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Pilnėjančio mėnulio šviesa nedrąsiai skverbiasi pro tamsos 

skraistę, apgobusią manuosius namus. Taip, miškas naktį gyvena 

kitokį gyvenimą. Žvaigždės, nakties klajūnės, rodo kelią čia 

atklydusiam, o šiltas vėjūkštis švelniai sūpuoja miegančią vasarą. 

Ji, trumpai paviešėjusi čia, jau ruošiasi laiko kelionėn, 

susirinkdama visas  spalvas ir šėliones. Tada, šiltą liepos vakarą,  

paklydusi miške supratau, kad  žmogus - tai tik mažas  daigelis 

aukštų medžių girioje, dar nepajėgiantis suvokti amžių galybės, dar 

neįstengiantis įspėti visatos paslapčių. Žvelgdamas į medį ar žolę, 

paukštį ar vabalą jis tegali nurodyti jo pavadinimą, galbūt net 

lotynišką,  pasakyti gyvio apibrėžimą, užrašytą storoje knygoje,  

bet koks jis naiviai primityvus kalbėdamas apie gyvybės būtį. 

Skubantis žmogus nepajėgia išgirsti krištolinio rasos skambesio 

ryto voratinkly, nemoka pažvelgti į prabundančios saulės akis ar 

surinkti spindinčio sniego karoliukus. Nuobodžiaujantis žmogus 

nemato, kaip iš ežero tyliai išbrenda lietus ir kvepiantys obelų 

žiedai šoka baltąjį šokį,  nesistengia užpūsti blyškiai degančios 

kaštonų žvakės ar parašyti laišką  klajojančiai pelkių žaltvykslei. 

Abejingas žmogus negali žvaigždžių liepsna sušildyti draugo rankų 

ar užgesusios dienos šviesa pagydyti nakties aklumą. Deja, žmogus 

pats būdamas gamtos dalimi nepažįsta gamtos, nepažįsta savęs... 
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Ar mes galime žinoti, kas atsitiks rytoj? Ne. Galime tik spėlioti. Žmonės 

gamtą laiko savo namais, kuriuose gyvena žmogaus siela. Gamtos valdovė – 

jūra. Net pavargę nuo pilkos kasdienybės, galime pasigėrėti tobula jūros 

spalvų, formų, garsų  ir net kvapų harmonija. Deja, dėl žmogaus neigiamos 

veiklos pasaulyje sparčiai teršiamas vanduo, kenčia vandens augalai bei 

gyvūnai. Vienas iš daugelio taršos komponentų yra į jūrą patekusios 

žvejybinės pramonės atliekos, kurios teršia aplinką ne tik todėl, kad daugybę 

metų nesuyra, bet ir dėl to, kad tai yra mirtini spąstai jūros gyvūnams. 

Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje, ji didžiausia 

pasaulyje jūrų zona, kurioje hipoksija    (deguonies badas) ir anoksija 

(deguonies stoka organuose ) yra sukelta žmogaus veikos.  Ar dėl to iš tiesų 

patenkinta žmogaus siela? 

 
Rusnė Rupšytė 

 

 

 

 

 

 

 

Mes – žmonės – manome, kad pasaulis priklauso tik mums, bet 

taip nėra. Mes – žmonės- išsikeliame save kaip šios planetos 

valdovus, užmiršdami, kad esame tik gamtos dalis. Esame įpratę 

pastebėti tik save ir nesidairyti aplink, negalvoti, kaip jaučiasi 

kiti. Dažniausiai visur ieškome naudos tik  sau, todėl pjauname, 

kertame, pilame, naikiname, teršiame, užgrobiame, žudome taip 

parodydami savosios rasės išskirtinumą ir galingumą. Mes visi 

sėdime ant tos džiūstančio medžio šakos, net negalvodami apie 

problemas, kurios laukia mus jau  netolimoje ateityje. 

Žiūrėdami  tik naudos sau,  per savo gobšumą, savanaudiškumą 

ne tik pražudysime Žemę, bet nukirsime savąją šaką. 

 
Gustė Onaitytė  



 

Jeigu žemė būtų žmogus... Ar jis iškęstų nuolatines sausras, neprognozuojamus potvynius, kurie kartais nušluoja net 

miestus ir paskandina visą gyvenimą po vandeniu, uraganinius vėjus, kurie negailestingai šluoja viską, kas pasitaiko 

jų kelyje? Nuolatinis ledynų tirpimas ir globalinis atšilimas – tai dar vienas išbandymas tau, žmogau. Ar tu išlaikytum 

kalnus šiukšlių ant savo pečių, kurių kasmet prikaupi tonomis ir užverti jomis gražiausius gamtos kampelius? Manau, 

kad ne... Tačiau žemė iškenčia viską. Mes didžiuojamės, kad gandras – nacionalinis Lietuvos paukštis, tačiau ar 

neateis toks laikas, kai išskridę į šiltuosius kraštus vieną pavasarį jie nesugrįš 

 
Vilius Valavičius  

 

 

 

 

Žiūriu į baltąsias šių kalnų kepures ir grožiuosi jų įspūdingumu. Tiek 

milijonų metų jie stovi čia  savo snieguotomis viršūnėmis, kerėdami 

atšiauria ramybe ir grožiu. Ar ilgai žmonija galės džiaugtis šiuo 

reginiu? Ką mes galime padaryti, kad mūsų vaikai, anūkai ir 

proanūkiai galėtų sakyti: ,,Kokia graži mūsų Žemė”? Ir atsakau - 

mylėti ją tokią, kokia ji yra. 
 Matas Sipavičius  



Žmonija kiekvieną dieną netenka apie 24 000 įvairiausių 

paukščių. Viena iš pagrindinių priežasčių - cheminė tarša. 

Paukščiai sulesa žemdirbių laukuose barstomos trąšas,  

geria vandenį iš užterštų vandens telkinių. 1989 metais 

Aliaskos krantuose išsiliejus naftai, žuvo net ketvirtis 

milijono paukščių. Tačiau šis skaičius nublanksta 

palyginus su žūstančių paukščių skaičiumi kasmet, kai jie 

susiduria su vienu iš 84 000 JAV ryšio perdavimo bokštų. 

Taigi, žmogus užmiršo, kad ši planeta ne vien tik jo 

namai.   

Ugnė Šidlauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano manymu, žemės struktūra labai panaši į žmogaus 

(perkeltine prasme). Žemė, kaip  žmogus, reiškia savo 

emocijas tik kiek kitais būdais. Žmogus išlieja pyktį 

rėkdamas, daužydamas daiktus, žemė elgiasi panašiai, 

kelia žemės drebėjimus, viesulus, audras. Žmogus – 

sudėtingas kūrinys, pilnas paslapčių, raizgalynių, žemė 

taip pat pilna vingių, kalnų, ledynų. Jei kas manęs 

paklaustų, koks žmogus būtų žemė, atsakyčiau, tai 

žmogus, kuris neatranda ramybės. 
Tauras Mickus 

  



 

Fotografai dažnai mėgsta fotografuoti  

gamtą: gyvūnus, augalus, upes, kalnus, 

ežerus, piliakalnius, debesis, jūras, 

akmenis. Dėl tokių ypatingų nuotraukų jie 

įveikia įvairias kliūtis, nes suvokia, kad 

ateityje gali nebelikti tokio grožio. Dėl 

tokio vienintelio kadro turėtų stengtis 

kiekvienas Žemės gyventojas. Visi 

pasidžiaukime, kad turime tokį grožį ir 

prisiminkime, kad Žemę reikia saugoti 

labiau už viską. 
 

Upyna  Bloškytė 

 

 

 

 

 

 

Upės mūsų planetoje yra tarsi žmogaus kūnas - kraujas, 

plaučiai ir t.t. Upės teka iš kalnų per miškus ir galiausiai 

įteka į jūrą, o mūsų kraujas teka per organus ir nešioja 

deguonį. Įsivaizduokite, jei nešiotų ne deguonį, o anglies 

dioksidą, nešiotų tai, ką mes iškvepiame ir kuo kvėpuoti 

negalime. Mes uždustume. Taip pat yra su mūsų planetos 

upėmis. Jos yra labai užterštos. Vietoj to, kad tekėtų 

skaidrus vanduo, teka rudas, pilnas šiukšlių ir kitų atliekų 

vanduo. Žuvys, kurios gyvena ten, taip pat dūsta nuo tokio 

nešvaraus vandens. Kai pasaulyje bus deguonies trūkumas 

ir mes patys pradėsime dusti, tai gal darysime išvadas ir 

susimąstysime apie mūsų upes, kurios yra pilnos 

neyrančių šiukšlių. 
 

Emilijus Pocius  



Žvelgiu pro mažą, lietaus lašiukų aplietą 

lėktuvo langą. Žemė atrodo tokia maža ir trapi, 

atrodo, kad ranka ją galėčiau paimti ir 

suspausti. Skrisdama apačioje palieku visas 

blogas mintis. Pakilusi  virš debesų galvoju, 

kad žemės ateityje gali nebelikti. Tam, kad 

žemė išliktų, turime puoselėti kiekvienas savo 

aplinką ir visi būti vieningi. 
Adrija Iljinaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai tarsi kelias į  nežinią, į XXII amžių. Manau, 

šiuo metu labai aktualios gamtos užterštumo 

problemos ateityje dar labiau paaštrės. Savaime 

suprantama, kad visi norime kvėpuoti 

neužterštu oru, bet didžiausiose pasaulio šalyse 

ši problema taps dar didesnė, nuo jos dar labiau 

kentės ne tik žmonės, bet ir nekalti gyvūnai ir 

augalai. Nuo didžiulių gamyklų oro užterštumo 

sukelto smogo Žemės gyventojai ims sirgti 

baisiomis ligomis ir ši planeta pamažu ims 

merdėti. Gerai pagalvojus, Žemė yra 

vieninteliai mūsų namai, prieglobstis, ji suteikia 

mums tiek daug, o mes jai atiduodame tiek 

mažai. Branginkime tai, ką turime dabar, kol 

dar turime ką branginti, kad netektų ieškoti 

prieglobsčio atokiausiose pasaulio vietose. 
Gabrielė Puklytė



 

 

 

 

  

Miškas – tai vieta, kurioje pasiklystame savyje, tarp savų neramių 

minčių ir svajų. Prasmingi pasivaikščiojimai, kurie nuklaidina mintis, 

leidžia pabėgti nuo skaudžios realybės ir  pailsėti bei pasvajoti... Deja, 

šią idilišką ramybę sugriovė Lietuvoje prasidėjęs masinis miškų 

kirtimas. Dabar  Lietuvoje miškai sudaro tik 35 procentus mūsų žemės 

ploto. Atrodo daug, bet gaila, tai nėra daug. Mūsų kaimynė Estija gali 

pasidžiaugti, kad miškai užima 49 procentus, o Latvijoje net 52 

procentus. Jei nebus sustabdytas masiškas miškų kirtimas Lietuvoje, 

neliks  Labanoro girios, Varėnos žaliųjų pušynų, net Radviliškio 

miesto parke raudonais taškais sužymėti gražuoliai ąžuolai jau laukia 

savosios tragiškos lemties.  Jums iš tikrųjų negaila medžių? Jūs 

skaičiuojate tik pinigus? Taip Lietuva ne tik praranda didžiausią savo 

turtą – natūralią gamtą, taip  kertame ramybės ir savosios laisvės vietas, 

kuriose būname savimi, atitrūkstame nuo visų problemų ir jaučiamės 

lyg namie. 
Gustė Onaitytė 

Nuolatos mus pasiekia širdį veriantys 

vaizdai iš įvairių pasaulio kampelių. 

Matome, kaip negailestingai stichijų yra 

niokojami mūsų vieninteliai namai- 

Žemė. Šiuo metu gražuolėje Venecijoje 

- didelis potvynis, kuris jau padarė 

begalinių nuostolių, nukentėjo ne tik 

miesto infrastruktūra, tačiau ir turistiniai 

objektai. Susiklosčius tokiai kritinei 

situacijai, norėtųsi žmonių 

supratingumo ir vieningumo. Dar 

galime ir privalome žengti labai svarbų 

žingsnį dėl mūsų pačių gerovės ir dėl 

užtikrintumo, kuris mums leis žinoti, 

kad esame saugūs. 
Urtė Beržinskaitė 

https://www.lrt.lt/tema/potvynis


Kalnai alsuoja nerimu. Pilkos jų viršūnės, kadaise akinusios baltumu, stūkso virš žmonijos tarsi didelės nelaimės 

pilkas pranašas, sugėręs į save pasaulio nerimą dėl ateities. Žemė verkia.  

Žmogus galingas, jis turi galią valdyti mašinas, prietaisus, kompiuterius. Jis kuria įspūdingiausius dalykus, pakyla 

iki Marso ir gali išgirsti juodųjų skylių paslaptingąją tylą. Žmogus save vadina kūrėju. Sudievina save. Bet žmogus 

nesupranta, kad jis ne kuria, o naikina. Naikinanti žmogaus galia niokoja ne tik gamtą, bet ir patį žmogų. Jis gali 

iškirsti visus miškus, išsausinti visus vandens telkinius, nuversti bet kurį kalną, paversti kiekvieną žaliausią pievą į 

bespalvę, nuvytusią dykynę, ištirpdyti visus ledynus. Deja, jis neturi galios viso to grąžinti atgal... 

p.s. nuotraukoje sparčiai tirpstantis Pasterzė ledynas Austrijoje - net po 5 - 10 metrų kasmet, mokslininkų prognozės 

liūdnos - po 100 metų Austrijoje nebeliks nei snieguotų viršūnių, nei ledynų. 
 Miglė Zoltnerytė 

 

 

Nuo senų senovės miškas mums teikia visapusišką naudą. Miškai yra tapę namais milijonams įvairių rūšių augalų, 

gyvūnų ir vabzdžių. Miškų naikinimas – tai viena iš opiausių planetos problemų. Didėjant žmonių populiacijai 

pasaulyje, atsirado ir didesnis poreikis kirsti miškus. Ir priežastys įvairios: žemės ūkio plėtra, medienos gavyba, kelių 

tiesimas, gyvenviečių kūrimas. Brazilijos Amazonės atogrąžų miškų kirtimo mastai per dvylika mėnesių išaugo 

beveik 30 proc. Mes, žmonės, pamirštame, jog miškai  - tai mūsų planetos plaučiai, kurie absorbuoja anglies dioksidą 

ir grynina orą.  Kertant miškus skatinamas   ,,šiltnamio efektas “, taip pat naikinama biologinė įvairovė, augalai, 

gyvūnai netenka savo namų, o  išnykus šiems gyventojams, dirvožemis nebetręšiamas. Anksčiau gamta baugino 

žmogų, dabar žmogus baugina gamtą. Mylėk mišką  ir jis tau padėkos! 
 Rusnė Rupšytė 

  



Labai svarbu saugoti gamtą, nes gamta yra visų namai. Kai  ūkininkai per daug tręšia laukus, į vandens telkinius su 

lietaus gruntiniu vandeniu subėgusios trąšos labai skatina dumblių dauginimąsi, dėl to karštomis vasaros dienomis 

dūsta žuvys. Taip pat vandenį labai teršia į jį metamos buitinės atliekos. Irdamos atliekos skyla į mažas daleles, 

kurias gali praryti žuvys arba jos gali susipainioti, susižeisti. Aš už švarią gamtą!                
  Matas Steponavičius 

 

 


