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PROF. P. B. ŠIVICKIO MOLIUSKŲ MEDŽIOKLĘ MININT
Vyr. fondų saugotojas Albertas Gurskas
Prieš 70 metų (1938 m.) Vokietijos moksliniame žurnale „Archiv fürmolluskenkunde“
pasirodė straipsnis, pavadintas „Zur Kenntnis der Land-und Süsswassermollusken Litauens“.
Autoriai daktarai Hans Schlesch ir Curt Krausp [7]. Po antrašte parašyta: iš Vytauto Didžiojo
universiteto Lyginamosios anatomijos instituto Kaune. Panašus, tik mažesnės apimties vieno iš
autorių H. Schlesch'o straipsnis buvo išspausdintas prieš metus, 1937 m., Rygoje [6]. Bet nei H.
Schlesch`as, nei C. Krausp`as Kaune nedirbo. Abiejų šių straipsnių sukūrimą organizavo
profesorius P. B. Šivickis. Straipsniai apibendrino jo inicijuotų Lietuvos moliuskų faunos tyrimų
pradinį etapą.
Šie darbai prasidėjo P. B. Šivickiui parvykus į universitetą Kaune. Tuomet Lietuvoje trūko
mokslininkų daugelyje gamtos mokslo šakų. Nebuvo ir malakologijos (malakozoologijos)
specialistų. Štai ką apie tyrinėjimų pradžią rašė pats profesorius: “ Aš pradėjau Lietuvos moluskus
rinkti nuo 1928 metų. Iš pradžios norėjau apskritai susipažinti su visa smulkesniąja Lietuvos fauna,
o vėliau, kreipiant daugiau dėmesio į atskiras gyvulių grupes, moluskai naturaliai pradėjo užimti
žymią vietą. Jie buvo renkami visur, kur tik pasitaikydavo išeiti vienam ar su įvairiomis
ekskursijomos. 1936 metais, kai jau buvo susirinkusi nemaža tų gyvulių, ypač jų kiautų, kolekcija,
susitarta su Dr. H. Schlesch`u Kopenhagoj, žinomu Pabaltijo ir žieminės Europos moluskų
specialistu, juos suklasifikuoti ir paskelbti mokslinėje literatūroje”. Su H. Schlesch`u P. B. Šivickis
susipažino 1936 m. lankydamasis Vengrijoje, Tihanio biologijos institute [1]. Pasinaudodamas
galimybe patyrusio specialisto pagalba profesorius daug greičiau pasiekė planuotą mokslinį
rezultatą, negu būtų viską daręs pats. Apytikslį supratimą, kokias rūšis galima aptikti Lietuvoje, H.
Schlesch'as jau turėjo iš literatūros. Tiesa, tos literatūros nebuvo daug ir bent kiek išsamesnių
duomenų apie viso krašto malakofauną ten nebuvo. Nuo 19 a. vidurio artimų Lietuvai šalių
mokslininkai išleido arti 20 publikacijų apie keletoje Lietuvos vietų bei kaimynystėje rastus
moliuskus. H. Schlesch'as įvykdė P. B. Šivickio prašymą. Kaip buvo sutarta, dalį kolekcijos
grąžino autoriui, pridėjęs pavyzdžių kriauklių, kurias manė gyvenant Lietuvoje, o dalį pasiliko sau
arba išdalino muziejams bei privatiems kolekcionieriams.

H. Schlesch'o anuomet dovanotų

kriauklių su originaliomis etiketėmis prof. P. B. Šivickio kolekcijoje išliko iki šių dienų. Mokslinis
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straipsnis, kuriame išnagrinėta P. B. Šivickio surinkta naujausia informacija apie Lietuvos moliuskų
fauną, kaip jau minėta, išėjo 1937 m. Rygoje.
Dar iki tol, 1936 m. rudenį, P. Šivickis su laborantu J. Maniuku ėmė svarstyti galimybes
surengti didesnę moliuskų "medžioklę". Susirašinėjant su H. Schlesch'u paaiškėjo, kad ir jis norėtų
dalyvauti bei patarė pasikviesti dr. C. Krausp'ą iš Estijos. Tokiu būdu artimiausią vasarą, 1937 m.
birželio 30 d. Kaune susirinko pasitarti ekspedicojos dalyviai: svečiai dr. H. Schlesch'as ir dr. C.
Krausp'as, vadovas prof. P. B. Šivickis ir laborantas J. Maniukas (1 pav.). Šios ekspedicijos
organizavimo bei vykdymo eigą, įdomius nutikimus profesorius vaizdžiai aprašė žurnale "Naujoji
Romuva" straipsnyje “Moluskų medžiotojai” 1937 m. Dabar šią publikaciją gauti paskaityti
nelengva, todėl kai kurioms profesoriaus mintims perteikti įtraukiau keletą citatų.
Liepos 1 d. moliuskų medžiotojai pasiėmę kuprines su darbo įrankiais iš Kauno centre
esančio universiteto per Ąžuolyną pasiekė Mickevičiaus slėnį. Toliau maršrutas driekėsi per
geležinkelio tunelio kalvas, panemuniais per Petrašiūnus iki Pažaislio miško ir vienuolyno. Visur
buvo ką veikti. Tyrinėtojai taip įsijautė į darbą, kad nebenuėjo iki numatytos pietavimo vietos.
Apie tai profesorius rašė: " Pažaisly bedirbdami pajutome pietų skambalą savo viduje. Apie ketvirtą
ar penktą valandą tas skambalas labiau ir labiau skambėjo. Nutarėme kreiptis į vienuolyną. Mūsų
pasiuntinys grįžo iš vienuolyno su linksma žinia, kad mes būsime pavalgydinti. Mūsų, žinoma, ilgai
kviesti nereikėjo...". Pasistiprinę vieni toliau ieškojo moliuskų, o C. Krausp'as matavo oro
temperatūrą, drėgmę, atmosferos slėgį ir registravo kitus ekologinius duomenis, kuriuos palygino su
kaimyniniais kraštais. Antrąją darbo dieną mokslininkai tvarkė vakarykštį laimikį ir aplankė
Panemunės šlaitus bei ten esančius fortus, tyrinėjo prie jų karo metu artilerijos sviedinių išmuštose
duobėse susidariusių balų moliuskus. O trečiąją dieną praleido prie Neries, Eiguliuose,
Kleboniškyje. Neries ir Nemuno santakos regionas su aukštais upių slėnių šlaitais, šaltiniuotomis
raguvomis yra gera vietovė susipažinti su sausumos sraigių įvairove ir dabar. Tiesa, daugelis
ekspedicijos aplankytų vietų pasikeitusios : užstatytos, užlietos Kauno marių.
Toliau ekspedija persikėlė į Pietų Lietuvą. Pirmiausia prie didžiųjų Dzūkijos ežerų: Dusios,
Metelio ir Obelijos. Čia prisijungė studentas M. Valius, kuris ruošė diplominį darbą apie vietinius
paežerių moliuskus, pažinojo apylinkes ir tapo svečiams vedliu. Mokslininkai kruopščiai tyrinėjo
ežerų ir upelių dugną

bei pakrantes. Kaip buvo iš anksto susitarę, stengėsi atidžiai apžiūrėti

moliuskų buveines ir surinkti kuo daugiau rūšių. Darbas pareikalavo viso dėmesio ir jo nebeliko
platesnei aplinkai sekti. Kartą laiku neįvertino besiartinančio debesies ir pateko į liūtį. Profesorius
taip rašė apie šį nutikimą: "... lietus pradėjo kaip iš viedro pilti. O žaibai, perkūnas! Bėgame po
didžiausiu ąžuolu, bet, atsiminę, kad perkūnijoj tai pavojingiausia vieta, vėl bėgame po kitais
medžiais. Lijo neilgai, bet neliko nei siūlo galo sauso ant mūsų kūno".

Dusios ežerą pervadinę

dušo ežeru, nors ir permirkę, sušalę moliuskų medžiotojai neprarado entuziazmo ir vėl nėrė į šlapius
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iki juostos siekiančius žolynus. Neišdžiūvę iki vakaro kai kurie grįždami nesėdo į arklio tempiamą
vežimą, o pasileido bėgte iš paskos.

Didysis ežerynas davė gerą laimikį tyrinėtojams. Ypač

pasipildė informacija apie mažas Vertigo genties sausumos sraiges.
Kita "medžioklės" vieta buvo Leipalingio, Avirio ežero ir Baltašiškio apylinkėse. Čia vėl
norisi įterpti įdomų profesoriaus komentarą, nesusijusį su moksliniais reikalais, bet verčiantį
pamąstyti ir dabar, kai patriotines nuostatas mėgstama niekinti: “Visi pripažįsta turizmo
naudingumą ir šneka apie jo praplėtimą Lietuvoje. Tačiau jis plinta pas mus labai, labai iš lėto. O
svarbiausioji to priežastis nebuvimas kur pernakvoti... Leipalingyje mes turėjome progos su ta
kliūtimi susitikti. Mums, papratusiems prie savo sąlygų, galima dar vienur kitur ir pernakvoti, bet
kur pernakvinti užsieniečius mokslininkus, kurie, ypač danas, įpratę prie šiokios tokios
žmoniškesnės nakvynės? Kokį jie įspūdį išsiveš apie mūsų kultūrą? Tie klausimai ateina
kiekvienam lietuviui, kuriam yra brangus tėvynės vardas. Atėjo jie ir mums”. Klausimus pavyko
sėkmingai išspręsti: pastogę ir maistą svetingai suteikė Leipalingio parapijos klebonas. Vienas iš
malakologų tikslų šiose apylinkėse buvo patikrinti, ar nesuklydo V. A. Lindholmas 1913 m.
teigdamas, kad netoli šių vietų radęs sraigę Vertigo moulinsiana [5]. Pagal tuometinius duomenis,
buvo manoma, kad tai Vakarų Europos rūšis. Ekspedicijos dalyviai nustatė, kad V. A. Lindholmas
buvo teisus. Vertigo moulinsiana randama daugelyje vietų Pietų Lietuvoje. Nemune H. Schlesch'as
prisirinko gyvavedžių sraigių Vivipara kriauklių. Vėliau iš Kauno jas pasiuntė savo pažįstamam
prof. V. Franz'ui į Leipcigą, kuris gyvavedes sraiges tyrinėjo augindamas dirbtinėmis sąlygomis.
1938 m. Jienoje prof. V. Franz'as paskelbė išsamų sistematinį darbą, paremtą gauta medžiaga.
Straipsnis vadinasi "Die europäische Flussdeckelschnecke (Viviparus fasciatus) in starkem Ström
des Njemen" [2].
Grįžę į Kauną ekspedicijos dalyviai turėjo tik keletą valandų susitvarkyti surinktą medžiagą
ir pasiruošti kitai kelionei. Tos pačios dienos pavakarį jie autobusu per penkias valandas nuvažiavo
į Molėtus, o iš ten arkliais pasiekė profesoriaus sodybą Grabuosto ežero saloje. Kelionėje autobusu
profesorius patyrė nemalonumų. Autobusai miestelių gyventojams tuomet buvo didelė atrakcija.
Pasižiūrėti važiuojančiųjų susirinkdavo būriai vaikų. Svečiams tai atrodė juokinga, o profesorių
gerokai papiktino. Jis rašė: “ Į Malėtus važiuojant tenka susitikti su stebėtinai nekultūringu mūsų
miestelėnų papročiu, apgulti autobusą taip, kad negalima nei išeiti... Autobusui parvažiavus visi
apspinta duris, langus ir visur apstoję žiūri kas atvažiavo. Kai kurie net lenda į autobusą...
Nekultūringumas nesvietiškas!.. Mūsų laimei atvažiavo vežimas, ir mes susidėję savo daiktus šiaip
taip ištrūkome iš šios vėpsotojų gaujos”.
Grabuosto ežero apylinkes malakologai tyrinėjo tris dienas. Rasta moliuskų įvairovė buvo
labai informatyvi, kai kurios rūšys rodė, kad ten yra sengirių liekanų.
Tuo moliuskų “medžioklė” baigėsi. Liko didelis darbas – surinktą medžiagą sutvarkyti,
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moksliškai įvertinti ir paskelbti rezultatus. Dr. H. Schlesch’as su žmona per Rygą, Stokholmą
išvyko į

Kopenhagą. Čia reikia pridurti, kad H. Schlesch’as 1938 m. dalyvavo panašioje

ekspedicijoje Latvijoje. Tuomet jo kelionę namo labai apsunkino prasidėję prieškariniai įvykiai. O
Vokietijai okupavus Daniją H. Schlesch’as įsijungė į rezistencinę kovą. C. Krauspas iš Grabuosto
ežero namo neskubėjo. Jis planavo aplankyti giminaitę Obeliuose. Pakeliui dar parinko moliuskų
prie Zarasų. Norėjo išsiaiškinti, ar ten galima rasti Xerophilla striata, kurią teigė radęs vokiečių
zoologas S. Jaeckel’is, 1915 -1918 m. čia tyrinėjęs moliuskus [4]. C. Krausp’as šios rūšies nerado ir
nusprendė, kad nedidelė populiacija, buvusi toli nuo pagrindinio arealo, išnyko. Užsienio
malakologai rašydami apie Lietuvos moliuskus iki šių dienų remiasi S. Jaeckel’io duomenimis ir X.
striata įtraukia į Lietuvos moliuskų rūšių sąrašą, nors tas radimo atvejis daugiau niekada nebuvo
patvirtintas. Kažkodėl niekas nesvarstė rūšies identifikavimo klaidos galimybės.
Atrodo, kad daugumą ekspedicijos surinktos medžiagos išsivežė H. Schlesch’as. P. Šivickio
malakologiniame rinkinyje jos likę labai nedaug. Nėra net retesnių rūšių, pvz., Vertigo moulinsiana,
kurios atstovų ekspedicijos dalyviai gausiai rado Pietų Lietuvoje. H. Schlesch`o kolekcija dabar
saugoma Švedijos gamtos muziejuje Stokholme. Žinoma, kad joje daug moliuskų iš Lietuvos.
Apie ekspediciją prof. P. B. Šivickis 1937 m. parašė jau minėtą straipsnį “Naujojoje
Romuvoje” [8], pavadintą “Moluskų medžiotojai”. Jos rezultatais taip pat rėmėsi paskaitoje
“Moluskų pasiskirstymas Lietuvoje”, skaitytoje Geografų kongrese Rygoje 1938 m., kurią
išspausdino žurnalas “Kosmos” [9]. Pagrindinę publikaciją, paremtą ekspedicijos duomenimis, su
naujausiomis išvadomis apie Lietuvos malakofauną, kaip minėta šio rašinio pradžioje, parašė H.
Schlesch’as ir C. Krausp’as [7]. Panašaus lygio straipsnio iki tol nebuvo. Aprašyta 120 rastų
moliuskų rūšių ir nurodytos dar 29, kurias tikėtasi rasti ateityje. Paskelbtąjį rūšių sąrašą reikėtų
laikyti pirmuoju išsamiu Lietuvos moliuskų sąrašu. Vėliau jis buvo tik pildomas ir keičiamas pagal
naujus taksonomijos atradimus. Tokiu būdu P. B. Šivickio pastangomis, pasitelkus žymius to meto
specialistus, buvo padėtas pagrindas malakologijos mokslui Lietuvoje. Vytauto Didžiojo
universitete, Lyginamosios anatomijos kabinete, atsirado pirmieji malakologinių tyrinėjimų
rezultatai. O pačią ekspediciją dera laikyti svarbiu įvykiu Lietuvos zoologijos istorijoje.
Informacijos šaltiniai
1. Akademikas Pranciškus Šivickis. Sud. V. Petrauskas. Vilnius, 1980. 177 p.
2. Franz, V. Die europaische Flussdeckelschnecke (Viviparus fasciatus) in starkem Ström des
Njemen. Archiv für Molluskenkunde, 1938, T. 70, S. 9–30.
3. Gurskas, A. Profesoriaus Pranciškaus Šivickio malakologinė kolekcija. Kaunas, 2002. 79p.
4. Jaeckel, S. Beitrage zur Kenntnis der Molluskenfauna Westrusslands. Archiv für
Molluskenkunde, 1926, T. 58, S. 208–225.
5. Lindholm, W. A. Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna von Littauen. Nachrichtsblatt der
4

Deutschen malakozoologischen Gesellschaft, 1914, T. 46, S. 79–80.
6. Schlesch, H. Zur Kenntnis der litauischen Molluskenfauna. Festschrift zum 60 Geburtstage
von Prof. Dr. E. Strand (Riga), 1937, T. 3, S. 250–263.
7. Schlesch, H., Krausp C. Zur Kenntnis der Land-und Süsswassermollusken Litauens. Archiv
für molluskenkunde, 1938, T. 70, S. 73–125.
8. Šivickis, P. Moluskų medžiotojai. Naujoji Romuva, 1937, Nr. 50, p. 953–956; Nr. 51–52, p.
991–994.
9. Šivickis, P. Moluskų pasiskirstymas Lietuvoje. Kosmos, 1938, Nr. 10/12, p. 353–363.

1 pav. Ekspedicijos dalyviai iš dešinės į kairę: prof. P. B. Šivickis, dr. H. Schlesch, dr. C.
Krausp, lab. J. Maniukas.
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2 pav. Malakologai “medžioja”.
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