
 

  

LIFE INTEGRUOTAS PROJEKTAS  
NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE  

LIFE16 IPE/LT/016 

 

Seminaras: Žmogaus ir miško santykis, naudojimas ir apsauga 

 

Data: 2023 m. kovo 21 d.  

Renginio vieta: Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras, Miškininkų g. 61, Marcinkonys 

 
PROGRAMA 

9.30 – 10.00 Registracija, kava. 

10.00 – 10.30 Žmogaus ir miško santykis Šilų Dzūkijoje, Dalia Blažulionytė, Dzūkijos nacionalinio 

parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. 

10.30 – 11.00 Miškų biologinės įvairovės apsaugos aktualijos, prof. Gediminas Brazaitis, Vytauto 

Didžiojo universitetas.  

11.00 – 12.30  Thinking like an Anthropologists for Foresters and National Parks ecologists*, prof. 

Eunice Blavascunas, Whitman College, JAV.  

12.30 – 13.30  Išvyka ieškant žmogaus ir miško santykio apraiškų, Dalia Blažulionytė, Dzūkijos 

nacionalinio parko ir Čepkelių valstybini gamtinio rezervato direkcija. 

13.30 – 14.30 Pietūs. 

14.30 – 15.00 Diskusija, dalyvių klausimai. 

 

 

*pranešimas bus anglų kalba, be vertimo. Pranešimo metu skaidrės bus rodomos lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

 

 
Renginio metu NATURALIT projekto įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais bus fotografuojama ir filmuojama. Renginio dalyvis 

atvykdamas į renginį patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog: 

- Renginio metu bus fotografuojamas/ filmuojamas. 

- NATURALIT projekto komanda renginio metu padarytas nuotraukas bei vaizdo įrašus gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti projekto 

įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais: padarytos nuotraukos bei įrašai gali būti publikuojami Agentūros ir projekto socialinės žiniasklaidos 

paskyrose, projekto partnerių interneto svetainėse, projekto ataskaitose ir techninėje su projekto veikla susijusioje dokumentacijoje, taip pat iliustruoti 

spausdintą medžiagą (lankstinukus, skrajutes, informacinius bukletus ar knygas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, informuodami Agentūrą – el. paštu 

apva@apva.lt. Mes savo ruožtu įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi laikantis teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų 

saugojimo terminus, reikalavimų. 

 

 

 

 

mailto:apva@apva.lt


 

 

Trumpai apie profesorę Eunice Blavascunas 

Eunice yra lietuviškas šaknis turinti mokslininkė 

antropologė, dirbusi JAV Nacionalinių parkų 

tarnyboje ir Miškų tarnyboje. Ji 20 metų vykdė 

tyrimus, susijusius su Belovežo girios (Lenkijos 

dalies) apsaugos konfliktu tarp miškininkų, 

nacionalinio parko darbuotojų, gamtosaugos 

aktyvistų, biologų ir vietinių bendruomenių ir nori 

pasidalinti savo įžvalgomis kaip galima rasti bendrą 

sutarimą šio konflikto plotmėje. 

 


