
 

 

 
 

Programa 
 

Balandžio 26 d. (penktadienis) 
Speciali programa „Pažintis su šilinių dzūkų gyvenimu“. 
 
Balandžio 27 d. (šeštadienis) 
 
10.20 Į „Vidur girių“ traukiniu su Mariumi Čepuliu. Traukiniu Vilnius-Marcinkonys 
vykstantiems keleiviams.  
 
12.10 Gyva Marcinkonių stotis. Istorijos apie geležinkelio įtaką vietinių gyvenimui, 

Marcinkonių soties apžiūrėjimas ir dzūkiški užkandžiai.  € 
 
12.45 Kelionė per Marcinkonis iki lankytojų centro. 
 
13.00 Festivalio atidarymas prie Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centro 
(Miškinių g. 61, Marcinkonių k., Varėnos r.), registracija. 
 
13.00 Visą festivalį vykstančios veiklos: gervės paštas, gamtos laboratorija, vietos ūkininkų ir 
amatininkų turgelis. 
 
13.30 Veiklos gamtoje pasirinktinai (išankstinė registracija tik į dviračių žygį, į kitas veiklas 
registruojamasi atvykus): 

 „Dzūkijos uoga“ organizuoja. Dviračių žygis „Dzūkijos perlai“ Marcinkonys-Čepkelių 
raistas-Musteika-Margionys-Marcinkonys, 30 km, 5-6 val., yra galimybė sutrumpinti 
trasą iki 16 km. Nemokama veikla, dviračių nuomos kaina: 10 eur. 

 Pasidaryk  tradicinį žaislą  – skraiduką (propelerį) – pats. Paruošuko ir dirbtuvių kaina 
– 8 eur. € 

 Pelėdų paslaptys 

 Valgomi laukiniai augalai 

 Gilus pasivaikščiojimas laiku: pažintis su geologiniu Žemės formavimusi 

 Paukščių pažinimo išvykos 

 Pėdsekystė 

 Balto sūrio gaminimo edukacija 

 Visai šeimai: Žygis į Meškos šikną (5 km) 

 Meniškasis vaikų kampelis: karūnų gamyba. 

 Paukščių pažinimo žaidimai. „Atpažink paukštį“ 

 Speciali šių metų festivalio veikla tyliai gamtos muzikai klausyti „Miško maudynės“ 

15.00 Vietos dzūkai kviečia – pietūs.  € 
 
 



 

 

 
 
 
 
16.00 Veiklos gamtoje pasirinktinai (Į veiklas registruojamasi atvykus): 

 Diskusija „Miškų kirtimai –  kaip suderinti gamtosauginius ir ekonominius interesus?” 

 Paukščių pažinimo išvykos 

 Valgomi laukiniai augalai 

 Pėdsekystė 

 Laužo kūrimo titnagu pradžiamokslis 

 Meniškasis vaikų kampelis: paukščių gamyba naudojant natūralias priemones 

 Paukščių pažinimo žaidimai. „Atpažink paukštį” 

 Speciali šių metų festivalio veikla tyliai gamtos muzikai klausyti „Miško maudynės“ 
17.00 Veiklos gamtoje pasirinktinai (Į veiklas registruojamasi atvykus): 

 Visai šeimai: Žygis į Meškos šikną (5 km) 

 Paukščių pažinimo žaidimai. Skraidymo pamokos 

 Speciali šių metų festivalio veikla tyliai gamtos muzikai klausyti „Miško maudynės“ 
17.30 Veiklos gamtoje pasirinktinai (Į veiklas registruojamasi atvykus): 

 Diskusija „Klimato kaita. Kokioje Lietuvoje gyvens mūsų vaikaičiai?“ 

 Pelėdų paslaptys 

 Speciali šių metų festivalio veikla tyliai gamtos muzikai klausyti „Miško maudynės“ 
18.00 Veiklos gamtoje pasirinktinai (Į veiklas registruojamasi atvykus): 

 Inkilų dirbtuvės 

 Paukščių pažinimo žaidimai. Didžiosios skraidymo lenktynės 

 Speciali šių metų festivalio veikla tyliai gamtos muzikai klausyti „Miško maudynės“ 
19.00 Pažintis su gamtos garsais: gamtininko patarimai, kaip klausyti, kaip atpažinti.  
19.30 Vykimas į bendrą stovyklavietę prie Kastinio ežero ir atskiras vietas paraistėje. 
21.00 Stovyklavietėje prie Kastinio laužo kūrimas, vietinių dzūkų istorijos ir dainos, 
pašnekesiai prie laužo. 
22.00 Stovyklavietėje prie Kastinio pažintis su naktiniais drugiais. 
 
Balandžio 28 d. (sekmadienis) 
3.30 Pabudome ir kelkimės anksčiau nei paukščiai. 
4.00  

 Stovyklavietėje prie Kastinio „Bundantys Čepkeliai” – kelionė grupėmis į Čepkelių 
paraistes, gervių ir kitų gamtos garsų klausymas. 

 Atskirose stovyklavietėse gervių apskaita ir rytinių garsų fiksavimas. 
7.30 Rytinės patirties aptarimas vidur girių (žr. žemėlapį). Lauktuvių turgelis, dzūkiški 

pusryčiai.  € 
 

______________ 
 

Legenda: 

 – turėti savo indus 
€ – turėti grynųjų pinigų 
 
Registracija 
Festivalio žemėlapis 
Daugiau informacijos –  www.naturalit.lt  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JZm-TEJQbua1sNogYssyrENiqQPNBaLn&ll=54.06410886451894%2C24.392087700000047&z=12
https://forms.gle/2ZpzdACPt6ebYrZ6A
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JZm-TEJQbua1sNogYssyrENiqQPNBaLn&ll=54.06410886451894%2C24.392087700000047&z=12
http://www.naturalit.lt/

