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Gamtos            

Jeigu norite pasidžiaugti medžioklės ar žūklės laimikiu, papasakoti apie gamtos labui padarytus gerus darbus, o gal paviešinti grubius pažeidimus, skambinkite, praneškite arba patys parašykite, atsiųskite nuotraukų. Po gamtos verpetus sukimės kartu!

Žiemos sode plaukioja Reginas ir Pako

Už aplinkos tvarkymą – dar vienas apdovanojimas

S. Daukanto pagrindinės mokyklos direktorė Adelė Jonauskienė džiaugėsi mokyklos pasiekimu aplinkos graži-
nimo srityje ir už tai padėkojo visiems darbuotojams.

Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos Simono Daukanto pagrindinė moky-
kla, dalyvavusi Geriausiai tvarkomų mokyklų edu-
kacinių erdvių apžiūroje-konkurse, šiemet ir vėl 
sužavėjo vertintojus savo puoselėjama aplinka ir 
pelnė nugalėtojų vardą. Neseniai gauta ir atminimo 
lentelė, kuri skelbia šią džiugią žinią.

S. Daukanto pagrindinės 
mokyklos bendruomenė šiame 
konkurse nugalėtojo vardą pel-
no jau trečią kartą. Pirmąsyk 
mokyklos aplinka vertintojų dė-
mesį patraukė jau 2010 metais, 
kuomet Geriausiai tvarkomų 
mokyklų konkursas pradėtas 
organizuoti. Tuomet dėmesys 
buvo skirtas želdinių, gėlynų, 
senų medžių, riedulių priežiū-
rai, kompostavimui, kraštovaiz-
džio tvarkymui. Konkurso % -
naliniame etape dalyvavo 66 
mokyklos iš 37 savivaldybių. 

Antrąjį laimėjimą daukantie-
čiai pelnė 2012 metais, o šiemet 
nugalėjo ir Geriausiai tvarkomų 
mokyklų edukacinių erdvių ap-
žiūroje-konkurse, kurio tikslas 
– aktyvinti mokyklų tikslingą, 
darnų ir estetišką edukacinių 
erdvių kūrimą ir kūrybišką jų 
naudojimą mokinių ugdymo 
procesui organizuoti, įtraukiant 
į praktinę veiklą visą mokyklos 
bendruomenę. Apžiūra-kon-
kursas vyksta kas dvejus metus, 
jį rengia Švietimo ir mokslo mi-

nisterija bei Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centras.

Laikydama rankoje atmi-
nimo lentą mokyklos direk-
torė Adelė Jonauskienė dėko-
jo mokyklos darbuotojams, 
kurie puoselėja aplinką. „Esu 
laiminga būdama tokioje gra-
žioje bendruomenėje. Norėčiau 
pradėti nuo pirmojo mūsų lai-
mėjimo, kuomet buvome pa-
stebėti. Tuomet dovanų gautas 
angeliukas mus lydėjo dešimt 
metų. 2010-aisiais tapome šalies 
gražiausios mokyklos aplinkos 
nugalėtojais, po dviejų metų vėl 
patekome tarp geriausiųjų. Do-
vanų gavome medelį, kuris labai 
sunkiai prigijo, tačiau ir dabar 
tebeauga. Šiemet vėl buvome 
pagerbti. Tai – didžiulis įvertini-
mas, nes reikalavimai kasmet vis 
didesni: turi būti ir muziejus, ir 
erdvės, skulptūros, parkas. Turi-
me vidinį mokyklos kiemelį, kur 
vyksta renginiai, įvairios šven-
tės. Komisija juo liko sužavėta“, 
– kalbėjo direktorė.

Ji patikino, kad aplinkos 

puoselėjimas – ne dėl garbės ir 
prizų. Taip siekiama svarbiausio 
tikslo – kad vaikams būtų gera 
mokytis ir būti šioje aplinkoje. 
Mokiniams tai – naudingos pa-
mokos, jie išmoko tausoti aplin-
ką, o ne ją niokoti.

Už triūsą, pastangas A. Jo-
nauskienė padėkojo aplinką 
tvarkantiems mokyklos dar-

buotojams: Domui Derkinčiui, 
Violetai Laurinavičienei, Ge-
mai Kūrienei, Irenai Urbonie-
nei, Rasai Urniežienei, Sonatai 
Vitkuvienei, Birutei Šateikienei, 
Aušrai Girdenienei, Daliai Sa-
kalauskienei, Elioyzui Maciui, 
Algimantui Sakalauskui ir pava-
duotojui ūkio reikalams Rolan-
dui Martišauskui.

Laimėjimu pasidžiaugė ir ta 
proga S. Daukanto pagrindinės 
mokyklos bendruomenę sveiki-
no savivaldybės Administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Danu-
tė Skruibienė, Švietimo skyriaus 
vedėjas Antanas Sungaila, jo 
pavaduotoja Daiva Tranizienė, 
skyriaus specialistės Jolanta Jur-
gutienė ir Asta Pocienė.

Gintauto Maciaus nuotr.

Gintauto Maciaus nuotr.

Sterlė Reginas (didesnioji) ir kolosoma Pako Žiemos sode apsigyveno ir 
gyvena drauge.   

Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos muziejaus Žiemos sodo tvenkinėlyje 
namus atrado dar dvi įspūdingos žuvys – sterlė ir 
kolosoma. Jos atkeliavo iš Jūrų muziejaus.

Kaip papasakojo Kretingos 
muziejaus Gamtos skyriaus ve-
dėja Jurgita Tertelienė, sterlė 
(lot. Acipenser ruthenus) – erš-
ketinių šeimos žuvis, kuri pla-
čiai paplitusi Rusijos upėse. Na-
tūraliai gamtoje ji gali užaugti 
iki 125 cm ilgio ir sverti 16 kg. 
Minta bentosu, dugno bestubu-
riais. Lietuvoje sterlė labai reta 
introdukuota žuvis. Pirmą kartą 
įveista Mykolo Girdvainio Ne-
mune 1885 m., tačiau nesiakli-
matizavo ir yra galimai išnykusi. 

Sterlė paprastai laikosi giles-
nėse upės vagos vietose, kuriose 
yra stipri srovė ir smėlio, žvyro 
arba žvirgždo dugnas. Vakare ir 
naktį ji lankosi seklesnėse vieto-
se, tarp žolių, prie krantų, įvai-
riuose pakraščių įdubimuose ir 
olose. Esant šiltam orui, sterlė 
kartais iškyla į vandens pavir-
šių ir, apsivertusi pilvu aukštyn, 
gaudo krintančius į vandenį 
vabzdžius. Bendrai sterlė mėgs-
ta tėkmę ir švarų vandenį, vietas 

su rausvu smėliu. Sterlės dau-
giausia laikosi būriais.

O Žiemos sode ši, 10 metų 
amžiaus, žuvis apsigyveno šie-
met, jai suteiktas Regino vardas.

Kita, mažesnė žuvis, yra ko-
losoma (lot. Colossoma macro-
pomum). Kolosoma (kitų dar 
vadinama Paco) yra gėlavande-
nė mažųjų lašišakarpių (Chara-
cidae) šeimos žuvis, priklausanti 
monotipinei kolosomų genčiai. 
Natūraliai gamtoje gyvena Pie-
tų Amerikos upėse, Amazonės 
ir Orinoko baseinuose, tačiau 
dabar įveista platesniame area-
le. Gali užaugti daugiau nei 1 m 
ilgio ir sverti 30 kg. „Savo for-
ma primena piraniją ir kartais 
painiojama kaip plėšri žuvis. Ji 
minta zooplanktonu, vabzdžiais, 
sraigėmis, vaisiais, pūvančiais 
augalais“, – kalbėjo J. Tertelienė.

Šešiametė žuvis apsigyveno 
kartu su Reginu ir vadinama 
Pako. 

Žuvis prižiūrinčios specia-

listės pastebėjo, jog kartu gyve-
nančios žuvys puikiai sutaria. 
Mažesnioji Pako neatsilieka nuo 
didesniojo draugo ir nuolat jį 
seka. Tačiau su spalvotaisiais de-
koratyviniais karosais šios žuvys 
kartu neplaukioja, rado atskirą 
vietą.


