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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.
Ramunė Vanagaitė, P16

Aplinkos apsaugos pamoka, skirta Žemės dienai

Pasaulinė Žemės diena – kovo 20-oji!
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena,
astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai.
Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio
kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Johnas McConnellis kreipėsi į mūsų tautą, ragindamas taip pat tapti
Žemės globėjais, o pavasario lygiadienį, kuris skirtingose planetos vietose yra kovo 20 – 21 d., minėti kaip
Pasaulinę Žemės dieną. Atsiliepdama į šį kreipimąsi, tuometinė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992
m. Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje.
Mokykloje apsilankė ir pamoką vedė
Anykščių regioninio parko vyr. ekologė Rasa
Gražienė.
Ji
pasveikino
mokyklos
bendruomenę su Žemės diena, papasakojo
apie regioninį parką, jo gamtos vertybes,
pristatė edukacines veiklas ir pakvietė jose
dalyvauti.
Specialistė supažindino su regioninio parko struktūra, o savo
pasakojimą
iliustravo
skaidrėmis.
Sužinojome, kad regioninio parko
bendras plotas – 15 459 ha. Gamtos ir
kultūros vertybėms išsaugoti išskirti: 1
gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 4
geomorfologiniai, 3 botaniniai, 1
telmologinis, 4 hidrografiniai ir 1
urbanistinis draustinis.
Anykščių regioninio parko flora
yra labai gausi ir įvairi. Parke
užregistruota per 30 įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą augalų
rūšių. Ekologė papasakojo, jog dedama daug pastangų, kad tokie
augalai būtų išsaugoti. Vienas iš jų – mums pažįstama šilagėlė.
Įdomu buvo aptarti Lietuvos biologinę įvairovę. Tai:
grybai, kerpės, augalai, žinduoliai, paukščiai, ropliai, varliagyviai,
žuvys, vabzdžiai, vorai, moliuskai.
Geriausia pamatyti parką supantį kraštovaizdį iš apžvalgos
bokšto, Bijeikių k. prie kelio Burbiškis – Mačionys. Bokštas stovi
ant kalvos, esančios 163 metrai virš jūros lygio, ir yra 15 metrų
aukščio. Daugelis iš mūsų esame ten apsilankę.

Anykščių regioninio parko lankytojų centras
(J. Biliūno g. 55)

Kitos
svarbiausios lankytinos
vietos Anykščių
regioniniame
parke:
Puntuko akmuo – antrasis pagal dydį
Lietuvos riedulys, 25 m aukščio Vetygalos
atodanga, esanti Šventosios upės šlaite,
Šeimyniškėlių piliakalnis, ant kurio,
teigiama, stovėjusi karaliaus Mindaugo
Vorutos pilis;, Liudiškių piliakalnis –
buvusi piliavietė, kuri dabar J.Biliūno
garbei vadinama „Laimės žiburiu“,
Rubikių ežeras, kuris turi net 16 salų.
Mokinius itin sudomino, kad regioninis
parkas rengia pėsčiųjų, dviračių, vandens
transporto, automobilių žygius įvairiais
parko maršrutais, organizuoja vasaros
stovyklas, įvairias pažintines ekskursijas ir
daugybę kitokių įdomių veiklų, kuriose
nuoširdžiai pakvietė dalyvauti viešnia.
R. Gražienė papasakojo, kad šiuo
metu Anykščių moksleiviai gelbėja
migruojančias varles. Mes kiekvienas taip
pat galime prisidėti gerais darbais prie
gamtos švarinimo ir jos išsaugojimo.

