
Žemės diena 

Pasaulinei Žemės dienai paminėti Anykščių regioninio parko lankytojų centre rinkosi mokinių komandos ir 
mokytojai iš A. Vienuolio progimnazijos, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijų, A. 
Baranausko, Debeikių, Traupio pagrindinių mokyklų, Viešintų ir Kavarsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcių centrų. Anykščių regioninio parko direkcija kartu su Anykščių rajono savivaldybe 
suorganizavo 6-8 klasių moksleivių protų mūšį, kuriame ir dalyvavo 8 Anykščių rajono mokyklų komandos iš 
40 sumaniausių moksleivių. Šių metų protų mūšio tema – medžiai. 

 

Visus susirinkusius pasveikino Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka ir Anykščių raj. meras 
Kęstutis Tubis. Susikaupę moksleiviais laukė savo žinių patikrinimo protų mūšyje. Klausimus ir praktines 
užduotis moksleiviams sugalvojo ne tik Anykščių regioninio parko direkcijos specialistai, bet ir renginio 
svečiai: Anykščių raj. savivaldybės vyr. specialistė ekologė Inga Žukauskienė, švietimo skyriaus vyr. 
specialistė Zita Vilkončienė, Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinderis, privačių miškų tarnybos vyr. 
specialistas Justinas Kuprys bei miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ miškininkas Vaidas Žukauskas, 
buvo ir muzikinis klausimas ir praktinės užduotys! Kiekviena moksleivių komanda turėjo paruošti namų 
darbus: pagaminti po inkilą pelėdoms ir jį pristatyti. Gaminti inkilus pelėdoms pasirinkome todėl, kad 
žmonės labai mažai gamina tokių didelių inkilų. Todėl šiems sparnuočiams yra didelis jų trūkumas, žinant, 
kad Lietuvoje mažėja senų medžių su uoksais ir didelėmis drevėmis. Mokiniai pasirodė labai išradingai! O 
renginio metu su miškininkais jau spėjo sutarti kur galės juos iškelti, kad pelėdos tikrai apsigyventų. 
Skambėjo dainos išmoktos namuose ir „skirtos medžiams“, nes dainoje būtinai tūrėjo būti paminėtas kokio 
nors medžio pavadinimas: „Ieva“, „klevelis“, „ąžuolėlis“.... 

 



   Stengtis tikrai buvo dėl ko, nes nugalėtojų laukė daug prizų, kuriuos dovanojo Anykščių regioninio parko 
direkcija, ir Anykščių raj. savivaldybė bei Anykščių miškų urėdija! Anykščių raj. savivaldybė visas moksleivių 
komandas ir laimėtojus apdovanojo Padėkos raštais ir knygomis apie gamtą. Protų mūšio nugalėtojais ir I - 
os vietos laimėtojais tapusi A. Vienuolio progimnazijos komanda, apdovanota Anykščių regioninio parko 
direkcijos įsteigtu jau tradiciniu prizu – kelione į jos pasirinktą Aukštaitijos regiono saugomą teritoriją 
(nacionalinį ar regioninį parką)! II – os vietos nugalėtojai A. Baranausko pagrindinės mokyklos moksleiviai – 
apdovanoti Anykščių miškų urėdijos prizu „Ekskursija į Pavarių medelyną“! III – oji vieta atiteko Svėdasų J. 
Tumo Vaižganto komandai, o daugiausia papildomų balų pelnė Kavarsko pagrindinė mokykla – 
daugiafunkcis centras. 

 

   Įveikus Protų mūšio užduotis, lauke moksleivių laukė kvepianti žolelių arbata. Čia vyko „fotosesijos“ ir 
diskusijos apie įdomiausią ir sunkiausią Protmūšio klausimą: vieningai buvo nuspręsta, kad miškininko 
Vaido Žukausko užduotis atspėti atvežtą augalą – „Paprastajį amalą“, tikrai buvo sudėtinga ir daugeliui 
neįveikiama užduotis. Gal dėl to, kad mūsų krašte šis dažniausiais ant lapuočių medžių parazituojantis 
augalas tikrai nėra dažnas, Lietuvoje labiau paplitęs Pietų ir Pietryčių šalies dalyje. Na, o Anykščių miškų 
urėdo Sigito Kinderio sugalvotas klausimas į kurį teisingas atsakymas buvo: „pasaka Eglių žalčių karalienė“ – 
visiems patiko labiausiai! 

 

   Žemės mėnuo dar tęsiasi nuo kovo 20 d. iki balandžio 20 d. Nebūkime abejingi visi, padarykime nors po 
vieną gerą darbą Žemei: iškelkime inkilą, pasodinkime medį, susitvarkykime savo aplinką, sudrausminkime 
Žemės niokotojus. 

 Anykščių regioninio parko direkcijos vyr. specialistė Rasa Gražienė   (nuotraukos: vyr. specialisto Rolando 
Lančicko) 


