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JAUNÙJÙ GEOLOGÙ STOVYKLA MOSÉDYJE

Kaip ir kiekvienais metais, birþelio 1620 dienomis, jau 27-àjá kartà jaunieji geologijos mylëtojai suvaþiavo á stovyklà Kur uolienos, mineralai..., á Skuodo rajono savivaldybëje esantá
Mosëdá, kartu praleisti keletà dienø ir susipaþinti
su ðiuo graþiu Þemaitijos kampeliu.
Á stovyklà susirinko 89 geologija besidomintys ávairaus amþiaus moksleiviai  pradedant
antrokais ir baigiant dvyliktokais, 11 mokytojø
ið ávairiø Lietuvos kampeliø, 3 geologai: Vytautas Puronas, Simonas Saarmannas, Birutë Poðkienë,  nusiteikæ vesti skirtingais marðrutais ir
parodyti jauniesiems geologams graþiausias ðio
kraðto vietas. Tai graþi tradicija  pasibaigus
mokslo metams atsipûsti nuo pamokø ir praleisti keletà dienø gamtoje su bendraminèiais.
Pirmà dienà jaunieji geologai ið visø Lietuvos kampeliø skubëjo á Mosëdá. Beveik visiems
kelias buvo tolimas. Tik mosëdiðkiai ðá kartà buvo namuose. Jie sutiko visus atvykusius ir apgyvendino jaukiose Mosëdþio gimnazijos klasëse. Vakare buvo paskelbtas stovyklos atidarymas, skambëjo jaunøjø geologø himnas, buvo pakelta jaunøjø geologø vëliava. Prasidëjo
stovyklos gyvenimas...
Kità dienà visi rinkosi mokyklos kieme, pasiruoðæ vykti á marðrutus ir pradëti paþintá su Mosëdþiu, jo apylinkiø gamta ir kultûrinëmis vertybëmis. Laukai tarp Mosëdþio, Kartenos ir Kretingos  akmeningiausia vieta visoje Lietuvoje.

Taigi èia stovyklautojams buvo kà veikti.
Vienas ið svarbiausiø aplankytø objektø buvo respublikinis Vaclovo Into akmenø muziejus.
Didþiulá áspûdá visiems paliko Bartuvos slënyje
14 ha plote eksponuojami rieduliai, sugrupuoti
pagal kilmæ ir radimvietes, rodanèias, ið kokios
dabartinës ðalies jie yra atkeliavæ. Stovyklautojai vaikðèiojo po muziejaus teritorijà ir jautësi tarsi atsidûræ Ðvedijos ar Suomijos gamtos apsupty tarp akmenø akmenëliø, jø fantastiðkø raðtø
ir skulptûrø, gulinèiø ir po vienà, ir grupelëmis,
o Lietuvoje atsidûrusiø per ledynmetá apytikriai
prieð 2013 tûkst. metø. Èia puikiai parodytos
ir akmens panaudojimo galimybës: akmeniniai
laiptai, grindinys, tilteliai, fontanas, akmeninës
skulptûros, stalai. Tai vieta, kurioje galima buvo iðstudijuoti visas petrografijos mokslo plonybes, tik gaila, kad laiko tam buvo per maþai. Sename malûne árengtoje ekspozicijoje jaunieji
geologai apþiûrëjo geologinius þemëlapius, suklasifikuotus uolienø pavyzdþius, fosilijas, ávairiaspalvius smëlius, mineralø kolekcijas. Geriau
ásivaizduoti ir suprasti ledynø darbà padëjo
trumpas filmukas apie ledynø slinkimà.
Kitas marðrutas vedë pro baþnyèià, keliu,
grástu akmenimis, apsodintu senais medþiais ir
apstatytu didþiuliais lyg paminklai rieduliais.
Marðruto tikslas buvo ne maþiau ádomi V. Into sodyba. Ant vartø  garsi frazë ið Tûkstanèio ir vienos nakties: Sezamai, atsiverk kvietë uþeiti.
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Sodyba  regioninës reikðmës kultûros vertybë 
kurià sudaro gydytojo namas bei unikalus akmenø sodas, 2009 m. átrauktas á kultûros vertybiø registrà. Sodyboje gausu akmenø akmenëliø ir prisodinta gausybë ávairiausiø rûðiø augalø. Akmenø ir medþiø apsupty V. Into kapas. Apþiûrëti vien
akmenis prireikë beveik pusdienio.
Iðtvermingiausi pasiekë ir unikalø gamtos
kampelá  Ðaukliø riedulynà, dar vadinamà kadagynu arba poledynmeèio tundros kraðtovaizdþio draustiniu. Teko sukarti apie 12 km pirmyn ir tiek pat atgal. Bet pasigailëjusiø dël savo ryþto nebuvo. Teigiama, kad èia glûdi nuo
30 cm iki 3 m skersmens rieduliai, ledynmeèiu atvilkti prieð 2013 tûkst. metø. Jø pavirðiø
sunku pastebëti, nes jie apaugæ samanomis
ir þole. Kraðtovaizdis bûdingas Lietuvos poledynmeèio tundrai. Ákvëpus juntamas sveikatos
kvapas. Èia galima pamirðti kasdienybæ ir pasiklausyti tylos. Nesigirdëjo jokio technikos
triukðmo, tik visà kelià lydëjo gegutës kukavimas ir kitø paukðèiø balsai.
Stovyklautojai aplankë ir penktà pagal dydá
Lietuvos riedulá  Ðilalës kûlá. Ðis granitas ypatingas ir vadinamas rapakivi granitu. Rapa
suomiðkai reiðkia supuvæs, sutreðæs, o kivi 
akmuo. Granità sudaro labai dideli (iki 58 cm
skersmens), vietomis neáprastai suapvalinti ávairiasluoksniai kristalai, kuriuos moksleiviai turëjo galimybæ iðnagrinëti. Ðalia kûlio stûkso ir aukuro akmuo, kur XVIXVII a. veikë pagoniðka
ðventykla. Ðilalës kûlis, aukuro akmuo ir akmuo
su dubeniu  gamtos ir archeologijos paminklai. Seniau aplink akmená augo ðventoji giria.
Arèiau Mosëdþio, ðalia kelio, guli dar du pagonybës laikus menantys dubenëtieji akmenys.
Pasislëpusius tarp þoliø ir krûmø juos bûtø buvæ sunku surasti, jei ne puikûs vedliai, t. y. stovyklos ðeimininkai  bûrelio Amonitas jaunieji geologai, juokais vadinti navigacija.
Gráþus ið marðrutø nuobodþiauti laiko taip
pat nebuvo. Stovyklos mokykloje privalumas
buvo tas, kad mokyklos salëje buvo galima
rengti ávairius renginius. Vienà vakarà mokykla griaudëjo nuo dainø  buvo karaokës vakaras. Geriausiai ir garsiausiai duetu dainuoti sekësi
vadovams  geologui V. Puronui ir Amonito vadovui V. Pajarskui. Rimtis, susikaupimas ir átampa tvyrojo ore Proto mûðio vakarà. Kûrybines
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jëgas iðbandyti kiekvienas galëjo geologinio eilëraðèio kûryboje. Daug jëgø iðeikvota per krepðinio rungtynes. Daugiausia ávairiausiø emocijø suteikë naujokø krikðtynos. Savo iðmonæ pademonstravo krikðtatëviai, budeliai ir kiti
krikðto apeigø dalyviai. Pavedþioti po teritorijà,
apipilti vandeniu ir nuvargæ naujokai davë priesaikà gerbti ir mylëti gamtà, ieðkoti, mokytis paþinti uolienas ir mineralus...
Stovykla Mosëdyje buvo viena ið geriausiø.
Tai vieta, kurioje yra kà veikti ne tik kelias dienas, bet ir kelias savaites. Mosëdþio jaunieji
geologai ir jø vadovas V. Pajarskas puikiai atliko ðeimininkø pareigas, nuoðirdþiai rûpindamiesi, kad visiems bûtø gera ir jauku. Tiek vadovai, tiek jaunieji geologai siûlë prailginti stovyklos laikà. Lietuvos jaunimo turizmo centro metodininkë Aurelija Augûnienë paþadëjo, kad kitais metais stovykla bus viena diena ilgesnë.
Stovyklos uþdarymas ir atsisveikinimas daugumai buvo liûdniausia diena. Per keletà dienø visi
buvo pripratæ prie stovyklos gyvenimo ritmo, suradæ naujø draugø. Bet viskas turi pradþià ir pabaigà. Buvo sugiedotas jaunøjø geologø himnas,
nuleista vëliava. Beliko laukti kitos vasaros.
Stovyklà finansavo: Lietuvos Respublikos
Ðvietimo ir mokslo ministerija, UAB Ingeo, individuali Mindaugo Èegio ámonë, UAB Kauno
hidrogeologija, UAB ARTVA.
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