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katedra

Plačiausi pasaulio visuomenės sluoksniai renkasi ne pražūtingo vartojimo, o atsinaujinimo ir išmintingos 
pusiausvyros kelią. Siekiama, kad Rio deklaracija, Darbotvarkė 21 veiksmų programa, Nacionalinė darnaus 
vystymosi programa taptų kiekvieno žmogaus darbotvarke. Vieni svarbiausių uždavinių, skatinant kiekvieno 
visuomenės nario aktyvumą ir savarankiškumą pažįstant aplinką ir formuojant aplinkai palankų gyvenimo 
būdą, yra darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimas, pasaulio 
valstybių aplinkos apsaugos patirties sklaida visuomenėje ir darnaus vystymosi principais grindžiamos 
veiklos iniciatyvų plėtra. Piliečių darnaus vystymosi iniciatyvas gali efektyviai palaikyti ir ugdyti 
nevyriausybinės (NVO) organizacijos, kurių gausa ir aktyvumas yra visuomenės brandos požymis.
Lietuvos retųjų augalų pažinimo ir apsaugos klubo “Medumėlė” ištakos – 1970 – 1985 
metais Vilniaus pedagoginiame universitete (šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas) 
aktyviai ir kūrybingai dirbęs studentų retųjų augalų apsaugos būrelis. Bendram darbui 
studentus sutelkė ir “uždegė” tuo metu VPU Botanikos katedroje dirbusi profesorė Elena 
Šapokienė. Ilgainiui šios sekcijos nariai pasklido po Lietuvą, pradėjo dirbti mokyklose, 
mokslo ir  kitose institucijose. Savo darbovietėse jie rado bendraminčių ir subūrė aplinka ir 
jos ateitimi besidominčius žmones. Bendradarbiavimas tarp buvusių retųjų augalų apsaugos 
būrelio narių nenutrūko, o net atvirkščiai – sutvirtėjo ir peraugo į pastovią ir įvairiapusę 
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veiklą, kuria siekiama plačiau ir giliau pažinti ir puoselėti aplinką, gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Jų 
iniciatyva ir buvo įkurtas Lietuvos retųjų augalų pažinimo ir apsaugos klubas “Medumėlė”, šiuo metu 
vienijantis per 50 tikrųjų ir apie 20 jaunųjų klubo narių bei šimtus žmonių, kurie pritaria klubo veiklai ir ją 
remia. Klube vieningai dirba pedagogai, mokslininkai, saugomų teritorijų tyrėjai, įvairių specialybių gamtos 
mylėtojai, moksleiviai ir studentai. 1987 metais organizuota pirmoji aplinkotyros ekspedicija-konferencija 
Kėdainių rajone. Nuo tada ekspedicijos tapo tradicinėmis ir vyksta vis kitame Lietuvos rajone. 2012 metais 
jau įvyko 26-oji ekspedicija-konferencija.

1 pav. ekspedicijos metu 2010 Utenos r. 
Aukštaitijos NP
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Pagrindiniai klubo narių veiklos tikslai: kelti Lietuvos piliečių ekologinę kultūrą, ugdyti meilę gamtai bei 
atsakomybę už jos išsaugojimą, formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą. 
Klubas, siekdamas šių tikslų, kelia sau  svarbiausius uždavinius:

 organizuoti ir skatinti klubo narių bei šalies piliečių (moksleivių,
pedagogų, studentų, kitų visuomenės narių) mokslinę, gamtosauginę veiklą, gilinti jų žinias apie aplinką, 
tobulinti gamtamokslines kompetencijas;

 stebėti retuosius augalus, dalyvauti jų paplitimo tyrimuose, informuoti
visuomenę apie retųjų augalų apsaugos problemas;

 populiarinti aplinkosauginę veiklą, ieškoti naujų darbo formų, efektyviai bendradarbiauti su 
įvairiomis NVO ir valstybinėmis institucijomis, prisidėti prie darnaus vystymosi siekių 
įgyvendinimo.

2 pav. Įklimpo. Pelkėje prie Burgio ež.
Žemaitijos NP. 2012 m.
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3 pav. Retas ir saugomas orchidinių augalas širdinė dviguonė Listera 
cordata aptiktas Žemaitijos NP

Aktyviausi klubo nariai yra suradę ne vieną Lietuvoje saugomų 
augalų rūšį, inicijavę šių augalų augaviečių apsaugą. Melitis 
melissophyllum L., kurios vardu pavadintas klubas, yra viena 
didžiausių Lietuvoje retenybių, po ilgos metų pertraukos klubo 
nario A. Balsevičiaus aptikta Marijampolės rajone. Aldrovanda 
vesiculosa, Ophrys insectifera, Asplenium, Botrychium, Carex ir 
daugelio kitų genčių retos rūšys aptiktos ir ištirtos klubo narių S. 
Obelevičiaus, V. Stukonio ir kitų. 
Klubo veikla yra įvairiapusė, jo nariai aktyviai dalyvauja 
mokslinėje, pedagoginėje ir švietėjiškoje veikloje. Jų iniciatyva 
projektuojami takai gamtoje, organizuojami seminarai, 
konferencijos, talkos, parodos, kuriamos augalų kolekcijos, 
vykdomi aplinkos tyrimai ir projektai aplinkos kokybei gerinti. 
Ypač didelis dėmesys skiriamas pelkių floros tyrimams. Tyrimų 
duomenys, darbo patirtis apibendrinami populiariuose 
leidiniuose, metodiniuose ir moksliniuose straipsniuose. Veiklos 
krypčių daug, jos apima gamtą ir socialinę aplinką. 
Organizuojant klubo veiklą akcentuojama nuostata, kad 

126                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



mokymas apie aplinką bus efektyvus tik tuomet, kai jis aprėps fizinės/biologinės bei socialinės/ekonominės 
aplinkos dinamiką, etnokultūrą ir žmogaus tobulėjimą. Džiugu, kad  “Medumėlėje” aktyviai darbuojasi ir 
gražus būrys moksleivių, taigi klubas turi plačias veiklos perspektyvas ateičiai. Kviečiama dalyvauti. 
Ekspedicijos vyksta kasmet paskutiniame birželio mėnesio savaitgalyje.

4 pav. 2009 m. ekspedicija 
lankyta Raseinių r., kur 
žavėjo ypatinga Dubysos 
slėnio flora ir fauna
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Environmental research of the NGO „Medumėlė“

Summary

The origin of the NGO „Medumėlė“ was a group of students of the former Pedagogical Institute in Vilnius 
under leadership of Elena Šapokienė, professor of botany. At first the group was called club for the 
knowledge and protection of rare plants. The name „Medumėlė“ was given only, when club member A. 
Balsevičius found Melitis melissophyllum as a new to Lithuania plant species and this plant was called with 
the Lithuanian name „Medumėlė“. 
The main scope of the NGO is to deepen and disseminate the knowledge on plants and ecology, support and 
initiate activities to protect environment. The annual meeting in the end of June is hold every year in a 
different district of Lithuania and dedicated to field research in that area. 
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