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Renginiai
Konferencijos ir seminarai

Renginiai visuomenei

Žmogaus ir gamtos sauga

Augalų žavadienis

Šiuolaikinių mokslo žinių apie
vaistinių augalų tyrimus ir racionalų
panaudojimą sklaida

Augalų žydėjimo savaitės

Apynių moksliniai tyrimai ir
apyninkystės verslo problemos bei
inovatyvūs jų sprendimai Lietuvoje

Kvapų naktis
Derliaus šventė
Mugės „Pakalnutės žiedas“
ir „Pakalnutės uoga“

Mokslas botanikos soduose –
studijoms ir verslui
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
2017 m. baigtas įgyvendinti LMT Mokslo fondo finansuojamas projektas pagal Nacionalinę mokslo
programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų
biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (MEKODINA). Projekto tikslas – nustatyti plynųjų kirtimų poveikį
biologinės įvairovės dinamikai ir uoginių, vaistinių bei retųjų augalų populiacijoms.

•

Organizuotos mokslinės konferencijos: nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Apynių moksliniai
tyrimai ir apyninkystės verslo problemos bei inovatyvūs jų sprendimai Lietuvoje“ , „Žmogaus ir gamtos
sauga 2017“, „Šiuolaikinių mokslo žinių apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą sklaida“.

•

Surengta unikalios Baltijos šalyse mokslinės ANGI apynių kolekcijos atidarymo ceremonija.

•

2017 m. buvo tęsiamas edukacijai skirtas projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.

•

Buvo organizuota per 70 atvirų renginių visuomenei. Tarp jų mokslo populiarinimo renginiai „Augalų
žavadienis“, „Augalų žydėjimo savaitės“, „Kvapų naktis“, „Derliaus šventė“, atogrąžų drugių paroda,
Ramunės Kerdokienes ir Rimanto Žiemio fotografijų parodos. Botanikos sodas taip pat dalyvavo
nacionalinio mokslo populiarinimo festivalių „Erdvėlaivis Žemė“ ir „Tyrėjų naktis“ programose, organizavo
vasaros stovyklas, edukacines programas vaikams ir suaugusiesiems.

•

VDU Botanikos sodas yra Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos (LUBSA) narys. Botanikos sodo
direktorius dr. Nerijus Jurkonis yra LUBSA pirmininkas ir atstovauja Lietuvos botanikos sodams Europos
botanikos sodų konsorciume.

•

VDU Botanikos sodas yra keturių tarptautinių organizacijų – Baltijos botanikos sodų asociacijos (BBG),
Baltijos jūros šalių botanikos sodų asociacijos (BGBSR), Europos botanikos sodų konsorciumo (EBGC)
ir Tarptautinės Botanikos sodų organizacijos (Botanical Gardens Conservation International, BGCI) –
narys.

•

2017 m. VDU BS lankėsi kolegos iš Reikjaviko (Islandija) ir Gruzijos nacionalinio botanikos sodų,
Tasmanijos arboretumo bei Sangerhauzeno rozariumo (Vokietija), Suomijos rododendrų draugijos nariai.

•

Lietuvių kilmės mokslininkė VDU garbės daktarė prof. Birutė Galdikas aplankė jos garbei VDU Botanikos
sode pasodintą ąžuolų giraitę.

•

2017 m. VDU Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 342 botanikos sodais, arboretumais
ir kitomis mokslo įstaigomis iš viso pasaulio. Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis dalyvavo
Ženevoje (Šveicarija) vykusiame pasauliniame botanikos sodų kongrese, o pomologijos sektoriaus
mokslininkai dr. Laima Česonienė ir habil. dr. Remigijus Daubaras – Budapešte (Vengrija) vykusioje III
tarptautinėje Rytų ir Vidurio Europos botanikos sodų konferencijoje.

•

Įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės aplinkos skyriaus finansuotas visuomenės aplinkosaugos švietimo
projektas „Edukacinis daržas – vaisių ir daržovių šalies enciklopedija“, Kauno miesto savivaldybės Kultūros
skyriaus projektas „Romantiniai vakarai Botanikos sode“, vyko tradicinė aplinkosauginio švietimo akcija
„Inkilų kėlimo diena“, „Žemės diena“, vaikų darželių projektai „Pavasaris eina gėlių takais“, „Muzika spalvų
ir vėjo“, tarpsritinis projektas „Strindbergas Lietuvos dvarams“, Kalėdinių eglučių paradas ir kt.
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