BIODIVERSITY
ACTION DAY

Svarbiausias ekspedicijos laimikis: pirmą kartą Lietuvoje pastebėtas suaugęs nakvišinis sfinksas (Proserpinus proserpina).

Lietuva
Gegužės 28–29 d. Rūdninkų poligonas, Šalčininkų rajonas
Žurnalo GEO, Lietuvos aplinkos ministerijos ir
Vokietijos aplinkos ministerijos organizuotas
Biologinės įvairovės dienos minėjimas Lietuvoje vyko pirmą kartą. Gegužės 28–29 dienomis
buvo surengta ekspedicija į Šalčininkų rajone
plytintį buvusį Rūdninkų karinį poligoną.
30 kilometrų į pietus nuo Vilniaus esantis
Rūdninkų poligonas su šalia esančiomis teritorijomis, miškais, upių ir upelių slėniais užima
apie 20 tūkstančių hektarų plotą. Tai yra Rūdninkų miškų masyvo (jo plotas – apie 60 tūkstančių hektarų) dalis.
Šiame poligone nuo 1945 m. vykdavo sovietinės kariuomenės aviacijos pratybos, buvo mėtomos bombos. Didelėje kalvotoje teritorijoje
nebuvo miško, užtat buvo gausu smėlio juostų
ir bombų sprogimų išraustų duobių.
Ši teritorija unikali dėl daugelio dalykų, ne
tik dėl praeities. Smėlingas, kalvotas poligono
kraštovaizdis tinkamas daugeliui gyvūnų, čia
auga įdomūs augalai, veši puikūs miškai, tyvuliuoja ežerai ir pelkės. Didžioji dalis ploto apsaugota, tačiau kompleksas dar nepakankamai
ištirtas ir nepristatytas visuomenei. Šiuo metu
jį daugiausia lanko smalsūs mokslininkai, me-
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talo ieškotojai, grybautojai ir, deja, keturračių
motociklų sporto entuziastai.
Per Biologinės įvairovės dienos ekspediciją
vietovę tyrinėjo nemažas Lietuvos akademinės
visuomenės narių ir studentų būrys. Aptikti briedžio (Alces alces), stirnos (Capreolus capreolus),
barsuko (Meles meles) ir pilkųjų vilkų (Canis lupus) būrio pėdsakai. Paukščių specialistai pastebėjo kikilį (Fringilla coelebs), žaliąją pečialindą
(Phylloscopus sibilatrix), labai retus Lietuvoje dirvoninį kalviuką (Anthus campestris) ir kukutį
(Upupa epops). Šalia pelkės buvo aptiktas lygiažvynis žaltys (Coronella austriaca). Didžiausiu ekspedicijos dalyvių atradimu tapo pirmą
kartą Lietuvoje pastebėtas suaugęs nakvišinis
sfinksas (Proserpinus proserpina).
Susipažinus su unikalaus biotopo augalija ir
gyvūnija buvo aptarta galimybė įrengti pažintinį taką. Jis padėtų tinkamai bendrauti su aplinka, atskleistų gyvosios ir negyvosios gamtos
vertybes, parodytų aplinkos tvarkymo naudą,
pažeisto ir natūralaus kraštovaizdžio skirtumus,
supažindintų su istoriniais vietovės aspektais.
Rūdninkų poligonas neabejotinai gali tapti puikia sostinės gyventojų rekreacine zona.
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