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Naujos eilutės šilinių dzūkų metraščiui
Marcinkonių etnografinis ansamblis
švenčia 35 metų jubiliejų. O bitininkystės
muziejus
Musteikoje
atsirado
tik
šiemet. Ansamblio garbės vadovė Joana
Serenčikienė gerai prisimena senuosius
Marcinkonis: pagrindinėje kaimo gatvėje
vėjas pusto smėlį, mokykloje šalta, dažnoje
pirkioje pritrūksta duonos. Bet dainininkės
vėlų vakarą į repeticiją ateina pasipuošusios
baltomis skarelėmis... Laikai pasikeitė. Ir
praėjusį rudenį prasidėjusius bitininkystės
muziejaus įkūrimo darbus jau lydi nemaži
pinigai bei entuziastai (koordinatoriai) iš
Vilniaus. Bet atrodo, kad vietinių bičiulių
triūsas vis tiek yra svarbesnis. Visiems darbams vadovavo Eugenijus Drobelis. Senąjį
bitininkavimą reikėjo atkurti iš fragmentų
– šitaip archeologai sulipdo viduramžišką
puodynę iš šukių net ir tada, kai jų trūksta.
Išmoko Romas Norkūnas ir Algis Svirnelis ir

Algis Svirnelis pasakoja apie kelminio avilio paslaptis.
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotrauka

draves išskobti, ir geiniu pušin įkopti. Ir atsirado dravėse bitės, ir sugeltonavo kvepiantys
vaško korių liežuviai. Ir medus atsirado, tikrai
gardesnis už didžiųjų bitynų medų. O juk ir
liaudies daina skambesnė tada, kai pritaria jai
senoje dravėje dūzgiančios bitelės.
Dainininkas ir pasakorius Juozas Averka,
prisimindamas neramų prieškario gyvenimą
Marcinkonyse ir švento Kazimiero draugijos
veiklą, prieš 15 metų šitaip kalbėjo: „Stipriai
mes tada laikėm lietuvybę“. Tie žodžiai mums
ir dabar yra svarbūs. Ir atrodo, kad po daugelio metų šilinių dzūkų metraštininkai galės
panašiai pasakyti apie tuos, kuriems šiandieną
svarbu išsaugoti senas draves ir senovinę
dainą.
Joana Serenčikienė Marcinkonių etnografinio
ansamblio garbės vadovė.
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotrauka
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Prie Lynežerio žuvę partizanai

Stasys Avižinis.

Lietuvoje 1944 m., prasidėjus antrajai
sovietų okupacijai, toliau buvo tęsiamas
gyventojų trėmimas, jauni vyrai imami į
sovietinę kariuomenę. Gyventojai ėmė
priešintis. Jaunimas pradėjo slapstytis,
ginkluotis. 1944 – 1945 m. pradėjo kurtis partizanų būriai.
Dzūkijoje rezistencinis judėjimas
buvo aktyvus, nebuvo kaimo ar miestelio,
iš kurio nebūtų išėjusių į mišką. Ne išimtis
ir Lynežerio kaimas, esantis Čepkelių raisto pašonėje netoli Ūlos upės.
1948 gegužės 15 d. Varėnos apskrityje, Rudnios valsčiuje, į pietvakarius
nuo Lynežerio kaimo, Čepkelių raisto pakraštyje, įsikūrusį partizanų būrį
užpuolė NKVD kariuomenės pajėgos.
Žuvo keturi Stasio Jovaišos – Gražuolio
būrio partizanai. Tai Vytautas Averka
– Aras, Kazys Grigas – Medžiotojas,
Ona Grigienė ir vienas nežinomas partizanas. Kitą dieną suėmė ir partizanų
ryšininką Stasį Avižinį. Vėliau į Sibirą
išvežė visą jo šeimą. Iš Vorkutos lagerių
jis grįžo po 11 metų. Praėjus 58 metams,
žuvusių partizanų atminimui, pagamino

metalinį kryžių, kurį mūšio vietoje
pastatė birželio 20 d. Paminklą statė
laisvės kovų dalyviai Bronius Skendelis,
Vytautas Melešius, Petras Tribandis,
Gražuolio būrio partizanų ryšininkas
Stasys Avižinis, Vytautas Kaziulionis,
Dzūkijos nacionalinio parko administracijos darbuotojai: gamtininkas
Mindaugas Lapelė, istorikė Virginija
Pugačiauskienė.
Liepos 14 dieną buvo pagerbtas
žuvusių partizanų atminimas.
Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis
Marcinkonių bažnyčioje, jas aukojo
parapijos klebonas Algis Vaickūnas.
Po mišių visi nuvyko prie Lynežerio,
kur buvo pašventintas kryžius, prisiminti rezistencijos dalyviai, jų atminimas
pagerbtas tylos minute.
S. Avižinis prisiminė pokario
įvykius, pažintį su Merkio būrio partizanais, papasakojo apie tada žuvusius
partizanus...
1945 m. pavasarį prie Lynežerio
kaimo pasirodė lietuvių partizanai. Tai
buvo šaunus Merkio būrys. Jie dažnai
ateidavo į mūsų kaimą, kur tuomet buvo
daug jaunimo. Visi susirinkdavo pas ką
nors sekmadienio vakarais, ateidavo
Merkio būrys ir sustoję ratuku, padainuodavo partizanų dainas, kurios tyliai
skambėdavo kaimo sutemose ir ilgam
įstrigdavo jaunimo širdyse
1946 m. pavasarį, prieš šv. Velykas,
iš Alytaus kalėjimo pabėgo 40 kalinių,
tarp kurių buvo keletas marcinkoniškių.
Jie pradėjo partizanauti prie Lynežerio
kaimo. Tai buvo šito būrio vadas V.
Averka – Aras, K. Grigas iš Darželių,
iš Kabelių buvo A. Valentukevičius.

Pradėjus partizanauti marcinkoniškiui
J. Miškiniui – Narsučiui jisai paskiriamas vadu ir pakeičia V. Averką – Arą.
Tai buvo narsus, sumanus, ryžtingas
vyras. Partizanai iš pradžių darydavo
stribams pasalas, o šie pasalas rengdavo partizanams. Ne kartą Lynežeris
buvo slaptai apgultas. Užėjus rusams
prasidėjo žūtys. 1947 m. prie Lynežerio
už trijų kilometrų žuvo 3 partizanai.
Tada kalbėjo, esą, atvedė koks į nelaisvę
paimtas partizanas. Bet ten tokia vieta,
kad negali jos rast tiksliai nežinodamas.
Tai čia buvo kaimo išdaviko darbas.
Atsiuntė mokytoją Kostą Kubilinską,
kuris dirbo niekšišką išdaviko darbą.
Partizanai jį iš karto laikė patriotu. Liongino Baliukevičiaus – Dzūko nuomone,
dėl jo kaltės žuvo daug partizanų. Jo iš
karto neatpažino.Vėliau jis buvo apie
pusmetį kažkur dingęs. Paskui atsirado į
vakarus nuo Lynežerio. Tenai irgi išdavė
Voverį – Žaibą Vaclovą ir Baliukevičiaus
būrio vyrus. Po 1948 gegužės 15 d.
kautynių mane areštavo iškart jau kitą
dieną. Prisiminus tada žuvusius man
rūpėjo pastatyti atminimo ženklą...
Renginyje dalyvavo ir visuomeninės
organizacijos „Vanagas“ organizuojamos karinės stovyklos, įsikūrusios
Karaviškių miške (netoli Dubičių),
dalyviai.
Partizanų ir tremtinių dainas
dainavo Varėnos politinių kalinių ir
tremtinių ansamblis „Viltis“, vadovaujamas Gražinos Kuodienės, ir
Marcinkonių
tremtinių
ansamblis,
vadovaujamas Birutės Šibailienės.
Renginys baigtas Dzūkų partizanų
himnu, kurį sugiedojo dalyviai.
Virginija PUGAČIAUSKIENĖ
Mindaugo LAPELĖS nuotrauka

Pynimo savaitė buvo
su lietumi

Lijo nedaug antradienį, daug ketvirtadienį, lijo ir penktadienį, o
sekmdienį po piet prasidėjo vėl lietus, o vakare liūtis.
Stovykla buvo prie bityno. Vandens užteko – šulinys labai vandeningas. Užteko trijų vonių pynimo medžiagų mirkymui, naudojom ir kibirus, ir voneles. Medžiagų likutis buvo vienam laužui, ten sudeginau
nemažai švendrų, šiek tiek šiaudų, nužievintų vytelių ir šiaip atliekų.
Sunaudojom, berods, 5 pėdus švendrų, porą paklodžių karnų (dar
liko, nes lupom šviežias), šiaudų tik tualeto stogui daugiau, gal 10 pėdų,
o pynimui labai nedaug, nemažai susinaudojo nužievintų vytelių, su
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Gelovinėje žydi marijonas
Tolimame Gelovinės vienkiemyje,
Stefanijos Ciūnienės darželyje, pražydo
marijonas. Aukštoka stipriai kvepianti
gėlė, karpytais lapais, ryškiai baltais
žiedais. Marijonas! Labai giria tą
marijoną Stefanija Ciūnienė, labai
godoja. Daug jų patys pasisėja. Kai
visi sužydės, bus labai gražu. Ir žydės
jie iki rudens, ir neturi jie kito vardo
– tik marijonai. Tai kas gi čia gali
būti? Aišku, kad graižažiedis, šiek tiek
panašus į baltagalvę, bet kodėl toks
iškilmingas vardas? Įdomiausia, kad
jokie gėlių atlasai, jokie akademiniai
leidiniai ir netgi tradicinių gėlių
aprašymai marijono nemini. Ir net
Eugenija
Šimkūnaitė,
išvardinusi
20 tikrai tradicinių darželio gėlių,
marijono vardo neužrašė. Rumšiškių
liaudies buities muziejaus etnografė
Gražina Žumbakienė, išsamiai aprašanti
Kaišiadorių krašto gėlių darželius,
marijono irgi nemini. Bet Gelovinės
vienkiemyje žydi marijonas, ir kito
vardo neturi… Pamažu paaiškėja, kad
čia negali būti niekas kitas, tik vaistinis
skaistenis – senovinė dzūkiškų darželių
gėlė, artima skydinio ir balzaminio
skaistenio giminaitė. Šalia šitų marijonų
žydėdavo kadaise dar viena graižiažiedė
– vienametė šiušelė, bet dabar jau tiktai
ganyklose ar apleistuose dirvonuose
ją bepamatysi. Sulaukėjo. O vaistinis
skaistenis išliko žmogaus globojamas.
Būtent čia, Gelovinės vienkiemyje. O
kas dar šičia džiugina akį?
Labai gražios senos kalninės guobos.
Iš visų pusių supa jos vienkiemį. Prie
Gelovinės upelio auga ir skroblai, ir
ąžuolai, iš karto matyti, kad čia kitokia,

turtingesnė Dzūkija, bet šitokios vešlios
guobos veši tiktai prie Juozo ir Stefanijos Ciūnių pirkios. Darželyje auga ir
valerijonas, ir diemedis, ir ramunėlės, ir
balzaminkos, ir juozažolės, ir jonažolės.
Dabar, liepos trečiąją, ne visus žolynus
galima pamatyti, nes pavasariniai jau
prapuolė, bet atrodo, kad ne mažiau
kaip šešiasdešimt rūšių žolelių augina
Stefanija Ciūnienė. Gražiai išsitenka
ir senovinės vaistažolės, ir laukinės
gėlės, ir medingieji augalai. Nemažas
plotas apsėtas facelijomis ir rapsais,
iškilmingai žydi rododendras, o kartu
su pievos dobilėliais mėlynuoja...
siūlinė veronika. Šitas mažytis žolynas,
iškeliantis melsvą žiedelį lyg ant siūlo,
irgi yra savotiška mįslė. Žydi ši keista
veronika šią vasarą ir Liškiavoje, Liudos ir Audriaus Petrauskų sodyboje, ir
Cimaniūnuose, Janinos Juralevičienės
darželyje. Botanikai rašo, kad pirmą
kartą Lietuvoje ši grakšti veronika surasta 1968 metais, ir nežinia, ar ji pabėgo iš
darželių ir sulaukėjo, ar buvo čia visada
kartu su kitomis pievos rūšimis…
O kaip Stefanijos Ciūnienės darželyje
atsirado kūkalis? Toks pat praėjusią
vasarą žydėjo Dubaklonyje, Antaninos
Barynienės darželyje.
Laukinis augalas, kadaise buvusi
arši piktžolė, vis dėlto auga darželyje,
pats išbarsto sėklas ir neprapuola. Dabar
kukalis (dirvinė raugė) vėl labai plinta
rugių pasėliuose, ir jau tikrai laikas
išbraukti jį iš Raudonosios knygos, bet
senoviniame darželyje gali ir pasilikti,
nes gražiai žydi. Ir ne tiktai kukalis šitaip
keistai prisiglaudžia prie gvazdikų ar
broliukų. Stefanija Ciūnienė sako, kad jos

žieve mažiau, daug liko liepos plaušų, dar liko ir beržo tošies (daug
kas klausinėja, kaip ją ruošti), naudojome ir pušų šaknis.
Buvo Petras Garbus, labai „ščyrai“ jisai pynė kašikus.
Antaną Pleskį bernaičiai atveždavo iš Margionių su arkliu, tai
jis išsimiegodavo vežime. Buvo kalvė, ją išbandė Laimonas
Jazukevičius, tuo nustebindamas mus: koja minamos dumplės
veikė gerai, priekalą dar reikia tobulinti.
Pasižiūrėjome kaip išmirko balandį ąžuolo žievėje užraugta
oželio oda. Atrodo, jog ji išmirkusi labai gerai – beveik visi šeriai
nusilupo, pati oda nusidažiusi tamsiai melsvais ruožais.
Gera buvo Vervečkų šeimyna iš Eičiūnų, kaime jie turi ūkį ir
sodą, kuriais labai džiaugiasi. Labai ištvermigi buvo druskininkiečiai
mama su sūnumi – Loreta ir Aidas. Alytiškės Karolina ir Justina, ir
Jurgita iš Vaisodžių kaimo išbuvo ilgiausiai, be to, šį sykį jos daug
ką nusipynė. Linksmiausia buvo ignalinietė Aldona, kuri nusprendė
nebepinti daugiau sudėtingų daiktų, ir jai tai pavyko.

darželyje žydėdavo net didysis debesylas,
bet prapuolė, o prie Straujos upelio jis
tebėra. Užtat koks rododendras suvešėjo
Gelovinės vienkiemyje
– ryškūs
raudoni žiedai slepia ir lapus, ir šakutes,
rodos, dega visas krūmas. Kiek toliau,
už bitinių facelijų laukelio, aptvertas
nedidelis spanguolių plotelis. Šeimininkė
tikina, kad prisirinks šių brangių uogų
du kibirus. Ir vaistinis valerijonas šalia
spanguolių, ir pavasarinė raktažolė. Ir
baltašaknė, ir pipirmėtė. Ir net kukmedis,
Lietuvos giriose išnykęs jau prieš
pusantro šimto metų. Rodos, susibėgo
į šį Gelovinės vienkiemį ir laukiniai
ir kultūriniai augalai, ir mūsų krašto
žolynai, ir svetimšaliai. Bet visko su
saiku, viskas stropiai kontroliuojama, net
ir gyvybingieji smiltyninės rugiaveidės
šakniastiebiai čia, rodos, visai nėra
įkyrūs.
Henrikas GUDAVIČIUS

Autoriaus nuotraukoje: Stefanija Ciūnienė
Gelovinėje prie žydinčio rododendro.

Pats netikėčiausias įvykis – antrąją stovyklos naktį vilkas
papjovė ožį ir ožką, pririštus ganykloje 25 metrų atstumu nuo
palapinių. Pirmasis spėjimas buvo, jog tai lūšies darbas, nes vaikinai iš Veisiejų – Jonas ir Arvydas – ją girdėjo netoliese. Sekmadienį
eičiūniškiai atvežė nedidelius ožkelę ir ožiuką.
Vis prisimenu benamį, kuris gyveno miške prie Zervynų
geležinkelio stoties. Kokią idealią tvarką mes ten radome prieš
keletą metų kartu su inspektoriumi! Tada pagalvojau, jog tai reikia
rodyti visiems, kad pamatytume, kiek nedaug žmogui reikia: šiek
tiek pašiltinta pastogė, nedidelė krosnis, malkų rietuvė, kirvis,
keletas indų... Savo stovykloje mes taip pat mokėmės atsisakyti
nereikalingų ir vienkartinių daiktų.
Buvo 61 pynėjas.
Romas NORKŪNAS
Gintaro TURONIO nuotrauka
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„ …gegužės aštuonioliktoji diena, obelų žydėjimo metas,
pats žydėjimas. Tačiau nuo bičių ūžia ąžuolas. Šią pavakarę
labai tvanku, kaupiasi lietus, o bitės daro savo, nors jau devinta
valanda vakaro. Koks žydinčių obelų kvapas!
Dailidės stato svirną. Tvarkom avilius. Suradau šulinį:
užverstas akmenimis, plytomis, žemėmis ir dar gelžgalių ranLiepos 19 - ąją dieną Musteikos kaime buvo pristatytas du, medžio gabalų. Šulinys buvo ten, nes suradau rentinius.
Šalnų nėra, buvo nestiprios.
senovinės bitininkystės muziejus, kelminių avilių bitynas ir
Ukrainoje buvome gegužės 5 – 7 dienomis. Pats mėšlavežis
drevinės bitininkystės takas.
buvo. O kiek arklių ten matėme, nePats vidurvasaris. Musteikiškiai
dideli tokie. Ir dviračių daug, ir su
miškuose – renka mėlynes, uogos
mobiliaisiais jaunimas, o automobilių
šiuomet labai brangios, nes kitur
nedaug.
jas išdegino sausra. Todėl prie
Senas bitininkas Vosil Vorobei
bityno musteikiškių yra nedaug,
kopė
prie savo avilių ir leidosi geidaugiau svečių. O prieš beveik
niu.
Jo
geinis triskart lengvesnis už
devyniasdešimt metų, 1919 metais,
manąjį,
iš odos. Geras bitininkas,
Kaune, taip pat liepos mėnesio
sūnai
čia
pat pagalbininkai, o aviliai
viduryje Tadas Ivanauskas atvėrė
visi
medžiuose,
kaip sudėtinga yra
Zoologijos muziejaus duris. Tai
juose
bitinikauti.
Vieną rėminį avilį
padrąsina imtis naujo darbo – ryšys
pasigaminęs
turi
ir
tą iškėlė į medį,
su praeitimi išlieka.
bet
sako,
jog
rėminiame
avilyje būna
Bitynui įkurti neprireikė nė
tiek
medaus,
kad
užtenka
ir sau, ir
metų. Iš rudens iškalėme naujas
kaimynui.
dreves. Druskininkų miškų urėdija
...gegužės dvidešimt pirmoji.
atgabeno medienos kelminiams
Obelys
žydi visu gražumu.
aviliams. Per žiemą bitininkai darė
Vakar
kopinėjau medų Bendrovėje,
kelminius avilius, o dailidės kirto
senoje
dravėje.
Kiek metų ten gyvavo
svirną savo dirbtuvėje po stogu. Vibitės?!
Vytautas
Tamulevičius sako,
enas po kito pradėjo rastis muziejinkad
šešiolika
metų.
Koriai juodi,
iai eksponatai: peikenos drevėms
juodi,
kaip
anglis,
o
medaus ne
kalti, kodžios medui su vaškais dėti,
mažiau
3⁄4
avilio.
Koriai
susiūti iki
geiniai į draves kopti...
pat
nodzielo
(drevės)
apačios.
Spyną
Tuo tarpu padarėme atradimą.
prieš
tai
nupjoviau,
tinklą
nuėmiau.
Sulyginę seną carinės Rusijos
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje:
Medų sudėjau į kašelę, įrankių dalį
laikų žemėlapį su 1982 metų
Romas
Norkūnas
kopia
prie
dravės
ant
dviračio, dalį palikau prie dravės...
žemėlapiu, pamatėme, kad riba tarp
Vasarą
į
drevę
atskrido
spiečius.
Vilniaus ir Gardino gubernijų, ėjusi ir per Musteikos kaimą,
...birželio dvyliktoji diena. Šiandien apgyvendintos
dar yra matoma mūsų drevinės bitininkystės take.
pirmosios
bitės mūsų bityne. Keturis spiečius parvežiau su
Nuo gegužės mėnesio visi persikėlėme į Musteikos kaimo
arkliu
iš
Kabelių,
juos susėmė Algirdas Valentukevičius. Vieną
pakraštį, ten, kur prieš šešiasdešimt dvejus metus buvo suspiečių
suleidau
į
seną rėminį avilį, tai buvo Petro Averkos
deginta Siaurusevičių sodyba. Čia ir bus bitynas bei senovinės
(Gyluko)
avilys,
jis
gyveno an Zamieno. Kitą suleidau į
bitininkystės muziejus.
kelminį avilį. Užtrukdavau su kiekvienu spiečiu apie tris
valandas. Atvažiavęs Ulisius (Algirdas Valentukevičius)
atvežė dar vieną spiečių ir sako, kad tai galima padaryti kur
kas greičiau, patikėjau juo ir sekančius du spiečius per patį
vidurdienį suleidau labai greitai.
...birželio 14 - ąją suleidau penktą spiečių, tuo tarpu vienos
po kitų iš naujų avilių sprunka bitės... Bityne išties, kaip sako
Algis Svirnelis, „linksma“, bitės ir antrą kartą sprunka iš naujų
kelminių avilių. Jonas Kilminavičius pamokina, kad susėmus
spiečių į maišą, čia pat ieškoma bičių motinėlė, kurią reikia
atskirti, įdėjus ją į kaladkę (narvelis motinėlei), o kaladkė turi
būti iš šaltekšnio. Vėliau pagelbsti ir Algio Svirnelio melisos
ekstraktas, gal dar ir karšta Saulė kiek pradžiovino avilius,
bitės išsirenka tai vieną, tai kitą naujus kelminius avilius ir
dreves ir apsigyvena juose.
Keturi dideli skruzdėlynai bityne. Nuo pavasario visus po
truputį išvežu su karučiu. Nesuprantamai pasielgė skruzdėlės
iš ketvirtojo skruzdėlyno. Vieną dieną išvežiau penkis
Giedriaus VALENTUKEVIČIAUS nuotraukoje:
vienuoliai ne tik laikė mišias, bet ir padėjo tvarkyti kaimo kraštovaizdį. karučius skruzdėlyno. Kitą dieną dar vieną karutį, bet dar

Senovinė bitininkystė
Musteikoje
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liko urveliuose skruzdžių.
Tada likusios pradėjo
gelbėtis, su kiaušinėliais
jos ėjo tiesiai prie uždengto
šulinio ir krito į vandenį,
tai tęsėsi beveik savaitę.
...birželio
dvidešimt
devintoji. Tas 15 – asis
(1) Geinis
spiečius pakliuvo įdomus,
vakar jis pabėgo iš savo avilio, susėmiau į maišą, suleidau į
kitą gulsčią avilį, „su laka“, motinėlės neatskyriau, šiandien
su Algiu jį vėl sėmėm. Trečią kartą jį leidom birželio
trisdešimtosios vakare, buvo Marius ir Rimantė iš Senosios
Varėnos, Ričardas iš „Ekotopijos“, buvo tylus vakaras, daug
„moškių“ ir jau prinokusių mėlynių. Ir nebėgo daugiau
spiečius, gal ir giesmė pagelbėjo.
...liepos keturioliktoji. Didelė talka, girininkas ir eiguliai,
vienuolių ir jaunimo stovykla, iš viso septyniolika žmonių,
nušienavome pievą prie girininkijos ir šalia kryžių. Kirtom
ir krūmus, o karštis buvo virš trisdešimties laipsnių, bet
gražu dabar. Girininkas Valdas talkininkams iškūreno pirtį.
O vienuoliai vakare prie kryžių aukojo šventąsias mišias,
prisimindami šventojo Benedikto įsaką – priimti pasaulį per
darbą ir maldą.“
Romas NORKŪNAS, 2006 metai

Romo NORKŪNO nuotraukose:
Senas bitininkas, ukrainietis Vosil Vorobei.
Jo geinis (1) triskart lengvesnis už manąjį, iš odos

Kur medus,
ten ir bitės

Taip jau lėmė gamta ir istorijos vingiai, kad daugiausiai gamtos paminklais
paskelbtų drevėtų pušų yra susitelkę
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
rezervato teritorijoje. Tačiau šios kresnos,
susuktomis šakomis senolės yra nemažiau
svarbi mūsų krašto kultūrinio paveldo
dalis, menanti senąsias bitininkavimo
tradicijas. Gal todėl ir „sidabrinės bitės“,
jau dešimtmetį skiriamos labiausiai Varėnos
rajono kultūrai nusipelniusiems žmonėms,
taip dažnai nutupia šiame rajono pakraštyje.
Džiaugiamės, kad ir šiemet dvidešimt pirmuoju „Sidabrinės bitės“ nominantu tapo
mūsų kolega Eugenijus Drobelis.
Jis priklauso tai ne ypatingai gausiai
ir ko gero palengva nykstančiai, kaip
ir jo tyrinėjami bei globojami plėšrieji
paukščiai, gamtininkų grupei pasklidusiai
įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Šiems labai skirtingo charakterio, bet tuo pat metu
panašios pasaulėjautos žmonėms gamtos
tyrimai tai ne vien atrasti dėsningumai,
nauji faktai ar publikacijos, buvimas gamtoje ir su gamta jiems yra tapęs gyvenimo
būdu. Tačiau ne kiekvienam yra duotas
sugebėjimas ne tik išgirsti ir pamatyti tai,
kas kitiems praslysta pro šalį, bet ir pasidalinti savo atradimais su visais. Knygos,
parodos ir filmai yra labiausiai matoma

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Eugejinus Drobelis

Eugenijaus veiklos sritis, o už kadro lieka
tiesioginė veikla ir kasdieniniai rūpesčiai,
be kurių nebūtų ir tradiciniais tapusių
amatų seminarų ar naujojo bitininkystės
muziejaus Musteikoje ir kitų gražių darbų,
garsinančių mūsų parko gamtą ir kultūros
paveldą.
Sveikindami su gražiu kūrybinės veiklos įvertinimu, linkime stiprios sveikatos ir
ištvermės, toliau po mažytę kruopelę renkant gražiausias mūsų krašto gamtos akimirkas ir atskleidžiant jas gausiam skaitytojų
ir žiūrovų būriui, primenant kad gamta ir
kultūra yra neatskiriamai susijusi.

Visi šie gražūs darbai Musteikoje ir
jos apylinkėse vyko 2005 – 2006 metais,
visuomeninei
organizacijai
„Biota“
įgyvendinant
projektą
„Tradicinės
bitininkystės puoselėjimas ir natūralių
pievų išsaugojimas Musteikos kaime“.
Projektą finansavo Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo
Mažųjų projektų programa, Druskininkų
miškų urėdija, Dzūkijos nacionalinio
parko direkcija, VšĮ „Gamtos paveldo
fondas“, darbais talkino Parko darbuotojai, Musteikos gyventojai ir kiti neabejingi
šiam kraštui žmonės.

Bendradarbiai

„Šalcinio” informacija
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Mašalai prieš dzūkus... dzūkai prieš mašalus...
Iš vaikystės, praleistos Margionių kaime, prisiminimų
iškyla močiutė grįžtanti iš daržų, per pečius užsimetusi paklodę,
prikrautą visokių žolynų. Vėliau pastebėjau, kad vasaros
pradžioje ji grįždavo sutinusiu veidu, mosuodama medžio šakele
ir vis minėjo kažkokias museles. Neužilgo ir mes su pusbroliu,
du maži padūkėliai, pajutome kad mažos muselės įkyriai lenda
į akis trukdydamos žaisti kieme. Tuomet mėginome išdykauti
užsimovę ant galvų peršviečiamus maišelius, beje nesėkmingai,
nes maišeliai greitai aprasojo, o nuo „moškių“ nedaug tepadėjo.
Iki šiol stebina, kiek daug Dzūkijos gyventojai išmano
apie mašalus. Paklausus apie mašalus žmonių ties Jurbarku ar
Kaišiadorimis, šie dažnai atsako klausimu: „Kokie mašalai?“.
Į klausimą apie mašalus Dzūkijos kaimo moterėlės net už
galvų susiima ir dažniausiai atsako: „Oi, vaikeli, jau kap
puolė, tai puolė, oi kap daug jų ca buvo...“ O kai patikslini, ar
šiemet puolė, dažna atsako: „Tai kad šymet dar anksci... Va tie
mažukai mašalėliai tai buvo, o moškėms dar anksci...“
Mašalais Lietuvoje vadinami dviejų grupių vabzdžiai.
Ir, ko gero, tik dzūkai iš tiesų tas dvi vabzdžių grupes
skiria. Vieni jų (lot. Ceratopogonidae) yra labai
smulkūs, kanda dažniausiai prieblandoje ir naktimis,
yra gausesni netoli pelkių ar šiaip balų – lietuviškai
jie vadinami „smulkiaisiais mašalais“, o dzūkiškai
tiesiog „mašalais“. Kiti (lot. Simuliidae) yra panašūs į museles, kanda
dienomis, lervos vystosi upėse – lietuviškai jie vadinami „upiniais
mašalais“, o dzūkiškai „moškėmis“ arba „muselėmis“.
Būtent upiniai mašalai prieš porą dešimtmečių užpuolė Dzūkijos
gyventojus ir galvijus. Lietuvoje žinoma daugiau kaip 20 upinių
mašalų rūšių, tačiau kanda tik viena kita. Upinių mašalų lervų galima
rasti kiekvienoje upėje ar upelėje. Tos, kurios vystosi švariose upėse
yra visiškai taikios. Jomis minta žuvys. Per laukus tekančiuose melioruotuose kanaluose gausiai gyvenantys upiniai mašalai gali kelti bėdų
ankstyvą pavasarį, staiga atšilus orams. Staiga vieną rytą vieno kurio
kaimo galvijus užpuola mašalai. Tokios bėdos baigiasi greitai, kaip ir
prasideda, dažniausiai po stipresnio lietaus.
O visos Dzūkijos gyventojus masiškai užpuolė viena upinių
mašalų rūšis – išvertus iš lotynų kalbos jos pavadinimas skambėtų
„dėmėtalervis mašalas“. Šios rūšies mašalų lervos randamos Nemune
balandžio – birželio mėnesiais. Jos prisitvirtina prie vandens augalų,
iškelia galvas ir ant galvų esančiais dariniais, panašiais į vėduokles

gaudo viską, ką tik atneša upės srovė ir viską ėda. Vėliau lervos
virsta lėliukėmis, o iš jų išskrenda suaugę mašalai. Patinai gyvena
trumpai, o patelės kelis kartus ilgiau. Būtent patelės siurbia žmonių
ir galvijų kraują. „Dėmėtalervis mašalas“ gausiai gyvena Ukrainoje,
Kazachijoje, Sibire. Tačiau šios rūšies mašalai tikrai nėra atvežti iš
Sibiro su malkomis – be tekančio vandens jie greitai žūtų neatlaikę
ir trumpos kelionės. Šios rūšies mašalai praeitame šimtmetyje kėlė
daug problemų kitų Vidurio Europos šalių gyventojams, tačiau dabar
dėl neaiškių priežasčių Europoje yra beveik išnykę.
Po truputį „dėmėtalervis“ nyksta ir Lietuvoje. Nuo 1999 m.
į Nemuną pilamas preparatas, kuris stipriai sumažina mašalų
lervų gausumą. Biologinis preparatas neteisingai vadinamas nuodais arba chemikalu. Preparato pagrindą sudaro bakterijos, kurias
mašalų lervos savo „vėduoklėmis“ pagauna, suėda, po
to suserga ir numiršta. Žuvims, paukščiams,
gyvuliams ir žmonėms šios bakterijos nėra
pavojingos. Taigi prieš mašalus naudojamas
bakteriologinis ginklas. Nedidelė dalis lervų
Nemune išlieka, taip pat išlieka lervos,
gyvenančios Nemune Baltarusijoje, o ten Nemunas teka beveik lygiagrečiai Lietuvos sienai. O „dėmėtalerviui“ būdinga toli skristi
nuo gimtosios upės, todėl beveik kasmet
dalis mašalų pasiekia išilgai pasienio esančius kaimus: Marcinkonis, Margionis, Mančiagirę. Bet pasiekia tik nedidelė jų dalis.
Upiniai mašalai gerai mato, ir kažkodėl rinkdamiesi auką
labiau mėgsta juodus galvijus ar juodai apsirengusius žmones.
1999 metais, kuomet buvo registruotas didžiausias kraujasiurbių
mašalų gausumas Dzūkijoje nuo tyrimų pradžios, mes surinkdavome daugiau kaip 1000 mašalų puolančių žmogų per 10 min.
Esant tokiam mašalų gausumui kyla grėsmė lauke ganomų galvijų
ir paukščių gyvybei: jie gali ne tik uždusti nuo įkvėptų mašalų,
bet žūti nuo apsinuodijimo, kurį sukelia į kraują patekusios
kraujasiurbių mašalų seilės. Nuo 2001 m. tokio didelio mašalų
gausumo Dzūkijoje neteko stebėti. Karts nuo karto kraujasiurbiai
mašalai negausiais būriais pasirodo, gal verta jiems atleisti, juk
jie – arba nelegalai iš Baltarusijos, arba vargais negalais išgyvenę
mašalų pandemiją Nemune.
Dr. Rasa BERNOTIENĖ,
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

Jaunųjų miško sargų stovykla

Autorės nuotraukoje: stovyklos dalyviai.
Dzūkijos nacionalinis parkas

Dzūkijos nacionalinio parko direkcija kartu su Vygrių nacionalinio
parko direkcija (Lenkija) dalyvavo projekte „Jaunieji miško sargai Lenkijos
– Lietuvos pasienio saugomose teritorijose“. Šį projektą finansavo abiejų
šalių Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir EUROPARC federacija. Projekte dalyvavo Lietuvos, Lenkijos jaunimas nuo 15 – 17 metų,
gyvenantis parkų teritorijose. Projekto metu liepos 9 – 16 d. vyko stovykla
Vygrių nacionalinio parko teritorijoje, kaimelyje Staty Folvark. Stovyklos
metu abiejų šalių jaunimas susipažinimo su gamtos apsauga, jos formomis
ir poveikiu vietinės bendruomenės gyvenimui, kultūros paveldo tradicijomis
Lenkijos – Lietuvos pasienyje. Keliavo po Vygrių nacionalinį parką dviračių
ir baidarių maršrutais, dalyvavo susitikime su Parko darbuotojais. Parko
girininkas papasakojo, ką veikia jis ir jo komanda Parko miškuose, taip pat
darė Vygrių ežero ir Juodosios Ančios vandens tyrimus. O vienas vakaras
buvo skirtas abiejų šalių kulinariniam paveldui.
Lina ČERNIAUSKIENĖ
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„Griežynė“ šilinių dzūkų krašte
Aštuntasis tarptautinis instrumentinio
folkloro festivalis ,,Griežynė“, sumanytas dviejų entuziastų – kompozitoriaus
Algirdo Klovos ir Arūno Lunio, kas antri
metai atšurmuliuoja į Lietuvą ir jau antrą
kartą užsuka į Dzūkijos nacionalinio
parko kaimus. Šiais metais sulaukėme
virš trisdešimt muzikantų iš Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos,
Škotijos, Ukrainos ir ,žinoma, Lietuvos.
Sutikti prie Dzūkijos nacionalinio
parko ribos, ties Mančiagirės kaimu,
svečiai vyko į Zervynas. Žiūrėjo,
klausėsi mūsų svečiai ir klausė: ar tai
ne muziejus po atviru dangumi. Tokių
kaimų jie jau nebeturi, taip jie gyvenę
maždaug prieš 50 metų, tvirtino ne
vienas. Svečiai gėrė iš mūsų versmių,
žavėjosi gamta, klausėsi legendų
ir padavimų, o 15 valandą jų laukė
susitikimas su Puvočių etnografiniu
ansambliu ir kaimo gyventojais. Dar iš
vakaro Puvočiuose pakvipo kepamais
pyragėliais su grybais (jų daugiau kaip
šimtą iškepė Stasė Bogušienė), verdamais grybais – juos rinko ir virė visos
dainininkės. Sutikti daina ir šypsena bei
kvietimu pasistiprinti muzikantai įniko
ragauti išmoningų grybų kotletų, bulvių
su troškintais grybais, kitų kaimiškų
gardėsių. Visi kaip vienas tvirtino, kad
taip gardžiai ir išradingai jie dar niekur
ir niekada nebuvo sutikti. Bijant lietaus
improvizuotas koncertas įvyko čia pat,
Dvareckų – Bogušių sodyboje. Išgirdę
pirmuosius muzikos garsus į kiemą
atskubėjo ir grybautojai. Pasirodo, net

iš Utenos, Šiaulių į mūsų miškus atvykstama grybautėn.
Neiškentusios, mielos ansamblio
moterys, nors ir pavargusios nuo rūpesčių
ir svečių laukimo, smagiai sukosi šokio
sūkury, pamiršusios amžių ir skaudančias
kojeles. Tokių linksmų, nuoširdžių,
jaunatviškų šeimininkių, tvirtino svečiai,
nesitikėjo sutikti. Sunku buvo išsiskirti,
bet Marcinkonių etnografijos muziejuje
muzikantų laukė dar vienas susitikimas
su žiūrovais. Išsiskyrėme, kartu su savimi
išsiveždami į koncertą ir Puvočių etnografinio ansamblio muzikantą Petrą Kašėtą.
Pirmasis grojo mūsų Petrukas
– žmogus orkestras, kaip ji pavadino
kolegos. Jis groja armonikėle ir būgnu,
kuris ir bumbsi, ir čiulba, ir džergši. Nuotaikingas koncertas tęsėsi dvi valandas,
bet niekam neprailgo. Artimus kaimynus
keitė tolimesni. Išgirdom ir pamatėm, ko
nematę – klavišinius smuikus, pedalinę
armoniką, kuria grojo Malgožata Makowska iš Suvalkų, begalę perkusinių
instrumentų. Pasirodo, galima groti ir
kaulais – t.y. šonkauliais arba blauzdikauliais, ir tą įrodė Yirdy Machar,
grojimo šaukštais ir kaulais pasaulio
čempionas. Groti kaulais jis išmokęs iš
savo senelio ir tėvo. Sunku patikėti, kad
įmanoma groti net aštuoniais kaulais, laikant juos tarp pirštų abiejuose rankose.
Kristian Solvang (Norvegija) grojo fėjų
fleita be skylučių.
Grojant grupei – Guliaj Gorod
(Ukraina) neištvėrę šoko ir žaviosios
ukrainietės, ir žiūrovai. Marcinkoniškiai

Šeštoji Amatų
mokyklėlė Merkinėje

džiaugėsi: „Tokio gražaus koncerto
neragėji, navet, per telikų...“
Festivalio
organizatoriai,
šiltai
padėkoję rengėjams, tarp kurių ir
Dzūkijos nacionalinis parkas, Puvočių
etnografinis ansamblis, liko vakaroti
Marcinkonių etnografinio muziejaus kluone. Čia juos vaišinome dzūkiška banda
su grybais, kuri, anot svečių, „tirpo
burnoje“. Linksmybės tęsėsi iki vėlaus
vakaro. Sunku buvo įsilinksminusius
svečius susodinti į autobusą, kuris išvežė
juos į Vilnių.
Svečiai, prižadėję atvykti dar kartą,
išvyko išsiveždami, kaip jie patys sakė,
neišdildomus įspūdžius apie mūsų
kraštą, nuostabius, vaišingus ir linksmus
žmones, puoselėjančius savo regiono
tradicinę kultūrą.
Onutė DROBELIENĖ
Autorės nuotr.

Jau tapo tradicija, pasibaigus mokslo metams, susirinkti į Dzūkijos
nacionalinio parko Merkinės lankytojų centrą mokytis amatų. Visą savaitę
čia skamba vaikų klegesys ir džiaugsmas.
Šiais metais mokėmės rišti šiaudinius sodus ir karpyti iš popieriaus
karpinius. Susirinko dvigubai daugiau vaikų negu kasmet, nes atsirado
daugiau norinčių prisiliesti prie rankdarbio.
Pusę dienos padirbėję keliavome po Merkinės lankytinas vietas. Tai
kas, kad dalyvavo merkiniškiai, bet dalis jų tikrai nebuvo girdėję gido
pasakojimo apie Merkinės istoriją, jos praeitį ir Parko gamtą. Antros dienos
popietę praleidome prisimindami ir dainuodami dzūkiškas dainas – laikas
tikrai neprailgo. Kitą dieną keliavome į Liškiavą, kopėme į piliakalnį,
alkakalnį, grožėjomės Liškiavos bažnyčia ir vienuolynu. Didžiausią įspūdį
paliko Henriko Gudavičiaus įkurta retųjų augalų ekspozicija Liškiavoje.
Paskutinės dienos popietę jau eksponavome savo padarytus darbelius
Lankytojų centro Klėtelėje ir laukėme susirenkant svečių į šios parodėlės
atidarymą ir vakaronę, kurios metu skambėjo pačių stovyklos dalyvių
išmoktos dainos.
Laima SAVIŠČEVIENĖ, 2006 m. birželis
Henriko GUDAVIČIAUS nuotraukoje:
Laima Saviščevienė ir Amatų mokyklėlė Liškiavoje.
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Dainuoja senas, žilas Marciaus kiemas...

Liepos 22 dziena, pac vidurvasaris.
O ir dziena pastaikė labai šilta, jokio
debesėlio dangun nėra. Bet tep ir turi
būc, ba Marcinkonysa dzidelis rukas,
pac sujudzimas. Nuok paco ryto, po
etnografijos muziejaus kiemų ir kluonų
zuja kap bitukių spiecius, Marcinkonių
etnografinio ansamblio daininykai.
Jiem nūnai dzidzulė šventė – etnografiniam ansambliui jau 35 metai.
Ansamblio jaunimas pynė vainikų iš
ąžuolo lapų, katrį pakabino an kluono
durų. Moteriškės kluono scenų apkaišė
žolynais, sienas apkorė divonais, kad

koncerto metu būt širdziai miela ir akiai
gražu. Toj dziena, besruošianc šventei,
graitai prabėgo ir atajo tas čėsas, kadu
pradėjo rinkcis svecai in jubiliejinį
koncertų. Suvažavo iš visos Lietuvos:
iš Varėnos, Druskininkų, Pravieniškių,
Birštono, Kauno ir Vilniaus. Bet pacys
brangiausi sveteliai mūs kaimynėliai
– etnografiniai ansambliai iš Matuizų,
Zervynų, Puvočių, Žiūrų. Mieliausi
Marcinkonių kaimo daininykai iš
„Šilagėlės“ ir „ Ėglynaicio“ ansamblių.
Prisrinko ciek svetelių, kad net kluonan
nelindo.

Muzikantui užgrainus maršų an
scenos suvejo Marcinkonių etnografinio
ansamblio daininykai. Jubiliejinį koncertų
marcinkoniškiai pradėjo senu dzūkišku dainu
„Per beržynaicį...“. Dainuojanc ansambliui,
su jais rozu dainavo visi, kam miela dzūkiška
daina. Visus susrinkusius sveikino ansamblio
vadovė Rimutė Avižinienė. In scenos vidury,
pacon garbingiausion vieton, buvo susodzyci
ansamblio garbės vadovė Joana Serenčikienė
ir ansamblio seniūnas Vincas Miškinis. Vadovei ansambiečiai sudainavo jos gražiausių
dainų „Dėkui motulai“. Toj daina pravirkdė
ne cik vadovę, bet ir visus kluonan sėdzincus.
Kita daina buvo skirta ansambliečiams, atgulusiems aukštajan kalnelin.
Daug dainų sudainavo, smagių ratelių
sušoko ansambliečiai, bet ir kap norėdami
visko neišdainavo. O tų dainų ir šokių žino
ciek, kad vienu dzienu visko neišdainuosi ir
nesušoksi.
Ansambliečius sveikino Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Drobelis, Varėnos savivaldybės
direktorius Algis Miškinis, Marcinkonių
seniūnijos seniūnas Vilius Petraška. Savo
smagiausias dainas marcinkoniškiam dovanojo etnografinių ansamblių daininykai ir
kapelų muzikantai.
Šventė pasbaigė smagiu vakarušku. Ir aš
ty buvau gardzių, grikinį babkaitį ragavau,
šalcinio vandenėliu užsigėriau, čebatų porų
šokdamas nuplėšiau ir saulalai tekanc namo
parajau.
Jonas BAJORIŪNAS
Autoriaus nuotrauka

VISAIS metų laikais graži yra dzūkų šilų ir panemunių gamta.
Dzūkijoje dar gyvuoja senoviniai kaimai, senieji amatai ir verslai.
Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai Jums padės suprasti svarbiausią
Dainavos krašto savybę – etnokultūra gyva gali būti tiktai tada,
kai senolio poringei pritaria čia pat almantis šaltinis.
Brangusis lankytojau, atvykęs į šį kraštą, gerbk ir tausok jo taurų grožį.
Išsamią informaciją apie Parką visi svečiai gali sužinoti lankytojų centruose:
Marcinkonyse:
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT - 65301, Varėnos r., tel. 44466, faks. 44471;
Elektroninis paštas: info@dzukijosparkas.lt
Merkinėje:
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT - 65334, Varėnos r., tel./faksas 57245
Elektroninis paėtas: merkine@dzukijosparkas.lt
Interneto psl.: www.dzukijosparkas.lt
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