Ar įmanoma užsiauginti
ekologiškų daržovių
mieste?

Ekologijos tema labai svarbi ir aktuali visiems, ypač mums, miestiečiams. Daugelis
mūsų Kauno šv. Pranciškaus mokyklos mokinių, nors ir miestiečiai, gyvena nuosavuose
namuose (tokia Aleksoto rajono specifika), tad šeimos turi galimybę šalia namo esančiame
darže ar sode užsiauginti daržovių, vaisių, uogų. Tik įdomu, ar šios gėrybės gali būti
vadinamos ekologiškomis? Ir apskritai, ar įmanoma mieste, kuriame begalė įvairių įmonių,
transporto, užsiauginti sveikatai naudingų daržovių?
Mes, jaunieji žurnalistai, nutarėme atlikti nedidelę apklausą. Draugams,
pažįstamiems, giminėms išsiuntinėjome keletą elektroninės anketos klausimų mums rūpima
tema. Rezultatai rodo, jog daugelis tvirtai įsitikinę - ekologija miesto daržuose neįmanoma.
Respondentai drąsiai ragautų miško ir kaimo ūkio gėrybių, nepatikliai žiūrėtų į šiltnamiuose
ir miesto balkonuose auginamas daržoves.

Kyla klausimas: nejaugi, daugumos nuomone, mes ir mūsų tėveliai be reikalo
plušame mieste užveistuose soduose ir daržuose? Nejaugi atėjus vasarai mes, kaimo
nematę miesto vaikai, iš lysvės negalėsime nusiskinti braškės, žemuogės?
Supratome, kad atėjo metas pakalbinti specialistą, kuris išsklaidytų mūsų dvejones.
Kadangi daugelis mūsų mokyklos mokinių nuo pradinių klasių turi puikią galimybę prisiliesti
prie gamtos paslapčių, sužinoti ir išmokti daug įdomaus apie augalus lankydami netoliese
įsikūrusį Kauno mokinių aplinkotyros centrą, ten ir užsukome. Nutarėme kreiptis į šio centro
„Sveikos gyvensenos ir ekologijos“ būrelio vadovę Jolantą Šernienę. Ji maloniai atsakė į
mūsų pateiktus klausimus.

Ar mieste/ bute įmanoma užauginti ekologiškų daržovių, vaisių, uogų?
Manau, kad įmanoma, jeigu jūsų sodas ar daržas, butas yra miesto pakraštyje, kur
arti nėra gamyklų, intensyvaus automobilių eismo. Jeigu jūs nenaudosite cheminių trąšų,
chemikalų, galima užauginti.
Kokios turėtų būti sąlygos?
Sąlygos, kaip ir minėjau, švari aplinka.
Ar įmanoma ekologiškų produktų užauginti tik kaime?
Kaime, žinoma, didesnės galimybės užsiauginti tokių produktų:
kaime aplinka
švaresnė, mažiau cheminės pramonės, mažiau automobilių.
Iš ko galima spręsti, jog perki/ augini ekologišką produktą?
Manau, kad lietuviška produkcija yra ekologiškesnė už kitų šalių, nes ji gaminama
Lietuvoje , tad trumpesnis kelias iki parduotuvių, vadinasi, daržovės, vaisiai, uogos yra
šviežesni. Atvežti produktus iš kitų šalių, iš kitų žemynų reikia daugiau laiko: pavyzdžiui,
bananus skina visiškai žalius, jie dirbtiniu būdu nokinami, kol galų gale pasiekia
prekystalius.
Ar jauniems žmonėms ekologijos tema turėtų būti aktuali?
Taip, be galo aktuali. Šiandien net madinga viskas, kas ekologiška . Be to, jauni
žmonės rūpinasi savo sveikata, todėl privalo domėtis ekologiška mityba, ekologiška namų
aplinka, daiktais. Dabar skatinama netgi kūdikius auginti ekologiškai.
Kas apskritai žinoma apie ekologiją? Kokios tendencijos, perspektyvos?
Ekologijos klausimais susidomėta jau seniai, tai lėmė oro ir aplinkos tarša bei
skatinimas susirūpinti tuo, kur ir kaip gyvename. Ekologija dabar visi labai domisi, manau,
kad perspektyvos didelės: žmonių pasaulyje daugėja, populiacija didėja, o gamtos resursai
senka. Atsiranda naujų cheminių medžiagų,
kurių poveikis žmogaus sveikatai nėra
pakankamai ištirtas. Manau, ekologiška kryptis gyvenime – būdas išgyventi.
Ar vasarą visos lietuviškos daržovės yra sveikos?
Na, žiūrint, kaip jos užaugintos: jeigu užaugintos ekologiškai, nenaudojant
visokiausių cheminių trąšų, tai, manau, kad daržovės ir vaisiai bus ekologiški.
Taigi mūsų palinkėjimas visiems bendraamžiams: 1) padėkime auginti tėveliams ir
seneliams įvairias gėrybes, tik nenaudokime chemikalų; 2) vasarą būtinai valgykime daug
lietuviškų uogų, vaisių ir daržovių, tik nepatingėkime jų nuplauti; 3) uogaukime ne tik
darže, bet ir miškuose, grybaukime - pajuskime vasaros skonį, būkime sveiki.
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