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Projekto aprašymas
Renavo dvaro sodyba kasmet vis
gražėja, jau restauruoti pagrindiniai
reprezentacinio kiemo pastatai – centriniai
rūmai, svirnas, oficina, sandėlis (lobynas),
tad imtasi išsaugoti dar vieną dvaro
kompleksui priklausantį statinį – sodo rūsį.
Jis buvo nenaudojamas, jo būklė kasmet
blogėjo, iro raudonų plytų mūro sienos,
nyko fasado architektūrinės detalės, nelikę
išorinių bei vidinių durų, vidun galėjo
patekti pašaliniai asmenys. Šis dvaro
statinys reikšmingas kaip kultūros paveldo
ansamblio dalis, taip pat kaip potencialiai
tinkama vieta šikšnosparniams žiemoti.
Įgyvendinant šį projektą buvo išspręstos
dvi problemos: sutvarkytas kultūros
paveldo objektas, jis tapo lankytinu
objektu, ir sukurta tinkama žiemavietė
šikšnosparniams.
Tai pavyzdys, kaip
galima puikiai suderinti istorinio paveldo
ir gamtos objektus.

Atsigręžti į šį nykstantį paveldo
objektą paskatino nuolatinis dvaro
lankytojų, ypač mokyklinio amžiaus vaikų
dėmesys gamtai, jos stebėjimas, poreikis
daugiau žinoti ir „gyvai“ tyrinėti
natūralioje aplinkoje. Kadangi tarp
darbuotojų yra įgijusių biologo specialybę,
tad tuo pačiu buvo nuspręsta sukurti
edukacinę programą „Paslaptingieji nakties
skrajūnai
–
šikšnosparniai”.
Ja
supažindinami
lankytojai
su
šikšnosparniais, jų ypatumais, gyvenimo
sąlygomis, išskirdami jų naudą žmogaus
gyvenamajai aplinkai ir gamtos įvairovei.
Šiai edukacinei programai Žemaitijos
nacionalinio parko direkcija suteikė
Saugomų teritorijų produkto ženklą.

Atsižvelgiant į kasmet augantį
lankytojų skaičių, atliepiant jų poreikius, o
taip pat saugodami aplinkoje esančias
natūralias pievas, šlaitus nuo erozijos,
kurią sukelia ne vietoje minami takai,
projekto įgyvendinimo metu iki rūsio buvo
nutiestas takas, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė.

Projekto tikslai
•

•
•

Sutvarkyti kultūros paveldo objektą Renavo dvaro sodo lauko rūsį ir
pritaikyti jį šikšnosparnių apsaugai ir
edukacinei veiklai;
Pritaikyti
rūsį
šikšnosparnių
žiemojimui;
Įrengti kilnojamą ekspoziciją apie
šikšnosparnius, parengti edukacines
programas.

Projekto veiklos ir rezultatai
Suremontuotas sodo rūsio stogas,
atstatytos
fasado
trūkstamos
architektūrinės detalės, įrengta tinkama
ventiliacija, užsandarintos atviros angos
(būtinos
durys
statinio
saugumui
užtikrinti),
viduje
pritaikyta
erdvė
šikšnosparnių žiemojimui ir edukacijoms
apie juos vasaros metu vykdyti.
Sutvarkyta teritorija aplink šį
kultūros objektą, suformuotas takas
lankytojams nuo įvažiavimo alėjos link
rūsio, o šalia įrengta automobilių stovėjimo
aikštelė.

Buvo parengta bendra informacija
apie šikšnosparnius su detaliu kiekvienos
šios žvėrelių rūšies, gyvenančios Renavo
dvaro sodybos aplinkoje, aprašymu,
nuotraukomis.
Visa
tai
pateikta
kilnojamame roll ups stende.
Lankytojams pristatyta nauja veikla
„Paslaptingieji
nakties
skrajūnai
–
šikšnosparniai“.
Tai
iliustruotas
pasakojimas apie šikšnosparnių gyvenseną,
įdomiąsias biologines savybes, jų įvairovę
Lietuvoje ir pasaulyje; aptariama kokiuose
„namuose” gyvena šikšnosparniai bei
kiekvienam suteikiama galimybė pabūti
savotiškais „Mitų laužytojais”, nes
nagrinėjami bauginantys mitai apie
šikšnosparnius,
jie išaiškinami; esant
galimybei – susipažindinama su gyvu
šikšnosparniu.

Įgyvendinant
projektą
buvo
sutvarkyta dar viena Renavo dvaro
sodybos teritorijos erdvė, išsaugotas
kultūros paveldo objektas – jis tapo
prieinamas ir lankomas turistų, nauja
edukacine programa plečiamas lankytojų
akiratį apie dvaro

sodybos aplinkos biologinę įvairovę.
Padedama įgyti daugiau žinių apie tos
įvairovės išsaugojimo būtinybę, reikšmę,
atkreipiamas dėmesys į gamtosaugines
problemas.
Šia projektine veikla padidintas
lankytojų srautas bei jų domėjimasis dvarų
kultūra ir Renavo dvarą reprezentuojančiu
simboliu šikšnosparniais. Projekto
įgyvendinimo metu edukaciją pravesta apie
400 žmonių, tie patys asmenys apžiūrėjo
visą Renavo dvaro sodybos kompleksą,
rūmuose esančią XVIII a. pab. – XX a. pr.
dvarų kultūrą pristatančią ekspoziciją,
veikiančias menininkų parodas.

