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Nuo šir džiau siai dė ko ja me vi siems, ku rie ga li už sa ky ti mo ky mo 
įstai goms, bib lio te koms, gam tos bi čiu liams “Ža li ą jį pa sau lį”. Tuo 

gau sin da mi vis nau jus gam tai drau giš kų žmo nių bū rius. 
Internetu ar pa šte  pre nu me ruokite sa vait raš tį “Ža lia sis pa sau lis”. 

Kai na 2019 metų vienam mė ne siui - 4, metams - 44 Eur. 
Sa vait raščio pa što in dek sas 0138.

S a v a i t r a ð t i s  n e p a m i r ð t a n t i e m s  a t e i t i e s

REPORTAŽAI

Dana KURMILAVIČIŪTĖ

Salų miestelis:
kaip gyvena „miniatiūrinė Lietuva?“

Atkelta iš 7 p.

Na, ir įvažiuoti į poilsio zoną 
tapo patogu – įrengta automobi-
lių stovėjimo aikštelė. Žodžiu, vis-
kas daroma tam, kad gyvenvietėje 
būtų patogu gyventi saviesiems ir 
apsistoti atvykstantiesiems.

Kampelis unikalus, tačiau...
... pastaruoju metu labai jau 

sumažėjęs. Gaila, bet čia, kaip ir 
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daugelyje Lietuvos miestelių, jau-
ni žmonės neužsibūna. Papras-
čiausiai nėra kur dirbti, vaikams 
– mokytis. Salose jau senokai ne-
belikę mokyklos, vaikų darželio, 

medicinos punkto. Tėra tik pora 
prekybos taškų, biblioteka, ribotai 
veikiantis paštas. Na, dar veikia 
pieno supirkimo punktas ir vietos 
puodžių dirbtuvėse nužiedžiamas 
vienas kitas indas... 

O juk Salos nuo seno garsėjo 
gražiomis tradicijomis. 

Čia jau daugelį metų vyksta 
Vilniaus universiteto ir asociaci-
jos „Academia Salensis“ organi-
zuojama kalbotyros mokykla, į 
kurią susirenka įvairių šalių lin-
gvistai. 

Rengiamas Salų muzikos fes-
tivalis, vasarą visus nudžiugina 
tradicinė Žuvies šventė, buvimu 

čia labai džiaugiasi dailininkai, 
organizuojantys savo plenerus. 
Tačiau orams atvėsus, apmiršta ir 
visuomeninis gyvenimas.  

Laikų, kai gyvenimas Salose 
buvo žymiai įvairesnis, kai čia iš-
tisus metus klegėjo jaunimėlis ir 
buvo kur darbuotis vyresniems, 
vargu ar besugrąžinsi, taid lieka 
tik išlaikyti ir puoselėti tai, ką iš-
saugoti dar galima.

2019-06-06 11 val. Vytauto 
Didžiojo universiteto Botanikos 
sode (Ž. E. Žilibero g. 6, Kau-
nas) duris atvers gruntą valan-
čių augalų ekspozicija. Botani-
nių edukacinių objektų įvairovę 
praplėsianti ekspozicija taps dar 
viena mokymo priemone – at-
skleis augalų galimybes mažinti 
dirvožemio taršą.

„VDU Botanikos sodas kartu 

Gruntą valantys augalai
Indrė SEKEVIČIENĖ

Kauno botanikos sodas Tokia nauja ekspozicija – VDU Botanikos sode

(medinis namelis-klasė). Kitoje 
pusėje yra botanikos studijų pa-
grindu laikoma klasikinė augalų 
sistematikos ekspozicija, kurioje 
augalai suskirstyti ir išdėstyti šei-
momis, šeimos – gentimis. Gruntą 
valančių augalų ekspozicija pra-
plečia botaninių edukacinių objek-
tų įvairovę ir gali būti naudojama 
kaip puiki mokymo priemonė bū-
simiesiems agronomams, ekolo-
gams, želdintojams ir kitiems spe-
cialistams“, – sakė dr. N. Jurkonis. 

Anot mokslininkų, dirvožemiui 
valyti tinka daug įvairių augalų, 
tačiau ne visi jie gali augti skirtin-
gais teršalais (sunkiaisiais metalais, 
pesticidais, naftos produktais ir kt.) 
užterštame dirvožemyje. Tai pri-
klauso nuo augalo šaknų sistemos 
dydžio, šaknų gebėjimo įsiskverbti 
į skirtingus dirvožemio sluoksnius, 
dirvožemio granuliometrinės su-
dėties (skirtingos vidutinio skers-
mens mineralinių dalelių propor-
cijos), augalo antžeminės dalies 

su LR Aplinkos ministerijos įsteig-
ta VšĮ „Grunto valymo technologi-
jos“ siekia supažindinti visuomenę, 
ypač jaunąją kartą, su nekenksmin-
gomis aplinkai technologijomis, at-
skleisti visiems prieinamų biologi-
nių valymo metodų privalumus ir 
galimybes. Todėl bendromis jėgo-
mis įrengėme aukštesniųjų kultūri-

nių ir laukinių augalų, naudojamų 
fitoremediacijoje, ekspoziciją“, – 
sakė VDU Botanikos sodo direkto-
rius dr. Nerijus Jurkonis. 

Anot jo, tai – naujas, netradi-
cinis, daugeliui lankytojų neįpras-
tas augalų eksponavimo būdas, 
atskleidžiantis augalų galimybes 
mažinti dirvožemio taršą. 

„Šalia 2,9 arų plotą užimančios 
gruntą valančių augalų ekspozici-
jos yra įkurtas edukacinis daržas, 
kuriame numatyta ir nesudėtinga 
infrastruktūra edukacinei veiklai 

masės ir kitų faktorių. 
Išsami informacija su 

vaizdiniais elementais apie 
aukštesniųjų kultūrinių ar 
laukinių augalų, jų šaknų 
sistemos savybių panau-
dojimą sunkiųjų metalų 
ištraukimui iš dirvožemio, 
naftos produktų, kitų orga-
ninių teršalų biologiniam 
skaidymui bei dirvožemio 
struktūros atkūrimui bus 
pateikta šalia ekspozicijos 
įrengtuose informaciniuo-
se stenduose. 

Gruntą valančių augalų 
ekspozicijos įrengimą inici-
javo ir finansavo LR Aplin-
kos ministerijos VšĮ „Grun-
to valymo technologijos“.Gruntą valančių augalų ekspozicija VDU Botanikos sode
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