PĖSČIOMIS PO AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO ETNOGRAFINIUS KAIMUS
Vaišnoriškė – Strazdai – Šuminai (3,6 km)
Vaišnoriškė - Strazdai (2 km)
Strazdai – Šuminai (1,6 km)

1. Vaišnoriškės etnografinis kaimas
Šio kaimo įkūrimą lėmė savotiška tuometinė jo geografinė padėtis.
Kaimas išsidėstęs prie Būkos upelio, jungiančio Utenykščio ir Baluošo
ežerus. Jis apsuptas miškų, čia telkšo maži ežeriukai – Žiegžmaris ir
Byvainis. Per Vaišnoriškes ėjo senasis Tauragnų – Braslavo vieškelis.
Kaime auga Vaišnoriškės liepa. Senovėje tai buvo bitininkų kaimelis,
garsėjęs liepų medumi. Ten, kur vieškelis kerta Būkos upę, dešiniajame
krante stovėjo sena smuklė, minima jau 1765 m. Pirmoji gyvenamoji
sodyba čia įsikūrė 1830 m., vėliau pastatytos dar keturios. Senoviniu
liaudies stiliumi atstatytos 2 pirkios, kluonas, 2 tvartai ir pirtis. Netoli kaimo, Ažvinčių girioje telkšo
Gervėčių pelkė, paskelbta rezervatine zona.
Vaišnoriškės k., Tauragnų sen.
GPS koordinatės: 55.426403, 26.026109
2. Strazdų etnografinis kaimas
Kaimas prisiglaudęs tarp Baluošo ežero ir miško, šalia maždaug 400
metų senumo ąžuolų. Manoma, kad pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose
paminėtas 1783 m. Balašekulio vardu. 1798 m. "Ažvinčio rakto"
inventoriuje jau aprašyta gausi miško sargo Jurgio Strazdo šeima. Kaimo
muziejinė retenybė – dūminė pirkia, statyta XIX a. viduryje. Sodybų
puošmena – klevai, uosiai, ąžuolai, šermukšniai. 1971 m. kaimas įrašytas
į architektūros paminklų sąrašą. Paminklinė teritorija – 7,5 ha. Dabar iš
XIX a. išlikę 3 pirkios, 2 kluonai, 1 daržinė.
Strazdų k., Tauragnų sen.
GPS koordinatės: 55.410879, 26.030329
3. Šuminų etnografinis kaimas
Istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1784 m. Pabaluošės
vardu, o vėliau vadintas Smaldiškėmis, Smalgiškėmis, Užubaluoše ir
tik XX a. pradėtas vadinti Šuminų kaimu, pagal jo gyventojų pavardes.
Kaime auga apie 300 m amžiaus pušis, daugybė klevų, todėl jis ypač
gražus rudenį. Viename iš gyvenamųjų pastatų įrengta žvejo namų
muziejinė ekspozicija. Iš senųjų pastatų išsiskiria kluonas su jauja. Jo
durų mediniai vyriai – tikra retenybė. Šuminų kaime buvo filmuojamas
garsusis filmas apie Tadą Blindą.
Šuminų k., Tauragnų sen.
GPS koordinatės: 55.400236, 26.041273

