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Programos tikslai ir uždaviniai:

• Skiepyti jaunimui ekologinį požiūrį į mišką ir natūralią aplinką.

• Sušvelninti požiūrį į miškininkystę ir miškininkus kaip medienos 
vartotojus.

• Supažindinti su Lietuvos miškuose augančiais medžiais, jų rūšimis ir 
įtvirtinti įgytas žinias.

• Sudaryti sąlygas įgyti integralių ekologijos žinių, gebėjimų, kurių reikia 
ekologinėms problemoms spręsti.

• Paaiškinti saugomų teritorijų natūralių buveinių ir laukinės faunos ir 
floros apsaugos svarbą.



“Kiekvienas miško plotelis savo šeimininkui gali duoti ne tik lentų, malkų 
ir stulpų, bet dar ir išsilavinimą. Šis išminties lobynas visad po ranka, 
tačiau ne visi tai žino“



Miškas

• Tai svarbiausia ekosistema Lietuvoje, todėl nuo jų būklės priklauso 
tiek žmogaus, tiek ir gamtos vertybių gerovė. 



Skirtingai nuo vis dar nykstančių atogrąžų miškų, Europos Sąjungoje 
miškų plotas nekinta nuo 1990 m. 



Kodėl reikalinga atsakinga miškininkystė?



Miškai ir biologinė įvairovė

• Miškai yra labai svarbi Lietuvos kraštovaizdžio dalis.

• Miškai mūsų šalyje ir pasaulyje atlieka daug svarbių funkcijų.



Svarbiausios jų:

• Gamina deguonį, sulaiko atmosferos teršalus;

• Sumažina šiltnamio efekto poveikį;

• Sumažina gruntinių ir paviršinių vandenų taršą, reguliuoja vandens 
lygį;

• Stabdo vėjo ir vandens keliamų dirvų eroziją;

• Palaiko biologinę įvairovę;

• Miškų ūkis yra svarbi ūkio šaka;



Kokia yra biologinės įvairovės svarba?



Ar žinote miško svarbą biologinei įvairovei?









Negyva mediena – terminas, kuriuo mokslininkai vadina žuvusius medžius: sausuolius, 
stuobrius,virtuolius ir jų liekanas.







Kokias funkcijas miškuose atlieka seni medžiai, 
stuobriai ir virtuoliai



Yra gyvenamoji vieta. Uoksuose ir drevėse dažniausiai peri geniniai 
paukščiai, pelėdos, šikšnosparniai. Didžiulius senus medžius lizdams 
naudoja kai kurie plėšrieji paukščiai, po išvartomis ar po žuvusių medžių 
šaknimis vaikus veda vilkai ir lūšys.



Yra maisto šaltinis. Mediena tiesiogiai maitinasi vabzdžiai ir grybai. Jie 
labai išrankūs ir specializuoti, minta tik tam tikros medžių rūšies 
mediena. Pavyzdžiui, Lietuvoje jau išnykęs elniavabalis minta ąžuolo 
mediena, o jo giminaitis šiaurinis elniavabalis – išskirtinai eglės ruduoju 
puviniu. Galimi net labai specifiniai variantai: niūriaspalvis auksavabalis
minta tik gyvų, drevėtų ąžuolų viduje esančia pūvančia mediena, tačiau 
tik tokių medžių, kurių kamienus įšildo saulė. Šios trys rūšys įrašytos į 
Lietuvos ir kitų šalių raudonąsias knygas.



Stabdo klimato kaitą ir grąžina maisto medžiagas atgal į dirvą. Medžiai 
naudodami anglies dvideginį „užrakina“ jį savo kamiene. Miškai –
didžiausią anglies dvideginio masę surišanti ekosistema pasaulyje. Žuvę 
medžiai gali būti skaidomi šimtmečius, o anglies dvideginis bus 
išlaisvintas labai palaipsniui. Pūdami kamienai grąžina maisto 
medžiagas atgal į mišką, kur jas panaudoja kiti medžiai.



Daugiau informacijos:

www.paslaugosgamtai.lt
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