
 

 
Miško biologijos ir miškininkyst ės institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMBD011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Rekreacinė miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Recreation 
Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam 
darbui 117 val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
Laboratoriniai darbai 15 Pasirengimas laboratoriniams darbams 7 
Mokomoji praktika 10 Pasirengimas mokomajai praktikai 5 
Konsultacijos 3 Pasirengimas egzaminui 85 
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Trečioji Miškotyra Pasirenkamas 
 

Studijų dalyko tikslas: Pagilinti ir išplėsti magistro studijų žinias bei gebėjimus miško 
rekreacinės aplinkos ir jos rekreacinio naudojimo tyrimo, planavimo, darnaus tvarkymo bei 
apsaugos klausimais. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai doktorantas turi būti studijavęs „Miško 

ekologijos“, „Miškotyros metodologijos“ dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir jų pritaikymas:  
Pagilina ir praplečia žinias naujausių sisteminių mokslinių tyrimų rekreacinės miškininkystės 

problemų klausimais,  geba taikyti jas plėtojant fundamentines žinias, kuriant strateginės veiklos 
dokumentus 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: 
Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas 

situacijas ir jų sprendimo idėjas ieškant originalių mokslinių ir strateginių rekreacinės miškotyros 
sprendinių. Geba planuoti ir vykdyti fundamentinės ir eksperimentinės plėtros didelės apimties 
mokslinius tyrimus, rengti projektus šiais klausimais, kurie pagilina ir išplečia miškotyros mokslo 
žinias. 

Specialieji tyrimai:  
Geba kurti originalias mokslinių tyrimų programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus 

remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis. Geba savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį 
darbą. 

Socialiniai gebėjimai: 



Geba bendrauti su kolegomis, moksline visuomene ir bendruomene, perteikiant savo veiklos 
srities naujoves ir plėtros idėjas, skatinti mokslinę ir kūrybinę pažangą. 

Asmeniniai gebėjimai: 
Geba tobulėti, numatyti mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, imasi atsakomybės už savo 

veiklos sprendimus ir ekspertines išvadas, greitai reaguoja į nuolat kintančias aplinkos sąlygas ir 
pagal tai koreguoja savo mokslinę ir kūrybinę veiklą. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Fundamentinių žinių rekreacinės miškotyros klausimais ir strateginio mąstymo tiriant naujas 
idėjas lygis. 

2. Gebėjimas organizuoti ir vykdyti  fundamentinės ir eksperimentinės plėtros antropoekologinius 
mokslinius tyrimus kintančioje aplinkoje. 

3. Gebėjimas kurti originalias mokslinių tyrimų strategijas ir jų įgyvendinimo priemonių planus 
pagal savarankiško darbo rezultatus. 

4. Bendrojo intelektinio ir kūrybinio bendravimo su moksline ir visuomenine bendruomene 
plėtojant mokslinę ir kūrybinę pažangą lygis. 

5. Gebėjimas tobulėti visą gyvenimą, atsižvelgiant į vis naujus aplinkos iššūkius pagal 
individualaus darbo rezultatus. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 val. 

1. Rekreacijos gamtoje terminologija, reikšmė, raida, rekreacijos miške patirtis ir samprata 
daugiatikslio miško naudojimo kontekste, (2/1 val.); 

2. Antropogeninių tyrimų metodologijos ypatumai rekreacijos gamtoje klausimais; bendroji 
metodinė rekreacinių gamtos išteklių ir jų naudojimo tyrimų sistema, (3/2 val.); 

3. Rekreacijos plėtros gamtoje sąlygos (teisinės, kultūrinės, socialinės-ekonominės ir kt.), (3/1 val.); 
4. Gyventojų ir atvykstančių turistų rekreacinės reikmės bei veikla miškuose; rekreacinių apkrovų 

nustatymas ir prognozavimas, (3/2 val.); 
5. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistemos samprata, (2/1 val.); 
6. Rekreacinių išteklių gamtoje (miškų, vandenų, reljefo, gamtos ir kultūros vertybių, 

komunikavimo priemonių ir kt.) vertinimas (metodikos, skalės ir kt.), (5/2 val.); 
7. Poilsiautojų ir turistų įtaka miško ekosistemoms, (5/2 val.); 
8. Miško erdvinės struktūros ir medžių rūšių sudėties optimizavimo bei antropoklimato 

modeliavimo galimybės, (3/2 val.); 
9. Kraštovaizdžio architektūros ir teritorijų planavimo principai ir patirtis, (3/1 val.); 
10. Organizacinių-ūkinių priemonių sistema rekreacinės paskirties teritorijoms, (2/1 val.); 
11. Organizacinės priemonės, (2/1 val.); 
12. Miško ūkinės priemonės, (3/2 val.); 
13. Rekreacinės įrangos (infrastruktūros) priemonės, (4/2 val.). 

Laboratoriniai darbai: 15 val. 
1. Rekreacinių išteklių ir reikmių vertinimas pagal individualias užduotis, (7/3 val.); 
2. Prioritetinių rekreacinės paskirties teritorijų išskyrimas, (3/1 val.); 
3. Rekreacinės aplinkos gerinimo ir infrastruktūros priemonių projektavimas, (5/3 val.). 

Mokomoji praktika: 
1. Rekreacinių išteklių ir rekreacijos įtakos gamtinėms ekosistemoms natūroje ekspertinis 

vertinimas, (7/3 val.); 
2. Diskusijos rekreacinėse teritorijose rekreacinės aplinkos tvarkymo ir infrastruktūros įrengimo 

bei priežiūros klausimais, (3/2 val.); 
 

Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų metu naudojama multimedia. Siūloma studentams diskutuoti ir pasisakyti 

nagrinėjamų temų suvokimo, tyrimo metodų ir technologijų taikymo klausimais. Laboratorinių 



darbų metu naudojamos šiuolaikinės informacinės priemonės, programiniai duomenų analizės ir 
projektavimo technologijų paketai. Mokomosios praktikos metu įtvirtinamos/pasitikrinamos įgytos 
žinios ir gebėjimai betarpiškai rekreacinėse teritorijose vertinant išteklius, gamtinės aplinkos 
transformacijos, organizacinių, ūkinių ir infrastruktūros priemonių efektyvumą. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,2 Iki mokomosios praktikos 
Mokomoji praktika 0,1 Iki egzamino 
Egzaminas 0,7 Iki studijų programoje numatyto termino 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė (bendrasis vadovėlis aukštosioms mokykloms), Kaunas : 
Lututė, 2012. – 2 p. 

2. Bell, S. Design for Outdoor recreation. – New York: Taylor & trancis, 2008. – 232 p. 
3. Hammitt, W.E., Cole, D.N. Wildland recreation: Ecology and mangement, Secound Editon. 

New York, etc., N.Y.: Wiley, 1998... xii. - 361 p. ISBN 0471194611 
4. Dahl, B., Molnar, D. Anatomy of a park (Essentials of Recreation Area Planing and Design). – 

Long Grove Ilinois: Waveland press, INC, 2003.- 188 p. 
5. Russ, T. H. Site planing and design handbook. – London, 2009. – 215 p. 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Rekomendacijos rekreaciniams miškams tvarkyti (sudarytojas E. Riepšas). Vilnius : 2013. - p. 
2. Chavez, D. J. Adaptive Management in Outdoor Recreation // Serving Hispanic in Southern 

California Western Journal of Applied Forestry, Vol. 17, No. 3, 2002. - 129-133 p.  
3. Problemy turistyki i rekreacji w lasach Polski: Krajowa konferencija naukowa. 

Warszawa:Polskie towarzystwa lesne ..., 2000. - 270 p. ISBN 83-914188-20. 
4. Репшас, Э. Оптимизация рекреационного лесопользования: на примере Литвы. Москва: 

Наука, 1994. - 240 с. ISBN 5-02-004396-6. 
5. Douglass, R.W. Forest recreation. 2 nd ed. N.Y.:Pergamon press INC. New York, 1975. - 336 p.  
6. Turizmas : vadovėlis (autorių kolektyvo moksl. vadovas P. Grecevičius. Kaunas, 2002. – 240 p. 
7. Kaimo turizmo organizavimas: mokymo priemonė. Sudarė I.Vainienė. Vilnius: Eugrimas, 

2001. - 400 p. ISBN 9986-752-99-x. 
8. Daujotaitė I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius : Technika, 1998. – 91 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil .dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
Aprašą parengė: prof. habil .dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: dr. Gintautas Urbaitis 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. spalio 02 d., 
protokolo Nr. 4). 
 



Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 
(28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 


