai, žiedai, lapai.

Įvadas
Prieskoniai ir prieskoniniai augalai juos vartojantiems yra beveik kaip sinonimas,
nes dauguma prieskonių yra augalinės kilmės. Išskyrus druską ir susintetintus prieskonius,
visi kiti - tai augalai arba atskiros jų dalys, arba iš augalų išgauti produktai (pvz., cukrus)
(Dagytė S. 1994, Gegužis S. 2007, Gudžinskas Z., Rašomavičienė B. 2008, Schubeck A.
1997). Prieskoniai – tai ir žolelės, ir lapai, ir žiedai, ir žiedų dalys, ir šaknys, ir šakniastiebiai, ir vaisiai, ir sėklos, o kai kurių augalų – ir žievė, žiedpumpuriai, žiedynai (Normann J.
1991, Pochliobkin V.V. 2008, Rausch A., Lotz B. 2005).
Tikrų prieskoninių daržovių, vartojamų tik kaip prieskoniai, nėra daug – česnakai,
svogūnai, porai, krienai, petražolės, pastarnokai ir dar viena kita daržovė, kuri vartojama
maistui gana gausiai ir didesniais kiekiais nei įprasta vartoti prieskonių, vartojamos šių
augalų antžeminės ar (ir) požeminės dalys. Kitų augalų maistui vartojami kiekiai maži, ir
šiuos augalus įprasta vadinti prieskoninėmis žolėmis. Dažnai tai būna ir laukiniai, nuo seniausių laikų sukultūrinti augalai, kaip pvz.: kmynai, mėtos, raudonėliai. Prie prieskoninių
žolių dažnai sąlyginai priskiriami ir puskrūmiai, krūmai ar net medžiai – ne pagal botaninius požymius, o pagal vartojimą prieskoniams.
Prieskoninių augalų visame pasaulyje yra labai daug (manoma, kad per 1000 augalų rūšių), kai kurie iš jų vartojami dažniau ir gausiau (tokių yra apie 150 – 200 rūšių), kiti tik labai nedideliame regione ar tik nedidelės tautos nacionaliniams patiekalams pagardinti
(Kalasauskienė S. M. 2007, Schubeck A. 1997, Pochliobkin V. V. 2008, Visockis O. (sudarytojas) 1993).
Didėjant rekrecijos svarbai žmonių gyvenime vis dažniau atkreipiamas dėmesys į
tuos augalus, kuriuos galima panaudoti rekrecijai plačiąja prasme – auginant juos, kaip
vaistinius, aromatinius, prieskoninius, dekoratyvius ar medingus. Nemažai tirtųjų augalų
turi ne vieną panaudojimo sritį, o keletą. Vienas augalas gali būti ir dekoratyvus, ir medingas, ir vaistinis, ir aromatinis, ir prieskoninis.
Augalų vardai patikslinti pagal naujausias lietuvių kalba skelbtas nomenklatūras
(Gudžinskas Z. 2003, Gudžinskas Z. 2005, Gudžinskas Z. 1999, Kisielienė D., Grigienė I.,
Grigas A. 2007).
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Tyrimo tikslas – įvertinti kai kurių plačiau auginamų ir retesnių prieskoninių augalų dekoratyviąsias savybes.
Tyrimo objektas – 44 prieskoninių, vaistinių - aromatinių augalų rūšys, auginamos
VDU Kauno botanikos sodo prieskoninių augalų kolekcijoje. Tyrimai, matavimai ir stebėjimai atlikti 1989 – 1999 m.
Metodika (metodai)
Naudojantis J.Vaidelio sukurta metodika (Vaidelys J. 2005), įvertintas augalų dekoratyvumas pagal įvairius morfologinius dekoratyvinius požymius: augalo aukštį, lapų,
žiedų ir vaisių dekoratyvumą, o taip pat nustatyta vegetacijos trukmė.
Rezultatai
Įvertinus tirtųjų augalų daugiamečius tyrimų bei stebėjimų duomenis nustatyta,
kad tik trys prieskoniniai augalai turi gana trumpą, iki 100 dienų vegetacijos laikotarpį –
daržinis krokas (76), meškinis česnakas (90) ir daržinė aguona (96). Likusių tirtųjų augalų
vegetacijos laikotarpiai svyruoja nuo 102 iki 215 d. (1 lentelė). Ne visą vegetacijos laikotarpį augalai esti dekoratyvūs, tačiau jų dekoratyvumo laikotarpį galima pratęsti augalus
nukerpant (tai tinka notrelinių šeimos augalams - dašiams, čiobreliams, melisai ir kt., bei
kai kurioms Allium genties rūšims) arba skabant žiedynus (pvz.: vaistinė medetka).
Tirtųjų prieskoninių ir vaistinių augalų morfologinių bei morfologinių – dekoratyviųjų požymių charakteristika pateikta 1-oje lentelėje.
1 lentelė. Tirtųjų prieskoninių ir vaistinių augalų morfologinių – dekoratyviųjų požymių charakteristika (vidutiniai daugiamečiai duomenys, VDU Kauno botanikos sodas)
Table 1. The characteristic of morphological – ornamental features of the culinary
and medicinal herbs investigated (average multiannual data, Kaunas Botanical Garden of
VMU)

Eil. nr.
No.

1
1

2

3

4

Lietuviškas ir lotyniškas
augalo vardas
Lithuanian and Latin name
of a plant
2
DARŽINĖ AGUONA Papaver somniferum L.
OPIUM POPPY
VAISTINĖ AGURKLĖ Borago officinalis L.
STARFLOWER
PAPRASTASIS APYNYS
- Humulus lupulus L.
HOP
DYGUSIS ARTIŠOKAS Cynara cardunculus L.
CARDOON

Vegetacijos
trukmė, d.
Length of
vegetation, d

Morfologinė charakteristika
Morphological characteristics

3

4

Dekoratyvūs
Ornamental
Lapai
Žiedai
Vaisiai
Leaves
Flowers
Fruit
5
6
7

96

112,2

*

153

69,1

145

559,8

168

185,9

Aukštis,
cm
Height, cm
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*

*

*

*

*

*

*
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continued

Eil. nr.
No.

1
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

70

Lietuviškas ir lotyniškas
augalo vardas
Lithuanian and Latin name
of a plant
2
KVAPUSIS BAZILIKAS Ocimum basilicum L.
SWEET BASIL
ASKALONINIS ČESNAKAS - Allium ascalonicum
L.
SHALLOT
GLEIVĖTASIS ČESNAKAS (NARCIZALAPIS
ČESNAKAS, NARCIZALAPIS SVOGŪNAS)- Allium nutans L.
SIBERIAN GARLIC
LAIŠKINIS ČESNAKAS Allium schoenoprasum L.
CHIVE
MEŠKINIS ČESNAKAS Allium ursinum L.
RAMSONS
PLAČIALAPIS ČESNAKAS
- Allium victorialis L.
RAMP
TUŠČIALAIŠKIS ČESNAKAS - Allium fistulosum L.
WELSH ONION
KETURBRIAUNIS ČIOBRELIS - Thymus pulegioides
L.
LEMON THYME
PAPRASTASIS ČIOBRELIS
- Thymus serpyllum L.
WILD THYME
VAISTINIS ČIOBRELIS Thymus vulgaris L.
GARDEN THYME

Vegetacijos
trukmė, d.
Length of
vegetation, d

Morfologinė charakteristika
Morphological characteristics
Aukštis,cm
Height, cm

Dekoratyvūs
Ornamental
Lapai
Žiedai
Vaisiai
Leaves
Flowers
Fruit
5
6
7

3

4

164

27,3

*

*

190

60,4

*

*

200

30,1

*

*

193

42,3

*

*

90

32,3

*

*

102

42,1

*

*

183

48,9

*

*

196

16,2

*

*

195

15,3

*

*

193

25,6

*
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continued

Eil. nr.
No.

1
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Lietuviškas ir lotyniškas
augalo vardas
Lithuanian and Latin name
of a plant
2
DARŽINIS DAŠIS - Satureja hortensis L.
SAVORY
KALNINIS DAŠIS - Satureja montana L.
MOUNTAIN SAVORY
DIDYSIS DEBESYLAS Inula helenium L.
ELECAMPANE
DIEMEDIS - Artemisia
abrotanum L.
SOUTHERN WORMWOOD
GELTONASIS GENCIJONAS - Gentiana lutea
L.
YELLOW GENTIAN
VAISTINIS ISOPAS
(VAISTINĖ JUOZAŽOLĖ) - Hyssopus officinalis L.
HYSSOP
DARŽELINĖ JUODGRŪDĖ - Nigella damascena L.
LOVE-IN-A-MIST
SĖJAMOJI JUODGRŪDĖ
- Nigella sativa L.
BLACK CARAWAY
DARŽINIS KROKAS Crocus sativus L.
SAFFRON CROCUS
TIKROJI LEVANDA Lavandula angustifolia
Mill.
TRUE LAVENDER
ANYŽINIS LOFANTAS –
Lophantus anisatus Benth.
ANISE HYSSOP

Vegetacijos
trukmė, d.
Length of
vegetation, d

Morfologinė charakteristika
Morphological characteristics

3

4

Dekoratyvūs
Ornamental
Lapai
Žiedai
Vaisiai
Leaves
Flowers
Fruit
5
6
7

132

35,1

*

196

32,2

*

178

207,8

*

182

135,6

*

172

115,6

*

*

68,2

*

*

138

38,3

*

*

*

135

35,4

*

*

*

76

17,2

*

*

177

59,1

*

*

192

86,7

*

*

199

Aukštis,
cm
Height, cm

*

\
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continued

Eil. nr.
No.

1
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

72

Lietuviškas ir lotyniškas
augalo vardas
Lithuanian and Latin name
of a plant
2
KVAPUSIS MAIRŪNAS
- Majorana hortensis
Moench
SWEET MARJORAM
VAISTINĖ MEDETKA –
Calendula officinalis L.
POT MARIGOLD
VAISTINĖ MELISA –
Melissa officinalis L.
LEMON BALM
MIŠKINĖ MĖTA - Mentha longifolia (L.) Huds.
HORSE MINT
CITRININĖ MONARDA
– Monarda citriodor
Cerv.
LEMON MINT
RAUDONOJI MONARDA – Monarda didyma
L. PURPLE BEE BALM
DIDŽIOJI NASTURTĖ –
Tropaeolum majus L.
COMMON NASTURTIUM
PAPRASTOJI PORTULAKA – Portulaca oleracea L. PURSLANE
PAVASARINĖ RAKTAŽOLĖ – Primula veris L.
PURSLANE
PAPRASTASIS RAUDONĖLIS – Origanum
vulgare L.
OREGANO
ŽALIOJI RŪTA – Ruta
graveolens L.
COMMON RUE
VAISTINIS SMIDRAS –
Asparagus officinalis L.
GARDEN ASPARAGUS

Vegetacijos
trukmė, d.
Length of
vegetation, d

Morfologinė charakteristika
Morphological characteristics
Aukštis,
cm
Height, cm

Dekoratyvūs
Ornamental
Lapai
Žiedai
Vaisiai
Leaves
Flowers
Fruit
5
6
7

3

4

212

28,2

*

*

171

67,3

*

*

196

62,1

*

183

77,8

169

111,8

*

177

101,4

*

152

103,1

*

186

15,2

*

191

23,3

*

200

62,2

182

57,1

*

*

182

185,8

*

*

*

*

*

*

*
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continued

Eil. nr.
No.

1
38

39

40

41

42

43

44

Lietuviškas ir lotyniškas
augalo vardas
Lithuanian and Latin name
of a plant
2
STAMBIAŠAKNIS SNAPUTIS – Geranium macrorrhizum L. BIGROOT GERANIUM
KVAPUSIS ŠALAVIJAS Salvia sclarea L.
CLARY
PIEVINIS ŠALAVIJAS Salvia pratensis L.
MEADOW CLARY
VAISTINIS ŠALAVIJAS –
Salvia officinalis L.
COMMON SAGE
PAPRASTOJI TRŪKAŽOLĖ – Cichorium intybus L.
CHICORY
BLYŠKUSIS VILKDALGIS – Iris pallida Lam.
SWEET IRIS
FLORENTINIS VILKDALGIS – Iris florentina L.
FLORENTINE IRIS

Vegetacijos
trukmė, d.
Length of
vegetation, d

Morfologinė charakteristika
Morphological characteristics
Aukštis,
cm
Height, cm

Dekoratyvūs
Ornamental
Lapai
Žiedai Vaisiai
Leaves
Flowers
Fruit
5
6
7

3

4

215

44,2

*

*

137

101,9

*

*

202

86,7

179

66,2

203

133,8

143

58,2

*

*

145

55,3

*

*

*

*

*

*

Pagal dekoratyvius - morfologinius požymius įvertintų augalų mažiausiai aukštaūgių (81 – 100 cm) – 2 rūšys ir žemaūgių kiliminių (0 – 20 cm) – 4 rūšys, o daugiausiai –
labai aukštų augalų (per 101 cm) – 12 rūšių bei kiliminių aukštaūgių (21- 40 cm) – 10 rūšių
ir vidutinio ūgio prieskoninių augalų (41 – 60 cm) – 9 rūšys (1 pav.).
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14
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9
7

8
6

4

4

Rūšių skaičius /
Number of
species

2

2
0
0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 virš 101

1 pav. Prieskoninių augalų rūšių pasiskirstymas pagal aukštį (cm)
Fig. 1. Distribution of the species of culinary and medicinal herbs according to
height (cm)
Dauguma tirtųjų prieskoninių augalų turi dekoratyvius žiedus bei lapus, o kai kurių rūšių augalų dekoratyvūs ir vaisiai (pvz.: vaistinis smidras, juodgrūdės ir keletas kitų).
45

40

40
35

33

30
25

Rūšių skaičius, vnt.
/Species, pcs.

20
15
10

6

5
0
Lapai/Leaves Žiedai/Flowers

Vaisiai/Fruit

2 pav. Prieskoninių augalų rūšių pasiskirstymas pagal dekoratyvinius - morfologinius požymius
Fig. 2. Distribution of the species of culinary and medicinaly herbs according to
ornamental morphological features
Išvados
1. Tik trys iš tirtųjų prieskoninių augalų rūšys turi vegetacijos laikotarpį iki 100
dienų – daržinis krokas (76), meškinis česnakas (90) ir daržinė aguona (96). Likusių tirtųjų augalų vegetacijos laikotarpiai svyruoja nuo 102 iki 215 d.
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2. Mažiausiai tarp tirtųjų augalų – aukštaūgių – 2 rūšys ir žemaūgių kiliminių – 4
rūšys, daugiausiai – labai aukštų augalų – 12 rūšių bei kiliminių aukštaūgių – 10 rūšių ir
vidutinio ūgio prieskoninių augalų – 9 rūšys.
3. Dauguma tirtųjų prieskoninių augalų turi dekoratyvius žiedus bei lapus.
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Kęstutis Obelevičius
Development of culinary and medicinal plants in recreation
Morphological and ornamental properties of ornamental culinary and medicinal
plants grown in a collection of culinary plants in the Botanical Garden of Kaunas Vytautas
Magnus University are generalized in the article. Forty-four species of plants were researched. All are culinary plants with ornamental leaves, flowers or fruit. Some of the
plants were grown in Lithuanian flowerbeds from older time as ornamentals, as well as
culinary herbs. Other plants were introduced at a later date, but they are ornamental too
and can be grown in flower gardens. Ornamental leaves and flowers are characteristic for
most of the explored culinary plants.
Keywords: herbs, spices, blossoms, leaves.
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REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS RENGTI
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Moksliniai straipsniai turi būti tokios struktūros:
•
straipsnio pavadinimas;
•
autoriaus vardas, pavardė;
•
darbovietė;
•
straipsnio anotacija originalo kalba (ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų),
jos pabaigoje - ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys prasminiai žodžiai;
•
įvadas (nurodant tyrimų objektą ir tikslą);
•
tyrimų metodika (metodai);
•
rezultatai;
•
aptarimas;
•
išvados;
•
literatūra;
•
santrauka – jeigu straipsnis rašomas lietuvių kalba, santrauka turi būti anglų
kalba.
2. Mokslinio straipsnio apimtis – 3-4 puslapiai. Paskutinis puslapis turi būti
užpildytas ne mažiau kaip dviem trečdaliais puslapio.

2. Reikalavimai straipsniui rengti kompiuteriu
Šie reikalavimai parengti, laikantis Lietuvos mokslo tarybos kolegijos 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. V-3 priedo papildant jame išdėstytus reikalavimus straipsnio teksto tvarkymo nuorodomis (>xx pt – tarpo tarp pastraipų dydis).
Reikalavimai programinei įrangai
Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos ne vėlesne
kaip Microsoft Word’ 97-2003 versija.
STRAIPSNIO PAVADINIMAS (Cambria, 11 pt, Bold)
>11pt
Vardas Pavardė (Cambria, 11 pt, Bold)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Cambria, 11 pt, Italic)

>10 pt
Anotacijos tekstas per visą puslapio plotį (Times New Roman, 10 pt, Normal, First line 1,2
cm).
Raktažodžiai (Times New Roman, 10 pt, Italic, First line 1,2 cm).
>5 pt

Įvadas (11 pt, Bold, lygiuojama kairėje puslapio pusėje)
>5 pt
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Puslapio formatas
Straipsnis (tekstas, formulės, lentelės, paveikslai) maketuojamas AB5 JIS (182 x
257 mm) formato lapuose su tokiomis paraštėmis: viršuje – 20 mm; apačioje – 20 mm;
kairėje ir dešinėje – 20 mm.
Straipsnio informacijos išdėstymas ir tvarkymas
Straipsnio pradžioje atskiromis pastraipomis pateikiami: pavadinimas; straipsnių
autorių nesutrumpinti vardai ir pavardės; darbovietė ir anotacija. Straipsnio pagrindinis
tekstas 1 intervalo eilėtarpiu spausdinamas Times New Roman, 11 pt, Normal šriftu ir išdėstomas viena skiltimi, pirma eilutė atitraukiama 1,2 cm.
Visų struktūrinių dalių (skyrių) pavadinimai (išskyrus“Summary”) rašomi 11 pt,
Bold. Lygiuojama prie kairiojo skilties krašto. Skyrių pavadinimai nuo teksto atskiriami 1
eilutės intervalu. Poskyrių pavadinimai rašomi iš naujos eilutės 11 pt, Italic Bold tekstą
tęsiant toje pačioje eilutėje. Formulių pagrindiniai simboliai rašomi 11 pt, Italic, o jų indeksai – 11 pt. Formulės centruojamos ir numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose dešinėje kraštinėje skilties dalyje. Parašius formulę, rašomas taškas,
jei joje naudojami dydžiai neaiškinami, jei aiškinami – kablelis ir naujoje eilutėje be įtraukos rašomas žodelis “čia”, kiekvienas dydis paaiškinamas.
Lentelės ir paveikslai turi būti įterpti tekste po nuorodų į juos, pasibaigus pastraipai, tačiau negali būti spausdinami po išvadų. Didesnio formato paveikslai ir lentelės gali
būti spausdinami per visą puslapio plotį. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Nuotraukos turi būti tik geros kokybės, tinkamos reprodukuoti. Parašai po paveikslais, lentelių
pavadinimai ir pastabos po jų rašomi centruotai 11 pt šriftu lietuviškai ir santraukos kalba.
Lentelėse lietuviškas tekstas rašomas – 11 pt, Bold ir santraukos kalba 11 pt, Italic. Paveikslai ir lentelės nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.
Šaltinių nuorodos tekste pateikiamos skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę
(be vardo raidės) ar šaltinio pavadinimo pirmą žodį (kai autorius – institucija) ir šaltinio
publikavimo metus, pvz., (Petraitis, 2001), (Peterson, 1988), (Valstybės…, 2004,
(Кресникова, 2005). Jei literatūros šaltinis parašytas daugiau kaip vieno autoriaus, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė, o po jos rašoma tekste lietuvių kalba “ir kt.”, o anglų
kalba “et al”, pvz., (Jonaitis ir kt., 1999), (Johanson et al., 2003). Skliausteliuose galima
nurodyti tik publikavimo metus; naudojamos citatos rašomos su kabutėmis papildomai
nurodant šaltinio, iš kurio paimta citata, puslapio numerį, pvz., Kadangi Peterson (1988)
įrodė, kad …, “tai atitiko vėliau gautus rezultatus” (Kramer, 2003, p.15).
Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės seka – pagal autorių pavardes ar šaltinio
pavadinimo pirmą žodį. Pirmiausiai dėstomi bibliografiniai aprašai lotyniškais rašmenimis,
po to kitais (pvz., kirilica).
Keletas to paties autoriaus darbų surašomi chronologiškai. Kai vieno autoriaus leidiniai išleisti tais pačiais metais, rašoma taip: 2003a, 2003b ir t.t.
Sąraše sutrumpinimai nenaudojami – čia pateikiamos visų šaltinio bendraautorių
pavardės ir visas pavadinimas. Visi įrašai sužymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės.
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