VIEŠINIMO TURAS „PAVELDO SODAI“
senųjų sodo ir daržo veislių atgimimas

2018 m. gegužės 15 d.
Seniausia iki šiol deranti Lietuvoje obelis buvo pasodinta prieš 360 metų...
Jau Pirmajame Lietuvos Statute buvo numatyta bausmė už nukirstą skiepytą vaismedį... Pirmasis
rekomenduojamų auginti vaismedžių veislių sąrašas carinėje Rusijoje – „Vaisių atlasas“, buvo
išleistas pagal pomologinį sodą, įveistą Ignalinos krašte, Rojuje... Viduryje Grabuosto ežero yra
Obuolių sala... Šiuos ir kitus įdomius faktus apie senųjų lietuviškų veislių augalus galėsite sužinoti
šio turo metu arba apsilankę „Paveldo sodų“ objektuose kurie yra skelbiami
http://www.atostogoskaime.lt/lt/atviros-dienos-kaime/lankomi-sodai
8.30 Išvykimas iš LR žemės ūkio ministerijos
10:00-11:30 Survilų kaimo turizmo sodyba (Šveicarijos k., Jonavos r.) kviečia į pirmąjį Lietuvoje
basakojų taką. Takas yra daugiau nei kilometro ilgio, susidedantis iš daugiau nei 10 skirtingų dangų,
leis patirti visą netikėtų pojūčių gamą ir pajusti teigiamų emocijų bei energijos antplūdį.
Sodyboje yra išsaugotas šeimininko prosenelio sodintas sodas. Varšuvoje baigęs mokslus
prosenelis iš gretimais esančio Barborlaukio dvaro gavo pusantro valako žemės, kurioje ūkininkavo
ir pritaikė svetur įgytas žinias. Nors sodas ir nedidelis, tačiau šeimai brangus ir vertingas dėl jame
išlikusių senųjų veislių obelų.

12:00-13:15 Sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose, spaudos konferencijos metu
sužinosime daugiau, kodėl svarbus istorinių sodo ir daržo veislių išsaugojimas, koks naujas paveldo
sodų turizmo produktas bus pasiūlytas rinkai bei kaip senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus
pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams. Bus lankomos sodo bei dekoratyvinių augalų kolekcijos.

13:30-15:30 Garsios tylos sodyboje, įsikūrusioje ant senosios Nevėžio vagos šlaito mūsų lauks
„laimingas maistas“, gaminamas laimingų žmonių. Maždaug 1900 metų senumo sodyboje ruošiami
gurmaniški patiekalai, panaudojant ūkio sezonines gėrybes. Sodyboje esantis 2,3 ha šimtametis sodas
turi apie 150 medžių ir džiugina gausiu derliumi, kurio užtenka ir šeimininkams ir jų augintiniams.

16:00-16:45 Gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko įkurtame Obelynės parke (Akademija,
Kauno r.) apžiūrėsime 300 rūšių ir formų augalų kolekciją, tarp kurių vieni iš seniausių planetos
medžių – dviskiautis ginkmedis ir metasekvoja. Obelynės parkas užima apie 6,5 ha plotą ir priklauso
Kauno rajono muziejui.

17:15 Kauno pakraštyje esanti seniausia obelis Lietuvoje skaičiuoja beveik 360 metų ir vis dar
veda vaisius. Laukinės obels kamieno apimtis 1,3 m., aukštis 8 m., vaisiai rūgštaus skonio, tačiau itin
malonaus kvapo.
Grįžimas į Vilnių.

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį atsako Lietuvos
kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Projektą „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“ (Heritage gardens, LLI181) finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Visas projekto
biudžetas – 830 733 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 706 123 Eur.

