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GYVIEJI ARCHYVAI

Þymus gamtininkas
Kvieèiame iðsirinkti
Kæstutis Pranciðkus Balevièius Dzûkijos gamtos simbolius
Áþymiam gamtininkui, botanikui, gamtosaugininkui, kraðtotvarkininkui ir daugelio moksliniø darbø autoriui K. P. Balevièiui birþelio 4 d. bûtø sukakæ 80 metø

K. P. Balevièius

G

imë 1935 m. birþelio 4 d. Margioniø
kaime. Pradinæ
mokyklà pradëjo lankyti
1942 m. ir tais paèiais mokslo metais baigë ir treèiojo
skyriaus kursà. 1944 m. ástojo á Marcinkoniø progimnazijà, o 1948 m. – á Varënos I
vidurinæ mokyklà, kurià baigë aukso medaliu. 1952 m.
ástojo á Vilniaus universiteto
gamtos fakultetà, pasirinkdamas biologo specialybæ.
1957 m. baigæs Vilniaus universitetà, dirbo Valstybiniame gamtos apsaugos komitete, 1966 m. skiriamas
Gamtos apsaugos komiteto
prie Lietuvos TRS Ministrø
Tarybos Augalijos apsaugos
skyriaus virðininku, o netrukus – Kraðtovaizdþio ir augalijos apsaugos skyriaus virðininku. Ilgainiui Gamtos
apsaugos komitetas keitë pavadinimà (tapo valstybiniu),
keitësi ir Kæstuèio pareigybës (1979-1991 m. Gamtos
apsaugos komiteto pirmininko padëjëjas). Jam inicijuojant ir paèiam dalyvaujant
pirmà kartà buvo inventorizuoti visi Lietuvos senieji
parkai ir unikalieji medþiai,
nustatytas jø statusas, apsaugos ir tvarkymo reglamentas.
Ypaè reikðmingas jo indëlis
á pirmojo ðalyje Nacionalinio
parko (Aukðtaitijos) 1974 m.
ásteigimà. K. Balevièius pen-

P

erþvelgus pernai
Varënoje gimusiø
ir mirusiø asmenø
vardus darosi neramu:
mirðta vytautai, onos, algimantai, birutës, jonai, o vis
daugiau þydiðkø, slaviðkø,
lenkiðkø, europietiðkø vardø: nojø, inetø, inesø, gajø,
kajø, svetlanø, dianø, kornelijø, aurelijø, brunonø,
deiviø, esmeraldø, reinaldø,
gitanø, dþordanø ir kitø, kurie visada buvo svetimi ðalies gyventojams, paskutiniems priëmusiems krikðtà
ið Europos kruvinø þygeiviø
ordino rankø. Lietuviø etninë kultûra ðeimoje prasideda pirmiausia nuo vardø: niekur negirdëti dzûkiðki vardai kaip dvasinis ir
kultûrinis paveldas buvo
perduodamas ið kartos á
kartà.
Su blogai parinktu vardu
baiminamasi dël vaiko ateities. Ar viskà padarëme savo ðeimose, tarp artimøjø,
giminiø, kad mûsø vaikai,
anûkai turëtø savo garsiø
protëviø, seneliø ir tëvø nuo
Merkio, Ûlos ir Nemuno
krantø tûkstanèiais metø

kiolika metø vadovavo ðio
parko Mokslinei-techninei
tarybai ir koordinavo parko
tvarkymo darbus. Buvo atsakingas uþ gamtosaugos propagandinæ veiklà, ásijungë á
aktyvø visuomeniná gyvenimà. Buvo iðrinktas á Lietuvos gamtos apsaugos draugijos respublikinæ tarybà ir jos
prezidiumà, Lietuvos respublikinæ turizmo ir ekskursijø tarybà, Turizmo federacijà, buvo ilgametis „Þinijos“
draugijos pirminës organizacijos pirmininkas, ðios draugijos rajono Tarybos ir kitø
jos institucijø narys. Lietuvos televizijoje keletà metø
buvo paþintinës laidos
„Gamta ir þmogus“ vedëjas.
1982 m. uþ nuopelnus
gamtos apsaugai ir aktyvø
dalyvavimà visuomeniniame
gyvenime jam buvo suteiktas
Lietuvos nusipelnusio gamtos apsaugos darbuotojo vardas.
Parengë disertaciná darbà
„Retø ir nykstanèiø augalø
rûðiø apsaugos organizavimo
sistema Lietuvoje“, kurá
1992 m. apsigynë Botanikos
instituto Mokslinëje taryboje ir tapo biologijos mokslø
daktaru. Jo tyrimo rezultatai
paskelbti 53 mokslinëse publikacijose. Paraðë knygas:
„Lietuvos gamtos paminklai“ (1971, 1979), „Lietuvos
draustinës vietos“ (1977); su
kitais autoriais paraðë reikðmingø botanikos ir dendrologijos knygø. Tai: „Punios
ðilas“ (1976), „Èepkeliai“
(1977), „Lietuvos TSR nacionalinis parkas“ (1981),
„Po Kamanø rezervatà“
(1981), „Nacionaliniø parkø
organizacija TSRS“ (1982,

rusø k.), „Èepkeliø rezervatas“ (1984), taip pat – juridinæ galià ágavusiø kapitaliniø
darbø: „Lietuvos TSR raudonoji knyga“ (1981) – K.
Balevièius redakcinës komisijos narys ir bendraautoris,
„Lietuvos raudonoji knyga“
(1992) – K. Balevièius atsakingas redaktorius ir bendraautoris, Lietuvos raudonosios knygos „Raudoni lapai“ 1-4 Nr.(1993-1996) – K.
Balevièius vyriausiasis redaktorius.
Uþ aktyvià gamtosauginæ
veiklà, 1997 metais Kæstuèiui
Balevièiui buvo paskirta
valstybinë pensija.
Taèiau K. Balevièius turëjo ne tik moksliná, visuomeniná, bet ir asmeniná gyvenimà. 1972 m. sukûrë ðeimà
vedë Jûratæ Strazdaitæ (po
vedybø – Balevièienæ), vëliau tapusià áþymia botanike,
habilituota daktare. Iðaugino sûnø Auðrá (1973), kuris
jam padovanojo du anûkus
Austëjà ir Ramojø, ir dukterá Indrajà (1983).
Mirë 2002 m. rugpjûèio 10
d., palaidotas Margioniø kaimo kapinëse.
Minint Kæstuèio Balevièiaus 80-àsias gimimo metines Varënos vieðojoje bibliotekoje parengta spaudiniø
paroda „Þymaus gamtininko
Kæstuèio Balevièiaus palikimas“. Parodoje – Jûratës Balevièienës paraðyta iðsami K.
Balevièiaus gyvenimo bei
veiklos apþvalga, Vilniaus
universiteto diplomo (1957)
kopija , Gamtos mokslø daktaro diplomo (1994) kopija.
Gyvenimo apraðymà ir dokumentø kopijas, kartu su kitomis dovanomis (knygomis,

straipsniø ið periodinës spaudos kopijomis, nuotraukomis) 2010 metais Varënos
vieðosios bibliotekos Kraðtotyros skyriui perdavë K. Balevièiaus þmona Jûratë Balevièienë, o dovanas á bibliotekà atneðë K. Balevièiaus
sesuo Zita Jazukevièienë.
Parodoje eksponuojamos
ir knygos – svarbiausias K.P.
Balevièiaus palikimas mûsø
ir vëlesnëms kartoms. Tai:
„Lietuvos TSR gamtos paminklai“(1979), kuri supaþindina su Lietuvoje auganèiais retais augalais, èia besiveisianèiais gyvûnais ir kitais gamtos apsaugos ástatymais saugomais objektais,
knygos apie Èepkelius „Èepkeliai“ ir „Èepkeliø rezervatas“ (1984), knygelë „Lietuvos draustinës vietos“ , leidinys „Lietuvos TSR nacionalinis parkas“, kuris supaþindina su pirmojo nacionalinio
parko (Ignalinos, Utenos,
Ðvenèioniø raj.) geologine
sandara, fizinëmis geografinëmis ypatybëmis, augalø
bendrijomis ir retaisiais augalais, sausumos ir vandens
gyvûnija, kultûros vertybëmis, leidiniai „Lietuvos raudonoji knyga“ (1992), „Lietuvos aplinkosaugos raida“ bei
atsiminimø knyga apie þymø
Lietuvos valstybinës ir visuomeninës gamtosaugos pradininkà Viktorà Bergà „Gamtos riterio lobiai“ (2007), kurioje ádëtas ir K. Balevièiaus
straipsnis apie V. Bergà „Jo
gyvenimo prasmë – gamtos
apsauga“.
Parengë
Laimutë CIBULSKIENË
Varënos vieðosios
bibliotekos bibliografë

Dzûkijos saugomø teritorijø – nacionalinio parko,
regioniniø parkø ir biosferos rezervato – gamtininkai, kiti specialistai ðiuos metus, kurie yra paskelbti
Lietuvos etnografiniø regionø metais, siûlo paþymëti ypatingai - iðsirinkti labiausiai mëgstamà laukiná
paukðtá, kurá galëtume vadinti Dzûkijos paukðèiu. Kà
tik startavo rinkimams skirta internetinë svetainë
www.dzukugamtossimboliai.lt, kuri kvieèia dzûkus
kartu visà birþelio mënesá balsuoti uþ jums labiausiai artimà populiarø laukiná sparnuotá, pretenduojantá tapti ðio kraðto gamtos simboliu
Esame bene daugiausia
natûralios gamtos iðsaugojæs
Lietuvos regionas. Èia graþiausi ðilai, smëlingos kalvos,
daugiausia gamtos turtø.
Dzûkø dainose apdainuojama daugybë augalø, pasakose ir patarlëse - paukðèiø.
Kaskart vis daugiau laiko
praleidþiame gamtoje, saugomose teritorijose atrandame naujus gamtos takus, susipaþástame su naujais gyvûnais ir augalais. Visiems tiems, kurie
atvyksta á svetingàjà Dzûkijà, o ir sau norime parodyti kà
nors ypatinga - savo mylimiausià, unikaliausià ir kraðtui bûdingiausià paukðtá bei augalà. Iðsirinkime tokius, kuriais galëtume didþiuotis. Norime ðiuos simbolius matyti suvenyruose, nuotraukose. Norime, kad rûpindamiesi ypatingais Dzûkijos paukðèiais, prisidëtume prie visos
gamtos iðsaugojimo.
Dzûkijoje aptikta daugiau kaip 150
nuolat perinèiø paukðèiø rûðiø. Beveik uþ visas jas bus galima balsuoti,
taèiau, kad bûtø lengviau pasirinkti,
saugomø teritorijø ekologai, kultûrologai rinkimams pirmiausia pasiûlë 25
iðskirtines rûðis – graþiausius, balsingiausius, daþniausiais minimus tautosakoje ar bûdingus tik Dzûkijos kraðtui bei lengviausiai atpaþástamus
paukðèius. Svetainëje galima iðgirsti
ir jø balsus, suþinoti dzûkiðkus pavadinimus. Balsuojant vienàkart ið vieno IP adreso galima pasirinkti iki trijø rûðiø.
Dzûkijos gamtos simbolio rinkimà ir propagavimà organizuoja saugomø teritorijø – Dzûkijos nacionalinio parko,
Aukðtadvario, Meteliø, Nemuno kilpø, Veisiejø regioniniø
parkø, Þuvinto biosferos rezervato – direkcijos. Rinkimus
koordinuoja Þuvinto bièiuliø klubas.
Dzûkijos nacionalinio parko ir Èepkeliø valstybinio
gamtinio rezervato direkcija

Vardas – lemties þenklas
„Merkio kraðtas“ papraðë Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Egidijaus Maþinto,
buvusio varëniðkio, baltø magijos ir etniniø paproèiø specialisto, paanalizuoti varëniðkiø vardo reikðmæ þmogaus gyvenimui
puoselëtus vardus?
Renkant kûdikiui vardà,
neretai gali bûti sunku apsispræsti, nes tëvus visada
veikia ðeimos, draugø, aplinkiniø, svarbiø mums
þmoniø nuomonë. Daþnai
ne tik netrûksta informacijos – dargi susipainiojame
jos gausoje.
Tai, kad vardà bûtina
rinkti atsakingai, aiðku daugeliui Varënos rajone gyvenanèiø jaunø ðeimø – nerimaujama, ar vardas laimingas, ar kenksmingas. Manoma, kad nuo vardo parinkimo priklauso þmogaus kûno pojûèiai, savijauta, emocinë bûsena ir elgesys.
Ádomu tai, kad daþnai kalëjimuose sëdinèiø asmenø
vardai yra naujadarai, retai
gyvenime sutinkami dariniai ið keliø þodþiø (Jolita,
Fortûnatas, Elegijus, Ema,
Emilija, Erika, Augenija,

Evelina, Fabija). Galima
manyti, kad blogai ðalyje
adaptavæsi vardai sukëlë jø
savininkams tam tikrø pasekmiø ir rûpesèiø. Vyriðkus vardus turinèios moterys (Vytautës, Pranës, Jonës, Valdonës, Algimantës,
Robertos, Bronës, Kazimieros ir kt.) – pernelyg vyriðkos, sunkiai randa kalbà
su stipriais vyrais. Prie tokiø
vyriðkø moterø glaudþiasi
neryþtingi, savimi nepasitikintys vyrai. O berniukai,
kuriuos dzûkai tëvai pakrikðtijo Laimiais, Geruèiais, Laisviais, Deiviais, Gitanais, Liucijais, Svajûnais,
Ramûnais, Audroniais,
Laurais, bûna tingûs ar pernelyg moteriðkos prigimties. Jie mielai gamina valgá, mëgsta plepëti, yra nedràsûs, baukðtûs, þavisi madomis, bodisi vyriðkø darbø,
pomëgiø ir profesijø. Netgi

turi polinkiø á netradicines
seksualines maþumas. Pvz.,
vardas Þydrûnas su jau uþdëta „etikete” gali bûti mokyklose vaikø uþgauliojamas. Arba kunigas, mokytojas, vardu Þydrûnas, visada sukels abejoniø tikintiesiems ar mokiniams. Tada, kai buvo duodamas toks
vardas – prieð tris ar keturis deðimtmeèius, nebuvo
pagalvojama, kad þydra
taps simboline gëjø spalva.
Didþiausia tëvø klaida,
kad krikðtydami atþalà baþnyèioje, kunigø paraginti,
suteikia naujagimiui ðventojo arba apaðtalo vardà, gyvenusio, velniai þino, kur Brazilijoje ar Kolumbijoje,
Venesueloje ar Kambodþoje. Tai didelë nelaimë tø
vardø savininkams, jauniesiems dzûkams. Gal tie
ðventieji në nebuvo ðventi –
kiek þinoma, daþnas jø pri-

sidirbo aibæ nuodëmiø, jie niekada negyveno
Lietuvoje ar
Dzûkijoje. Gali
bûti, kad ðventaisiais tapo antroje gyvenimo
pusëje, padovanojæ savo turtus
Baþnyèiai, arba
persivertëliai –
kaip dabar uolûs
politikai, keiE. Maþintas
èiantys partijas
kaip kojines, siekdami sau duoti savo atþaloms svetinaudos ir iðskaièiavimo. mus, nelietuviðkus vardus
Lietuvoje duoti krikðèionið- kad ir ið artimojo uþsienio:
kà vardà sûnui arba dukrai Katiuða, Larisa, Niûra,
– tai pasmerkti já klaidþioti Svetlana, Vadimas, Arkadipo svetimus kraðtus, ieðkant jus, Svetoslavas ar Borisas,
savos vietos. Tokie þmonës Vladimiras, Dyma, Chailabai sunkiai suranda save mas, Klara, Romanas, Voigimtinëje. Todël nuo senø cekas ar Ivanas ir t. t.
senovës Varënos kraðto gyBus daugiau
ventojai kaip velnias kryEgidijus MAÞINTAS
þiaus vengë ir baiminosi

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

