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Eugenijus SKIPITIS

Vasaros pabaiga tarsi  gelsvėjan-
tis pergamentas, kuriame netrukus 
bus surašyti prisiminimai. Beveik vi-
sos mūsų internetinės veidaknygės 
užverstos šios vasaros nuotykių ir 
kelionių  nuotraukomis. Kartais pasi-
taiko vienas kitas taiklus komentaras 
ar pastaba. Tačiau dažniausiai savo 
įspūdžiais dalijamės internetinio ma-
žaraštingumo rėmuose, kurio, turbūt, 
jau nepakeis net atkakliausia lietuvių 
kalbos priežiūros komisija. Kokiu 
šaukštu iš taip vadinamų „ kalbos 
perlų“ išgraibysime guminius jaustu-
kus, kuriais tik ir bemokame išreikšti 
savo emocijas. O vasara kelionėms 
ir poilsiui kaip niekada buvo palan-
ki. Net „koronės“ viruso akivaizdoje 
iš namų neiškišdamas nosies galėjai 
savo kiemo pievelėje įsisteigti pliažą. 
Kam tau ta Vilniaus Lukišikių aikštė 
su užterštais fontanais ar amžinas Pa-
langos skruzdėlynas? Kojas nusimaz-
goti galima ir emaliuotame močiutės 
dubenyje. Visgi, šioks toks etnografi-
nis paveldas. O jeigu prie savo namo 
pasikabinsi Mažosios Lietuvos vėlia-
vą sulauksi ir pro šalį praeinančiųjų 
dėmesio. Vieniems tavo namas pasi-
rodys kaip Italijos ambasada, kitiems 
kaip menkai pažįstamo  etnografinio 
regiono pasipūtimas. Tačiau abiem 
atvejais būsi laimingas žmonių pro-
tuose pasėjęs žingeidumą.

Ką dar norėtume pasakyti ant 
Rambyno kalno laiptų sėdinčiai va-
sarai? Žmonių šioje šventoje vietoje 
buvo kaip niekada daug- tarsi visas 
pastarojo dešimtmečio Joninių šven-
tes sudėjus. Gal net daugiau. Žiūri į 
ant kalno stovinčius keliautojus, ma-
tai vaikštinėjančius regioninio parko 
takeliais ir ne visuomet supranti kokia 
jėga čia juos traukia? Prarastų etni-
nių žemių ilgesys anapus Nemuno, 

iki pašaknų išny-
kusi šišioniškių 
tarmė vienu kitu 
žodžiu suskam-
banti gido ar mu-
ziejininko lūpose, 
o gal pastovus ir 
nekintantis Ne-
muno vingis toks 
mielas ir akiai, ir 
širdžiai. Turbūt, 
yra paslaptingas 
užkoduotas že-
mės klodas, ant 
kurio stovėdami 
mes pasijuntame 
tvirtesni, pasine-
riame į žmogiškosios būties prasmę, 
atrandame sau reikalingus dabarties 
ir praeities ženklus, kurie mus įkvepia 
arba padaro nekasdieniškais. Ir nėra 
reikalo stebėtis kai ant Rambyno kal-
no sutinki jauną kaunietį Žilviną Ka-
ralių, pasiryžusį dviračiu apvažiuoti 
tris Baltijos šalis. Atrodo, turėtų būti 
baugu vienam leistis į tokią kelionę. 
Vaikinas šypsosi tardamas, kad Ram-
byno dievai jam tikrai padės. Tikėtina, 
jog taip ir bus. Ant Rambyno kalno 
kiekvienas atsivežame savo tikslą, 
kurį čia pat ir palaiminame. Niekas 
nežino, kas šnara po gandrų sparnais. 
Matyt, yra jėga skatinanti mus susi-
telkti.

Ant blunkančio šios vasaros per-
gamento jau krenta variniai beržo 
lapų pinigėliai. Pamažu į akis, į širdį 
smelkiasi liūdesys. Toks nenusako-
mai trapus, tarsi po gero susitikimo. 
Ir taip kiekvienos vasaros pabaigoje, 
kai apipiltas jos malonėmis susimąs-
tai, kodėl  tiek mažai žmogui  šviesaus 
ir gero duota. Vėl į kampą spaudžia 
pandemijos baimė, nežinia kuom pa-
sibaigsiantys baltarusiški ir lietuviški 
rinkimai, pabūklų kosulys Karaliau-
čiaus krašto poligonuose. Pagalvoji, 

kad iš čiaupo tekantis vanduo irgi ne-
amžinas. Matai kaip iš miško pamažu 
išeina medžiai, išskrenda paukščiai, 
iščiužena ežiai. Gal ne klimato kaita, 
gal žmogus dėl viso to kaltas. Dievo 
karalystėje rinkimų nėra, bet tai ne-
reiškia, kad joje nėra demokratijos. 
Panašu, jog kasdieniniame gyvenime 
nedaug apie ją nutuokiame. Parapijų 
(dabar bendruomenių) gyvenimas 
irgi ne piliarožėmis klotas. Ką tik 
nužydėjusi Žolinių šventė tarsi turė-
tų sutelkti kilniam tikslui, tačiau kai 
kur taip ir liko tik už balkio užkištais 
džiūstančiais žolynais.

Mūsų vasara, ar neliūdna tau, kad 
kitąmet  sugrįžus vėl kartosis tos pa-
čios mūsų klaidos, mūsų nuodėmės, 
tie patys mūsų gobšumo, mūsų ne-
paslankumo, mūsų nežmoniškumo 
priepuoliai? Blunkančiame perga-
mente  nėra mūsų priesaikos tapti ki-
tokiais. Pagaliau kas lietuviui ta prie-
saika- tik dar viena priemonė duotam 
žodžiui sulaužyti. Todėl po niekuo ir 
nepasirašome. Tik sėdime po vis tam-
sėjančiu dangumi ir spjaudome į vis 
senkantį Nemuno vandenį. O yra pa-
sakyta: “Nespjauk į vandenį...“
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Prieš 60 metų,  1960 metų rugsė-
jo 27 dienos nutarimu Nr. 517 „Dėl 
gamtinių draustinių įsteigimo Lietu-
vos Tarybų Socialistinėje Respubliko-
je“,  Lietuvoje buvo įsteigta didžioji 
dalis pirmųjų gamtinių draustinių – 
landšaftinių, landšaftinių-istorinių, 
geologinių, ornitologinių, botaninių-
zoologinių, botaninių.  Vienas iš jų 
- Rambyno landšaftinis draustinis. 
Nuo 1992 metų čia valstybinis Ram-
byno regioninis parkas – kompleksi-
nė saugoma teritorija, reprezentuo-
janti  ir sauganti valstybinio lygmens 
vietovės  kraštovaizdžio savitumus, 
gamtos ir kultūros  vertybes. 

 
Rambynas – viena pirmųjų ir 

svarbiausių saugomų teritorijų 
Lietuvoje

 
Jonas Trinkūnas 2001 m. rašė, kad 

Rambyno teritorija visą laiką buvo 
šventumo apdrausta. Rambynas, 
kaip istorijos ir gamtos šventovė, yra 
labai svarbi visiems lietuviams. To-
dėl ne archeologinių paminklų gau-
sumas nulemia Rambyno svarbą. Ga-
lima tik pakartoti prof. Č. Kudabos 
kadaise parašytus žodžius: „Ramby-
nas - tai lietuvių tautos draustinis“, 
o brautis į jį, liesti jį bet kokiomis in-
tencijomis yra neleistina. Rambynas 
reikšmingas ne tik archeologine pras-
me. Populiarumu ir istorine praeiti-

mi Rambynas prilygsta tokiems svar-
biausiems Lietuvos istorijos, gamtos 
paminklams kaip Gedimino kalnas 
Vilniuje, Šatrijos kalnas Žemaitijoje 
ir pan. Rambynas svarbus ir įžymus 
kaip tam tikra saugotina ir gerbtina 
teritorija.

Apie tai kalba istoriniai šaltiniai. 
Rambyne buvo lietuvių alkvietė, 
šventas miškas ir, manoma, pilis. 
1385 m., 1395 m. ir vėliau prie Ram-
byno minimas šventas miškas, bet 
apie Rambyno piliakalnį neužsime-
nama. Dar 1595 m K. Henenberge-
ris pažymėjo, kad žmonės Rambyną 
laiko šventu kalnu. Č. Kudaba rašė: 

„Lietuvių dievų olimpas buvęs Ram-
byno kalne.“ Mažosios Lietuvos pa-
triarchas Martynas Jankus kalne daž-
nai kurstė ugnį, pats senatvėje buvo 
tartum Rambyno vaidila. Apie Ram-
byną M. Jankus pasakė: „Tave nebe-
įveiks nei jokios audros, jei neišpeiks 
patys tavo žmonės.“ 1881 m. Ramby-
ne atgaivinta senovinė vidurvasario 
(Joninių) šventė. Po to Rambynas 
tapo atgimstančios lietuvybės sakra-
line vieta. Kasmet rengiamos šventės 
pavirto lietuvių tautinėmis manifes-
tacijomis. Libertas Klimka 2011 m. 
rašė, kaip 1867 m. per Rytprūsius ir 
Kuršių neriją keliavo smalsus Berly-
no žurnalistas Otas Glagau. Aplan-
kęs Rambyno kalną, išgirdo dar daug 
pasakojimų apie kitados čia atlikinė-
tas pagoniškąsias  apeigas. Viską kuo 
smulkiausiai užrašęs, pridūrė: „Ram-
bynas ir dabar yra šventas kalnas: 
seni ir jauni lipa į jį su gilia pagarba, 
o naktį su baime vengia. O ir Laimos 
liepa prie Bardėnų kaimo, Rambyno 
pakalnėje, daugiau kaip 600 metų se-
numo medis, iš kurio šaknų išaugę 
trys kamienai, dar šiandien laikoma 
didžiausioj pagarboj.“

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžio-
je lietuvininkų inteligentija aktyviai 
kėlė ir bandė  spręsti Rambyno kalno 
teritorijos nuosavybės,  priežiūros, 
tvarkymo ir  „prieinamumo plačio-
sioms lietuvių masėms“ klausimus. 
Tai rodė Rambyno reikšmę lietuvių 
tautinei savimonei ir jo apsaugos bū-
tinumą.Rambynkelis

Rambyno kraštovaizdžio 
draustiniui – 60

Diana MILAŠAUSKIENĖ,
direktorė
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Rambyno kraštovaizdžio draustinis 
XXI amžiuje (2001–2020 m.)

  
1992 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos 

Aukščiausiosios Tarybos Atkuria-
mojo Seimo nutarimu Nr. I-2913 kar-
tu su kitais 29 regioniniais parkais 
Lietuvoje Rambyno kraštovaizdžio 
draustinio bazėje įkurtas Rambyno 
regioninis parkas (plotas 4520 ha). 
Jo tikslas - išsaugoti  unikalų Nemu-
no žemupio kraštovaizdį, jo gamti-
nę ekosistemą bei kultūros paveldo 
vertybes. Ši saugoma teritorija, ją 
performuojant iš landšaftinio draus-
tinio į kompleksinę saugomą teritori-
ją - regioninį parką - kaip ir daugelis 
kitų tuo metu įsteigtų kompleksinių 
saugomų teritorijų,  jau nuosekliai 
apėmė  ne tik gamtines teritorijas, bet 
ir kaimus bei miestelius.  Rambyno 
kraštovaizdžio draustinis tapo vienu 
iš aštuonių šio parko draustinių. 2001 
metų sausio 1 d. įsteigta Rambyno 
regioninio parko direkcija, nuosekliai 
vykdanti Lietuvos valstybės politiką 
parko vertybių išsaugojimo ir pritai-
kymo pažinimui srityje.

Nuo 2001 iki 2020 metų organi-
zuota daugybė draustinio tvarky-
mo ir pritaikymo lankyti, lankytojų 
srautų reguliavimo darbų, padėjusių 
ne tik išryškinti, bet ir apsaugoti pa-

grindines Rambyno kraštovaizdžio 
draustinio vertybes. Sutvirtinti Ram-
byno kalno šlaitai, įrengtos apžval-
gos vietos į vaizdingas panoramas, 
priėjimai prie lankomų objektų, su-
tvarkyta švenčių aikštė, pėsčiųjų takų 
tinklas, pašalinti nuo sovietmečio likę 
bešeimininkiai pastatai, sutvarkyta 
Bitės upelio pakrantė. Artimiausiu 
metu rengiamasi tvarkyti, atnaujin-
ti labiausiai lankomas, svarbiausias 
Rambyno kraštovaizdžio vertybes, 
įgyvendinant „Rambyno kraštovaiz-
džio komplekso tvarkymo ir pritai-
kymo lankymui  projektą“. Projekto 
vykdytojas Valstybinė saugomų teri-
torijų tarnyba prie Aplinkos ministe-
rijos. Šio projekto metu bus atnaujinti 
pagrindiniai  Rambyno kalną nuo 
griūties saugantys laiptai, moderni-
zuota apžvalgos aikštelių, atokvėpio 
vietų, pasivaikščiojimo takų, infor-
macinio ženklinimo infrastruktūra. 

2019 m.  birželio 5 d.  Lietuvos 
RespublikosVyriausybės nutarimu 
Nr. 570 patvirtintas naujas, jau an-
trasis istorijoje  Rambyno regioninio 
parko tvarkymo planas, kurio spren-
diniai numato ir daugiau Rambyno 
kraštovaizdžio draustinio tvarkymo 
galimybių. Viena iš tokių – sodybų 
atkūrimas senų istorinių sodybų vie-
tose.  Kadangi  Rambyno kraštovaiz-
džio draustinyje tokių sunaikintų ir 

sunykusių sodybų yra gana daug, jas 
atkuriant būtų atkuriama ir sunyku-
si senoji kaimų struktūra.  Atsižvel-
giant į išskirtinę Rambyno reikšmę  
tvarkymo plane numatyta atgaivinti 
istorine, kultūrine, pilietine prasme 
reikšmingą tradiciją – virš Rambyno 
kelti Lietuvos valstybinę istorinę vė-
liavą. Šios tradicijos atkūrimas galėtų 
būti puikiu Pagėgių savivaldybės  ir 
Rambyno regioninio parko direkcijos 
bendradarbiavimo pavyzdžiu.

Rambyno regioninio parko direk-
cija ateityje planuoja toliau saugoti 
Rambyno kraštovaizdžio vertybes 
bei stengtis, kad jos būtų pritaikytos 
lankyti, – tausoti natūralias miško 
ekosistemas, retųjų rūšių radvietes 
ir augavietes, gamtinį kraštovaizdžio 
pagrindą – natūralius hidrografi-
nio tinklo elementus, reljefo formas, 
gamtinėje aplinkoje įsitepusių kaimų 
struktūrą ir visa tai eksponuoti. Pla-
nuojama atnaujinti esamą ir toliau 
plėsti naują pėsčiųjų takų tinklą, lei-
siantį lankytojams grožėtis sau lygių 
neturinčiu Rambyno kraštovaizdžiu, 
pažinti svarbiausias esamas ir atku-
riamas jo vertybes.

Šaltinis. Žurnalas „Rambynas“, 
Nr. 8

Sutvirtinti Rambyno kalno šlaitai, 2012

Rambyno kraštovaizdžio 
draustiniui – 60
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Giedrė KLIMAŠAUSKAITĖ,
Vyresn. specialistė

Pritaikytas lankymui Opstainių I (Vilkyškių) piliakalnis  

G
. K

lim
ašauskaitės nuotr.

Netradicinis vaikų švietimas 

Karantinas sugadino kiekvieno 
iš mūsų planus. Visi iki vieno paty-
rėme, ką reiškia darbas, mokslai ir 
laisvalaikis “iš namų”. Turėjome iš 
naujo mokytis gyventi su namiškiais, 
neišvykdami iš namų, ir tuo pačiu at-
likti savo kasdienius darbus, netruk-
dydami vienas kitam.

Vaikus pandemija palietė neapsa-
komai stipriai. Nors jie ir yra ta visuo-
menės dalis, kuriai virusas, kaip tei-
giama, mažiausiai pavojingas, tačiau 
jie taip pat privalėjo mokytis iš namų, 
laisvalaikį leisti namuose ir, kas bai-
siausia, - nesusitikti su draugais.

Dėl pandemijos Rambyno regi-
oniniame parke nevyko ir vaikų jau 
pamėgtas Netradicinis Vaikų Ugdy-
mas. Tačiau noriu tikėti, kad ruduo 
bus ramesnis, mes galėsime vėl susi-
tikti ir tyrinėti gamtą.

Tad kas numatoma šiais metais?
Ruduo yra tas metas, kai gamta 

ruošiasi žiemai. Stebėsime ne tik žie-
mai besiruošiančius gyvūnus (pvz. 
Išskirtines mūsų parke gyvenančias 
miegapeles), bet ir kursime vietas, 
kuriose miško gyvūnai galės žiemoti. 

Šaltuoju  laikotarpiu, kai miške 
drėgna ir žvarbu, o gyvūnija miega 
žiemos miegu, darysime darbelius, 
kuriuos pavasarį nešime į mišką ir ste-
bėsime, kaip į juos reaguoja gyvūnai.

Pavasarį, laukdami gandrų, ruo-
šimės jų sutiktuvėms. Pvz. ar žino-
jote, kad gandrai, dėl didelio savo 
svorio toli nenuskrenda plasnodami 
sparnais. Tad didžiąją savo skridimo 
atkarpą jie įveikia sklandydami, pa-
sitelkdami šiltąsias oro sroves. Ir dar 
daug kitų įdomybių...

Visus ateinančius mokslo metus 

kažko naujo ir įdomaus? Myli gamtą? 
Jei taip, šauk pas mus – jaunuo-

sius gamtininkus Rambyno regioni-
niame parke! Daugiau informacijos 
galima rasti mūsų facebooke pasky-
roje – Rambyno regioninis parkas 
arba kreipiantis el.paštu: projektai@
rambynoparkas.lt ir tel.nr.: 8 659 
72410.

stengsimės būti kuo daugiau lauke, 
tyrinėti ir giliau pažinti Rambyno re-
gioninį parką - jo gyventojus, mažuo-
sius mūsų draugus.

Baigdama norėčiau paklausti: gal 
tau neįdomūs savaitgaliai namuose 
ar laisvalaikis? Nusibodę spoksoji-
mai į televizorių ar kompiuterį? No-
risi susirasti draugų? Norisi išmokti 

Rambyno RPD gamtos-kultūros mokykloje. Vaikai mokosi austi  tautinę juostą, 2018.  

Neformaliojo švietimo pamoka Rambyno regioniniame parke, 2019
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Neformaliojo švietimo užsiėmimų Ramby-
no  regioniniame parke   metu pagaminta 
metalinė kaukė
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Vilkyškių miestelio  ir jo 
aplinkos kraštovaizdis

Saulius DRAGŪNAS

Tai sukultūrinto, mažai urbani-
zuoto bei urbanizuoto pobūdžio su 
saugomais objektais priemolingo kal-
vyngūbrio su kanalizuotais upeliais ir 
įvairaus pobūdžio užstata bei gamybi-
niais kompleksais kraštovaizdis. 

Taigi, ką turėtume pastebėti žval-
gydamiesi nuo Vilkyškių miestelio 
pakraštyje  ant gražios kalvos įrengto  
apžvalgos bokšto?

Pirmoje perspektyvoje matomas 
Vilkyškių miestelis ir jo istorinė da-
lis (mažai urbanizuotas miestietiškas 
kraštovaizdis). Tolumoje už dirbamų 
laukų (kaimiško kraštovaizdžio) ma-
toma miško juosta žymi Jūros ichtiolo-
ginio draustinio ribą. Žvelgiant toliau 
nuo fotofiksacijos taško ŠR kryptimi 
(apie 5 km) matomas Kriokiškių miš-
kas, vakarinis Karšuvos girios masyvo 
dalies pakraštys (sąlyginai mažai žmo-
gaus veiklos paveiktas gamtinis kraš-
tovaizdis).  Už 16 km žvelgiant ta pačia 
ŠR kryptimi galima įžvelgti Tauragės 
miesto fragmentus, kuriuos maskuoja 
gamtinio kraštovaizdžio vertybės.

Kraštovaizdžio gamtinės vertybės:
1. Kriokiškių miškas (BAST NATU-

RA 2000 teritorijos „Karšuvos gira“ dalis) 
2. Jūros ichtiologinis draustinis 

(BAST NATURA 2000 teritorija „Jūros upė 
žemiau Tauragės“ ir PAST NATURA 2000 
teritorija „Šešuvies ir Jūros upės slėniai“)

BAST ir PAST NATURA 2000 teri-
torijos, tai Europos ekologinis tinklas, ap-
jungiantis natūralias ir pusiau natūralias 
buveines su nykstančiomis augalų ir gy-
vūnų rūšimis, kuris buvo įsteigtas siekiant 
išsaugoti Europos gamtą ateities kartoms 

Kraštovaizdžio kultūrinės verty-
bės: (pagal kraštovaizdžio fotofiksaciją 
ir numeraciją)

1. Vilkyškių dvaro sodyba. Šį 
kompleksą sudaro: Vilkyškių dvaro 
sodybos rūmai, svirnas, valdybos na-
mas, svečių namai, arklidė ir parko 
fragmentai.

2. Vilkyškių evangelikų liuteronų 
bažnyčios pastatų kompleksas. Jį su-
daro: Vilkyškių evangelikų liuteronų 
bažnyčia, klebonijos pastatas ir ūkinis 
pastatas.

3. Vilkyškių evangelikų liuteronų 
pirmosios senosios kapinės.

4. Vilkyškių mokyklos pastatas.
Išvardintos kultūrinės vertybės 

bei tos, kurių neapėmė atlikta krašto-
vaizdžio fotofiksacija (Vilkyškių evan-
gelikų antrosios senosios kapinės, Šv. 
Onos bažnyčia, paminklas žuvusiems 
I pasauline kare)  yra Vilkyškių mies-

telio istorinėje dalyje, kurios teritorija 
yra įtraukta į nekilnojamų vertybių 
registrą.

Buvusios Vilkyškių urbanistinio 
draustinio ribos, rengiant naują Ram-
byno RP tvarkymo planą (2017-2019), 
buvo suderintos su urbanistinės vie-
tovės – Vilkyškių miestelio istorinės 
dalies, architektūrinio komplekso – 
Vilkyškių dvaro sodybos ir Vilkyškių 
evangelikų liuteronų pirmųjų senųjų 
kapinių ribomis. Nors Vilkyškių ur-

banistinio draustinio plotas sumažėjo 
3 kartus, bet taip buvo „išgryninta“ 
vertingiausia urbanistiniu požiūriu ir 
su čia esančiomis vertybėmis teritorija.  

Atidžiau patyrinėję kraštovaizdį, o 
gal  prisiminę perskaitytą apibūdini-
mą,  galėsite daug daugiau įsidėmėti, 
suprasti, aplankyti ir kitiems pasakyti.

Šaltiniai: internetas, rambynoparkas.lt 

Vilkyškių mietelio ir jo aplinkos kraštovaizdis nuo apžvalgos bokšto 2019

Vilkyškių apylinkių schema, sudarė Saulius Dragūnas
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D
. B

razausko  nuotr.

Rambyno regioniniame parke 
išsamūs augalijos tyrimai per pa-
skutinius kelis dešimtmečius ne-
buvo vykdyti. Ankstesnių tyrimų 
duomenimis, kurie buvo vykdyti 
anksčiau  dar 1960 metais įsteigta-
me Rambyno kraštovaizdžio draus-
tinyje, buvo užregistruotos 647 
savaiminės augalų rūšys. Kadangi 
regioninio parko teritorija yra ge-
rokai didesnė už buvusį draustinį 
ir apima kai kurias antropogenines 
buveines, iš viso Rambyno regio-
ninio parko teritorijoje turėtų būti 
apie 700 savaiminių augalų rūšių. 

Apžvalginių ir kitų epizodi-
nių tyrimų metu regioninio par-
ko teritorijoje nustatyta apie 150 
svetimžemių augalų rūšių, iš 
kurių 14 rūšių yra laikomos in-
vazinėmis.  Ypač didele augalų 
rūšių įvairove išsiskiria nemažus 
plotus užimančios įvairaus drė-
gnumo pievos. Jose telkiasi di-
džiausia saugomų rūšių įvairovė. 
Daugiausia saugomų, pievoms 
būdingų augalų rūšių aptinkama 
Ragainės vingyje esančiose pie-
vose.  Merguvos ežero šiaurinė 
pakrantė išsiskiria pačia didžiau-
sia saugomų augalų rūšių santal-
ka. Didelę rūšių įvairovę pievose 
lemia tai, kad šios pievos išsiski-
ria didele ekologinių sąlygų įvai-
rove: esama labai sausų karbona-
tinių smėlynų pievų, gana sausų 
stepinių pievų, vidutinio drėgnu-
mo mezofitų pievų, derlingame 
ir drėgname dirvožemyje įsiku-
riančių aukštųjų eutrofinių žo-
lynų pievų ir šlapių, periodiškai 
užliejamų aliuvinių pievų. Regi-
oninio parko teritorijoje aptinka-
ma kitur Lietuvoje neaptinkamų 
rūšių, tokių kaip vaistinė raiti-
nytė (Gratiola officinalis), labai 
reta griovinė našlaitė (Viola per-
sicifolia).  Taip pat rūšių, kurių 
didžiausios ir gyvybingiausios 
populiacijos  Lietuvoje telkiasi 
būtent šiame regioniniame par-
ke. Tarp tokių rūšių yra iečialapė 
kalpokė (Scutellaria hastifolia) ir 
raudonžiedis berutis (Teucrium 
scordium). Sausose, daugiausiai 

Drąsutis BRAZAUSKAS, 
ekologas

Rambyno regioninio parko augalija
D

. B
razausko  nuotr.

miško pakraščiuose išlikusiose 
karbonatinių smėlynų pievose 
aptinkama europinės svarbos 
rūšis – plikažiedis linlapis (The-
sium ebracteatum), taip pat smil-
tyninis gvazdikas (Dianthus are-
narius). XIX a. smėlynų pievose 

buvo aptikta dabar nerandama, 
visoje Europoje sparčiai nykstan-
ti rūšis – mažasis varpenis (Bo-
trychium simplex). Būtina atlikti 
tikslingus šios rūšies tyrimus, 
nes yra tikimybė, kad likusiuo-

D
. B

razausko  nuotr.

Plikažiedis linlapis

Griovinė našlaitė

Porinis česnakas
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Palaunagė – Bitėnų gandrus 
palydint...

Ingrida KUPERSKIENĖ, 
vyr. specialistė

Artėjant vasaros pabaigai artėja ir 
Paskutinių gandro pavakarių šventė – 
Palaunagė. Šiais metais, kurie mums 
atnešė nemažai išbandymų susijusių 
su COVID-19 virusu, ši šventė nebus 
įprasta. Siaučiant virusui ir  įsigaliojus 
įvairiems apribojimams šiais metais 
ne visi suplanuoti renginiai įvyko, tad 
džiaugiamės galėdami surengti šią, 
jau tradicine tapusią, šventę. 

Palaunagė- lietuvininkų valgis 
tarp pietų ir vakarienės, dabar vadina-
mas pavakariais.  Pavasarį su gandrų 
parskridimu prasidėdavo intensyvūs 
žemės darbai, diena ilgėjo ir ūkinin-
kams šeimyną su samdiniais reikėda-
vo maitinti dažniau, todėl dirbantiems 
būdavo duodama dar ir palaunagė. 
Per Šv. Baltramiejų, rugpjūčio 24 d. 
gandrai palieka savo lizdus ir išskren-
da žiemoti į šiltesnius kraštus. Vakarai 
tampa vėsūs, dienos trumpėja ir tai 
ženklas, kad artėja vasaros pabaiga. 
Paprastai tokiu metu derlius jau būda-
vo nuimtas, visi didieji vasaros darbai 
užbaigti ir darbininkai gaudavo pa-
skutinę palaunagę. Taip gandras pa-
vasarį pavakarius atneša, o rugpjūčio 
24 d. išsineša. Palaunagei valgydavo 
apteptą duoną, pyragą su kafija ar tija 
(arbata). Pridėdavo karštų keptų ban-
delių, duonos, sviesto, sūrio. Šio būta 
kelių rūšių. Be geltonojo fermentinio 
riebesnio sūrio neįsivaizduodavo nei 
vieno šventadienio. Tokį sūrį gami-
nant reikia į verdantį šviežią pieną dėti 
nesunktą varškę, įmaišyti į ją kiauši-
nių. Jį galima ir skysčiau išvirti, tada 
jis tinkamas ant duonos tepti.  Tirščiau 
išvirtas buvo raikomas riekutėmis. Va-
sarą šeimininkė darbininkams pava-
karius nešdavo į laukus.

Gandrų išlydėtuvės Bitėnuose 
švenčiamos jau apie 15 metų. Šventė 
metams bėgant tapo tradicine. Šios 
šventės puoselėtoja ir organizatorė 
buvo ilgametė Rambyno regioninio 
parko kultūrologė Giedrė Skipitienė. 

Norėdama tęsti tradicijas parko 
direkcija rengiasi ir šiuo sudėtingu 
laikotarpiu sukurti įdomią ir įsimin-
tiną šventę. Šiais metais šventės sve-
čiams bus surengta pažintinė kelionė 
po Bitėnų apylinkes, aplankant naujai 
įrengtą pažintinį taką prie Bitės upelio.  
Kaip naują rekreacinės traukos objek-

tą, šį taką Rambyno regioninio parko 
direkcija turistams pristatė jau 2019 
metais. Takas įrengtas Elenos (Lėnės) 
Grigolaitytės - Kondratavičienės pri-
siminimų motyvais vokiečių žurnalis-
tės Ullos Lachauer  parašytos knygos 
„Rojaus kelias“  pagrindu. Visiems 
atvykstantiems sudarytos sąlygos 
geriau pažinti Bitėnų kaimo istorinę, 
gamtinę erdvę prie Bitės upelio. Ap-
jungtos esamos pėsčiųjų trasos į ben-

drą žiedinę takų sistemą ir naujai pri-
taikyta pėstiesiems tarnavusi, bet per 
laiką sunykusi, infrastruktūra. Keliau-
dami  aplankysime Bitėnuose prieš 
pusšimtį metų įsikūrusią baltųjų gan-
drų kolonija, renginio svečiai sužinos 
įdomių faktų apie baltuosius gandrus 
ir jų gyvenimo Bitėnuose ypatumus. 
Susirinkusius šventės svečius vaišin-
sime tradiciniais Mažosios Lietuvos 
patiekalais.

Palaunagė Bitėnuose, 2010 rugpjūtis
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 archyvo nuotr.

Kultūrologė Giedrė Skipitienė su Bitėnų  kaimo vaikais per gandrų palydėjimo šventę, 
2010
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 archyvo nuotr.
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se nedideliuose tokių buveinių 
plotuose gali būti išlikusi mažojo 
varpenio populiacija. 

Miškuose augalų rūšių įvairo-
vė, lyginant su regioninio parko 
pievomis, yra gerokai mažesnė. 
Nemažos įtakos miškų augalų 
įvairovei galėjo turėti tai, kad 
miškai yra gana intensyviai nau-
dojami ūkiniais tikslais ir juose 
yra daug svetimžemių medžių 
bei krūmų, kurie akivaizdžiai 
daro neigiamą poveikį vietinių 
rūšių augalams.

 Pelkių buveinės Rambyno 
regioniniame parke yra labai 
mažos, bet jose telkiasi savitos, 
tarpinėms pelkėms būdingos 
rūšys. Anksčiau šiose buveinėse 

buvo registruotas patvankinis 
pataisiukas (Lycopodiella inun-
data), tačiau pastaruoju metu 
rūšies individų neaptikta.  Van-
dens telkiniuose augalų rūšių 
įvairovė, kaip ir visoje šalyje, 
nedidelė. Regioniniame parke, 
Merguvos ežero dumblingoje 
pakrantėje anksčiau buvo rasta 
tik vienoje vietoje dabar šalyje 
registruota riestasėklė vandenė 
(Elatine hydripiper), tačiau per 
paskutinius 30 metų šios rūšies 
augalų neaptikta, nes nebuvo 
vykdomi išsamūs tyrimai.  An-
tropogeninės kilmės buveinių 
floros įvairovė parke nuosekliai 
netyrinėta, tačiau šiose buveinė-
se apžvalginių ar fragmentiškų 
tyrimų metu užregistruota daug 

Drąsutis BRAZAUSKAS, 
ekologas

Rambyno regioninio parko augalija

svetimžemių augalų rūšių. Šiose 
buveinėse taip pat pasitaiko ne-
mažai segetalinių ir ruderalinių 
augalų rūšių. Siekiant nustatyti 
dabartinę Rambyno regioninio 
parko augalų įvairovę ir įvertinti 
jų būklę, būtini išsamūs floros ty-
rimai. Siekiant išsamiai įvertinti 
regioninio parko floros įvairovę, 
tyrimai turėtų būti vykdomi ne 
trumpiau kaip tris vegetacijos 
sezonus. Kiekvienais metais ve-
getacijos sezono metu tyrimai 
turėtų būti vykdomi ne mažiau 
kaip penkiais etapais (nuo balan-
džio iki rugsėjo vidurio): anksty-
vą pavasarį, pavasario viduryje, 
vasaros pradžioje, vidurvasarį, 
ir vasaros pabaigoje bei rudens 
pradžioje. 


