PIRMAS ŪKIS
1 ir 2 - KLOJIMAS
Klojimai turėjo būti gerai vėdinami, kad pašarai gerai išsilaikytų.
Todėl jie niekada nėra gilūs, su didele anga ir kartais su
stogu (nr. 2). Prieš eidami prie nr. 3, pažiūrėkite virš ir
už nr. 2 stogo. Pamatysite lataką – žemą ir platų lovį, į
kurį buvo išberiamos vynuogės, kurios krisdavo tiesiai į
rūsyje esančius spaustuvus. Todėl vežimėliais su
vynuogėmis nebuvo būtina leistis stačiu keliuku
į kiemą.
3 - VYNO RŪSYS
Dešinėje casse-cou* vyno spaustuvuose
matosi anga latakui, kuriuo subyrėdavo
vynuogės.
Spaustuvas
veikė
naudojant didelę medinę svirtį.
Išspaustos sultys tekėjo tiesiai į
talpą, vadinamą enchere, iš kurios jos
buvo kibirais perpilamos į rauginimo
kubilus. Kitame urve išlikęs graikinių
riešutų aliejaus spaudimo presas,
kuris rodo, kad anksčiau kaime
veikla virte virė.
*(dirbti su juo buvo pavojinga, tam
reikėjo didelės ﬁzinės jėgos).
4 - TVARTAS
Tvartas yra šalia šulinio ir girdymo
lovio. Taigi gyvuliai galėjo ateiti atsigerti
nekirsdami kiemo. Tvarte buvo laikoma
iki trijų karvių ir kelios ožkos. Ekspozicijoje
matyti keletas sviesto muštuvų.
5 - GYVENAMOJI PATALPA
Židinys yra šalia lango, mažiausiame patalpos
kampe, kuriame sukuriama pakankama trauka
ugniai degti. Esant blogam orui valstiečiai galėjo
užsiimti smulkiais darbais šalia ugnies, o per langą
patekdavo pakankamai šviesos. Šalia ugniakuro ant plytelių
buvo padedamos dvi derva išmirkytos kanapių dagtys. Dagtys
būdavo tvirtinamos ugniakuro apačioje, kad dūmai eitų į kaminą,
o ne į patalpą.
6 - VALGOMASIS
Tai dalinis urvinių žmonių namas. Tik galinė siena, šalia kurios
yra ugniakuras, yra iš kalkakmenio.

Šeima valgydavo čia; patalpoje kartais dar būdavo viena
ar dvi lovos. Grūdų saugykla būdavo virš šios patalpos,
nes rūsyje, kur nuolat buvo šiek tiek drėgna, juos
buvo sunku ilgai išlaikyti.
7 - RŪSYS
Ankstesni gyventojai mažiausiame
rūsyje laikė vyno statines. Iki 1970ųjų šioje patalpoje vietos gyventojai
rengdavo susitikimus.
8 - MAŽASIS KIEMAS
Šis kiemas galėjo tarnauti avių
aptvaru. Naktį bandos nebuvo galima
palikti ganykloje, nes tvoros buvo
nepatikimos, o aplink šmirinėjo vagys
ir vilkai.

ANTRAS ŪKIS
9 - VYNO RŪSYS
Čia ekspozicijoje rodoma, kaip
buvo gaminamos vyno statinės.
Kiti eksponatai pasakoja apie
darbą vynuogyne ir paties vyno
gamybą. Yra išlikusi casse-cou
vynuogių spaustuvo vieta bei anga
į jį vedančiam latakui.
10 - PRIESTATAS
Krosnis daugiausiai naudota kanapių
ir vaisių (slyvų, obuolių ir kriaušių)
džiovinimui bei duonos kepimui.
Šiame kambaryje taip pat buvo skalbiama.
11 - TVARTELIS
Gyvulių mėšlas būdavo gabenamas į
laukus neštuvais, nes takelis buvo per status
vežimėliams.
12 - KAIMO SUSIRINKIMŲ SALĖ
Žiemos vakarais kaimiečiai susirinkdavo čia bendrauti
ir dirbti. Patalpa būdavo su durimis, o grindinys išklotas
šiaudais. Čia žmonės turėdavo būti šiltai apsirengę. 30ties žmonių skleidžiamos kūno šilumos užtekdavo, kad
oras patalpoje įšiltų iki 13–14˚ C, o žiemą tai buvo
normali temperatūra.

13 - ARKLIDĖS
Šioje patalpoje laikytas asilas ar mulas. Atkreipkite dėmesį į ėdžias ir dvi vėdinimo
angas.
14 - 19 a. NAMAS
Grūdų saugykla įrengta priekyje, stogo ertmėje. Miegamojo niša iškalta uolienoje
būsto gilumoje. Krosnis visuomet ugniakuro apačioje. Todėl dūmai iš krosnies
kildavo tiesiai į kaminą ir neteršdavo patalpos oro.
15 - ŠULINIŲ PATALPA
Šioje patalpoje yra 3 rūšių šuliniai. Požeminės patalpos apšviečiamos dienos
šviesa ir vėdinasi natūraliai. Dviejų lygių šulinys leidžia pasemti vandens tiek
iš viršutinio, tiek ir iš apatinio šulinio. Baigus gavybą, uolienų gavybos šuliniai
užliejami.
16 - FOSILIJŲ PATALPA
Tufas ir kriauklių smėlis yra jūrinės kilmės uolienos. Jos susidarė, atitinkamai,
prieš 90 ir 11 mln. metų iš suakmenėjusių fosilijų.
17 - BUVUSI POŽEMINĖ KOPLYČIA
Šis urvas, kurio dalis anksčiau buvo po bažnyčia, iš pradžių buvo požeminė
kasykla. Iškasta uoliena į žemės paviršių buvo keliama naudojant gerves. Kaimo
bažnyčia sudegė XVI a. religinių karų metu, tad manoma, jog būtent nuo tada
kasykla pradėta naudoti kaip bažnyčia. Joje yra trys gotikinio stiliaus arkos,
nukryžiuotasis ir sienose iškaltos nišos statuloms. Pati patalpa taip pat kryžiaus
formos. Sienoje iškaltos skylės naudotos pastolių tvirtinimui.
18 ir 20 - 20 a. NAMAS
Anksčiau tai buvo paprastos patalpos, skirtos žemės ūkio darbininkams ir
seniems žmonėms, jose gyventa iki XX a. pradžios. Vėliau jos buvo restauruotos
ir pertvarkytos į gyvenamąjį, darbo ir bibliotekos kambarius, kuriuose 1979–1984
m. gyveno muziejaus prižiūrėtojas.
19 - URVINIAI ŽMONĖS PASAULYJE
Sužinokite daugiau apie urvinių žmonių gyvenimą Prancūzijoje ir visame pasaulyje.

LT
Rochmeniero kaimą sudaro 250 požeminiai kambariai, iškalti uolienoje ir
pasiskirstę 40-yje ūkių. Daugėjant gyventojų buvo iškalamos naujos patalpos.
Anksčiausia gyvenvietė datuojama XIII a. Kaimas pamažu plėtėsi iki pat
XIX a.
Patalpos iškaltos klintyse, kuriose randama jūros kriauklių. Klintis ūkininkai
naudojo dirvos rūgštingumui mažinti.
Apsilankymo metu susipažinsite su viena kaimo dalimi, kurią sudaro du ūkiai,
apleisti maždaug XX a. pradžioje. 1967 m. jie buvo pritaikyti turistams.
Ekspozicija, baldai, įrankiai ir nuotraukos atspindi paskutinių kaimo gyventojų
gyvenimą. Įėjimas į pirmojo ūkio kiemą veda pro klintinę arką. Tikrasis
įėjimas buvo dešiniau, kiemo viršuje, kur matosi dideli vartai. Nuo šios
vietos atsiveria gražiausias bendras ūkio, įkurto XVII a. pabaigoje – XVIII a.
pradžioje, vaizdas.
Viskas, ką matote Rochmeniero kaime, yra pagaminta pačių gyventojų. Ten
pirmieji gyventojai užsiėmė žemdirbyste. Iš pradžių valstiečiai iškasė kiemą –
kažką panašaus į didelį atvirą karjerą, tada akmenyje iškalė patalpas, kuriose
jie gyveno, dirbo, laikė gyvulius ir savo turtą. Virš viso ūkio – plokščias žemės
paviršius.

Buvo malonu jus matyti - iki susitikimo!
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Eksponatai trapūs
išsaugokime juos kitoms lankytojų kartoms.
Su jais elkitės atsargiai!

