VU BOTANIKOS SODAS
2014 M.
A. Skridaila

VU Botanikos sodo teritorija – 198,9 ha:
Kairėnuose – 191,55 ha;
Vingyje – 7,35 ha.
Sodas kamieninis neakademinis VU padalinys
jame 5 struktūriniai padaliniai (87 darbuotojai, 93 etatai):

* Administracija - 9 (įskaitant padalinių vadovus)
* Mokslo darbuotojai - 7,25 etatų (10 darbuotojų)
* Botaninių kolekcijų kuratorių - 14 etatų (19 darbuotojų)
* Specialistai, inžinieriai ir pan.- 8
* Darbininkai, traktorininkai, techniniai darbuotojai ir pan. - 54
* Iš jų: 1 habilituotas dr., 9 dr., 5 magistrai

Augalų kolekcijos
* Botanikos

sodo gyvų augalų kolekcijose 2014 m. buvo sukaupti 9127 taksonų
augalai, priklausantys 220 botaninių šeimų, 1120 genčių. Duomenų bazėje sukaupti
įrašai apie 12844 pavyzdžius, 10301 taksono (augintus ar auginamus sodo augalų
kolekcijose)

* 2014

m. pabaigoje duomenų bazė galiausiai buvo užpildyta informacija apie sodo
kolekcijose paskutiniu metu augintus augalus. Šios bazės paleidimas, - didelis
žingsnis modernizuojant augalų kolekcijų vadybą, siekiant aukštos šių kolekcijų
kokybės. Atliktas darbas parodė kiek daug dar reikia nuveikti siekiant išsamiai ir
kvalifikuotai dokumentuoti turimus pavyzdžius, išryškino būtinybę gerinti jų
įvertinimo, identifikavimo darbą, o taip pat ir maksimaliai įmanomos informacijos
apie jų kilmę, auginimo ypatybes bei rezultatus vietos sąlygomis kaupimo
būtinybę.

* 2014 m. sodo kolekcijos papildytos ne tik sėklomis (677 pavyzdžiais), bet ir gyvais

augalais (527 vnt.) bei kitokia dauginamąja medžiaga (98 pavyzdžių). Iš viso sodo
kolekcijas 2014 m. bandyta pagausinti 1302 naujais pavyzdžiais

* 2014

m. pirmą kartą sodo istorijoje parengtas sėklų mainų katalogas (Index
seminum – 2014), kuriame pateikta informacija apie siūlomų mainams sėklų
pavyzdžius (t.y. pagal katalogus pateiktus sėklų pavyzdžių numerius galima atsekti
ir jų kilmę). Tai svarbus žingsnis sodui siekiant prisijungti prie ES 2014-10.12
įsigaliojusio Nagojos protokolo reiklavimų įgyvendinimo.

Mokslinė veikla ir taikomieji darbai
Sodo darbuotojų vykdyti moksliniai tyrimai tema: Augalų genetinių išteklių
biologiniai, molekuliniai tyrimai ir biotechnologijos (2011-2015), pagal VU mokslo
kryptį: 14. Genomika ir biotechnologijos: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai.
2014 m. vykdyti:

* melsvauogio sausmedžio tyrimai, naudojant molekulinius žymenis (ISSR metodu) palyginti

sausmedžio (Lonicera L.) rūšis ir veisles su Latvijos, Estijos, Japonijos, Rusijos populiacijų
atstovais. Eksperimentiniai darbai artėja į pabaigą, laukia rezultatų tvarkymas;
* tirtos paprastosios pušies mikorizės grybų rūšių bendrijos žemės ūkiui netinkamose
naudmenose, smėlėtuose dirvožemiuose, cheminių medžiagų emisijos užterštoje
aplinkoje ir miško kirtavietėje. Molekuliniais metodais išskirti 138 paprastosios pušies
mikorizės grybų DNR pavyzdžiai, kurie amplifikuoti ir paruošti sekvenuoti 112 grybų
pavyzdžių produktai. Sekvenavimas atliktas Poznanės universitete. Identifikuota 30
paprastosios pušies mikorizės grybų taksonų. europinio kukmedžio, mikorizės, augalų
dauginimo in vitro tyrimai
* Europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) gamtinių populiacijų tyrimai siekiant ištirti
genetinę įvairovę Rytų Baltijos šalyse ir numatyti rūšies išsaugojimo mokslinius kriterijus.
* Vykdyti europinio kukmedžio (Taxus baccata L.), melsvauogio sausmedžio (Lonicera
caerulea L.), tulpės (Tulipa L.), alyvų (Syringa L.) ir kai kurių kitų genčių augalų
dauginimo in vitro tyrimai, jų stabilizavimas in vitro kultūroje, mikrovegetatyvinis
dauginimas ir adaptavimas ex vitro sąlygomis.

* 2014

m. vykdytas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansiškai
remiamo investicinio projekto “VU Botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų
perdirbimo sistemos modernizavimas” įgyvendinimo antrasis etapas: vykdyti
optimaliausios komposto sudėties ir sparčiausio biologinės kilmės atliekų
technologinio skaidymo proceso įvertinimo bandymai
* Konsultuojant BS Augalų kolekcijų skyriaus Pomologinių kolekcijų grupės
specialistei A. Meiduvienei įvairiose Lietuvos vietose įkurtas 1 spanguolynas ir 3
šilauogynai.

Publikacijos, dalyvavimas mokslo renginiuose, jų organizavimas,
mokslo populiarinimas:

*

*
*

*

*
*
*

išleistas tęstinis leidinys „Index seminum – 2014“ (148 augalų sėklų
pavadinimai, pirmą kartą šiame leidinyje sėklų pavyzdžiai
identifikuoti);
išleistas atnaujintas informacinis leidinys VU Botanikos sodas Kairėnuose
(20 psl. apimties, lietuvių ir anglų kalbomis);
išspausdintos 24 sodo darbuotojų (ar su bendraautoriais) parengtos
mokslinės publikacijos: 8 knygos, knygų dalys, informaciniai leidiniai; 4
straipsniai leidiniuose cituojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje
(turintys citavimo indeksą), 2 straipsniai cituojami kitose duomenų
bazėse, 3 straipsniai recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose,
konferencijų tezių leidiniuose - 7;
2014 metais sodo darbuotojai parengė ir skaitė pranešimus, pristatė
stendinius pranešimus iš viso parengė 30 pristatymų konferencijose,
seminaruose ir kituose moksliniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
paskelbti 4 mokslo populiarinimo straipsniai respublikinėje spaudoje, ir
10 – virtualioje erdvėje;
organizuoti mokslo populiarinimo festivalių “Erdvėlaivis Žemė”
(2014.09-16) ir „Tyrėjų naktis 2014“ renginiai (paskaitos, praktiniai
užsiėmimai) 2014.09.25.
2014.11.13-14 organizuotas Baltijos šalių botanikos sodų seminaras.

Dalyvavimas studijų organizavime
*

2014 metais Botanikos sodo darbuotojai:

*

Skaitė 5 kursų paskaitas studentams VU, VK.

*

Vadovavo studentų praktikoms (2), kursiniams (5), bakalauriniams (5),
recenzvo studentų baigiamuosis darbus (6).

*

Vadovavo (2) ir dalyvavo doktorantūros komitetuose (nariais -3), buvo
oponentais disertacijų gynimuose (1), rengė ekspertizes (3), dalyvavo
įvairių komisijų, tarybų, redkolegijų ir t.t. darbe (16).

*

Konsultavo studentus jiems rengiant įvairius studijų programų darbus,
(107 studentams).

Sodo lankymas, kultūrinė ir šviečiamoji veikla

* 2014 m. sode pabuvojo

74,6 tūkst. lankytojų (iš jų 72,1 tūkst. – Kairėnuose, 2,5

tūkst. –Vingyje);
* 2014 m. sode buvo organizuota 50 renginių plačiajai visuomenei (iš jų 30 –
kultūrinių, 20 – švietėjiškų);
* 2014.05.24 konkurso “Mano žalioji palangė” nugalėtojų pristatymas bei
apdovanojimas (konkursas organizuotas kartu su LMNŠC visos Lietuvos mokykloms
Biologinės įvairovės šventės metu);
* sode organizuota tarptautinė konferencija “Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo
procesas: gerosios patirties sklaida” 2014.10.17 (konferencija organizuota kartu su
partneriu LMNŠC);
* sodo darbuotojai dalyvavo 12 TV ir 16 radijo laidų, davė interviu, kurių pagrindu kitų
autorių buvo parengti straipsniai įvairiomis temomis apie augalus ar apie botanikos
sodą: 20 – spausdintuose leidiniuose, 23 – įvairiuose portaluose; 21 komentaras
spaudoje (atsakant į skaitytojų klausimus, tai nauja sodo specialistų veikla pradėta
tik 2014 m.).
* sukurti 2 videofilmai skirti pristatyti VU Botanikos sodo pasiekimus Kairėnuose (sodo
jubiliejui skirtas videofilmas sukurtas sodo darbuotojų G. Busevičiūtės, A. Pečiulytės
ir R. Šimėnaitės, ir VšĮ “Energijos taupymo priemonės” sukurtas videofilmas-gidas),
dar 4 video siužetai parengti ir išplatinti kitų autorių įvairiuose socialiniuose
tinkluose;
* paskelbti 5 videofilami, reportažai apie botanikos sodą įvairiuose socialiniuose
tinkluose;
* sodo darbuotojų įvairiuose internetiniuose tinkluose „Panoramio.com“, Facebook,
Google+ ir kt. patalpino 586 fotografijas.

Kvalifikacijos kėlimas
2014 m. 26 sodo darbuotojai dalyvavo įvairiuose moksliniuose renginiuose (iš viso
35): tarptautinėse konferencijose, konventuose, seminaruose ir t.t. Kėlė
kvalifikaciją dalyvaudami COST (A. Aučina), ERASMUS (A. Pečiulytė, D. Ryliškis) ir
įvairių kitų programų finansuotose renginiuose, o taip pat ir VU BS lėšomis
stažuotėse, ekspedicijose, komandiruotėse
finansuotose
išvykose ir pan. 12 sodo darbuotojų kėlė savo
kvalifikaciją 11 užsienio šalių: Belgijoje,
Gruzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Jungtinėje
karalystėje,
Kroatijoje,
Rusijoje,Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje).

Fotografijose G. Buseviūtė,
G. Štukėnienė, 2014.05.2806.01Rytų ir centrinės
Europos vilkdalgių augintojų
asociacijos MEISE XVI
konvente Bolestrašicų
arboretume (Lenkija)

Bendradarbiavimas
* Sodas

LUBSA, BBG, BGBSR, BGCI narys, Europos Sąjungos botanikos sodų
konsorciumo narys, dalyvauja Tarptautinio augalų mainų tinklo (International
Plant Exchange Net) veikloje.
* 2014 metais palaikyti sėklų mainų ryšiai su adresatais iš 50 valstybių (išsiųsti
284 katalogai, gauta - 151), gauta 677 sėklų pavyzdžiai. Kitiems sodams
išsiųsti 605 VU Botanikos sode surinktų sėklų pavyzdys.. Administruota
centrinės Europos duomenų bazė Ribes L. Rubus L. augalų gentims,
bendradarbiaujant su Tarptautiniu augalų genetinių išteklių institutu
(International plant genetic resourses institute – Italy),
* Vykdant mokslo tiriamuosius darbus bendradarbiauta su Lenkijos MA
Dendrologijos institutu (Kornike).
* Palaikyti glaudūs ryšiai ir su kolegomis iš botanikos sodų Estijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje.
* 2014 metais VU Botanikos sodas pirmininkavo Lietuvos universitetų botanikos
sodų asociacijai ir Baltijos šalių Botanikos sodų asociacijai.
Dėl šios
priežasties VU BS organizavo šių asociacijų narių seminarą (2014.11.13-14)
bei pasitarimus.
* 2014.05.25-28 sodo darbuotojai dr. S. Žilinskaitė, Rasa Ryliškienė atstovavo
sodą 7-ajame Baltijos jūros regiono šalių botanikos sodų tinklo konferencijoje
Upsaloje (Švedija).

Bendradarbiavimas

* 2014.06.05-06.09 dr. A. Skridaila atstovavo Lietuvos universitetų botanikos

sodų asociaciją ES botanikos sodų konsorciumo pasitarime Zagrebe
(Kroatija).
* 2014.04.07 bendradarbiaujant su LR Seimo kanceliarija organizuotas
renginys, kurimame pasodintos 28 euopinės liepos, kaip simbolinis Lietuvos
pirminkavimo ES Tarybai pabaigos pažymėjimo ženklas, medeliai psodinti
oficialių ES šalių narių atstovų (parlamentų narių, ambasadorių).
* Sode 2014.06.29 organizuota kartu su Skandinavijos šalių (Norvegijos,
Švedijos, Suomijos, Danijos), kaimyninių Baltijos šalių (Latvijos ir Estijos)
ambasadomis bei LR prezidentūra, vidurvasario šventė.
* 3 mėn. stažuotei iš Nitroje esančio Slovakijos Žemės Ūkio Universiteto sode
buvo priimta studentė Gabriela Krausova.
* 2014.01.02 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Rusijos mokslų
akademijos N.V. Cicino Pagrindiniu botanikos sodu (Maskva, Rusija).
* Taip pat aktyviai bendradarbiauta ir su partneriais Lietuvoje (valstybinėmis,
savivaldybės įstaigomis, botanikos sodais, arboretumais, įvairiomis
švietėjišką veiklą vykdančiomis ar remiančiomis įstaigomis): LR aplinkos
ministerija, AGB (prie LR AM), Vilniaus miesto savivaldybe, VšĮ “Grunto
valymo technologijos, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu”,
Lietuvos miško savininkų asociacija ir t. t.
* Bendradarbiaujant su VU GMF 2014.10.03 organizuota konferencija
“Mokslas gamtos mokslų fakultete”.

Su parneriais – “Lietuvos pirties
bičiulių draugija” pirmą
kartą organizuota
“Žvalumo diena”,
vienas iš geriausiai 2014 m.
organizuotų sode renginių

Anksčiausiai pabudę
“Žvalumo dienos”
dalyviai buvo žvalinami
specialia mankšta...
Vėlyvesni, - mankštomis,
kvapais, masažais, gongų
garsais, pirtimi ir daugeliu kitų
originalių veiklų.

Žvaliausi sodo darbuotojai
2014.07.12

Sodo finansai 2014 m.
Finansavimo šaltinis

Lėšų
viso
(pajamos)

DUF
Sodra

VU

2298,00

LR ŠMM

793,00

VIP

1000,00

1000,00

Viln.m. savivaldybė

40,00

40,00

LR AM

23,00

LAKD

155,50

Kiti rėmėjai

10

BS uždirbtos lėšos ūkiskaitiniu
būdu

432,93

BS grantų, projektų lėšos

239,00*

Viso:

4752,43

*neįskaitant 239,00 tūkst. Lt LAAIF
lėšų grąžintų EF

Kolekcijų palaikymui,
ūkinėms reikmėms ir
pan.

Infrastruktūros
plėtra materialinės
bazės kūrimas bei
tvarkymas

1950,00

348,00 (301)

-

406,55

367,45

19,00

su

23,00
155,50

10
96,27

244,66

92,00

239,00* (iš LAAIF
gautos lėšos grąžintos
EF skolintos lėšos
2452,82

993,11

1306,50

Infrastruktūros plėtra 2014 m.
* Plėtojant Botanikos sodo infrastruktūrą atlikta darbų už daugiau kaip 1300
tūkst. Lt.
* Iš jų:
* 1000 tūkst. Lt – Valstybės investicijų programos lėšomis toliau tęsta
administracinio/laboratorinio pastato rekonstrukcija.

* 155,5

tūkst. Lt – takų skirtų “ES žiedui” įrengimui, už juos baigtas įrengti ES
liepų žiedas bei atnaujinta asfalto danga dalyje žiedinio kelio (1100 kv. m.
plote).

* Vilniaus

miesto savivaldybės (40 tūkst. Lt.) lėšomis buvusios senosios sodo
arklidės vietoje įrengtas ekologinis pojūčių takas 90 kv. m. plote, atnaujinti ir
įrengti pasivaikščiojimo takai 260 kv.m. plote, sutvirtinta upelio vaga, įsėta
veja 1600 kv.m. plote

* Fitoremediacinėje

ekspozicijoje praplėsta ekspozicinė erdvė,baigta įrengti
informacinė pavėsinė.

Infrastruktūros plėtra 2014 m.
* Sutvarkyti

buvę apleisti plotai (išardytos buvusios levados, ūkiniai laukai,
vakarinių senojo parko prieigų šlaitai), juose įrengtos vejos, plotai parengti
augalų ekspozicijų plėtrai bendrame apie 3,2 ha plote.

* Sujungti

į vieną sistemą du iki tol apleisti ir be vandens buvę tvenkiniai
(parengti užpildymui) pietinėje senojo parko dalyje.

* Pradėti

dideli žolinių ir sumedėjusių augalų kolekcijų ir ekspozicijų
pertvarkymo darbai, įrengta nauja “Žolynų sodo”ekspozicija ir t.t.

* Vingio

skyriuje senojo šiltnamių komplekso pagrindiniame bokšte įrengta
estrada, prieš ją įrengta veja (maždaug 300 kv. m. plote).

* Iš

privačių rėmėjų, GMF darbuotojų gauta dovanų 15 suolelių, pastatyti
lankomiausiose vietose ir t.t.

Rekonstruojamas administracinis/laboratorinis pastatas,
(vaizdas 2014 m. liepos mėn.)

2014.04.07 ES šalių parlamentų atstovai,
Ar Lietuvoje reziduojantys šių šalių
ambasadoriai pasodino VU Botanikos sode
Kairėnuose simbolinį 28 europinių liepų žiedą,
ten kur, pasitelkus rangovus ir organizuotai bei
operatyviai pasidarbavus jungtinėms sodo
darbuotojų pajėgoms, atsirado dar vienas
patrauklus sodo kampelis.

Kiti svarbesnieji Botanikos sodo materialinės bazės
gerinimo darbai 2014 m.:
* Uždengtas nauja dvigubo polietileno danga gamybinis šiltnamis (ankstesnioji

nekeista eksploatuota nuo 2005 metų);
* Virš kuro saugyklos įrengta stoginė.
* Atlikti einamojo remonto darbai (pašalinant avarinę jų būklę, sutvarkant stogus)
trijuose pastatuose Vingio skyriuje;
* Atidengtas stogas (nukasant 40 cm storio grunto sluoksnį) virš požeminės augalų
saugyklos (rūsio), ir papildomai pagerinus stogo dangos hidroizoliacines savybes
(anksčiau šiltnamiui tarnavusia polietileno danga), jis vėl uždengtas grunto
sluoksniu;
* Visiškai nuimtos senosios tvoros, juosusios žolinių dekoratyvinių augalų
kolekcijas, nedidele tvorele naujai aptvertas tik nedidelis apie 1 ha plotas
centrinėje jų dalyje (rečiausiems augalams apsaugoti);
* Demontuoti buvusių šiltnamių (įkaitant laistymo bokštą) likučiai pagrindiniame
dendrologinių kolekcijų plote;
* Atnaujintas vienas iš senųjų tiltelių;
* Įsigytas naujas traktorius Kioti-RX6010;
* Įsigytas naujas našus kopijavimo aparatas;
* Įsigyti 5 nauji kompiuteriai ir t.t.

Šiltnamio dangos keitimo darbai

Senųjų šiltnamių likučių likvidavimas

Atnaujintas tiltelis

Senojo vandentiekio bokšto metalo
konstrukcijų ardymas

Ūkio skyriaus ir sodo statybininkų
brigados jėgomis atlikta nemažai
įvairių sodo smulkiosios
infrastruktūros objektų įrengimo
tvarkymo, gerinimo darbų:
ūkinės paskirties stoginių,
levadų aptvarų, įvairiausių
pinučių uždangų, užtvarų,
pavėsinių ir kt. darbai.

Vingio skyriaus šiltnamių bokštas, nuo 1999 m. stovėjęs apleistas,
2014 m. buvo paverstas estrada pirmajam čia organizuotam muzikos
festivaliui “Flora Jazz” (2014.05.10)

Į intensyviai lankomą sodo teritoriją buvo
perkeltas “Žolynų sodelis”, suformuotas
jo plotas, pasodinti pirmieji augalai (Ūkio
skyriaus, Dendrologinių kolekcijų grupės
darbuotojų ir visus darbus koordinavusios
R. Šimėnaitės pastangų dėka)

Vilniaus miesto ir Botanikos sodo lėšomis rangovų UAB “Vavista” bei sodo
Ūkio skyriaus darbuotojų pastangų dėka priartėta prie baigiamųjų darbų
stadijos tvarkant buvusios sodo arklidės vietą, čia įrengtas “basakojų” takas,
veja, sustiprinta upelio vaga, suremontuota prieplauka

2014 m. baigta įrengti
Informacinė pavėsinė
Fitoremediacinių
ekspozicijų plote

Fitoremediacinių ekspozicijų lysvėse
suvešėjo ir prieš porą metų pasodinti
pirmieji jų augalai

Atsisakyta neestetiškų tvorų ir aptavarų, metų pradžioje (fotografijoje)
dar gerokai gadinusių dekoratyvinių augalų ekspozicijų plotų vaizdą

Įrengtos vejos buvusių levadų plote ir dar keliose sodo vietose (greta obelų ir
alyvų kolekcijų, senojo parko pietiniame ir vakariniame pakraštyje, bendrame
3,2 ha plote (žemiau buvusių levadų vaizdas 2014 m. spalio mėnesį, išardžius
buvusias užtvaras, išlyginus ir įdirbus dirvą, ir kiek vėliau su jau įrengta veja bei
pradėta ardyti dekoratyvinių augalų kolekcijas juosusia tvora).

Vienas senasis tvenkinys išvalytas nuo dumblo ir nendrių
(paskutiniu metu dengusių 70% jo ploto)

Išvalytas nuo žolių ir per dešimtmetį susikaupęs dumblas iš parko
fontano baseino

Kad puoselėjame visuomenei
reikalingą gamtos oazę, abejonių tikrai
nekyla. Mūsų lankytojų gausa, gera
nuotaika ir šypsenos tai liudija.
Nežiūrint to, intensyvi tolimesnė sodo
plėtra, neišvengiama artimiausių metų
būtinybė...

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

