
31LIETUVOS MUZIEJAI 2008’2

R
in

ki
ni

ai

31

Trumpai apie 
Borisą Izenbeką 
ir jo drugių  
kolekciją
Akmenės krašto muziejus 2007 metų 

pabaigoje įsigijo unikalią Boriso 
Izenbeko drugelių kolekciją. Lėšų skyrė 
Akmenės rajono savivaldybės taryba. 
Kolekciją leidinio skaitytojams pristato 
Vilniaus universiteto Ekologijos instituto 
Entomologijos laboratorijos vadovas  
dr. Povilas IVINSKIS

Borisas Izenbekas (1910–2006) yra garsus dieninių drugių 
kolekcininkas ir geras jų žinovas. Per ilgą savo gyvenimą 

jis kelionių metu ar aktyviai bendradarbiaudamas su žinomais 

Borisas Izenbekas. Akmenės krašto muziejaus archyvo nuotr.

mažažemių laikraštis. 1907 m. Nr. 1–16; Vienybe. Savaitinis 
laikraštis. 1908 m. Nr. 1–53, 1909 m. Nr. 1–52; Literatūros, 
mokslo ir politikos žurnalas Draugija. XVI ir XVIII tomai,. Kaunas 
1912 m. t. XVIII yra straipsnis – Lietuvių kryžiai (p. 281–282).

Kol kas detaliau negalim apibūdinti gausaus tarpukario spaudos 
rinkinio, kurio didelė dalis yra vadovėliai ir kalendoriai, periodikos 
komplektai, mokslinė literatūra, neminint grožinės literatūros.

Antrojo pasaulinio karo metais leistų leidinių nedaug. Iš 
retesnių knygų gavome Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio 
tragedija 1941.VI. 24–25. Telšiai, 1942 m., viršeliai ploni. Ke-
turis tomus Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai. Kaunas, 
1942 m. Iš periodinių leidinių, be 1943 m. Ūkininko patarėjo 
komplekto, įsigijome keletą 1942 m. ir 1943 m. numerių Saugos 
dalių savaitraščio Karys, 1944 m. Ateitis ir Tėvynė, 1943 m. 
Žemaičių žemė.

Bibliofilas K. Grikšas buvo ypač apsiskaitęs ir turėjo didelių 
siekių. Jis domėjosi beveik viskuo ir rinko pačius įvairiausius 
spaudinius. Todėl nenustebino rasta XX a. 8-9 dešimtmečiais 
išleista disidentinė spauda ir savilaidos sąsiuviniai, „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronika“, Čikagoje leisti Lietuvos 
pogrindžio spaudos leidinukai: Dievas ir tėvynė, Pastogė, Vytis,  
Perspektyvos. 

Kaip paminėta straipsnio pradžioje, bibliofilo K. Grikšos biblio-
tekoje yra ne tik lietuvių, rusų, lenkų, bet ir vokiečių, lotynų ir kito-
mis kalbomis išleistų knygų. Pirmas mūsų uždavinys – peržiūrėti 
ir sukatoluoguoti lituanistinę bibliotekos dalį. Nors neabejojame, 
kad rasime vertingų knygų išleistų ir kitomis kalbomis, be to, 
yra keletas įdomių žemėlapių, krūvelė XIX a. dokumentų, keli 
nuotraukų albumai. Tarp peržiūrėtų spaudinių radome knygų, ku-
riose išlikę autografai, įrašai, spaudai, ekslibrisai. Manome, kad 
toliau tvarkydami biblioteką, rasime dar nemažai staigmenų, apie 
kurias parašysime kituose straipsniuose.       
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K. Grikšos draugo kunigo Radavičiaus  
bibliotekos knyga
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apie Lietuvos dieninius drugius tarptautiniame žurnale. Šia tema 
atspausdino 3 publikacijas, vieną jų su bendraautoriumi. 

B. Izenbeko kolekcijos pagrindą sudaro individai gauti so-
vietmečiu, kai bet kokie mainai su užsieniečiais buvo ribojami 
ir kontroliuojami. Ši aplinkybė labai padidina rinkinių vertę. At-
sivėrus sienoms, kolekcionuoti tapo žymiai lengviau, tačiau per 
pastaruosius 50 metų dėl daugelio priežasčių daugybė drugių 
išnyko ar tapo labai reti ir yra saugomi tarptautinių konvencijų. Jų 
įsigijimas šiais laikas prakštiškai neįmanomas. Tokių drugių yra 
ir B. Izenbeko kolekcijoje, juos galima pamatyti tik garsiausiuose 
pasaulio muziejuose, o nuo šiol ir Akmenės krašto muziejuje.

Ši kolekcija (3 653 individų) yra teminė, daugiausia ją sutaro 
drugiai buriuotojai, kuriems B. Izenbekas skyrė ypač didelį dė-
mesį. Jo kolekcijoje esantys drugiai apima beveik visas žemės 
rutulio geografines sritis. Keliolika kolekcijoje esančių eksponatų 
rūšių yra ant išnykimo ribos ir dabar pasaulyje griežtai saugomi. 
Kolekcija vertinga šiais požiūriais:

Tokio pobūdžio kolekcija yra pati didžiausia šalyje;
Ji skirta dieniniams drugiams, kurių dalis galbūt jau yra  

 išnykę (tai paaiškės po analizės);
Kolekcija rinkta daugiau kaip 50 metų;
Ji surinkta Lietuvoje – Akmenėje gyvenusio žmogaus;
Turi neabejotiną šviečiamąją auklėjamą reikšmę.

Boriso Izenbeko drugelių kolekcija susideda iš šių šeimų:

Hesperijų šeima (Hesperiidae): 
 • Pošeimiai:  
 – margosios hesperijos (Pyrginae), 
 – pelkinės hesperijos (Heteropterinae), 
 – rudosios hesperijos (Hesperiinae).

Sklandūnų šeima (Papilionidae): 
 • Pošeimiai:  
 – apolonai (Parnassiinae), 
 – sklandūniniai (Papilioninae).

Baltukų šeima (Pieridae): 
 • Pošeimiai: 
 – siaurasparniai baltukai (Dismorphiinae), 
 – tikrieji baltukai (Pierinae), 
 – gelsviai (Coliadinae).

Melsvių šeima (Lycaenidae): 
 • Pošeimiai:  
 – margūnai (Riodininae), 
 – tikrieji melsviai (Lycaeninae).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

kolekcininkais bei mokslininkais surinko gausią dieninių drugių 
kolekciją. 

B. Izenbekas gimė 1910 m. sausio 12 d. Sankt Peterburge. 
1928 m. ten baigė vidurinę mokyklą. 1960 m. baigęs Šiaurės 
vakarų politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus chemiko speci-
alybę. 1943–1959 m. dirbo Ukmergės centrinėje ligoninėje ir  
kartu buvo sanitarinės epidemiologinės stoties vedėjas. 1960–
1992 m. Akmenės raj. ligoninės klinikinės laboratorijos vedėjas. 

Drugiais susidomėjo 1955 m. Gaudė juos ten, kur gyveno – 
Ukmergės, Akmenės apylinkėse, keliaudamas Kazachstane, Kir-
gizijoje, Tadžikijoje, Armėnijoje, Buriatijoje, Altajuje ir kt. 

B. Izenbekas aktyviai bendravo su Prancūzijos, Čekijos, Angli-
jos, Vokietijos, Ispanijos, Kanados, Japonijos, JAV kolekcionin-
kais, o ypač su Rusijos drugių specialistais. Palaikė glaudžius 
ryšius su įvairių mokslo įstaigų darbuotojais, Kauno T. Ivanausko 
zoologijos muziejumi. Įdėjo daug triūso apibūdinant šio muziejaus 
egzotinius drugius, jampadovanojo dalį savo kolekcijos – akreidų 
šeimą (Acreidae). 

B. Izenbeko kolekcijoje yra apie 5000 dieninių drugių iš viso 
pasaulio. Ypač daug, net 477 rūšis (iš 557 žinomų pasaulyje), 
surinkta sklandūnų (Papilionidae). 

Su moksliniu pranešimu apie Altajaus drugius 1989 metais da-
lyvavo Vokietijos lepidopterologų suvažiavime Diuseldorfe. 

Nuo 1977 m. buvo Europos lepidopterologų, Lietuvos entomo-
logų draugijų narys. 

Visą laisvalaikį ir lėšas skyrė egzotinių drugių įsigijimui, savo 
kolekcijos, kuri laikoma didžiausia Lietuvoje, tvarkymui. Ištyrė 
Akmenės rajono dieninius drugius. Pirmasis paskelbė duomenis 
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Summary on the Boris Izenbek Collection of Butterflies 
Dr. Povilas IVINSKIS 

The publication introduces a unique collection of butterflies 
by Boris Izenbek (1910-2006), acquired by the Akmenė Regi-
onal Museum at the beginning of 2008. 
 B. Izenbek is a well-known collector of daytime butterflies. 
From 1977 he was a member of the Society of the European 
Lepidopterologists and the Society of the Lithuanian Entomo-
logists.  
B.Izenbek got interested in butterflies in 1955 and searched 
for them in the places of residence, i.e. in Ukmergė and 
Akmenė environs, during the trips to Kazakhstan, Kirgizia, 
Tadzhikistan, Armenia, Buriatia, and Altay etc. B.Izenbek 
was in close co-operation with the collectors from France, 
Check Republic, England, Germany, Spain, Canada, Japan 
and the USA, as well as with the specialists of various scien-
tific institutions and Kaunas T.Ivanauskas Zoology Museum. 
B.Izenbek‘s collection includes about 5000 daytime butter-
flies from all over the world. He managed to collect even 477 
species of Parnassians (Papilionidae) out of 557 species 
known in the world.  
The collection consisting of 3 653 items and acquired by the 
Akmenė Regional Museum is a thematic collection designed 
for butterflies - Papilio, which were a special concern of 
B.Izenbek. The collection was developed by a person who 
resided in Akmenė for more than 50 years and, therefore, is 
of special importance for the regional museum. 
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restauratorių 
konferencija  
Taline
Greta ŽIČKUVIENĖ

B altijos šalių restauratorių  
 konferencija – tai tradicinė 

tarptautinė konferencija, kas treji 
metai paeiliui rengiama vienoje iš 
Baltijos šalių sostinių, turinti savo temą. 
Renginio tikslas – analizuoti ir aptarti 
kultūros paveldo būklę, jo išsaugojimo 
ir restauravimo svarbą, perspektyvas, 
uždavinius.

Šiais metais gegužės 7–10 d. Taline įvykusios VIII Baltijos 
šalių restauratorių konferencijos tema buvo „Išsaugojimas 

ir konservavimas XXI amžiuje: pažinimas, iššūkiai, nuostatos“. 
Šioje konferencijoje dalyvavo restauravimo specialistai iš 18 
šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, 
Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos ir kitų valstybių. 
Programą sudarė 26 žodiniai ir 38 stendiniai pranešimai, vyko 
simpoziumai, restauruotų kūrinių paroda, supažindinta su 
svarbiausiais Estijos restauravimo centrais. 

Iš Lietuvos konferencijoje dalyvavo Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio muziejaus 
ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrų 
specialistai, kurie renginio dalyviams pristatė 4 žodinius ir 17 
stendinių pranešimų. 

Aptarta kultūros vertybių apsaugos ir restauravimo sistema, 
organizavimas, vadyba, restauravimo specialistų rengimas, mo-
kymas, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas. Pabrėžtas šiuolai-
kinės industrinės aplinkos poveikis kultūros paveldui, kultūros 
vertybių išsaugojimo problemos, praktinės kultūros vertybių 
tyrinėjimo ir restauravimo problemos, ypač sudėtingų archyvinių 
dokumentų, knygų, grafikos kūrinių, fotografijos kolekcijų, vaško 
spaudų, tapybos, keramikos, tekstilės kūrinių, istorinių pastatų 
restauravimo atvejai. 

Įžanginį pranešimą perskaitė tarptautinio „Mėlynojo skydo“ or-
ganizacijos Prancūzijos komiteto vicepirmininkė Marie Therese 
Varlamoff. Ši organizacija įkurta 2000 m. Pagrindiniai tikslai – 
įvertinti riziką ir apsaugoti kultūros paveldą stichinių nelaimių, 
karų, vandalizmo atvejais. Šiuo metu „Mėlynojo skydo“ organi-
zacija jungia 47 valstybes. Pranešėja ragino prisidėti prie šios or-
ganizacijos plėtros ir kurti nacionalinius komitetus savo šalyse. 

Septyni pranešimai skirti archyvų ir bibliotekų rinkinių bū-
klės tyrimams ir vertinimo metodams. Debora Novotny, Britų  
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Pleštekių šeima (Nymphalidae): 
 • Pošeimiai:  
 – margosios pleštekės (Heliconiinae), 
 – nimfalijos (Nymphalinae), 
 – juodmargiai (Limenitinae), 
 – vaivadrugiai (Apaturinae), 
 – satyrai (Satyrinae).

Kitos šeimos:  
 – Morphidae, 
 – Acraeidae, 
 – Ithomiidae, 
 – Amathusidae, 
 – Danaidae, 
 – Brassolidae, 
 – Heliconidae, 
 – Nemeobiidae.

Sveikintinos Akmenės savivaldybės pastangos, išlaikančios 
šią, sakyčiau, nacionalinę vertybę Akmenėje, Lietuvoje. Taip 

pat noriu pabrėžti, kad tokios senos kolekcijos vakaruose yra labai 
vertinamos, tiek moksline, tiek kolekcine prasme, tad šių rinkinių 
įsigijimas yra svarus žingsnis kuriant subalansuotą visuomenės 
požiūrį į pasaulio biologinę įvairovę, į šalies nacionalinio turto, 
kuriuo reikėtų laikyti ir šią kolekciją, apsaugą.

Tikiuosi, kad šis unikalus rinkinys bus tinkamai sutvarkytas bei 
eksponuojamas ir, be abejo, taps svarbiu Akmenės krašto muzie-
jaus traukos akcentu.         
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B. Izenbeko kolekcijos fragmentai iš Akmenės krašto muziejaus rinkinių

L. Stupurienės nuotr.


