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verpetuose

i grubius pažeidimus, skambinkite, praneškite arba patys parašykite, atsiųskite nuotraukų. Po gamtos verpetus sukimės kartu!

Žiemos sodo bananus valgytų kasdien
Laima STONKUVIENĖ

Taip tvirtino M. Daujoto pagrindinės mokyklos ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai, kartu su vadove Julija Šližiene šią savaitę apsilankę
Žiemos sode. Čia atėjo ne tik, kaip daugelis sodo lankytojų, pasigrožėti sunokusiais bananais, bet ir norėdami įsitikinti, ar jie tikrai skiriasi nuo
pirktinių.
Kad taip būtent ir yra, patvirtino
muziejaus Gamtos skyriaus vedėja
Jurgita Tertelienė. Nuskynusi nuo
kekės keletą sunokusių bananų, supjaustė juos gabaliukais ir pasiūlė
palyginti su pačių moksleivių atsineštais parduotuvėje pirktais vaisiais.
Po degustacijos visi vieningai tvirtino, jog Žiemos sodo bananų ir skonis, ir spalva, ir net kvapas – kitoks.
„Pirktiniai neturi jokio kvapo, o štai
šie bananai tikrai kvepia, ir yra saldesni“, – kalbėjo moksleiviai.
Jiems smalsu buvo sužinoti, kodėl
bananas yra ne medis, kaip daugelis
mano, o žolė, ar galima šių vaisių užsiauginti namuose. „Tokius bananus
mielai valgytume kasdien“, – atviravo vaikai.
J. Tertelienė Dvaro parko bičiuliams papasakojo, kad bananai yra
daugiamečiai žoliniai bananinių
šeimos augalai. Žoliniai todėl, kad
jų stiebas nesumedėję. Šeimoje priskaičiuojama per 70 skirtingų rūšių.
Tarp jų – ir paprastasis (indiškasis)
bananas, kuriam švedų gamtininkas Karlas Linėjus, iš Romos istoriko
Plinijaus darbų sužinojęs, kad vienas
žymus indų išminčius maitinosi tik
bananais, suteikė kiek neįprastą „išminčiaus vaisių” vardą. Šiai bananų
rūšiai priskiriamas ir aukščiausios
pasaulio žolės titulas (augalai užauga net iki 10-16 metrų). O kiniškasis
bananas, – smulkiais lapais ir mažais
vaisiais, – dar vadinamas karlikiniu,
mūsų dienomis daugiausia auginamas Kanarų ir Bermudų salynuose,
užauga vos 60 cm. Krakmolą kaupiančių maistinių bananų grupei
priskiriamas rojaus bananas, beje, jo
vaisiai valgomi tik kepti ar virti, nes
neturi kitiems bananams būdingo
saldaus skonio, mat jų minkštime
susikaupia per 60 proc. krakmolo ir
vos 1 proc. cukrų.
Išskirtinę grupę sudaro pluoštiniai arba tekstiliniai bananai, Filipinuose vadinami abaka. Jų pluoštas,
pavadintas Manilos kanapėmis,
naudojamas tvirtiems, patvariems,
vandenyje neskęstantiems ir beveik
nepūvantiems jūreivių pamėgtiems
lynams gaminti. Yra ir abisininiai
bananai – tai išskirtinai dekoratyvūs
bananai su nevalgomais vaisiais.
Biologiniu požiūriu bananai yra
labai įdomūs augalai. Jų trumpas,
storas ir tvirtas stiebas (šakniastiebis)
yra po žeme. Iš jo į paviršių iškyla
dideli (iki 4 m ilgio ir 90 cm pločio)
stambiomis gyslomis išvagoti lapai,
kurių spirališki lapamakščiai, apgaubdami vienas kitą, suformuoja
daugiasluoksnį vamzdelį ir sudaro

Muziejaus Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė Dvaro parko bičiuliams daug papasakojo apie bananą, surengė Žiemos sode sunokusių
bananų degustaciją.

Šalia bananų galima išvysti ir citrinų – šiemet medelis nokina daugiau
negu dešimt šių rūgščių citrusinių vaisių.

„tariamąjį” tvirtą stiebą. Iš jo išauga ir
jauni lapai, ir daugiaaukštę kekę primenantis žiedynas. Įvairiausių formų bananų (cilindro, riesti kaip rageliai ar pirštiški) 10-20 cm ilgo ir 3-4

cm skersmens vaisiai suburti į kekes,
augintojų vadinamas plaštakomis,
o atskiri vaisiai vadinami pirštais.
Vienoje kekėje gali būti per 200-300
bananų. Kekės svoris priklauso nuo

Pernai vasarą pražydęs bananas užmezgė 76 vaisius. Sunokusiais bananais muziejininkai vaišina lankytojus.

bananų rūšies ar veislės ir auginimo
sąlygų ir gali siekti 10-30, o kai kada
ir 60 kg! Vieno banano vaisiaus svoris – 70-110 g, valgomos dalies jame
būna 60-70 proc.
Manoma, kad bananai buvo vieni
pirmųjų žmogaus kultivuotų augalų.
Jų kilmės šalimi yra laikoma Pietryčių Azija. Iš čia maždaug prieš 3500
m. jie pradėjo ilgą „kelionę“ po paatogrąžį ir atogrąžas.
Pirmieji rašytiniai šaltiniai byloja,
kad didysis karžygys Aleksandras
Makedonietis ir jo kariauna 327 m.
prieš Kr. buvo bene pirmi užsieniečiai Indijoje, skanavę bananų, tačiau
apie sėkmingą jų auginimą kitose
vietovėse žinių nėra.
Tai augalas, kuris žydi ir vaisius
veda tik kartą per vegetaciją. Nuskynus banano kekę, augalas iškart
nukertamas iki šaknų, bet neilgai
trukus iš požeminio stiebo vėl formuojasi naujas banano lapų formuojamas „stiebas“. Taigi, bananai
dauginami požeminiais ūgliais, tik
vegetatyviai.
Daugelyje atogrąžų šalių bananai
yra labai svarbus vietinių gyventojų
maistas. Jie valgomi virti, kepti, džiovinti ar net parūkyti. Iš džiovintų
bananų gaminami miltai. Švieži valgomi tik saldieji bananai. Iš bananų
galima pagaminti sirupo, džemo,
marmelado, kavos surogato, želė, likerio, vyno, netgi alaus. Tačiau daugiausia jų suvalgoma šviežių.
Kas slepiasi bananų minkštime?
Puriame miltingame švelnios konsistencijos aromatingame bananų
minkštime randamas tikras maistinių ir bioaktyviųjų medžiagų lobynas. Jame yra 74 proc. vandens, 1,2
proc. baltymų, 0,3 proc. riebalų ir net
23,1 proc. angliavandenių (daugiau-

sia krakmolo, gliukozės pavidalo),
0,9 proc. mineralinių medžiagų. Bananai yra laikomi kalio kaupikais, jo
vaisiuose randama net 348 mg proc.
Vitaminų gausa bananai nepasižymi, tačiau, nors ir nedideliais
kiekiais, juose yra karotino, vitaminų. Be to, juose aptinkama fiziologiškai aktyvių medžiagų, tokių kaip
serotoninas, dopaninas, organinės
rūgštys, fermentai, net 0,6 mg proc.
sudėtingų eterinių aliejų, suteikiančių minkštimui malonų kvapą. 100
g banano vaisiaus teikia net 97 kcal.
Bananai – praktiški vaisiai. Bananus galima ne tik valgyti. Indijoje
šių vaisių luobelėmis juodai dažomi
audiniai, jų žiedais puošiamos šventyklos, jie naudojami vestuvių ceremonijose. Iš bananų lapų daromi
indai, jais dengiami būstai, daromos
plaušinės, gaminamas popierius, iš
plaušo siuvami patvarūs rūbai.
Bananų minkštimą lengvai pasisavina žmogaus organizmas, todėl juos
j savo mitybos racioną gali įtraukti
visų amžiaus grupių žmonės. Tai
nėra vaistai, tačiau dar senovėje indų
jogai pastebėjo, kad bananai gana
veiksmingai padeda nuo kai kurių
negalavimų: dėl fiziologiškai vertingų
medžiagų jie yra vertinami sergant
burnos gleivinės uždegimu, dvylikapirštės žarnos opalige, ūmiomis ar lėtinėmis virškinamojo trakto ligomis.
Efektyvūs sergant kepenų ir inkstų
ligoms. Vaisiuose esantis kalis padeda
reguliuoti vandens ir maisto medžiagų transportavimą į visas organizmo
ląsteles. Bananai padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, stiprina imuninę sistemą. Bananų sultis patartina
gerti sergant epilepsija ar isterija (žinomas raminamasis jų poveikis).
(Nukelta į 13 p.)

Švyturys

13
Knygos kelias – nuo molio
lentelių iki popieriaus

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienis

Žiemos sodo bananus
valgytų kasdien
(Atkelta iš 9 p.)

Nustatytas teigiamas bananų poveikis gydant gliuteino (varpinių augalų
baltymo) sukeliamą alergiją, žvynelinę ir hiperpigmentaciją. Pastaruoju
metu žinomi veiksmingi iš bananų
žievelių pagaminti vaistai nuo nudegimų, sumušimų, karpų.
Bananų košelės kaukė minkština, drėkina ir lygina odą, aprūpina
ją vitaminais. Vyresnio amžiaus
žmonėms (vystančiai odai) bananų
košelę patartina maišyti su grietinėle, kiaušinio tryniu ar medumi, o
riebiai odai – su citrinų sultimis ar
kiaušinio tryniu.
Svarbu žinoti, kad parduotuvėse
parduodamuose gelsvos spalvos
bananuose gali slypėti nemenkas
pavojus – tai kenksmingos ant žievelių esančios nuodingosios medžiagos. Tokių medžiagų, auginant
bananus, naudojama nemažai,
nes bananai noksta ilgai (75-150
dienų): cheminių medžiagų naudojama piktžolėms plantacijose ir
įvairiems kenkėjams naikinti, tręšimui, taip pat ir ilgesniam vaisių laikymuisi užtikrinti. Dar nenuskintų
vaisių žievelė būna prisigėrusi cheminių medžiagų. Prieš ruošiant
maistui, bananus būtina kruopščiai
nuplauti tekančiu vandeniu. Bananų nepatartina valgyti žmonėms,
turintiems antsvorį, taip pat esant
padidėjusiam skrandžio sulčių
rūgštingumui.
„Bananas – atogrąžų augalas ir
natūraliomis sąlygomis Lietuvoje
neauga. Tačiau oranžerijoje, erdviose, aukštose patalpose, juos galima
sėkmingai auginti ir žavėtis įspūdingais lapais bei žiedynu, o kartais
ir vaisiais. Kretingos muziejaus Žiemos sode mažieji bananai auginami
jau daugiau nei dešimtmetį. Šiuo
metu turime tris bananus, iš jų pernai derėjo du, šiemet – vienas, – pasakojo J. Tertelienė. – Jis baklažano

(Atkelta iš 10 p.)

Lunas imperatoriui Cho Ti pristatė tokius popieriaus pavyzdžius.
Rašoma, kad imperatoriui labai patiko šis išradimas, ir jis paaukštino C. Luną suteikdamas jam aristokrato titulą. Tačiau vėliau C.
Lunas įsivėlė į rūmų intrigas ir tai lėmė jo žlugimą. Kinų raštai pasakoja, jog, užsitraukęs nemalonę, C. Lunas išsimaudė, apsirengė savo
gražiausiais rūbais ir išgėrė nuodų.
Popieriaus naudojimas Kinijoje plačiai paplito antrame amžiuje,
ir kelis šimtmečius kinai eksportavo popierių į kitas Azijos šalis. Jie
ilgai slėpė popieriaus gaminimo techniką. Tačiau 751 m. arabai paėmė į nelaisvę kelis kinus, popieriaus gamintojus, ir neilgai trukus
popierius buvo pradėtas gaminti Samarkande ir Bagdade. Popieriaus gamyba pasklido arabų pasaulyje, o XII a. jį iš arabų perėmė ir
europiečiai. Popieriaus naudojimas vis plito, ir, Johanui Gutenbergui išradus spausdinimą, popierius Vakaruose pakeitė pergamentą.
Tai sudarė sąlygas intensyvesnei rašto ir knygų plėtrai bei spaudos
atsiradimui.
Ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai, paragavę Žiemos sode užaugintų bananų, vieningai tvirtino, kad jie, palyginti su pirktais parduotuvėje,
– ir labiau kvepia, ir saldesni.

spalvos žiedais pasipuošė liepą, po
kelių mėnesių suskaičiavome, kad
užmezgė 76 bananus. Žiema buvo
šalta, tad nokti pradėjo tik šių metų
kovą. Per dieną natūraliai sunoksta
1, 2 vaisiai. Šiaip bananas paprastai
pražysta gegužę, ragauti sunokusių vaisių galima rugsėjį. Jeigu taip
natūraliai būtų leidžiama sunokti ir
parduotuvėse parduodamiems bananams, jie būtų tokie pat skanūs,
kaip ir Žiemos sode“.
Pasak J. Tertelienės, bananas žydi
ir derlių duoda tik vieną kartą gyvenime. Kai baigs nokti visi kekėje
esantys vaisiai, bananas bus nupjautas, ir šaknys išleis ūglius. Jie bus pasodinti į atskirus vazonus. Šiems augalams, kurie pražysta paprastai po
3-4 metų, reikia ypač derlingos žemės, gausiai tręšiamos organinėmis
ir neorganinėmis trąšomis. Vasarą
jie laistomi gausiai, žiemą – saikingai. Vaisius bananas subrandins būdamas mažiausiai 7 metrų aukščio.
Bananas nupjaunamas, kai subręsta vaisiai ar apninka kokia nors

Kretingos kultūros centras

liga.
„Šios dienos laukėme du mėnesius – dėl vėlavusio pavasario bananas labai lėtai noko, – „Švyturiui“
sakė būrelio „Žaliuoju taku“ vadovė
J. Šližienė. – Vaikams labai smalsu
buvo paragauti ir įsitikinti, ar skiriasi ir kuo Žiemos sodo bananas nuo
pirkto parduotuvėje. Labai džiaugiamės šiuo susitikimu ir gautomis
žiniomis, juolab, kad dabar bananas
derės tik po 3 ar 4 metų“.
Daujotiečiai – Dvaro parko bičiuliai, tad dalyvauja įvairiose edukacinėse veiklose muziejuje, parke,
Žiemos sode, Amatų centre. „Su
Dvaro parko bičiuliais iš M. Daujoto pagrindinės mokyklos vykdome
įvairias veiklas, susijusias su gamtos
pažinimu. Mokėmės pažinti paukščius, pavasarį žydinčius augalus.
Vaikai juos nupiešė, piešinių paroda
eksponuojama Amatų centre. Artimiausiu metu laukia užsiėmimas,
kurio metu kalbėsime apie vaistinius Žiemos sodo augalus“, – sakė J.
Tertelienė.

Pagal spaudą
(Atkelta iš 12 p.)
Miesto centre parduodamas 2
kambarių butas.
Tel. 8 609 38488.
Užs. Nr.101
Šventojoje, Šaltinio g. parduodamas 28 arų komercinės
paskirties sklypas. Šalia yra
komunikacijos.
Tel. 8 606 92961.
Užs. Nr.106

NUOMA
Nuomojama pobūvio salė.
Pirtis
(džakuzė,
rusiška ir garinė). Patalpos ir
darbininkams.
Tel.: 8 698 87578, 8 686 55484.
Užs. Nr. 27.
Išnuomojamos vieno aukšto gamybinės-sandėliavimo patalpos
nuo 800 iki 1200 kv. m.
Tel. 8 650 45071.
Verslininkų g. 19, Vydmantai.
Užs. Nr.73

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

Gegužės 1-31 d. Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda
„Stačios akys medinių dievukų“ Parodų salėje.
7 d. 20 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
9 d. 18.30 val. Domino teatro spektaklis „Žaidimas nebaigtas“.

Skyriai
7 d. 12.30 val. Koncertas „Laukiančios akys“ Lazdininkų
skyriuje.
7 d. 14 val. Popietė „Mama, Tu pati brangiausia!“ Raguviškių
skyriuje.
10 d. 17 val. Pelėdžiukų diskoteka Raguviškių skyriuje.
12 d. 18 val. Etnokultūrinė šventė „Cibulinis 2017“ Rūdaičių
skyriuje.
12 d. 19 val. Kretingos rajono kultūros centro Grūšlaukės
skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis „Parpliešta
atvėrelė“ pagal E. Untulio meilės dramą Baublių kaimo bendruomenės centro salėje.

Salantų kultūros centras, skyriai
5-31 d. 19 val. Tradicinių gegužinių giesmių giedojimas
prie Juodupėnų koplyčios.
6 d. 19.30 val. Koncertas „Tu – brangiausia“ Juodupėnų
skyriuje.
7 d. 10.30 val. Poezijos ir muzikos valanda „O Jūs, motinos, žilosios pasakos mūsų“ Salantų bažnyčioje.
8 ir 10 d. 17.30 val. Sveikatos valanda Kultūros centre.
9 d. 19.30 val. Tradicinių gegužinių giesmių giedojimas
Salantuose, Laivių g. 3.

12 d. 16 val. Žemaitijos krašto 27-asis muzikos ir meno
mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“ Kultūros centre.
12 d. 20 val. Vakaras „Šeima lyg židinys – jei kurstysi bendravimą kaip liepsną ji gyvuos“ Žvainių skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
9 d. 12 val. Paskaita-diskusija „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, skirta Europos dienai, Edukacijos centre.
Paskaitą ves Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius.
9 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas jaunimui „Į Europą
per virtualią realybę“. Užsiėmimą ves „Išmanioji mokykla“.
11-30 d. Spaudinių paroda „Miškininkui, Kretingos rajono garbės piliečiui, Šventosios girininkijos girininkui Antanui Rimantui Kvikliui – 85“ Kraštotyros stende.
12 d. 12 val. Paskaita-diskusija „Vartotojų teisių apsauga“,
skirta Europos dienai, Abonemente. Paskaitą ves Europos
vartotojų centro teisininkė Rasa Tiaškevičienė.
12 d. 15 val. Bibliotekos bičiulių šventė „Puslapių šnaresy“
Abonemente.
12 d. 17 val. Edukacinis užsiėmimas jaunimui „Piešimas
ant kūno“ Edukacijos centre.
12 d. 18 val. Renginys Europos dienai paminėti „Šokiai
po atviru dangumi“ viešosios bibliotekos kiemelyje. Šokių
pamoką ves studija „Tavo šokis“.

Filialai
2-10 d. Irenos Budrienės fotografijos darbų paroda „Tėviškės dangus“ Kalniškių filiale.

Išnuomojamas tvarkingas kambarys bute, dirbantiems, I aukštas, Medvalakio g.
Tel. 8 683 45200.
Užs. Nr.102
„Pavėsio“ kvartale gyventi išnuomojama 60 kv. m patalpa su
visais patogumais ilgam laikui.
Atskiras įėjimas.
Tel. 8 682 61225, 8 460 31010.
Užs. Nr.105
Redakcijoje „Palangos tiltas“ (Vytauto g. 85a, Palanga) išnuomojamos 14 kv. m patalpos. Yra baldai,
interneto linija, tualetas, atskiras
įėjimas. Tinka nedideliam biurui.
Padėsime su reklama, kad apie
jus žinotų Palangoje.
Kreiptis tel. 8 620 53440.

SIŪLO DARBĄ

Svečių namams reikalingos
kambarinės, administratorius.
Tel. 8 698 70637.
Užs. Nr.70

2-15 d. Sigutės Ach kūrybos darbų paroda „Sparnuotai ir
nerimtai“ Laukžemės filiale.
2-30 d. Dalios Vaitkuvienės fotografijos darbų paroda
„Vaikystė supas motinos delnuos“ Baublių filiale.
2-30 d. Ginos ir Jono Tiškų fotografijos darbų paroda
„Pavasaris“, skirta Tėvo dienai, Kartenos filiale.
2-30 d. Moksleivių piešinių paroda „Mes iš sakmių atėjome“ Salantų filiale.
8 d. 14 val. Literatūrinė popietė „Kalboje – tautos širdies
plakimas“ skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai,
Erlėnų filiale.
8 d. 14 val. Popietė vaikams „Paklausyki, vaikeli, kaip
skamba žodeliai“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai, Kalniškių filiale.
9 d. 13 val. Popietė „Savos kalbos kryžkelėje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, S. Įpilties filiale.
9 d. 15 val. Mokymai „E. sveikatos paslaugos“ Darbėnų
filiale.
10 d. 11 val. Teatralizuotas projekto „Keliaujantys pasakų lagaminai“ pristatymas ikimokyklinio amžiaus vaikams
Darbėnų filiale.
10 d. 11 val. Garsinis skaitymas „Mes vaikuose atrandame savo vaikystę“ Kurmaičių filiale.
10 d. 12 val. Viktorina-konkursas vaikams „Geriausi knygų žinovai“ Salantų filiale.
10 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas „Spalvų gama tautiniuose kostiumuose. Tautinių juostų pynimas“ Grūšlaukės filiale.
10-30 d. Fotografijų paroda iš Vydmantų filialo archyvo
„Susitikimai“ Vydmantų filiale.

