
ĄŽUOLIJOS GAMTOS TAKAS!
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ČIA PRASIDEDA

Mes, žmonės, esame keisti, bet labai galingi padarai. Savo kasdiene
veikla ir vartojimu formuojame visos planetos veidą. Nusprendžiame,
kur bus kelias, o kur – miestas, javų laukas ar miškas. Mes
nusprendžiame ir ką saugosime. Ką saugosime nuo savęs pačių. 

Viena iš tokių vietų ir yra Ąžuolijos miškas. Jis yra paskelbtas
zoologiniu botaniniu draustiniu, įtrauktas į Europos NATURA 2000
saugomų teritorijų tinklą. Šio miško biologinę vertę atspindi ne tik
ilgas čia gyvenančių saugomų rūšių sąrašas, bet čia esančios
kertinės miško buveinės, Europos bendrijos svarbos buveinės.

Prisipažink – dažniausiai atkreipi dėmesį į išskirtinius, patrauklius,
ryškiaspalvius gyvūnus ar gražiažiedžius augalus, tiesa? Vistik,
dažniausiai ne jie yra patys svarbiausi ekosistemose. Aplink mus,
kaip visoje planetoje, daugiausia yra bestuburių (vabzdžių) bei grybų.
Manoma, jog didesnė dalis jų dar išvis nežinomi mokslui! Tad
saugodami ne konkrečią pasirinktą rūšį, o visą buveinę, kartu
išsaugome ir tai, ko kol kas dar nepajėgiame pažinti. Įdomu, kokių
paslapčių kupinas yra Ąžuolijos miškas?

Tam, kad susipažintum su seno lapuočių miško įvairove, pažintum jo
natūralų, mažai žmogaus rankos paliestą būvį, 2001 m. buvo sukurtas
šis gamtos takas. Sek rodyklėmis ir leiskis į laukinę kelionę!

Nusifotografuok šį žemėlapį
ir visuomet turėk maršrutą

savo kišenėje!
 

Gamtos takas yra 1.6 km ilgio, linijinis, o ne
žiedinis, tad pasiekus jo pabaigą grįžti reikės

tuo pačiu maršrutu. Yra ir alternatyvus grįžimo
kelias tylos taku, kurio ilgis 2.4 km. Jei nuspręsi

juo žygiuoti, prašome tai daryti itin ramiai,
netrikdant laukinės gamtos.

 
Daugiau apie taką:

SVARBU!

Projektas „Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio mokomojo gamtos tako infrastruktūros gerinimas“ finansuotas 
Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis

www.utenainfo.lt


