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Įvadas

Tik 5 proc. pasaulio augalų vaistinės savybės yra žinomos 
ir pasaulyje kiekvieną dieną išnyksta augalų rūšis, galinti 
pagydyti mirtiną ligą. Todėl vaistažolininkystė – tai ne tik 
vaistažolių vartojimas, bet ir jų visokeriopa globa tiek 
gamtoje, tiek auginant ir dauginant savo sode ar gėlių 
darželyje. 





Tinkama vieta

Vaistažolių rinkimui tinkamos natūralios vietos, toli nuo 
miestų ir magistralinių kelių, geležinkelių. Pievos 
tinkamos tik tos, kurios niekada nebuvo suartos. Tokias 
galima atskirti pagal tai, kad jose neauga kiaulpienės. 
Miškai tinkami brandūs, kuriuose didelė medžių ir krūmų 
įvairovė. Pelkės dažniausiai visos tinkamos rinkti 
vaistažoles, jei jos nepaverstos durpynais. Natūralios 
upelių, ežerų pakrantės – taip pat gausios vaistingų
augalų. Vaistažoliauti galima visais metų laikais, kadangi 
vienų augalų renkami pumpurai, kitų lapai, žiedai, 
vaisiai, šaknys, žievė. 





Edukacinės programos turinys

• Vaistažolininkystė apima žinių apie vaistažoles 
kaupimą, vaistažolių rinkimą ir jų išteklių globojimą;

• Kiekvienas augalas yra daugiau ar mažiau vaistinis, 
todėl yra vertingas kaip unikali rūšis, kurios 
naudingąsias savybes ir ekologinius ryšius mums dar tik 
lemta pažinti;

• Tapkite jaunųjų vaistažolių rinkėjų būrelių nariu;

• Vaistingų augalų auginimas, kad būtų mažiau eikvojami 
natūralūs ištekliai;

• Vaistažolių rinkėjų čempionatai.





Nuo ko pradėti

Pati pradžia yra augalų pažinimas. Tai nėra lengva, nes 
daug rūšių tarpusavyje yra labai panašios. Todėl 
lengviausia mokytis ne iš knygų, o iš žmonių, kurie tuos 
augalus pažįsta. Vaistažolių rinkimas – iš kartos į kartą 
perduodamas dalykas. Todėl paprašykite mokinių, kad jie 
parinktų vaistažoles kartu su savo mamomis ar senelėmis. 
Daugelis kaimo žmonių vaistažoles vis dar vadinama 
savaip, nemoksliniais vardais. Tai irgi įdomu, yra mūsų 
kultūrinio paveldo dalis, todėl vertinga yra rinkti tokius 
pavadinimus. 





Mokymasis iš knygų

Sekantis etapas yra mokytis iš knygų, kurių apie vaistažoles 
lietuvių kalba prileista labai daug. Geriausios yra senosios 
knygos, kurias galite rasti tik bibliotekose. Vertingiausia knyga 
yra „Vaistiniai augalai“, išleista 1973 metais. Jos bendraautorė 
yra garsi žiniuonė Eugenija Šimkūnaitė. Knyga stora, virš 400 
puslapių, su tiksliais receptais. Ja iki šiol naudojasi gydytojai ir 
medicinos studentai. Visos kitos knygos yra tiesiog prastos šios 
knygos kopijos ir tinkamos nebent dėl geresnių iliustracijų, gražių 
nuotraukų. Augalų pažinimui iš nuotraukų geriausiai tinka 
K.Vilkonio „Lietuvos žaliasis rūbas“ (2008 m.), kurią ir dabar 
galima nusipirkti knygynuose, o profesionaliam augalų pažinimui 
pagal apibūdinimo raktą iš lietuviškų knygų tinkamiausias 
A.Lekavičiaus „Vadovas augalams pažinti“ (1989 m.). 
Profesionalūs botanikai naudoja iliustruotą vadovą vokiečių kalba 
Rothmaler „Exkursionflora von Deutschland“ (galima įsigyti 
internetinėse parduotuvėse). Taip pat gausu internetinių 
enciklopedijų, bet geriausia iš jų yra www.belena.biz (rusų 
kalba), kurioje išsamiai, su receptais aprašyta virš 900 (!) 
vaistinių augalų, tarp kurių ir beveik visi Lietuvos vaistiniai 
augalai. 

http://www.belena.biz/




Pasiruošimas vaistažolininkystei

Norint rinkti vaistažoles pirmiausia reikia turėti, kur jas 
išdžiovinti. Kaimuose tam naudojamos verandos, palėpės. 
Svarbu, kad džiūdami augalai negautų tiesioginės saulės šviesos. 
Bet tokiomis vasaromis kaip 2017 metais išdžiovinti vaistažoles 
labai sudėtinga. Kuo ilgiau jos džiūsta, tuo daugiau praranda 
kvapų, suskyla vertingos medžiagos ir tampa paprasčiausiu 
šienu. Ypač svarbu greitai išdžiovinti augalus, kurie turi daug 
eterinių aliejų, pavyzdžiui, čiobrelius. Tam tinkamiausios yra 
elektroninės vaisių džiovyklės, kurių kaina yra 20-40 eurų. 
Džiovinant jose vaistažoles 30-40 laipsnių temperatūroje 
užtenka paros ar dviejų. Sukarpytos ir išdžiovintos vaistažolės 
saugomos popieriniuose maišeliuose (tinka naudoti skirtus 
sumuštiniams). Ant jų užrašoma vaistažolių surinkimo data, 
pavadinimas ir nuo kokių negalavimų padeda (tai praverčia, 
kadangi nereikia nuolat atsiversti vaistažolių knygos). 





Vaistažolių rinkimo principai

1. Nerinkite nuodingų augalų, palikite juos gydytojams.

2. Radę vaistažolių sąžalyną, surinkite tik trečdalį jo, kad 
kitąmet jų nesumažėtų.

3. Pradėkite rinkti ryte, bet nudžiūvus rasai.

4. Naudokite aštrias dideles žirkles, taip mažiau 
pakenksite augalui nei skindami.

5. Vaistažoles rinkite į medinius krepšius ar drobinius 
maišelius. 





Kiekvienas augalas yra vaistinis

Tik maža dalis augalų naudojama vaistų pramonėje. Daugelio 
vaistinės savybės iki šiol nėra žinomos. Jūs galite prisidėti prie 
gilesnio vaistinių augalų pažinimo, rinkdami vyresnių žmonių patirtį, 
studijuodami naujausias mokslines publikacijas apie augalų savybes, 
kurios dar nėra aprašytos populiariose vaistažolių knygose. Daugelio 
mokyklų chemijos kabinetuose jau yra galimybių atlikti 
paprasčiausius augalų cheminės sudėties tyrimus. Pavyzdžiui, galite 
prisirinkti kvapnių augalų ir pamėginti išskirti eterinius aliejus. 
Dažniausiai tai daroma distiliuojant vandens garais, šaltu spaudimu 
arba ekstrahuojant organiniais tirpikliais. Taip pat internete 
aprašoma daug būdų kaip gaminti enzimus, išskirti kitas bioaktyvias
medžiagas ir tyrinėti jų poveikį mikroorganizmams, pelėsiniams 
grybams. Galbūt tai paskatins vieną kitą mokinį rinktis biochemijos 
studijas ir prisidėti prie naujų atradimų, tyrinėjant mūsų krašto 
vaistinius augalus. Kalbant apie vaistažoles, kurios naudojamos 
tiesiog arbatai (pavyzdžiui, siauralapis gaurometis), sparčiai 
populiarėja įvairūs arbatžolių fermentacijos eksperimentai, 
tinkamiausių (skaniausių) mišinių paieškos. 





Vaistinių augalų auginimas

Turėkite prie mokyklos vaistingų augalų darželį. Tai ne tik 
papuoš aplinką, bet pripildys aplinką malonių kvapų. Ypač 
patartina auginti Raudonosios knygos rūšis, pavyzdžiui, kalninę 
arniką ar mėlynąjį palemoną, taip prisidedant prie jų 
išsaugojimo. Pradėkite nuo sėklų parduotuvėse parduodamų 
vaistažolių auginimo. Tai vaistinis čiobrelis, medetka, 
pipirmėtė, šaltmėtė, melisa, agurklė, juozažolė, pelynas, 
jonažolė, raudonėlis, levanda, vaistinis šalavijas, peletrūnas, 
vaistinė ramunė, valerijonas, rozmarinas, bazilikas, dašis, 
meškinis česnakas, kmyninis kuminas, krūminė perilė, 
pankolinė kinmėtė, bazilikas, mažoji kraujalakė. Šias rūšis 
lengviausia auginti paprasto daržo sąlygomis, tuo tarpu 
auginant laukines vaistažoles reikia stengtis atkurti natūralias 
jų augimo sąlygas. 





Jaunųjų vaistažolių rinkėjų 
būreliai

• Kadaise tokie egzistavo ne vienoje mokykloje, bet 
vėliau išnyko. Tačiau šalia jaunųjų miško bičiulių, 
jaunųjų gamtininkų ar ekologų turėtų vietą rasti ir 
jaunieji vaistažolininkai. Rinkite vaistingų savo krašto 
augalų herbarą, fotografuokite ir leiskite vaistažolių 
mini albumus, eksperimentuokite gaminant unikalias 
žolelių arbatas, organizuokite vaistažolių rinkimo 
ekspedicijas, tyrinėkite vertingų rūšių augimo sąlygas, 
darykite jų apskaitą ir stebėkite, gausėja jos ar nyksta, 
draugaukite su botanikais, vaistažolių supirkėjais, 
žolininkais. Tai atvers jums paslaptingą augalų pasaulį.





Vaistažolių rinkimo čempionatai

Atėjus vasarai pasitikrinkite savo žinias ir pasivaržykite 
tarpusavyje ar net tarp mokyklų. Šiam tikslui organizuokite 
žygį į artimiausią nacionalinį ar regioninį parką, pasirinkite 
vaistažolių rinkimo plotą, pasidalinkite komandomis, 
sudarykite 20 augalų vaistažolių sąrašą, kurias tame plote 
reikės surasti, paskirkite komisiją iš geriausiai vaistažoles 
pažįstančių žmonių (tai gali būti mokytojai, gamtininkai) ir 
pasirūpinkite dovanomis bei padėkomis tiems, kas bus 
greičiausi ir surinks visų ieškotinų žolelių rinkinį. Na, o 
atėjus liepos 1 dienai, galite atvykti į Švenčionis (Lietuvos 
vaistažolių sostinę), kur kiekvienais metais Sirvėtos
regioniniame parke vyksta Respublikinis vaistažolių rinkėjų 
čempionatas. 




