
Balandžio 22 d. (penktadienis)

13.00 - 17.00 Dviračių žygis „Pokario kovų keliais“. Organizuoja „Dzūkijos uoga“. Reikalinga išankstinė    
13.00 - 17.00 Baidarių žygis Grūdos upe. Organizuoja „Upių kelias". Kaina žmogui 15 EUR. Reikalinga išankstinė 

Balandžio 23 d. (šeštadienis)  Registracija į festivalį ir festivalio veiklas pradedama nuo 12.00 
prie Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centro (Miškinių g. 61, Marcinkonių k., Varėnos r.)

9.30   Talka gamtai: šluotinių sausakrūmių pjovimas. Reikalinga išankstinė 

12.10   Gyva Marcinkonių stotis (istorijos ir dzūkiški užkandžiai) su dr. Mindaugu Lapele   

12.45  Kelionė per Marcinkonis iki lankytojų centro

13.15   Festivalio atidarymas prie Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centro

13.30 – 15.30   Veiklos gamtoje pasirinktinai (registracija į veiklas – atvykus):

     • Žygis į Meškos šikną – 5 km

     • Paukščių pažinimo išvykos

     • Pažintinis žygis „Laukiniai dažantys augalai“ su dr. Mindaugu Rasimavičiumi

     • Gėlių drožyba iš lazdyno su Algirdu Juškevičiumi. Mokama – 5 EUR  

     • Inkilų dirbtuvės

     • Šluotų dirbtuvės: šluotų gamyba iš šluotinio sausakrūmio

     • Kiaušinių marginimas tradiciniais būdais

     • Pažintis su drevine bitininkyste ir Lietuvos vietine bite

     • Šiaudelių narstymas

     • Piemenėlių žaidimai, kiaušinių ridenimas

     • Pažintis su laukinių paukščių kiaušiniais ir kiaušinių mandalų kūrimas 
      • dr. Aivaro Jefanovo paskaita: Plėšrūnų kaimynystėje: Arkties Jakutijos elnių augintojų/medžiotojų 
         sociokultūriniai santykiai su gyvūnais 

14.00  Kiaušinių marginimas vašku su tautodailininke Audrone Lampickiene

15.30  Dzūkiška siesta. Alkį malšina Marcinkonių kaimo bendruomenė ir svečiai iš Merkinės 

„Pasaulio puodai“

Programa

registracija.

registracija
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https://forms.office.com/r/aChGrYXWwN
https://forms.office.com/r/ETUrH6TM14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitzd637qokZLID0-6wWDZKeYevWOvpTneBdpw6MBU5bW0tQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitzd637qokZLID0-6wWDZKeYevWOvpTneBdpw6MBU5bW0tQ/viewform


16.30 – 18.30 Veiklos gamtoje pasirinktinai (Išankstinė                             tik į Miško maudynes, registracija į kitas veiklas – atvykus):

     • Žygis į Meškos šikną – 5 km

     • Paukščių pažinimo išvykos

     • Miško maudynės su gidu Linu Staliūnu. Mokama - 10 EUR. Reikalinga išankstinė   

      • Siūlų dažymas laukinių augalų nuovirais su dr. Mindaugu Rasimavičiumi. Bus galimybė įsigyti dažytų siūlų.  

     • Inkilų dirbtuvės

     • Šluotų dirbtuvės: šluotų gamyba iš šluotinio sausakrūmio

     • Istorijos ir pokalbiai: Dzūkijos šilų įdomybės

     • Kiaušinių marginimas vašku su tautodailininke Audrone Lampickiene

     • Kiaušinių marginimas tradiciniais būdais

     • Pažintis su drevine bitininkyste ir Lietuvos vietine bite

     • Šiaudelių narstymas

     • Piemenėlių žaidimai, kiaušinių ridenimas

     • Edukacinis užsiėmimas: Pasigamink paukštelį

 Viso festivalio metu iki 18.30 veiks vietos ūkininkų ir amatininkų turgelis        ir gervės paštas 

18.30    Gražiausio margučio ir kiaušinių ridenimo nugalėtojų paskelbimas

19.00    Pažintis su gamtos garsais: gamtininko patarimai, kaip klausyti, kaip atpažinti

19.30    Vykimas į bendrą stovyklavietę prie Kastinio ir atskiras stovyklavietes
               Neliekantiems nakvoti: Ekskursija į Čepkelius

21.00    Laužo užkūrimas ir dzūkiška vakaronė prie Kastinio ežero

Balandžio 24 d. (sekmadienis)

3.30    Kėlimasis

4.00    Kelionė grupėmis į Čepkelių paraistes nuo Kastinio ežero, gervių ir kitų gamtos garsų klausymas 

             Gervių apskaita atskirose stovyklavietėse

7.30    Pažintis su kerpšiliais su dr. Mindaugu Lapele

8.30    Rytinės patirties aptarimas bendroje stovyklavietėje, pasitarimas su ornitologais, paaiškinimai

             Dzūkiški pusryčiai   

10.00 - 14.00  Baidarių žygis Grūdos upe. Organizuoja „Upių kelias". Kaina žmogui 15 EUR. 
Reikalinga išankstinė    
          
                                                                                                                                                                           - turėti savo indus
                                                                                                                                                                           - turėti grynųjų pinigų
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