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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8020 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Rekreacinė miškininkystė 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Forest Recreation 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 4 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Miško rekreacinės aplinkos ir jos rekreacinio naudojimo tyrimo, planavimo, darnaus tvarkymo bei 

apsaugos klausimai svarbūs šalies aplinkos strateginių siekinių įgyvendinimui. Kursas skirtas suteikti 

rekreacinės miškininkystės pagrindus fokusuojant studijas į antropogeninių tyrimų metodologijos 

ypatumus rekreacijos gamtoje klausimais, rekreacijos plėtros gamtoje sąlygas, gyventojų ir 

atvykstančių turistų rekreacinės reikmės bei veiklą miškuose; rekreacinių apkrovų nustatymą ir 

prognozavimą, medynų atsparumo rekreacinei apkrovai užtikrinimą ir kt.  
 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

To efficiently implement the national environmental strategy, it is important to gain knowledge on 

recent advance in recreational science, especially in forests being the most suitable environment for 

resilience and recreation. The course is aimed to provide the basis of forest recreation focusing on 

anthropological research methods in recreation in nature, recreational development conditions, 

regulation of recreational pressure and etc. 
 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Rekreacija – viena iš pagrindinių miško teikimų ekosistemų paslaugų. Formuojant ateities miško 

ekosistemų paslaugų tinklą būtinos rekreacinės, miestų miškininkystės žinios.   

Dalyko tikslai  

Pagilinti ir išplėsti magistro studijų žinias bei gebėjimus miško rekreacinės aplinkos ir jos 

rekreacinio naudojimo tyrimo, planavimo, darnaus tvarkymo bei apsaugos klausimais. 

 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Rekreacijos gamtoje terminologija, reikšmė, raida, rekreacijos miške patirtis ir samprata 

daugiatikslio miško naudojimo kontekste. 

2.      Antropogeninių tyrimų metodologijos ypatumai rekreacijos gamtoje klausimais; bendroji 

metodinė rekreacinių gamtos išteklių ir jų naudojimo tyrimų sistema. 

3. Rekreacijos plėtros gamtoje sąlygos (teisinės, kultūrinės, socialinės-ekonominės ir kt.). 

4. Gyventojų ir atvykstančių turistų rekreacinės reikmės bei veikla miškuose; rekreacinių 

apkrovų nustatymas ir prognozavimas. 

5. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistemos samprata. 

6. Rekreacinių išteklių gamtoje (miškų, vandenų, reljefo, gamtos ir kultūros vertybių, 

komunikavimo priemonių ir kt.) vertinimas (metodikos, skalės ir kt.).  

7. Poilsiautojų ir turistų įtaka miško ekosistemoms. 

8. Miško erdvinės struktūros ir medžių rūšių sudėties optimizavimo bei antropoklimato 
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modeliavimo galimybės. 

9. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacinių teritorijų planavimo principai ir patirtis. 

10. Organizacinių-ūkinių priemonių sistema rekreacinės paskirties teritorijoms. 

11. Organizacinės priemonės.   

12. Miško ūkinės priemonės. 

13. Rekreacinės įrangos (infrastruktūros) priemonės. 

 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus.  

 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė (bendrasis vadovėlis aukštosioms mokykloms), Kaunas : 

Lututė, 2012. – 2 p. 

Bell, S. Design for Outdoor recreation. – New York: Taylor & trancis, 2008. – 232 p. 

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 

Dahl, B., Molnar, D. Anatomy of a park (Essentials of Recreation Area Planing and Design). – 

Long Grove Ilinois: Waveland press, INC, 2003.- 188 p. 

Russ, T. H. Site planing and design handbook. – London, 2009. – 215 p. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

 

Rekomendacijos rekreaciniams miškams tvarkyti (sudarytojas E. Riepšas). Vilnius : 2013. - p. 

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. 

 Problemy turistyki i rekreacji w lasach Polski: Krajowa konferencija naukowa. 

Warszawa:Polskie towarzystwa lesne ..., 2000. - 270 p. ISBN 83-914188-20. 

Репшас, Э. Оптимизация рекреационного лесопользования: на примере Литвы. Москва: 

Наука, 1994. - 240 с. ISBN 5-02-004396-6. 

Douglass, R.W. Forest recreation. 2 nd ed. N.Y.:Pergamon press INC. New York, 1975. - 336 p. 

Turizmas : vadovėlis (autorių kolektyvo moksl. vadovas P. Grecevičius. Kaunas, 2002. – 240 p. 

Kaimo turizmo organizavimas: mokymo priemonė. Sudarė I.Vainienė. Vilnius: Eugrimas, 

2001. - 400 p. ISBN 9986-752-99-x. 

Daujotaitė I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius : Technika, 1998. – 91 p. 

  
 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Gediniminas Brazaitis,  VDU ŽŪA dr. Gediniminas.Brazaitis@vdu.lt 

Remigijus Žalkauskas VDU ŽŪA dr. Remigijus.zalkauskas@vdu.lt 
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Aprobuota Miško biologijos ir miškininkystės instituto posėdyje: 2019 04 10, prot. Nr. 19. 

 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019 06 14, prot. Nr. 3 (94). 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 

 

 

 

 

 


