2012 / 02

Individually Yours

3

eta

i

Ga
m

ija

n
ra t

sam o

Miškui skirtos diskinės akėčios

R O S E N L E W

Darbinis ilgis 2,00 m 2,30 m 2,50 m Diskų skaičius 8 8 9
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810
Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ

R

Ovaltra

Kalvarijų g. 125-602, LT-08221 Vilnius
Tel. (5) 2 737 000, faks. (5) 2 472 085, mob. tel. (687) 400 42
El. paštas: rovaltra@rovaltra.lt www.rovaltra.lt

T u r in y s

MŪSŲ GIRIOS

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS
ŽURNALAS
Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058
2012 m. vasaris Nr. 2 (766)

ISSN 1392-6829

Kronika

2

Aktualijos

4

Miškininkystė

8

A. balčius, V. TrepĖnaitis. Valstybinė miškų kontrolė: pertvarka, nauji uždaviniai

Leidėjas
Viešoji įstaiga „Mūsų Girios“
A. Juozapavičiaus g. 10a
09311 Vilnius
Tel. (5) 275 20 47
Faks. (5) 275 48 28
El. paštas: info@musu-girios.lt
www.musu-girios.lt
Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A/S LT887044060001501044
AB SEB bankas

A. Brukas. Lietuvos miškotvarka: kūrimo ir griovimo verpetuose
J. Danusevičius, V. Baliuckas, D. Danusevičius. Reikia tęstinės Miško genofondo išsaugojimo
ir selekcijos plėtros programos
A. Malinauskas, L. Sadauskienė. Miško atkūrimas derlingų augaviečių miškuose
S. Markovskaja. Naujų, pavojingų pušų patogenų plitimas Kuršių nerijoje
R. ZIZAS. Apie kurtinį – žiemą

10
14
16
18

Saugomos teritorijos

21

Urėdijose

22

Medžioklė

34

Miškas ir visuomenė

38

Naujos pareigos

38

Datos

40

D. Rakauskaitė. Pažintinė ekspozicija ,,NEVĖŽIO VINGIAI“

22
24
26
28
30

J. Varnas, R. Vasiliauskas. Medžioklėje bendrauju su gamta

redakcija
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
tel. (5) 275 20 47,
mob. tel. (8–687) 10616;
el. paštas: rimondas.v@musu-girios.lt
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas Trepėnaitis
tel./faks. (5) 275 48 28,
mob. tel. (8–687) 10614;
el. paštas: vaclovas.t@musu-girios.lt
Redaktorė – korespondentė
Jūratė Kuusienė
tel./faks. (5) 275 48 28,
mob. tel. (8–687) 10609;
el. paštas: jurate.r@musu-girios.lt

9

18

34

24

Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 2010 egz.
Dizaino autorius: algimantas dapšys
Kaina 11 Lt, su nuolaida 7,50 Lt
„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R.Vasiliauskas
A.Juozapavičiaus 10a, Vilnius, Lithuania

Bronislovo Ambrozo nuotrauka

Redakcijos ir autorių nuomonė
ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius
ar jų dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

Pirmame viršelyje – Vytauto Knyvos nuotrauka

8

21

V. Ribikauskas. Miško geodezinio tinklo sudarymo svarba
E. BARNIŠKIS. Kaip pasirinkti gelį sodmenų šaknims mirkyti?
Š. LAUŽADIS. Kokiuose miškuose žiemojo užrašas ,,Žalgiris 600“
G. Plungienė. Girininką darbas žavi laisve inovatyvioms idėjoms
U. Timonytė. Miško paukštis į mišką žiūri

redakcinė kolegija
Edmundas Bartkevičius (pirmininkas),
Raimondas Juzikis,
Andrius Kuliešis,
Romas Kupstaitis,
Vygantas Mierkis,
Remigijus Ozolinčius,
Edvardas Riepšas,
Benjaminas Sakalauskas,
Albinas Tebėra,
Valdas Vaičiūnas

4

Tauragės miškų urėdijos Šilinės girininkijos Meižio poilsiavietės tvenkinio fragmentas

K r o n ika

Vasario 1 d. Aplinkos ministerijos protokolu Nr. D4-14 pritarta Generalinės miškų
urėdijos pateiktiems 2012-2013 m.
veiklos prioritetams ir prioritetiniams
uždaviniams, juos papildant pagal posėdžio metu pateiktą pasiūlymą stiprinti
neteisėtos veiklos valstybiniuose miškuose prevenciją.
Vasario 2-4 d. Vilniuje, „Litexpo“ parodų

paviljone vyko tarptautinė žinių paroda
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“,

kurioje A. Stulginskio universiteto bei
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojų ir studentų komanda pristatė siūlomas studijų programas, besidominčius moksleivius konsultavo, kokią
specialybę pasirinkti.
Vasario 3 d. Grigiškėse, AB ,,Grigiškės“

įmonėje surengtas Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos posėdis,
kuriame aptartos „Lietuvos mediena“
asociacijos bendradarbiavimo su privačių
miškų sektoriumi aktualijos ir perspektyvos, susipažinta su AB ,,Grigiškės“ įmonių
grupės veikla.

Vasario 6-29 d. Valstybinė darbo inspekcija vykdė miško kirtaviečių tikrinimų
akciją, skirtą padėti šiose darbo vietose
išvengti nelaimingų atsitikimų ir užtikrinti nelegalaus darbo apraiškų prevenciją.
Miško ruošos įmonėse dirba apie 7700
darbuotojų. Pastarųjų metų duomenimis,
sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų
darbe dažnumas, skaičiuojant 100 tūkst.
darbuotojų, yra 143. Tai apie 9 kartus viršija šalies vidurkį. Todėl Valstybinė darbo
inspekcija šiemet į prioritetinių priežiūros ūkio subjektų sąrašą įtraukė miško
ruošos įmones.
Akcijos metu darbo inspektoriai analizavo ir sutartis, sudarytas tarp miškų urėdijų ir miško ruošos įmonių, darbuotojų
saugos ir sveikatos pažeidimų prevencijos aspektu, ypač jeigu miško kirtavietėje
dirba kelios įmonės.
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Pernai patikrinus beveik 100-tą miškininkystės ir medienos ruošos įmonių, nustatyti 125
neteisėtai dirbę asmenys. Šios akcijos metu
buvo planuota patikrinti per 100 kirtaviečių.
Nuo vasario 6 d. iki kovo 1 d. Kaune, T. Ivanausko zoologijos muziejuje veikė viešosios
įstaigos „Gamtosaugos projektų vystymo
fondas“ fotografijų paroda „Mažieji ereliai
rėksniai ir jų apsauga Lietuvoje“. Parodos
fotografijose parodyti mažųjų erelių rėksnių
biologijos ypatumai, svarbiausios jų išsaugojimo grėsmės bei viešosios įstaigos „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ vykdomo 4 metų trukmės projekto „Mažųjų erelių
rėksnių (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos
miškuose“ darbai. Projektą finansuoja ES finansinis instrumentas ,,Life+“, Lietuvos biudžeto specialioji ES finansinio instrumento
,,Life+“ bendrojo finansavimo programa,
UAB„Litagros prekyba“ ir VšĮ „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“.
Vasario 8-10 d. Portugalijo-

je, Batalhoje vyko tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG
IVC projekto „Europos
miškų gaisrų stebėsena panaudojant informacines sistemas“ (EFFMIS) partnerių
seminaras, kuriame dalyvavo EFFMIS partnerių Portugalijos, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos ir Lietuvos atstovai.

metų jubiliejus. 1922 m. vasario 16 d.
Kaune įsteigto Lietuvos universiteto
Matematikos–gamtos fakultete buvo
Agronomijos skyrius ir Girininkystės
katedra.
Ši data laikoma universitetinių miškininkystės studijų Lietuvoje pradžia. Šia
proga Aleksandro Stulginskio universiteto Miškotvarkos katedros prof. Romualdas Deltuvas Agronomijos ir Miškų ir ekologijos fakulteto studentams
skaitė paskaitą „Nuo Aukštųjų kursų iki
Žemės ūkio akademijos“.
Vasario 15 d. Anykščiuose surengtos

šaudymo iš mažo kalibro ginklų (pistoleto, šautuvo su optiniu taikikliu
ir atviru taikikliu) varžybos, skirtos
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai pažymėti. Šias varžytuves jau 17 kartą organizavo Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Anykščių rajono
policijos komisariatas. Iš dalyvavusių
15 komandų pirmąją komandinę vietą
užėmė Anykščių miškų urėdijos šauliai,
antra – trečia vieta dalijosi policijos komisariato padalinių atstovai.

Vasario 21 d. Girionyse, LAMMC filialo

Miškų institute vyko mokslo ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų
rezultatai ir inotyvūs sprendimai“,

Seminare Lietuvai atstovavo LAMMC Miškų instituto darbuotojai dr. (HP) S. Mizaras,
E. Kutkaitytė. Konferencijos metu susipažinta su Portugalijos bei Batalhos savivaldybės
priešgaisrinės miškų apsaugos patirtimi.
Vasario 14 d. Rietavo savivaldybės salėje
vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto
Rietavo savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projekto viešas svarstymas.
Vasario 15 d. Kauno filharmonijoje iškilmingai pažymėtas Lietuvos universiteto 90-ies

kurioje dalyvavo 125 dalyviai, tarp jų LR
Seimo narys J. Urbanavičius, generalinio
miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga,
miškų urėdijų, privačių miško įmonių,
asociacijų atstovai. Pranešimus skaitė
LAMMC direktorius prof. Z. Dabkevičius,
Miškų instituto direktorius prof. R. Ozolinčius, mokslo darbuotojai dr. V. Baliuckas,
doc. dr. A. Gedminas, dr. A. Malinauskas,
dr. D. Mizaraitė, dr. L. Sadauskienė, dr.
V. Stakėnas, J. Žiauka. Pranešimų tezės
atspausdintos specialiame mokslinės
konferencijos leidinyje.

Vasario 29 d. Šakių rajono Lekėčių viduri-

nėje mokykloje vyko Šakių miškų urėdijos ir leidyklos „Lututė“ renginys-paskaita
„Iškeliauk į gamtą su fotoaparatu: parodyk, ką žinai, ką moki ir ką sugebi“,
skirtas miškų urėdijos globojamų jaunųjų
miško bičiulių būrelių nariams.
► Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos pradėjo parengiamuosius darbus: žemės reformos
žemėtvarkos projektuose projektuojami
parduotini miškų žemės sklypai ir organizuojami kadastriniai matavimai. Valstybinės miškų žemės sklypų pardavimo aukcionus organizuoja ir vykdo VĮ Valstybės
žemės fondas. Planuojama, kad pirmieji
miškų pardavimo aukcionai įvyks kovo
mėnesį. Aukcionuose bus parduodami tie
miškai, į kuriuos nėra pateikta prašymų
atkurti nuosavybės teises, ir kurie nėra
priskirti valstybinės reikšmės miškams.
Galimų parduoti aukcionuose miškų,
esančių ne saugomose teritorijose, yra
apie 90 tūkst. ha. Tikslus parduotos valstybinės miško žemės skypų plotas bus žinomas tik įvykus pardavimo aukcionams.
Tuomet paaiškės, kiek potencialių pirkėjų
pateikė prašymus ir kiek pirkėjų dalyvavo aukcionuose. Saugomose teritorijose
parduotini miško sklypai turi atitikti LR
Saugomų teritorijų įstatyme nurodytas
išimtis – parduotini miško sklypai turi
būti iki 5 ha ploto, įsiterpę į žemės ūkio
naudmenas ir esantys tarp privačios žemės valdų. Teisę įsigyti parduodamus
miškų žemės sklypus turi Lietuvos piliečiai ir juridiniai asmenys, taip pat LR
Konstitucijos 47 str. 3 dalies įgyvendinimo Konstituciniame įstatyme nustatyti
užsienio subjektai. Valstybinės miškų žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija 1 ha, pirmumo teise įsigyti galės besiribojančių privačių sklypų savininkai. Jei prašymą pirkti
tokį įsiterpusį miško plotą pateiks vienas
besiribojančio žemės sklypo savininkas,
miško žemės sklypas jam bus parduodamas be aukciono. Kai prašymą pirkti pateiks keli žemės sklypų savininkai, kurių
žemė ribojasi su įsiterpusiais plotais, toks
miško sklypas bus parduodamas uždaro aukciono būdu tam savininkui, kuris
pasiūlys didžiausią kainą. Kitais atvejais
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės
sklypai bus parduodami atviro aukciono
būdu asmeniui, kuris už miško sklypą pasiūlys didžiausią kainą. Įvykus aukcionui,
sprendimus parduoti valstybinės miškų

ūkio paskirties žemės sklypus priims ir
šių sklypų pirkimo-pardavimo sutartis
pasirašys Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjas.
Apie numatomus vykdyti aukcionus informacija bus skelbiama VĮ Valstybės
žemės fondo interneto svetainėje www.
vzf.lt ir jo leidžiamame „Informaciniame
privatizavimo biuletenyje“, taip pat vietiniame arba regioniniame laikraštyje.
► Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, šalies miškuose pernai nustatyta
14 proc. mažiau neteisėtų miško kirtimų
nei 2010 m. Valstybiniai miškų pareigūnai
pernai išaiškino 527 neteisėtų miško kirtimų atvejus, iškirsta 8400 m3 medienos.
2011 m. šalyje iš 1000 ha privačių miškų
neteisėtais kirtimais iškirsta vidutiniškai
7,4 m3 medienos, iš valstybinių miškų –
2,3 m3. Valstybiniuose miškuose pernai
nustatyti 46 pagamintos miško produkcijos grobimo atvejai, 2010 m. – 48. Pagrobta 695 m3 medienos, 2010 m. – 813 m3.
Už neteisėtus kirtimus ir kitus Miškų įstatymo pažeidimus administracine tvarka
buvo nubausti 1506 asmenys, jiems skirta 387 tūkst. litų baudų.
► Vasario mėn. pradėta įgyvendinti visus
šalies moksleivius vienijanti pirmoji ekologinė iniciatyva „Acme ir Ekofanų turnė
po Lietuvą“. Šį projektą remia Aplinkos
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija bei Generalinė miškų urėdija. Jo įgyvendinimo metu animaciniai personažai
Acme Lempiukas, Gėlytė ir Švariukas,
simbolizuojantys akcijos propaguojamas
ekologines idėjas bei atsakingą gyven-

seną, aplankys daugiau nei 200 mūsų
šalies mokyklų Druskininkuose, Varėnoje,
Alytuje, Šakiuose, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje, Utenoje, Molėtuose, Anykščiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Radviliškyje,
Telšiuose, Mažeikiuose, Plungėje, Tauragėje, Šilalėje, Palangoje, Gargžduose,
Klaipėdoje, Jonavoje, Kėdainiuose, Prienuose, Birštone, Kaune, Trakuose, Vilniuje ir Pabradėje. Apsilankymą kiekvienoje
apskrityje užbaigs nemokamas renginys.
Projekto baigiamasis koncertas vyks kovo
31 d. Vilniuje. Moksleiviams bus pateikta
70 tūkst. edukacinių knygelių „Būk žalias
kaip Ekofanas“, atspausdintų ant perdirbto popieriaus. Jose vaikus džiugins įvairūs
mokomieji kryžiažodžiai, komiksai, žaidimai, spalvingi edukaciniai paveiksliukai,
suprantamai bei šmaikščiai pateikiama informacija apie energijos tausojimą, atliekų rūšiavimą, aplinkosaugą, ekologiją.
► Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pažymėjo savo veiklos dešimtmetį
(įsteigta 2002 m.). Šia proga surengtoje
konferencijoje „Mūsų šeima“ VST tarnybos direktorė R. Baškytė apžvelgė dešimtmečio darbo rezultatus: per tą laiką patvirtinta per 100 saugomų teritorijų ribų
planų, 50 saugomų teritorijų tvarkymo
planų, parengta daugiau kaip 90 gamtotvarkos planų. Pastaraisiais metais ypač
daug dėmesio skiriama europinės svarbos
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymui, apleistų statinių likvidavimui saugomose teritorijose, gamtos ir kultūros paveldo objektų
tvarkymui. Valstybinių parkų, rezervatų
direkcijų atstovai, mokslininkai, projektų
partneriai diskutavo apie saugomų teritorijų problemas, veiklos perspektyvas.

Jaunųjų miško bičiulių veiklą pagal Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį 2012 metais organizuos VšĮ „Lututės“ leidykla
(koordinatorė Lina Marmaitė – Snitkienė). Visais JMBS veiklos klausimais galima
kreiptis adresu lina@lutute.lt arba telefonu 8 680 31551. Jau startavo ir naujoji
JMBS interneto svetainė www.miskobiciuliai.lt
Tebevyksta konkursas „MIŠKAS – ŽMONĖMS“

Nuo vasario 1 d. iki balandžio 1 d. Lietuvos radijo laida „Gamta – visų namai“ kartu su
žurnalu „Mūsų girios“ skelbia konkursą „Miškas – žmonėms“. Rašykite, kuo jums miškas
mielas, viliojantis, naudingas, ką apie jį žinote, pastebite, kuo džiaugiatės, o gal esate
nusivylę.
Laiškus siųskite laidai „Gamta visų namai“ adresu:
Lietuvos radijas, Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.
Trims konkurso „Miškas – žmonėms“ nugalėtojams bus skiriama žurnalo „Mūsų girios“
prenumerata iki šių metų pabaigos.
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Aktualijos

Valstybinė miškų kontrolė:
pertvarka, nauji uždaviniai

Kaip nuo 2012 m. pradžios veikia Valstybinės miškų tarnybos pavaldume organizuota
valstybinės miškų kontrolės sistema, kokie jai iškelti praktiniai veiklos uždaviniai,
,,Mūsų girios“ paprašė atsakyti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
vedėją Artūrą Balčių.
Priminkime skaitytojams, kodėl Aplinkos
ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentų (RAAD-ų) pavaldume nuo
2004 m. veikusią šalies miškų valstybinę
kontrolės sistemą reikėjo keisti ir kuo LR
Seime 2011 m. gruodžio 21 d. priimto Miškų
įstatymo 5 str. 3 dalies pataisa įteisinta nauja šios kontrolės sistema bus efektyvesnė?

Išskaidžius daug metų veikusios Valstybinės
aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijas, jos
sudėtyje buvęs Miškų kontrolės skyrius nuo
2010 m. pradžios buvo perduotas Valstybinės
miškų tarnybos pavaldumui.
Šiam skyriaus nustatyti veiklos uždaviniai – vykdyti valstybinių ir privačių miškų
valstybinės kontrolės priežiūrą, koordinuoti
Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų
bei pareigūnų, vykdančių valstybinę miškų kontrolę, veiklą ir teikti jiems metodinę
pagalbą, kontroliuoti valstybinės sklypinės
miškų inventorizacijos kokybę miško valdos
lygiu, vertinti valstybinių ir privačių miškų
miškotvarkos projektų kokybę, koordinuoti
miško naudojimo leidimų išdavimą – išliko,
bet įtakoti praktinę miškų kontrolės veiklą regionuose neturėjome veiksmingų svertų. Nuo
2004 m. ją vykdė per 100 valstybinių miškų
pareigūnų, priskirtų 8-ių regionų aplinkos
apsaugos departamentų ir keliasdešimt rajonų
agentūrų pavaldumui. Kaip matote iš pateiktų
Miškų kontrolės skyriaus pareigūnų sąveikos
su vykdančiomis praktinę kontrolę įstaigomis
schemų, norint šioms institucijoms daryti kokią nors įtaką miškų kontrolės srityje, reikėjo
nueiti ilgą biurokratinį kelią. O ir nuėjus šį
kelią, neretai poveikis virsdavo maža bangele.
Be to, pastebėjome, kad regionuose dėl įvairių priežasčių ėmė ženkliai mažėti valstybinę
miškų kontrolę atliekančių pareigūnų – po
2004 m. reformos dirbo 120, o 2011 m. – 104.
Jiems ženkliai padidėjo darbo krūvis, be to,
kai kuriose rajonų agentūrose buvo priskiriama vykdyti ir kitas funkcijas. Privačių miškų
savininkų konsultavimas praktiškai vyko tik
tikrinimų metu, fiksuojant ūkininkavimo pažeidimus ir skiriant administracines baudas.
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Nuo 2012 m. sausio 1 d. Valstybinėje miškų tarnyboje Miškų kontrolės skyrius užsi
ima tiesiogine miškų ūkinės veiklos kontrole
visuose šalies miškuose. Skyriaus veiklą kuruoja šios tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Paulius Zolubas. Bet kokius iškilusius miškų
kontrolės veiklos klausimus galime spęsti operatyviai, prisiimant tiesioginę atsakomybę.
Keisime miškų kontrolės metodiką, pareigūnų
darbo vertinimą. Atlikus atestaciją, bus suvienodintos jų pareigybėms suteiktos tarnybinės
kategorijos.
Išplėtus Valstybinės miškų tarnybos veiklos funkcijas, kokie nuo šių metų pradžios
įvyko struktūriniai pokyčiai valstybinėje
miškų kontrolės sistemoje, kaip bus įgyvendinami Miškų kontrolės skyriui iškelti
nauji uždaviniai ?

Miškų kontrolės skyriui pavesta kontroliuoti
Miškų įstatymo ir kitų miškininkystės teisės
aktų reikalavimų laikymąsi visose miškų ūkio
veiklos srityse; užkardyti galimybes neteisėtiems miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejams; išduoti leidimus kirsti
mišką ir kontroliuoti neteisėtus kirtimus;
atlikti miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir
apsaugos patikrinimus visų nuosavybės formų
miškuose; vykdyti vietose privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų kokybės kontrolę; teikti miško savininkams miškininkavimo
klausimais konsultacijas rajonuose ir miško
valdose, parodant gero miškininkavimo pavyzdžius. Sudarysime sutartį su Nacionaline
mokėjimų agentūra dėl anksčiau RAAD-uose
vykdytos tęstinės kontrolės, kai už ES paramos lėšas įveisiami miško želdiniai, atliekami
kiti miškų ūkio ir gamtosauginiai darbai.
Iškeltiems uždaviniams įgyvendinti Miškų kontrolės skyriui skirti 98 darbuotojų
etatai. Beveik visi ankstesnėje miškų kontrolės sistemoje dirbę pareigūnai perėjo į Valstybinės miškų tarnybos pavaldume organizuotą miškų kontrolės struktūrą panašiomis
pareigomis ir atlyginimais, tik pasikeitė kai
kurių darbo vietos. Miškų kontrolės skyriuje

atlikti koordinacinį vadovavimą palikti 4 etatai, kiti skyriaus darbuotojai (94 pareigūnai)
dirba įsteigtuose devyniuose Miškų kontrolės
skyriaus teritoriniuose poskyriuose. Naujoje struktūroje tie patys pareigūnai nevykdys
valstybinių miškų ir privačių miškų sektorių
veiklos kontrolės. Leidimų kirsti mišką išdavimu, jų apskaita, už ES paramos lėšas atliekamų miškininkystės darbų bei visos privačių
miškų sektoriaus veiklos kontrole rūpinsis
Miškų kontrolės skyriuje įsteigti 8 teritoriniai
poskyriai. Šie poskyriai tirs ir piliečių pareiškimus bei užsiims miško savininkų konsultavimu. Artimiausiu metu į Valstybinės miškų
tarnybos informacinę sistemą bus pajungtos
visos teritorinių poskyrių veiklos sritys.
Valstybinių miškų sektoriaus veiklai tikrinti skyriuje įsteigtas Valstybinių miškų
kontrolės poskyris. Įvykus konkursams pareigybėms užimti, šiame poskyryje turėtų dirbti
3 pareigūnai, ne mažesnės kaip miškų urėdo
pavaduotojo miškininkystei kvalifikacijos. Jie
privalės kasmet patikrinti 6-10 miškų urėdijų
veiklą miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos
srityse. Pasitelkus specialistus, rengiama valstybinių miškų veiklos kontrolės metodika.
Miškų urėdijų veiklos patikrinimai bus
vykdomi kartu su Valstybinės miškų tarnybos
kitų skyrių specialistais, kad galėtume įvertinti
kiekvienos miškų urėdijos ūkininkavimą nuo
selekcinio-genetinio objekto, sėklininkystės,

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnų sąveika
su rajonų agentūrų pareigūnais, vykdančiais miškų kontrolės funkcijas
(iki reformos)

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnų sąveika
su rajonų pareigūnais, vykdančiais miškų kontrolės funkcijas
(po reformos)
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tarnyba

Miškų kontrolės
skyrius
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Rajonų agentūrų pareigūnai, vykdantys
miškų kontrolės funkcijas
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Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnų sąveika su rajonų agentūrų pareigūnais, vykdančiais miškų kontrolės funkcijas
(iki reformos ir po jos)

medelyno iki miško atkūrimo, želdinių-žėlinių priežiūros, medynų ugdymo ir kitų kirtimų vykdymo, miškotvarkos projektų įgyvendinimo, gamtosauginių reikalavimų laikymosi
miškuose. Po 4-5 metų atlikus miškų urėdijoje
pakartotinį patikrinimą, bus galima parengti
platesnį miškininkavimo įvertinimą, nurodyti
bendras tendencijas, specialistų ir vadovo indėlį į atliktą darbą. Taip susidėliotų ir bendra
valstybinių miškų veiklos panorama.
Ankstesnėje valstybinės miškų kontrolės
sistemoje nuo 2004 m. kiekvieno RAAD-o teritorijoje tas pats pareigūnas tikrino tas pačias
miškų urėdijas, girininkijas. Metams bėgant,
mano ir kolegų praktiniu įsitikinimu, paskesnių patikrinimų pažymos virto nuglaistytais
,,pagiriamaisiais raštais“: girininkijose miškininkavimo pažeidimai vis retėjo, užfiksuoti
menki, dažniausiai technologiniai, gamtosauginiai trūkumai (pavyzdžiui, kirtavietėje rasti
per aukšti kelmai, nuvažiuota nuo valksmo,
palikta per mažai ar ne visai tinkamų bioįvairovei medžių ir pan.), už tai bausti tik žemutinės grandies miškininkai. Įsteigus dabar šį
poskyrį, manyčiau, galėsime objektyviau įvertinti valstybinių miškininkų darbus, drąsiau
pasakyti ,,korupcijai – ne“.
Pagal kokius kriterijus parinktos Miškų kontrolės skyriaus 8-ių teritorinių poskyrių veiklos zonos, jų darbo vietos (būstinės), krūviai bei poskyriuose darbuotojų skaičius?

Vykdyti Miškų kontrolės skyriui pavestas
funkcijas regionuose įsteigti Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus teritoriniai poskyriai
(MKSTP), kurių veiklos zonų pagrindu liko
RAAD-ų teritorinis pasiskirstymas, bet pakoreguotas pagal to regiono esamą miškiningumą, pareigūnui priskirtų rajonų ir savivaldybių teritorijas bei vienam pareigūnui vidutiniškai tenkantį kontroliuoti privačių miškų
plotą (jis yra apie 9,6 tūkst. ha). Todėl teko,
pavyzdžiui, prie Marijampolės teritorinio

poskyrio veiklos zonos prijungti ir Prienų,
Jurbarko, Tauragės, Pagėgių, Birštono savivaldybių teritorijose esančius miškus. Alytaus
teritoriniam poskyriui priskirti Šalčininkų
rajone, Kauno – Ukmergės rajone, Panevėžio – Radviliškio, Pakruojo rajone, Klaipėdos – Plungės rajone, Vilniaus – Švenčionių
rajone esantys miškai.
Teritorinių poskyrių centruose paliktas
tik vedėjo etatas, į kurį perkelti buvę RAADų Miškų kontrolės skyrių vedėjai, o Vilniaus
poskyrio vedėju paskirtas Saulius Gatelis,
dirbęs ankstesniame Miškų kontrolės skyriuje vedėjo pavaduotoju. Pritarus Generalinei
miškų urėdijai ir geranoriškai sutikus miškų
urėdijų vadovams, Miškų kontrolės skyriaus
teritorinių poskyrių būstinės pagal panaudos
sutartis bus įkurdintos Alytaus, Marijampolės,
Kauno, Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių,
Kretingos miškų urėdijų administraciniuose
centruose. Pagal priskirtoje teritorijoje esantį
miškų plotą nustatyti etatai: Alytaus teritoriniame poskyryje dirba 13, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio, Utenos, Vilniaus poskyriuose – po
12, Marijampolės ir Kauno poskyriuose – po
9 miškų kontrolės pareigūnus. Esant netolygiam privačių miškų pasiskirstymui regionuose, vienam pareigūnui Alytaus teritoriniame
poskyryje tenka vidutiniškai kontroliuoti po
13 tūkst. ha, Utenos – po 11 tūkst. ha, o Marijampolės – po 7,2 tūkst. ha miškų.
Siekta, kad ir nemiškiningų rajonų savivaldybių teritorijose dirbtų bent vienas
miškų kontrolės pareigūnas ar nustatytomis
dienomis jis atvažiuotų iš kito rajono miško
savininkų priėmimui, teiktų jiems konsultacijas. Regionuose miško savininkus galime
priimti, konsultuoti 50-yje vietų (punktų).
Pagal galimybes jie įkurdinti rajonų, savivaldybių centruose ar miškų urėdijose.
Norėčiau padėkoti Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Kauno, Ukmergės, Vilniaus miškų
urėdijų urėdams, kurie reorganizacijos metu
geranoriškai padėjo mums spęsti iškilusią

patalpų problemą. Deja, buvo ir tokių miškų
urėdų, kurie, nenorėdami išnuomoti patalpų
miškų urėdijose, sakė: ,,Eis daug žmonių, prineš purvo, nutrins mano urėdijos sienas“...
Kaip į valstybinės miškų kontrolės gražinimą miškų ūkio sistemai reagavo regionų
aplinkosaugininkai?

Priėmus prieš Kalėdas LR Seime Miškų įstatymo pataisą, pertvarkyti regioninę miškų
kontrolės sistemą turėjome skubiai, iki Naujųjų metų, kad nesutriktų jos veikla. Šiame
atsiskyrimo procese neapsieita be valdyto turto dalybų. Ypač reikėjo įdėti nemažai pastangų, atgaunant iš RAAD-ų ir rajonų agentūrų
miškų kontrolės pareigūnų turėtą tarnybinį
transportą. Dėl įvairių trukdžių šis procesas
dar nebaigtas. Nuo 2004 m. miškų kontrolės
pareigūnams buvo nupirkta visureigių ,,KIA“,
,,Mitsubishi“,,Suzuki Grand Vitara“ bei ,,VAZ
21214 Niva“, taip pat automobilių ,,Škoda Fabia“, VW Golf ‘‘, ,,Nissan Terrano“. Aplinkosaugininkai sutiko perduoti 88 automobilius,
tarp jų – 9 senus rusiškus ,,Niva“ visureigius
(po derybų perėmėme tik 4 ,,Nivas“).
Kai kurioms pareigūnų darbo vietoms
reikės nupirkti ir naują kompiuterinę įrangą,
kad įsijungtume į bendrą Valstybinės miškų
tarnybos informacinę sistemą, palaikytume
ryšį su poskyriuose dirbančiais specialistais, o
šie galėtų išrašyti leidimus kirsti mišką, atlikti
kitus darbus ir pavedimus.
Dėl miškų kontrolės pareigūnų išėjimo
galėjo būti labiau nepatenkintos tik RAAD-ų
rajonų agentūros – sumažėjo darbuotojų,
daug kur gamtos ir miškų apsaugos prevencinė veikla vykdyta kartu, miškininkai buvo
kompetentingi spęsti daugelį gamtosauginių,
kitų klausimų. Bet mūsų pareigūnai iš rajonų
juk neišvyko, todėl ir toliau galėsime bendradarbiauti su agentūrų darbuotojais, vykdant
miškų apsaugos prevencinius darbus.
Kalbėjosi Vaclovas Trepėnaitis
MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 02

■5

Miškininkystė

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
PAREIGŪNŲ KONTAKTAI

Gintautas Sventickas

Kontaktai
Rajono, savivalTelefonai
Priėmimo dienos, valandos
dybės, teritorija
MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIUS
85 2727907,
Skyriaus vedėjas 8
698 81838
85 2333165,
Vyr. specialistas 8
687 83224
85 2333165,
Vyr. specialistas 8
680 93632
I ALYTAUS TERITORINIS POSKYRIS
Poskyrio vedėjas 8 612 78944

Irmantas Aleškevičius

Alytaus

8 686 73310

Romas Bendorius

Druskininkų

8 610 38537 II -8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Juozas Česnulevičius

Druskininkų

8 687 49069 II- 8.00-16.00, V- 8.00-15.45*

Lina Margelienė

Lazdijų

8 686 68814 II-8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Valdas Savulis

Lazdijų

Pareigūnas
(vardas, pavardė)

Artūras Balčius
Marius Ivanauskas
Valentinas Poznanskas

I - 8.00-17.00 *

8 686 76011 II-8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*
8 310 52622, II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
Juozas Mockevičius
Varėnos
8 614 72587
8310 32053,
Vitas Vyšniauskas
Varėnos
8 610 38495 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
8 310 52622, II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
Antanas Krušniauskas Varėnos
8 610 38465
8310 32053,
Juozas Politika
Varėnos
8 687 10461 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
8310 32053,
Algis Dusevičius
Varėnos
8 687 12423 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
Jonas Kuklys
Šalčininkų
8 687 21804 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
8
380 51121,
Romualdas Tomaševskis Šalčininkų
8 616 31831 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*
II KAUNO TERITORINIS POSKYRIS
Voldemaras Švėgžda
Poskyrio vedėjas 8 612 78933
Kęstutis Vaškys

Jonavos

8 610 15654 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Mindaugas Rubikas

Kaišiadorių

8 612 25913 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Gražvydas Bartkus

Kauno

8 614 52390 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Vaidas Laukys

Kauno

8 687 12026 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Algimantas Pranevičius

Kėdainių

8 682 92768 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Valdas Stoškevičius

Raseinių

8 614 56302 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Kristina Baltrušaitytė

Ukmergės

8 611 29423 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Renatas Kolka

Ukmergės

8 618 14016 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Ernestas Lučauskas

III KLAIPĖDOS TERITORINIS POSKYRIS
Poskyrio vedėjas 8 698 71884

Pareigūnas
(vardas, pavardė)

Kontaktai
Rajono, savivalTelefonai
Priėmimo dienos, valandos
dybės, teritorija
V PANEVĖŽIO TERITORINIS POSKYRIS

Romualdas Lukšas

Poskyrio vedėjas 8 612 78922

Algirdas Gedgaudas

Biržų

8 616 80259

Jūratė Čepukienė

Biržų

8 616 80258

II- 8.00-17.00*

Vidas Valma

Kupiškio

8 614 81109

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Gintaras Nagrockis

Panevėžio

8 616 80256

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Feliksas Keršulis

Panevėžio

8 614 43407

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Saulius Tolpežninkas

Pasvalio

8 612 73853

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Konradas Vainius

Rokiškio

8 616 05065

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Sigitas Prievelis

Rokiškio

8 614 66340 II- 8.00-17.00, V-8.00–15.45*

Irmantas Skulmis

Pakruojo,
Radviliškio

III-8.00-17.00
8 612 47879 II- 8.00-17.00*,
(Pakruojo r. )*

Ričardas Neciunskas

Radviliškio

8 612 48247

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

Ona Rutkauskienė

Panevėžio

8 616 07906

V-8.00-12.00

II- 8.00-17.00, V-8.00-15.45*

VI ŠIAULIŲ TERITORINIS POSKYRIS
Robertas Paulauskas

Poskyrio vedėjas 8 612 48283

Algis Mackevičius

Kelmės

8 614 14601

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Raimondas Šiukšteris

Kelmės

8 612 48266

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Kazimieras Gedvilas

Akmenės

8 612 48261

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Žilvinas Gauronskis

Mažeikių

8 612 48249

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Virginijus Gricius

Mažeikių

8 612 48202

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Aidas Ramanauskas

Joniškio

8 612 48214

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Arūnas Galinauskas

Joniškio

8 612 48254

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Vilius Ivanauskas

Telšių

8 620 11510

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Algirdas Knašas

Telšių

8 618 58647

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Remigijus Jočys

Šiaulių

8 687 84584

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

Egidija Ermanienė

Šiaulių

8 612 48203

I-8.00-17.00, III-8.00-17.00*

VII UTENOS TERITORINIS POSKYRIS
Petras Galgatavičius

Poskyrio vedėjas 8 698 81835

Justinas Kuprys

Anykščių

8 381 52573 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Lina Bunikienė

Anykščių

8 686 48168 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Vidmantas Kačka

Ignalinos

8 612 61790 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Rikardas Apulskis

Skuodo

8 686 57234 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Mindaugas Dinsmanas

Ignalinos

8 615 86105 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Benediktas Sauseris

Kretingos

8 612 31462 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Gražina Keraminienė

Molėtų

8 615 86395 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Algirdas Rimgaila

Klaipėdos

8 687 29975 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Gintaras Puidokas

Molėtų

8 383 51162 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Remigijus Laucevičius

Klaipėdos

8 686 96116 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Jolanta Jasienė

Utenos

8 615 86204

II-8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Ričardas Bandza

Šilutės

8 614 72606 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Valdas Žičkus

Utenos

8-389-69156

II-8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Artūras Znutas

Šilutės

8 614 72604 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Albinas Rimidis

Šilutės

8 614 72566 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Jovita Biveinienė

Zarasų

8 612 10454

II-8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Regina Komžienė

Šilutės

8 686 76534 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Kęstutis Stankevičius

Zarasų

8 385 51665

II-8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Algirdas Jurevičius

Rietavo, Plungės

8 612 47911 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Jūratė Leleckienė

Zarasų

8 685 85779 II- 8.00-17.00, V- 8.00-15.45*

Vygandas Kungys

Plungės

8 612 47937 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Algimantas Norvaišas

Rietavo

8 612 47898 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

IV MARIJAMPOLĖS TERITORINIS POSKYRIS
Gintaras Žukauskas
Poskyrio vedėjas 8 612 89029
Marijampolės,
Edvilas Pėtelis
8 618 22464 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*
Kalvarijos
Algirdas Dičpinigaitis Šakių
8 686 72724 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*
Vilkaviškio,
Liudvikas Puskunigis
8 615 18679 II-8.00-17.00, III- 8.00-17.00*
Kazlų Rūdos
Kęstutis Bagdanavičius Tauragės
8 612 78897 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*
Tauragės,
8
614 52378 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*
Elmutas Mikaitis
Pagėgių
Gintautas Mauza
Jurbarko
8 614 52395 II- 8.00-17.00, IV- 8.00–17.00*
Juozas Kastantas
Jurbarko
8 612 96887 II- 8.00-17.00, IV- 8.00–17.00*
Klimavičius
Ričardas Guobys
Prienų, Birštono 8 686 76007 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

VIII VILNIAUS TERITORINIS POSKYRIS
Saulius Gatelis

Poskyrio vedėjas 8 682 35982

Vidas Gramauskas

Trakų

8 686 13239 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Juozas Kvetkauskas

Trakų

8 686 13093 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Pranas Bernotas

Širvintų

8 687 14408 II- 8.00-17.00, IV-8.00-17.00*

Romualdas Sakalauskas

Širvintų, Vilniaus 8 686 49118 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Tadeuš Ablačinskij

Vilniaus

8 618 14015 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Gediminas Martišiuis

Vilniaus

8 686 15843 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Ramūnas Stankevičius

Vilniaus

8 699 24779

Henrikas Pšitulskis

Elektrėnų

8 620 63609 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Daiva Jakštienė

Švenčionių

8 687 14479 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Laimis Andriukonis

Švenčionių

8 620 67566 II- 8.00-17.00, IV- 8.00-17.00*

Vaclovas Puplinskas

Švenčionių

8 620 67559

II- 8.00-17.00*

II- 8.00-17.00*
*Pietų pertrauka – 12.00 – 12.45
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Lietuvos miškotvarka:

kūrimo ir griovimo verpetuose
(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)
Politika, gimdžiusi netektis
Čia reikėtų stabtelti ir sugrįžti į karo ir
pokario metų miškotvarkininkų netektis.
Iki karo turinčių ne mažesnę kaip 2-ejų
metų miškotvarkos darbo patirtį buvo
apie 40 miškotvarkininkų, iš jų 10 dirbo
ne miškotvarkos darbuose. Pridėjus Vilniaus krašto lenkų specialistus, miškotvarkos tarnyboje dirbo apie 70 žmonių.
Kaip susiklostė jų likimai XX a. penktojo
dešimtmečio audrose?
Miškotvarkos darbų specifika lėmė,
kad niekas iš jų nenukentėjo nuo
1941 m. birželio trėmimų. Tuo metu visi
miškotvarkininkai buvo išvykę į lauko
darbus miškų urėdijose ir nebuvo tiksliai žinomos jų faktiškos gyvenamos
vietos. Vokiečiams nutraukus lietuviškos miškotvarkos funkcionavimą, pagrindinė darbuotojų masė, kurią sudarė
visi lenkų miškotvarkininkai ir apie 10
lietuvių matininkų, neturėjusių miškininko išsilavinimo, išėjo iš tarnybos ir
užsiėmė kitokia veikla. Pokaryje į Lietuvos miškotvarką nesugrįžo nė vienas
šių lenkų specialistų. Dalis jų įsitraukė
į rezistencinę kovą prieš vienus ir kitus
okupantus, žuvo ar buvo represuoti, o
išlikę gyvi repatrijavo į Lenkiją.

Algirdas Brukas

Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje
miškų administracija ypač rūpinosi savų
specialistų išsaugojimu. Generalinėje
miškų direkcijose buvo įdarbinta net 13
buvusių miškotvarkininkų, iš jų 8 dirbo
Miškų tvarkymo ir tyrimo direkcijoje.
Šios direkcijos vadovu paskirtas vyr. taksatorius (būrio vedėjas) Petras Bakanas.
Generalinės direkcijos padalinio – Miškų
ūkio departamento – direktoriumi paskirtas buvęs miškotvarkos vadovas Jonas
Vilčinskas. Būrių vedėjams Baliui Kemėšiui ir Justui Gudoniui suteiktas urėdų
statusas ir jie komandiruoti prie Generalinės miškų direkcijos vykdyti specialias
užduotis. Mykolas Jankauskas paskirtas
stambiausios šalyje Šiaulių miškų urėdijos urėdu. Be jo, dar 6 miškotvarkininkai
paskirti urėdais arba urėdų pavaduotojais. Tuo metu 3 miškotvarkininkai išėjo į
pensiją, 1 žuvo autoįvykyje, 1 mirė. Žydų
tautybės miškotvarkininkas Abraomas
Kadišas karo pradžioje prieš ateinant vokiečiams pasitraukė į Rusiją.
Praktiškai tuometinė miškų administracija išsaugojo visus likusius darbingo
amžiaus miškininko išsilavinimą turinčius miškotvarkininkus ir patikėjo jiems
aukštas pareigas. Manau, tai nebuvo kokios nors išskirtinės pažiūros į juos rezul-

Valstybinio miškotvarkos instituto archyvo nuotrauka

Miškotvarkininkų kolektyvas XX a. 8-9 dešimtmetyje (iš kairės ketvirtas sėdi direktorius Algirdas Brukas)
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tatas, o greičiau atspindėjo miškotvarkos
statusą ir jos specialistų lygį bei pasiektus
darbo ir kitos veiklos rezultatus. Tą patvirtina faktas, kad net 10 miškotvarkininkų tarpukaryje buvo pažymėti aukštais valstybiniais apdovanojimais (įvairių
laipsnių Gedimino ordinais už nuopelnus
kuriant Lietuvą apdovanoti A. Adaškevičius, P. Gaigalas, M. Konkulevičius,
J. Kripas, Z. Koronkevičius, J. Vilčinskas,
Z. Vidugiris, J. Venclovas, A. Sakalauskas,
B. Rūzas).
Bet artėjant 1944 m. vasarą Rytų
frontui, į Vakarus pasitraukė 6 miškotvarkininkai: A. Adaškevičius, A. Karosas, B. Kemėšis, J. Vilčinskas, K. Kiaunė,
J. Venclovas.
Miškotvarkininkų netektys tęsėsi ir
pokaryje. Per saugumo surengtą specialią
provokaciją prieš buvusį žymų tarpukario
miškininką Juozą Skaisgirį buvo nužudyti
trys niekuo dėti darbuotojai: taksatorius
P. Svilas, buhalterė A. Rinkevičiūtė ir
technikė A. Kazlauskienė. Miškininkas
J. Skaisgiris buvo 1946 m. pargabentas iš
Rusijos tremties į Lietuvą, turint tikslą jį
infiltruoti į rezistencinį pogrindį. Nepavykus jo užverbuoti, 1948 m. su šeima jis
vėl ištremtas. Prieš ištrėmimą buvo sugalvota provokacija – bandyta inscenizuoti
miškotvarkos kontoros apiplėšimą, bet
dėl drąsaus buhalterio V. Laurišo pasipriešinimo tai nepavyko. Be J. Skaisgirio
buvo represuoti: būrio vedėjas ir kursų lektorius A. Kaškauskas, taksatorius
J. Morkeliūnas, technikai J. Maldutis ir
S. Žiukas.
Skaudu, kad pokaryje du taksatoriai
žuvo ir nuo Lietuvos partizanų. Miškotvarkininkas P. Misiūnas rastas nušautas
taksuojant Kaišiadorių rajone Kruonio
girininkijos miškus (tą dieną miške dirbo
vienas ir atsitiktinai, matyt, užėjo ant partizanų bunkerio).
Kazlų Rūdos miško pramonės ūkio
Novos ir Braziūkų miškuose neaiškiomis aplinkybėmis 1946 rudenį, grįžtantis
iš lauko darbų, ant siaurojo geležinkelio
bėgių nušautas J. Jakučionis. Taigi, 19461948 m. nukentėjo 10 darbuotojų (5 žuvo,
5 buvo represuoti).

Paprasti kaimo berneliai
Nagrinėjant išėjusių Anapilin miškotvarkininkų gyvenimą, daugiausia dominuoja šviesios spalvos. Keturi senosios kartos miškotvarkininkai (Valentinas Dėdinas, Antanas Laužadis, Jonas Medelis ir Viktoras Račkauskas) paliko
įstaigai išsamius atsiminimus apie miškotvarkininkų darbus ir jų gyvenimą, o nespalvotos Jono Kalvelio medžių ir
gamtos vaizdų nuotraukos jausmo bei minties gilumu rodo
meilę ir pagarbą savo profesijai bei lenkia šiandieninių
meistrų technologiškai tobulesnius, bet saldokus kūrinius.
Tad rašinį norėčiau užbaigti epizodu iš Antano Laužadžio
prisiminimų.
A. Laužadis 1922 m. tvarkė prie Kauno Pažaislio šilą,
kuris tuomet užėmė nemažą (apie 400 ha) plotą ir turėjo
būti padalytas į 3 dalis: didžiausią, numatytą Kauno priemiesčių pramoninei plėtrai (dabar Petrašiūnai), Pažaislio

Miškotvarkininko JONO KALVELIO nuotrauka

Įtampa tuomet tvyrojo visame Lietuvos miškų ūkyje.
Siekiant išsaugoti ne tik miškotvarkos žmones, vadovybės
galvose (matyt, M. Jankausko ir ministro A. Matulionio)
gimė planas pasinaudoti į Novosibirską iškeliamu A. Kuzminu ir jo žinioje įdarbinti miškininkus, kuriems grėsė
persekiojimai Lietuvoje. A. Kuzminui šis planas irgi patiko, nes žinojo, jog sukomplektuoti kadrus stambiam Novosibirsko miškotvarkos trestui bus labai sunku, o lietuvių
specialistų sugebėjimą gerai dirbti buvo patyręs asmeniškai. Jis pažadėjo priimtus dirbti miškotvarkoje lietuvius
specialistus aprūpinti būstu. Taip 1949 m. mūsų specialistai sudarė pradedančio funkcionuoti Vakarų Sibiro miškotvarkos tresto branduolį. Geriausieji tapo būrių viršininkais, dirbo inžinieriais ir technikais. Nepriklausomybės pradžioje buvęs novosibirskietis Pranas Girčys (dabar
vienas iš seniausių miškotvarkininkų Lietuvoje) atnešė
man sąrašą, kuriame buvo 32-iejų miškotvarkininkų, savanoriškai atvykusių į Novosibirską, pavardės. Dauguma
jų prabuvo 5-10 metų, o keli prisirišo prie Sibiro platybių
visam gyvenimui. Štai Z. Vidugiris ten išbuvo daugiau nei
6 metus, visą laiką dirbo būrio viršininku. R. Dūdelis (vėliau ilgametis LTSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos Miško naudojimo skyriaus darbuotojas) 2 metus
dirbo inžinieriumi ir net 13 metų būrio viršininku. Kai
kurie grįžo į Lietuvą po metų, kitų.
Nuo 1948 m. iki 1991 m. po vieną kitą Lietuvos miškotvarkininką, o paskirais metais – netgi iš jų suformuotos
stambios ekspedicijos, dirbo tolimuose kraštuose, daugiausia Sibire. Iš viso už Lietuvos ribų sutvarkyta 5,9 mln. ha
miškų. Tai buvo nelengva fiziškai ir psichologiškai, bet kartu
ir grūdino, praplėtė žmoniškąjį ir profesinį akiratį.
Būtų neobjektyvu teigti, kad miškotvarkoje dirbo vien
idėjiniai teisuoliai, idealistai ir geriečiai. Pokaryje, kaip ir
visur, plitęs girtuokliavimas neaplenkė ir miškotvarkininkų.
Dėl to keli kolegos žlugo kaip specialistai ir žmonės. Įstaigoje nuolat dirbo bent 2-3 saugumo užverbuoti „bildukai“,
atsirasdavo ir vienkartinių informatorių, galinčių pagal užsakymą bet ką paliudyti prieš savo artimą kolegą. Ne vienas
kilnias idėjas iškeitė į juodą ar bent spalvotą demagogiją ir
primityvų materializmą, kai kam ir profesinis prestižas tapo
trečiaeiliu reikalu.

vienuolynui paliekamą 25 ha miško valdą ir likusį plotą, kuris taps
valdišku mišku. Vienuolynas turėjo teisę pareikšti pageidavimus
dėl jų valdos parinkimo, o matininko suprojektuotus sklypus užteko derinti su miesto geodezininku Prozorovu. Plėtros zonoje Laužadis pats suprojektavo kelis konkrečius sklypus (stiklo fabrikui,
mokyklai, valsčiaus valdybai ir kt.), paliekamo vienuolyno miško
vietą parinko kartu su Prozorovu bei vienuolyno vyresniuoju. Paskirstymo projektą perdavė būrio viršininkui, šis – Miškų departamentui, o tas po kelių dienų grąžino su viskuo sutikdamas. Po
to per mišką buvo prakirstos ribinės linijos, reikalingose vietose
pastatyti riboženkliai (kapčiai). Atliktą darbą apžiūrėjo būrio vyr.
matininkas (geodezininkas), o vienuolyno miško – vienuolyno
viršininkas. Visi liko patenkinti. Vienuolyno vyresnysis pakvietė
pavakare užeiti pasirašyti dokumentų. Čia A. Laužadžio laukė iškilmingas priėmimas. Prisiminimuose jis rašė: ,,Po priėmimo vienuolyne daug galvojau, kaip aš, paprastas kaimo bernelis, tėviškėje
nematęs kitų stalo įrankių be medinio šaukšto ir molinio puodelio su
dubenėliu, atrodžiau ir elgiausi tokioje iškilmingoje aplinkoje... man
eiliniam jaunam technikui buvo parodyta didelė pagarba be jokios
ironijos. Matyt, vienuolyno vyresnysis gerai suprato, kas dabar yra
mūsų jaunos valstybės kūrėjai“...
Kaip nesupras? Juk žemės reforma kelių šimtų hektarų miškų
masyve vieno matininko rankomis ir galva buvo suprojektuota,
įteisinta ir įvykdyta natūroje per 2-3 mėn. be gausybės dalyvių, visuomenės svarstymų, komisijų tikrinimo, biurokratinių procedūrų
ir viešų bei privačių interesų gynėjų. Rezultatais visi buvo patenkinti, piktnaudžiavimų nebuvo. O veikiant panašiais principais, šalyje visi miškai po 2-3 metų turėjo savo savininkus su nustatytomis
valdų ribomis. Taigi, kokia laimė, kad anų laikų užgimusi Lietuvos
valstybė dar neturėjo išsikerojusio visagalio biurokratinio klano, o
valstybės politiką įgyvendino ne kovotojai už viešą interesą, o šiek
tiek apmokyti paprasti kaimo berneliai. Tai leido žemės reformą
įgyvendinti 10 kartų greičiau ir beveik be piktnaudžiavimų...
Pokalbį apie tuos, kurie dirbo XX a. antroje pusėje ar dirba šiais
laikais palikime šimtmečio jubiliejui. ☐
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Reikia tęstinės Miško genofondo išsaugojimo
ir selekcijos plėtros programos

L

ietuvos miškų genofondo išsaugoDabar tolimesnei miško medžių
Doc. dr. Julius Danusevičius
jimo, selekcijos ir sėklininkystės
selekcijos plėtotei įveista 284 ha banLAMMC Miškų instituto konsultantas
plėtotė XX a. antroje pusėje klosdomųjų želdinių. Sudarytos 900 rinkDr. Virgilijus Baliuckas
tėsi palankiai – jau 1956 m. buvo pradėti LAMMC Miškų instituto Miško genetikos skyriaus vedėjas tinių medžių lauko kolekcijos ( klomoksliniai tyrimai, parengtos rekomennų archyvai), praturtintas naujomis
Prof. dr. Darius Danusevičius
dacijos bei priimta teisinių dokumentų.
rūšimis bei varietetais ir išplėstas iki
Aleksandro Stulginskio universitetas
Mokslininkų (P. Džiaukštas, V. Rama40 ha arboretumas Girionyse. Sukurti
nėra, kai kuriuose nebeįmanoma perskaityti,
nauskas, S. Tuminauskas ir kt.) iniciasparčiai augantys hibridai. Vertingų
kas parašyta.
tyvą geranoriškai rėmė tuometinė Mišmedžių ir medynų sėklos laikomos
Neginčytina tiesa, kad genetinę – selekkų ūkio ir miško pramonės ministerija
augalų genų banke. Dubravos EMM
cinę sėklų vertę pirmiausia rodo motininis
(A. Matulionis, V. Verbyla, S. Mikolaitis
urėdijoje pastatytas modernus miško
medynas. Nors vertingiausių medynų atranir kt.). Miškų genofondo išsaugojimas
sėklų ruošos kompleksas, apimantis
ka ir jų paveldimumo tyrimas per sėklinius
ir selekcinės sėklininkystės plėtra įgavo
kankorėžių aižyklą, sėklų apdorojimo
palikuonis trunka 15-25 metus, tačiau jis
valstybinę reikšmę. Miškininkų iniciatyir laikymo kontroliuojamoje aplinkoyra patikimiausias. Tai pastebėta dar XIX a.
va 2001 m. buvo parengtas ir LR Seime
je bei jų paruošimo sėjai šiuolaikiškus
viduryje, kai vienodomis augimo sąlygomis
priimtas LR augalų nacionalinių genetiįrenginius. Įrengti šiltnamiai selekciženkliai skyrėsi dirbtinai įveistų želdinių
nių išteklių įstatymas bei nemažai poįsniams sodmenims auginti. Priimtas
kokybė. Jau tada sėklas želdiniams siūlyta
tatyminių aktų. 2003 m. priimta Miško
pagrindinių medžių rūšių sėklinis rarinkti nuo geresnių medynų bei medžių. Dėl
genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijonavimas, limituojantis sėklų perkėsudėtingo spygliuočių sėklų rinkimo nuo
jos plėtros programa 10-čiai metų.
limą į kitus gamtinius rajonus, o taip
augančių medžių šis siūlymas buvo ilgai neNuoseklaus darbo dėka turime
pat jų įvežimą į šalį.
įgyvendinamas.
3600 ha genetinių miško draustinių,
Šių darbų metodikas dažnai savo
Prieš Antrąjį pasaulinį karą švedų selekkuriuos Lietuvos saugomose teritorijoiniciatyva rengė ir rengia Miškų institucininkai pasiūlė pliusinių medžių skiepeliais
se gamtosaugininkai pripažino tik po
tas. Šioje srityje mūsų šalies pasiekimai
veisti miško sėklines plantacijas selekciškai
20 metų. Be to, turime 1500 ha sėklinių
prilygsta pažangiausių kitų Europos šapagerintų sėklų auginimui ir patogiai ruošai.
medynų. Miškų genetinių išteklių išlių lygiui, mūsų specialistai kviečiami
Masinis sėklinių plantacijų veisimas prasisaugojimo būdai, kaip miško genetiniai
talkininkauti, rengiant programas bei
dėjo po 20-ies metų.
draustiniai ir sėkliniai medynai, įtraukti
plėtojant miško selekciją kitose šalyse.
į Europos miškų išsaugojimo ministrų
konferencijos priimtą nomenklatūrą
Eglės ilgalaikės selekcinės programos principinė schema Švedijoje ir Latvijoje. Vienos selekcinės
populiacijos selekcijos metodai: (1) kryžminimas tarp 50-ies genotipų, (2) palikuonių klonavimas, (3)
(MCPFE), kaip saugomų ir apsauginių
klonų testai, (4) 1-o genotipo atranka kiekvienos šeimos viduje. Galima elitinė linija, kur naudojama
miškų kategorija. Be draustinių ir sėkliatranka tarp šeimų ir gaunama didesnė genetinė nauda
nių medynų, atrinkta per 2650 rinktinių
(pliusinių) medžių, įveista 840 ha sėkli(50)
nių plantacijų, iš jų 260 ha – aukštesnės
pakopos. Karpotojo beržo sėklos auginaProdukcinė populiacija
(...n)
mos polietilenu dengtoje plantacijoje. Šių
(masinis dauginimas miškų veisimui)
priemonių dėka pastaraisias metais per
50 proc. spygliuočių želdinių įveisiama iš
1. Kontroliniai
selekcinių sėklų išaugintais sodmenimis.
(...m) (...m) (...m)
kryžminimai
Žinoma, miškams įveisti naudotų
2. Palikuonių
sėklų genetinę vertę sunku nustatyti,
4. Atranka
klonavimas
nes po kelių dešimčių metų dažnai apie
šeimų viduje
Selekcinė
sėklų kilmę nelieka žinių, o ir paties
populiacija
(50 individų)
želdinių autoriaus nebėra. Todėl būna
(...m) (...m) (...m)
neaišku, kodėl bloga ar gera įveisto medyno kokybė. Daug kas bando aiškinti
3. Klonų testai
1. Kryžminimai
priežiūros ar ugdymo priemonių sėkme
ar nesėkme. Dėl to reikia patikimai išElitinė linija
4. Atranka
(atranka tarp šeimų)
saugoti miško želdinių projektus. Apie
šeimų viduje
2.Klonavimas
būtinumą juos išsaugoti kalbėta dar
1952 m. Deja, kai kuriose girininkijo3. Klonų
testai
se pokario metų želdinių projektų jau
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Viena iš selekcinių naujovių – viršūninis skiepijimas, kai elitinių medžių įskiepiai skiepijami į
donorinius medžius. Tokiu būdu elitiniai genai ekonomiškai efektyviai naudojami kryžminimams
(nuotraukoje viršutinė ūglio šviesesnės žievės spalvos dalis yra įskiepis)

Diegiant Vokietijos genetikų ir selekcininkų tarpusavio bendradarbiavimo
patirtį, būtų naudinga patikslinti Lietuvos
kilmių rajonus ne tik pagal miškotvarkos
medžiagos analizės bei populiacijų palikuonių augimo rezultatus, bet ir pagal
populiacijų DNR žymenis bei sukurti Lietuvos kertinių populiacijų DNR žymenų
bazę. Pirmasis tyrimas leistų optimizuoti
kilmių rajonų skaičių, kur pagal populiacijų poledynmetinės kilmės DNR žymenis
būtų galima nusakyti populiacijų genetinę
struktūrą ir kartu su lauko bandymų tyrimo rezultatais spręsti apie kai kurių kilmių
rajonų išskyrimo tikslingumą. Antrasis
tyrimas, be fundamentinių genetinių išteklių išsaugojimo tikslų, įgalintų efektyviau
kontroliuoti reprodukcinės medžiagos
kilmę, kai importuotos medžiagos kilmė
kelia abejonių.
Vykdant nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita
ir žmogaus poveikis“ projektą „Vietinių
medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės
kintant klimatui“ buvo gauti rezultatai,
rodantys, kad:
– pagrindinių Lietuvos miško medžių rūšių aukštis per paskutinį dešimtmetį padidėjo vidutiniškai 3,2 proc., o
skersmuo – 0,9 proc.;
– mažiausiai medynų rodiklių pasikeitimų nustatyta karpotajam beržui, o
pušynuose, eglynuose ir drebulynuose
pastebimas produktyvumo didėjimas;
– nustatyta bendra skirtumų tarp
miškų urėdijų vidutinio medynų aukščio
ir skersmens mažėjimo tendencija.
Lietuvos sklypinės miškotvarkos duomenų dinamikos analizė rodo, kad esamų
miško medžių rūšių kilmių (provenencijų) rajonų skaičius galėtų būti mažinamas.
Kontinentinės Lietuvos dalies kilmių rajonus būtų tikslinga stambinti labiau.
Su minėtos programos (2003-2013 m.)
įgyvendinimu baigiasi miško genofondo
išsaugojimo, selekcijos bei sėklininkystės
plėtros pirmasis etapas. Priimta Lietuvos

miškų ūkio politikos strategija toliau numato miško biologinės įvairovės didinimą
bei genofondo išsaugojimą, jo tausojantį
naudojimą miškų stabilumui didinti bei
sėklinei bazei gamtinių populiacijų pagrindu plėtoti ir tikslinei selekcijai vystyti.
Numatoma miškus veisti ir atkurti tik ekologiniu – genetiniu pagrindu.
Europos šalyse priimtos naujos ilgalaikės miško genetinių išteklių išsaugojimo
bei tikslinės selekcijos metodinės programos, apimančios konkrečias priemones ir
būdus joms įgyvendinti. Pvz., Lenkijoje tokia programa priimta 2011-2035 metams.
Ją rengė 16 žymiausių šalies specialistų.
Programa apima esamos būklės analizę,
prioritetines ateities kryptis ir priemones miško genetinių išteklių formavimui,
išsaugojimui bei naudojimui, o taip pat
rengti naujus selekcijos metodus ir technologijas atskirai kiekvienai medžių rūšiai
pagal užsibrėžtus tikslus, atitinkančius
ateities miškų struktūras. Programoje numatytos sėklininkystės kryptys ir technologijos bei sodmenų auginimo agrotechnika tikslinės paskirties želdiniams veisti.
Genetinės įvairovės išsaugojimas numatytas pagal klimatinių gamtinių regionų bei
atrinktų populiacijų ypatumus, kurie įvertinami molekulinės genetikos metodais.
Tam išskiriamos saugomos gamtinės ir sudaromos atitinkamų genetinių struktūrų
selekcinės populiacijos. Parengti ilgalaikės
selekcijos strategijos etapai bei ciklai. Gauti norimą miško dauginamąją medžiagą
atskirai kiekvienai medžių rūšiai derinami
atrankos ir hibridizacijos metodai. Numatomas platus bandomųjų želdinių tinklas
bei anksčiau įveistų šių želdinių turimos
informacijos panaudojimas. Planuojami
fundamentalūs moksliniai tyrimai molekulinės genetikos, analitinės selekcijos
ir sėklotyros srityse. Reikia pasakyti, kad
lenkų miškininkai labai daug skiria dėmesio miško sėklininkystei ir sodmenų auginimui tobulinti.
Naujoje Vokietijos miško genetinių
išteklių išsaugojimo 25-ių metų progra-

moje daug dėmesio skiriama gamtinių
autochtonių populiacijų, medžių grupių
ir krūmų bei konkrečių genotipų išsaugojimui, dubliuojant in-situ ir ex-situ saugojimo metodus, t.y. saugant pačius augalus
bandomuosiuose želdiniuose bei lauko
kolekcijose, o jų sėklas ir žiedadulkes ar
meristemas – genų bankuose. Numatomi
populiacijų tyrimai ir įvertinimai molekulinės genetikos metodais, išryškinant
požymių paveldėjimą lemiančias DNR
struktūras. Įvedama miškų genetinio monitoringo sistema, rodanti populiacijų
kitimo požymius dėl klimato kaitos, įvairių gamtinių ir antropogeninių veiksnių,
o taip pat atželdant iškirstus miškus bei
ugdant jaunuolynus. Numatomas kilmių
perkėlimo limitų patikslinimas bei tikslinės praktinės selekcijos tobulinimas. Parengti nurodymai, kaip Vokietijoje taikyti
ES direktyvas ir rekomendacijas.
Lenkijoje ir Vokietijoje, norint išsaugoti rinktinius medžius, pasenusios
sėklinės plantacijos, atitinkamai sutvarkius – identifikavus ir atnaujinus, transformuojamos į klonų archyvus (kolekcijas). Tai aktualu ir pas mus, bet tam turi
būti parengtos specialios rekomendacijos
ir metodai. Vokietijoje privačių miškų savininkams bus parengti kompensavimo
mechanizmai dėl miškų konservavimo ar
riboto naudojimo.
Miško genetinių išteklių išsaugojimo
ir selekcijos ilgalaikės programos taip pat
priimtos Skandinavijos bei mums kaimyninėse Baltijos šalyse.
Laikas pradėti rengti ir Lietuvos miškų genofondo išsaugojimo bei selekcijos
testinę programą, kuri apimtų bendrą
strategiją, jos metodinius ir technologinius klausimus. Programai rengti siūlytume sudaryti specialistų grupę iš mokslo ir praktikos darbuotojų, programą
nuodugniai apsvarstyti tarp miškininkų.
Antrą selekcijos etapą svarbu pradėti paPušies elitinių klonų kryžminimo kolekcija
Švedijoje
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Miškininkystė

Sprendžiant Šimonių girios pušies genetinio draustinio atkūrimo
klausimus

gal naujai paruoštą selekcinę programą konkrečioms rūšims.
Programa turėtų būti tiksli metodika, kaip vykdyti selekciją, o
ne strateginių tikslų deklaravimas. Parengę ilgalaikes ir ekonomiškai efektyvias moksliškai pagrįstas programas – metodikas
konkrečioms medžių rūšims, latviai pralenkė mus selekcijos
planavimo prasme. Vykdant darbus spontaniškai, be moksliškai pagristos programos – metodikos, kurios efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais, gali būti veltui sunaudotos didelės
lėšos, nes dalį selekcinių darbų gali tekti atlikti iš naujo. Pvz.,
svarbu išlaikyti pakankamą genetinę įvairovę selekcinėse populiacijose. Jei šios įvairovės šaltinis yra nepagerinti paprasti medynai, tai mažina selekcijos efektyvumą. Jei genetinės įvairovės
šaltinis yra pati selekcinė populiacija, tada reikalingi specialūs
metodai ir ilgalaikis planavimas, kurių nenumačius iš anksto
visas selekcinis darbas gali būti veltui.
Naujoje programoje būtina atkreipti dėmesį ne tik į priemonių sąrašą, jų apimtis, kaštus, įvykdymo terminus ir vykdytojus, bet ir miškininkystės politinius bei strateginius klausimus
perspektyvoje. Sakysim, drąsiau diegti dinaminį daugiapopuliacinį miško genetinių išteklių išsaugojimo metodą, atrenkant
populiacijas pagal genetinės įvairovės požymius, kartu atliekant
vertingų populiacijų ir šeimų atranką. Dėl katastrofiškų klimato
padarinių (sausros, vėjavartos, šalnos, kenkėjų ir ligų invazijos)
reikėtų derinti dubliuojantį in situ ir ex situ saugojimo metodus,
nes laikant atrinktus medynus ir medžius autochtoninėmis sąlygomis dalis jų žuvo ir negrįžtamai prarasta. Atrinktų medynų ir
medžių vienuose miško gamtiniuose regionuose nepakanka, o
kituose galėtų būti jų ir mažiau. Su DNR žymenų pagalba reikėtų
patikslinti medžių rūšių kilmių rajonavimą, įteisinti patikrintų
natūroje kai kurių anksčiau augusių ir išnykusių bei vertingų introdukuotų rūšių auginimą miškuose.
Miškų institutas 1999-2010 m. įvertino paprastosios pušies ir eglės, karpotojo beržo, juodalksnio ir paprastojo ąžuolo

Prienų miškų urėdijos Alksniakiemio sėklinis pušynas (16 ha, medyno
našumas siekia per 500 m3 /ha). Jame atrinkta 12 rinktinių medžių, kurių
aukštis – iki 42 m.

bandomuosius želdinius. Vykdytais projektais siekta atrinkti
selekcinę medžiagą antros kartos plantacijoms veisti. Beržui
ir juodalksniui vertintas ir medienos kietumas. Pagal gautus
rezultatus galima prognozuoti, kad, panaudojant atrinktų genotipų vegetatyvinę medžiagą sėklinėms plantacijoms veisti,
galima tikėtis, jog selekcinis efektas skirtinguose kilmių rajonuose bus: paprastosios pušies: produktyvumo –14-38 proc.,
kokybės – 3-10 proc.; paprastosios eglės atitinkamai: 13-30
proc. ir 1-5 proc.; karpotojo beržo: 13-30 proc. ir 6-21 proc.;
juodalksnio: 29-56 proc. ir 6-14 proc.; paprastojo ąžuolo: 1229 proc. ir 1-4 proc.
Selekcinis efektas būtų gautas, sygliuočiams atrenkant po 50
medžių kiekvienam kilmių rajonui, o lapuočiams – 30 medžių.
Kiekvienas naujas selekcinis ciklas leidžia dar labiau padidinti
selekcinį efektą. Įgyvendinti naują selekcijos ciklą reikia įveisti
naujus bandomuosius želdinius, panaudojant turimas sėklines
plantacijas.
Miško medžių selekcija žmogaus amžiaus aspektu – ilgai
trunkantis procesas. Dėl supratimo stokos kai kam šis darbas
atrodo neperspektyvus ir nevertas išlaidavimo. Tenka pastebėti,
kad selekcija be tikslo ir pažangių auginimo technologijų negali
būti efektyvi. Kiekvienai medžių rūšiai turi būti parengti tikslinės
selekcijos metodai, pagrindžiant genetiniais tyrimais ir baigiant
dauginamosios medžiagos technologijomis. Paliekant daugiau
kirtaviečių ar žemės ūkiui naudotų žemių savaiminiam miško
žėlimui, genetiniai – selekciniai aspektai dažnai ignoruojami.
Miško genetikai ir selekcininkai privalo rūpintis ne tik valstybinių miškų ateitimi.
Naujoje programoje aktualu ne tik priemonių sąrašas, bet ir
jų atlikimo metodai bei technologijos. Atėjo laikas parengti ir
įdiegti miškų genofondo monitoringą, nes jo sprendimas būtinas nacionaliniu ir tarptautiniu aspektu. ☐
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Miškininkystė

Miško atkūrimas
derlingų augaviečių miškuose
Dr. antanas Malinauskas, dr. Liana Sadauskienė
LAMMC filialas Miškų institutas

Dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 4-erių metų eglės želdiniai

M

iško atkūrimo ir įveisimo nuostatai leidžia su nedidelėmis išimtimis miškų valdytojui ar
savininkui konkretaus sklypo sąlygomis
laisvai pasirinkti miško atkūrimo būdą
ir tikslinę vietinių medžių rūšį. Derlingų
augaviečių sklypuose tikslinėmis pripažįstamos beveik visos vietinės medžių rūšys. Parenkant miško atkūrimo būdą bei
tikslines medžių rūšis, reikėtų atsižvelgti
į ekologines, ekonomines ir kitas sąlygas – kokie yra svarbiausi ūkininkavimo
konkrečiame sklype tikslai. Svarbus ir subalansuotumas. Viename sklype galima
numatyti vieną konkretų ūkininkavimo
tikslą, o didesnėje teritorijoje turėtų būti
subalansuoti visi tikslai.
Klimato šiltėjimo sąlygomis siekiant
išlaikyti spygliuočių medynus miškuose
turėtų būti padidintas jų želdinių veisimas.
Pažeidimų mastą gali sumažinti didesnė biologinė įvairovė. Želdiniai gali būti
charakterizuojami didesne genetine įvairove, bet dažniausiai mažesne medžių rūšių, horizontalios struktūros bei funkcine
įvairove. Šią įvairovę galima padidinti didesniu medžių rūšių skaičiumi mišriuose
želdiniuose, taip pat geriau panaudojant
natūralaus miško žėlimo galimybes ir išplečiant mišraus miškų atkūrimo būdo
taikymą. Taikant šį atkūrimo būdą, medynų biologinė įvairovė gali būti panaši arba
netgi didesnė negu žėliniuose. Be to, didelė
biologinė įvairovė gali būti palaikoma ne
tik sukuriant mišrius medynus, bet ir vienos medžių rūšies grynų medynų sklypus
keičiant kitos medžių rūšies grynų medynų sklypais (biologinės įvairovės palaiky14 ■
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mą planuojant kraštovaizdžio lygmeniu).
Kontroliuojant medynų tankumą ir sukuriant netolygią erdvinę struktūrą, optimizuojant pakraščių ir aikščių proporciją bei
išsaugant natūralias bendrijas pagal upes
ir pelkėse, galima padidinti biologinę įvairovę. Ekologiniu požiūriu nė vienas miško
atkūrimo būdas nėra prioritetinis, todėl
buvo atliktas miško atkūrimo ir išauginimo ekonominis vertinimas.
Šiam vertinimui naudoti Anykščių,
Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio
miškų urėdijų duomenų vidurkiai: veisiamų želdinių ar formuojamų žėlinių rūšių
sudėtis juos veisiant ir vertinimo metu;
pradinis tankumas; želdinių prigijimas ir
išsilaikymas; žuvimas; atsodinimų ir priežiūrų apimtis; paramos priemonės ir apimtis savaiminiam žėlimui skatinti bei žėlinių
papildymų apimtis pagal augaviečių sąlygas; želdinių ir žėlinių apsaugos būdai ir
apimtis. Taip pat naudotos šių miškų urėdijų vidutinės dirvos paruošimo, sodmenų, sodinimo, atsodinimo ir papildymo,
želdinių ir žėlinių priežiūros bei apsaugos,
ugdymo, medienos ruošos išlaidos ir apvaliosios medienos kainos. Želdinių ir žėlinių produktyvumo prognozė atlikta, atsižvelgiant į vidutinius Lietuvos savaiminės
ir kultūrinės kilmės medynų duomenis.
Medynų produktyvumui prognozuoti naudotos Pagrindinių medyno taksacinių rodiklių dinamikos lentelės, o
medynų sortimentinei struktūrai nustatyti – Medžių tūrio struktūros lentelės.
Atliekant medynų išauginimo ekonominį vertinimą, nebuvo atsižvelgta į drebulės medienos puvinį, nes nėra duomenų

apie jo įtaką sortimentinei struktūrai,
jeigu drebulynai būtų kertami 45-erių
metų. Dabar drebulynai kertami nuo
41-erių iki 80-ies metų ir vyresni. Todėl
Generalinės miškų urėdijos pateikiamų
duomenų apie iškertamų drebulynų sortimentinę struktūrą panaudoti nebuvo
galima. Dėl šios priežasties drebulės žėlinių išauginimo ekonominis efektyvumas
yra padidintas.
Miškų urėdijos, valdančios valstybinius miškus patikėjimo teise, neturi alternatyvių kapitalo naudojimo galimybių:
jos privalo atkurti miškus ir negali naudoti lėšų kitokiai veiklai (pvz., medyno
išauginimo laikotarpiui padėti pinigus į
banką ir gauti palūkanas). Tokiu atveju,
vertinant miškų atkūrimą valstybiniuose
miškuose, galima taikyti nulinę diskonto
normą. Miško savininkas (ir valstybė) su
turimomis lėšomis gali elgtis laisvai. Kai
yra galimybė investuoti turimą kapitalą į
alternatyvius projektus, diskonto norma
pasirenkama ne mažesnė, negu taikoma
kitiems panašios rizikos projektams.
Miško sklypuose, kur pagrindinis ūkininkavimo tikslas yra maksimalaus pelno
gavimas, tinkamiausios medžių rūšys bei
atkūrimo būdas nustatomas pagal vidutines metines pajamas. Netaikant diskontavimo, priklausomai nuo augaviečių
sąlygų, geriausia veisti mišrius ar grynus
eglynus, toliau seka gryni ar mišrūs ąžuolo želdiniai (Lc augavietėje beržo su juodalksniu želdiniai), o dar toliau – Nc ir Lc
augaviečių sklypuose tikslinga orientuotis į mišrių beržo su eglėmis želdinių išauginimą, o Nd, Nf ir Ld augaviečių skly-

puose – į grynų ar mišrių su juodalksniu
beržo želdinių, Lf augaviečių sklypuose –
juodalksnio želdinių veisimą (1 lentelė).
Taigi miškų urėdijoms tikslinga veisti ir
auginti didesnio produktyvumo ir didesnės vertės medynus.

blogesnę sortimentinę struktūrą, drebulės
žėlinių išauginimo vidutinė metinė vertė yra
padidinta, taikant 3 proc. diskonto normą,
Nc, Nd ir Nf augaviečių sklypuose visų pirma reikėtų orientuotis į eglės želdinių, o Lc,
Ld ir Lf – į beržo žėlinių auginimą.

1 lentelė. Ekonomiškai geriausi medynų
auginimo variantai pagal VMV rodiklį, netaikant
diskontavimo (0 proc. diskonto norma)

3 lentelė. Ekonomiškai geriausi medynų
auginimo variantai pagal VMV rodiklį, taikant
3 proc. diskonto normą

Augavietė
Nc
Nd
Nf
Lc
Ld
Lf

Miško atkūrimo būdas ir želdinių
ar žėlinių rūšių sudėtis
Želd. 6E4P
Želd. 10Ą Žėl. 4B4E2D
Želd. 10E
Želd. 10Ą
Želd. 10B
Želd. 10E
Želd. 10Ą
Želd. 10B
Želd. 4E4P2J Želd. E4P2J Žėl.5B3E2D
Želd. 8E2J Želd. 8Ą2J Želd. 8B2J
Želd. 7E3J Želd. 7Ą3J
Želd. 10J

Taikant 2 proc. diskonto normą, taip
pat kaip ir netaikant diskontavimo, geriausia veisti mišrius ar grynus želdinius,
atsižvelgiant į augaviečių sąlygas (2 lentelė). Toliau reikėtų orientuotis į grynų
(Nc augaviečių sklypuose mišrių su egle)
beržo, o Lc ir Lf augaviečių sklypuose – drebulės žėlinių išauginimą. Trečioje
vietoje Nc augaviečių sklypuose reikėtų
orientuotis į grynų beržo, Nd, Nf ir Lc –
mišrių beržo su egle ir kitais medžiais,
Ld – grynų drebulės žėlinių suformavimą, o Lf augaviečių sklypuose veisti grynus juodalksnio želdinius. Esant 2 proc.
ir didesnei diskontavimo normai, ąžuolo želdinių veisimas ir auginimas tampa
nuostolingas.
2 lentelė. Ekonomiškai geriausi medynų
auginimo variantai pagal VMV rodiklį, taikant
2 proc. diskonto normą

Augavietė
Nc
Nd
Nf
Lc
Ld
Lf

Augavietė
Nc
Nd
Nf
Lc
Ld
Lf

Miško atkūrimo būdas ir želdinių
ar žėlinių rūšių sudėtys
Žėl. 10D Želd. 6E4P Žėl. 4B4E2D
Želd. 10E
Žėl. 10D
Žėl. 10B
Žėl. 10D
Želd. 10E
Žėl. 10B
Žėl. 10D
Žėl. 10B
Žėl.5B3E2D
Žėl. 10D
Žėl. 10B Žėl. 5B3D1J1E
Žėl. 10D
Žėl. 10B Žėl. 5B2E2D1J

Jau pradedami veisti želdiniai iš
antros kartos sėklinėse plantacijose
surinktų sėklų išaugintais sodmenimis. Dr. V. Baliuckas, taikydamas
tarptautiniu mastu pripažintas metodikas pagal bandomųjų želdinių
duomenis, paskaičiavo antros kartos
sėklinių plantacijų palikuonių augimo, medienos kokybės ir išsilaikymo
efektą. Naudojant antros kartos sėklinių plantacijų sėklas paprastajam
ąžuolui prognozuojamas 12-29 proc.
palikuonių augimo spartos ir 1-4 proc.
stiebų kokybės požymių pagerėjimo
selekcinis efektas. Karpotajam beržui
prognozuojamas 13-30 proc. palikuonių augimo spartos, 5-8 proc. medienos kokybės ir 3-6 proc. stiebų ko-

kybės požymių pagerėjimo selekcinis
efektas. Medžių išsilaikymas pagerės
13-21 proc. Juodalksniui prognozuojamas 29-56 proc. palikuonių augimo
spartos, 9-12 proc. medienos kokybės
ir 6-14 proc. stiebų kokybės požymių
pagerėjimo selekcinis efektas. Medžių
išsilaikymas pagerės 12-33 proc.
Padidinus medynų produktyvumą
20 proc., Nc augavietės sąlygomis medynų auginimo prioritetinė eilė pagal
vidutinę metinę vertę šiek tiek skiriasi
nuo anksčiau pateiktos. Kai taikoma
0-1 proc. diskonto norma, prioritetai atitenka miško želdinių veisimui ir
auginimui. Taikant 2 proc. diskonto
normą, pirmoje vietoje išlieka kultūrinės kilmės eglės – pušies medynų auginimas, į antrą vietą pakyla kultūrinės
kilmės beržynų, o trečioje lieka mišrių
savaiminių beržo – eglės – drebulės
žėlinių auginimas. Taikant 3 proc. diskonto normą, pirmoje vietoje taip pat
išlieka kultūrinės kilmės eglės – pušies
medynų auginimas, išstumdamas savaiminius drebulynus.
Didėjant atsinaujinančių išteklių
svarbai, didėja ir malkinės medienos
paklausa, todėl gali neproporcingai kitų
sortimentų atžvilgiu kilti malkinės medienos kaina. Jai pasiekus popiermedžių
kainas, medynų auginimo prioritetams
toks kainų pokytis įtakos beveik neturėtų. Pirmi trys geriausi medynų auginimo variantai nesikeistų. ☐

Dubravos EMM urėdijos Šilėnų girinikijoje 50-ies metų mišrūs ąžuolo su liepomis želdiniai

Miško atkūrimo būdas ir želdinių
ar žėlinių rūšių sudėtis
Želd. 6E4P Žėl. 4B4E2D
Žėl. 10B
Želd. 10E
Žėl. 10B Žėl. 10D, 4B3E3D
Želd. 10E
Žėl. 10B Žėl. 10D, 5B3E2D
Želd. 4E4P2J Žėl. 10D Žėl. 10B, 5B3E2D
Želd. 8E2J
Žėl. 10B
Žėl. 10D
Želd. 7E3J
Žėl. 10B
Želd. 10J

antano Malinausko nuotraukos

Taikant 3 proc. diskonto normą, didžiausia vidutinė metinė vertė beveik visose
augavietėse gaunama auginant drebulynus,
išskyrus Nd augavietę, kurioje labiausiai tikslinga veisti ir auginti eglynus (3 lentelė). Antroje vietoje – savaiminių beržynų (visuose L
hidrotopo augaviečių sklypuose), mišrių ar
grynų eglės želdinių veisimas ir auginimas
(Nc, Nf augaviečių sklypuose) ir savaiminių
drebulynų suformavimas ir auginimas (Nd
augaviečių sklypuose). Trečioje vietoje – savaiminių ar mišrių su eglėmis beržynų auginimas. Kadangi, neatsižvelgus į dėl puvinio
MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 02
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Naujų, pavojingų pušų patogenų plitimas

B

Kuršių nerijoje

esikeičianti aplinka, klimato pokyčiai, antropogenizacija, tarša,
padidėjęs transporto srautas są
lygoja naujų pavojingų medžių patogenų
atsiradimą ir plitimą naujose teritorijose.
Šis procesas neaplenkė ir Kuršių nerijos.
Per keletą pastarųjų metų Neringos pušynuose nustatyti du pavojingi karantininiai mikroskopiniai grybai, pažeidžiantys
kalninės (Pinus mugo) ir paprastosios
(Pinus sylvestris) pušų spyglius. Vienas
yra neseniai atsiradęs Lietuvoje spyglių
raudonžiedės degligės sukėlėjas arba pušininis rutulgrybis (nelytinė grybo stadija
Dothistroma septosporum, lytinė stadija
Mycosphaerella pini), o kitas – tik dabar
šalyje užregistruotas, bet greitai plintantis
pušų rudosios spyglių dėmėtligės sukėlėjas arba spyglinis rutulgrybis (nelytinė
grybo stadija Lecanosticta acicola, lytinė
stadija Mycosphaerella dearnessii).
Šie abu grybai priklauso tai pačiai
aukšliagrybių genčiai ir yra panašūs savo
biologijos bei ekologijos ypatumais. Vystymosi cikluose jie turi 2 stadijas – lytinę
ir nelytinę. Mūsų klimato sąlygomis abu
grybai po spyglių epidermiu formuoja tik
nelytinę stadiją (anamorfą): uždaruose vaisiakūniuose subrandina milijonus sporų,
kurios lietingu ir vėjuotu oru greitai plinta
tankiuose kalninės pušies sąžalynuose ir
apkrečia vis naujus medelius. Švelnus Kuršių nerijos klimatas, didesnė oro drėgmė
bei stiprūs pajūrio vėjai yra labai palankūs
šių grybų įsikūrimui ir plitimui.
Pušyninis rutulgrybis arba Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet greičiausiai yra kilęs iš Pietų Afrikos
ir pirmiausiai atsirado ant Pinus radiata

Dr. Svetlana Markovskaja

Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos
vyresnioji mokslo darbuotoja

spyglių. Jo pavadinimas susietas su išskiriamu labai stipriu toksinu dotistrominu,
kuris nužudo spyglio audinius ir nudažo
pažeistas spyglio vietas raudonai (1 pav.).
Į Europą šis grybas galėjo būti atvežtas
su dekoratyvinių pušų sodinukais ir nuo
1940 m. greitai išplito po Europą. Dabar
pušyninis rutulgrybis yra plačiai išplitęs
visuose žemynuose, o Europoje dominuoja šalyse su šiltesniu klimatu (Anglijoje,
Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje,
Serbijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, Lenkijoje), kur auga ant įvairių pušų
(P. radiata, Pinus mugo, P. nigra, P. peuce,
P. wallichiana). Nuo 2006-2008 m. šylant
žiemoms, jis randamas ir šiauriau – Estijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje ant
vietinės paprastosios pušies.
Lietuvoje iki 2008 m. vienintelį kartą
jis rastas netoli Vilniaus – 2002 m. pavasarį privačioje valdoje ant 20-ties metų
kalninės pušies spyglių. Vėliau Valstybinės augalų apsaugos tarnybos darbuotojai
2002-2004 m. tikrino pušaičių, maumedžių ir eglaičių pavyzdžius, bet pušyninio
rutulgrybio neaptiko. Botanikos instituto
Mikologijos laboratorijos darbuotojai
2008 m. pradėjo tikrinti įnvazinių grybų
paplitimą Lietuvos spygliuočių miškuose
ir aptiko šį grybą, išplitusį Kuršių nerijoje
ir kitose Lietuvos pušynuose (net 10 rajonų) ant paprastosios pušies spyglių. Tas
faktas rodo, kad nuo 2002 m. šis grybas
jau įsitvirtino ir adaptavosi prie mūsų klimatinių sąlygų ir jau galima kalbėti apie

1 pav. Spyglių pažeidimų simptomai (A - bendras vaizdas spyglių su dėmelėmis, B - padidintos
dėmės su raudonu pakraščiu, viduje dėmių matosi juodi grybo pušyninio rutulgrybio Dothistroma
septosporum vaisiakūniai ir pilka sporų masė)

A
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realią grybo pušyninio rutulgrybio invaziją į mūsų spygliuočių miškus. Kuršių
nerijoje jis plinta ant kalninės ir ant paprastosios pušies.
Manome, kad į Lietuvą šis grybas pateko iš Lenkijos (daugiausia radimviečių
ir didesnis medžių pažeidimų intensyvumas užfiksuotas Varėnos rajone) ir pradėjo stipriai plisti ant paprastosios pušies
prieš kokius 5-6 metus. Grybų sporos
žiemoja uždaruose vaisiakūniuose (konidijomose) spygliuose ant šakų ir nukritusiuose. Pavasarį ir vasaros pradžioje po
lietaus vaisiakūniai (juodos konidijomos)
išbrinksta, atsiveria ir išbarsto bespalves
pailgas sporas, kurios dažniausiai apkrečia pirmų metų spyglius. Sporos smulkios, su plona lygia sienele, cilindriškos,
tiesios arba vos lenktos, su 1-5 pertvarėlėmis, 15,5-39 x (1,5) 2-3 μm dydžio. Šis
pavojingas grybas pradinėje pušies pažeidimo stadijoje yra sunkiai nustatomas,
nes jo inkubacinis periodas trunka apie
2 metus. Tik vėliau ant pažeistų spyglių
dažniausiai rudenį formuojasi tipiškos
raudonai apjuostos dėmės su viduje besiformuojančiais vaisiakūniais – konidijomomis. Pastaruoju metu Lietuvoje pušyninis rutulgrybis jau plinta natūraliai
ant paprastosios pušies natūraliose miško
ekosistemose, želdynuose ir sustabdyti jo
plitimą arba jį išnaikinti praktiškai neįmanoma.
Kitas pavojingas invazinis grybas,
plintantis Kuršių nerijos miškuose, yra
pušų rudosios spyglių dėmėtligės sukėlėjas spyglinis rutulgrybis (Lecanosticta
acicola (Thüm.) Syd.) (sinonimas Scirrhia
acicola (Dearn.) Sigg.). Šis grybas buvo
rastas ir aprašytas 1878 m. Šiaurės Amerikoje, Pietų Karolinoje, ant Pinus variabilis
spyglių. Vėliau jis išplito Pietų Amerikoje,
Pietų Afrikoje, Azijoje, Australijoje, net
Naujojoje Zelandijoje. Europoje pastebėtas apie 1940 m. Austrijoje ir Bulgarijoje
ant pušų Pinus nigra. Per pastaruosius 30
metų plačiai išplito Pietų ir Centrinėje
Europoje ant pušų P. mugo, P. attenuata,
P. radiata, P. halepensis. Slovėnijoje 2009
m. pirmą kartą rastas ant vietinės pušies
Pinus sylvestris. Baltijos regione pasiro-

2 pav. Spyglių pažeidimų simptomai (parudavę pušų spygliai pažeisti spyglinio
rutulgrybio Lecanosticta acicola, matosi praplyšę vaisiakūniai)

3 pav. Spyglinio rutulgrybio Lecanosticta acicola konidijos (sporos)

dimus, siūlyčiau įtraukti šiuos naujus ir pavojingus patogeninius
grybus pušininį rutulgrybį ir spyglinį rutulgrybį į miškų sanitarinės būklės vertinimo programas, nes jų nekontroliuojamas
plitimas ateityje gali sukelti nemažų ekologinių ir ekonominių
nuostolių.
Duomenys apie šių grybų paplitimą Kuršių nerijoje buvo
gauti vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą
Nr. LEK-23/2010 ir darbus COST veiklos FP 1102 DIAROD
projekto rėmuose. ☐
4 pav. Kalninės pušies sodinukai, pažeisti spyglinio rutulgrybio
Lecanosticta acicola (sporų)
Autorės nuotraukos

dė 2008 m. Švedijoje ir Estijoje. Lietuvoje rastas 2009 m. Kuršių
nerijos NP Smiltynės girininkijoje, kalninės pušies želdynuose.
2010-2011 m. šis grybas jau rastas želdynuose nuo Smiltynės
iki Juodkrantės, dažniausiai pažeidžiantis jaunesnius medelius
(20-30 metų). Juodkrantės girininkijoje už kormoranų kolonijos link Baltijos jūros grybas buvo smarkiai pažeidęs ir senesnius
medžius (apie 80 ir daugiau metų). Ypač daug pažeistų medžių
užfiksuota ruože nuo kormoranų kolonijos palei elektros liniją
link Juodkrantės švyturio. Tikrinant 2010 m. Juodkrantės medelyną, esantį praktiškai priešais kormoranų koloniją, grybas dar
nebuvo aptiktas, o 2011 m. rudenį aptiktas medelyne ant kalninės pušies sodinukų. Kol kas plinta lokaliai tik Kuršių nerijos
pušynuose ant kalninės pušies, bet yra pavojus ir paprastosios
pušies medynams. Introdukcijos kelias tiksliai nežinomas, galėjo
būti perneštas oro srovėmis ir su transportu. Grybinė infekcija prasideda nuo apatinių šakų ir plinta į viršų, per kelis metus
gali pasiekti viršūnę, nudžiovinti medelį. Inkubacinis periodas
1-7 mėn. Pirmi simptomai pasireiškia ant spyglių antroje vasaros pusėje – geltonos dėmelės, kurios vėliau plečiasi ir ruduoja, kol spyglys visai žūsta. Kol kas plinta nelytinė grybo stadija,
kuri ant spyglių sudaro vaisiakūnius (acervulius). Jie yra žalsvai
rudi, 600-800 x 80-100 μm dydžio, formuojasi po epidermiu,
pailgi, išsidėstę paraleliai ir išilgai spyglio. Subrendę perplėšia
epidermį, atsiveria išilginiu plyšiu ir išleidžia masę sporų (konidijų). Jos yra cilindriškos, vos lenktos, nesubrendusios – beveik
bespalvės, subrendusios – žalsvai rudos ir karpotos, su 1-3(5)
pertvarėlėmis, 20-48 (50) x 3-6 μm dydžio. Žiemoja grybas spygliuose. Pavasarį, po lietaus, kai temperatūra pakyla iki +20ºC ir
daugiau, vaisiakūniai išbrinksta ir atsiveria. Konidijos dažniausiai apkrečia antrų ir pirmų metų spyglius. Rugsėjo-spalio mėn.
grybas formuoja naujus vaisiakūnius (acervulius). Plinta pušynuose vėjo ir lietaus dėka, daugiau palei kelius ir kirtimus, ypač
greitai plinta šiltu ir drėgnu metų laiku.
Geriausias pušynų apsaugos būdas nuo abiejų naujųjų patogenų yra prevencija. Reikia pastoviai tikrinti pušynus ir ypač
medelynus, neplatinti grybų per sodinukus, tikrinti atvežtinius
dekoratyvinius pušų sodinukus. Infekuotus medelius rekomenduojama kirsti ir deginti, o taip pat rinkti ir deginti nukritusius
spyglius. Sodinukų apsaugai galima naudoti įvairius priešgrybinius cheminius preparatus (purkšti medelius ir dirvožemį kelis
kartus (4-7) nuo vasaros pradžios fungicidais, skirtais kovai su
aukšliagrybiais, savo sudėtyje turinčiais geležies, chloro, arba
naudoti Bordo mišinį).
Abu patogeniniai grybai neigiamai veikia pušynų funkcionavimą ir produktyvumą, sumažina medelių atsparumą ligoms,
gali stabdyti jų augimą, sukelia defoliaciją, medelių džiūvimą ir
žūtį, infekuoti spygliai kaupiasi miško paklotėje, yra grybinės
infekcijos šaltinis sveikiems medžiams ir ateityje gali tapti epidemijos priežastimi. Registruojant medžių grybinių ligų pažei-
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Apie kurtin – žiemą
Doktorantas Rytis Zizas

LAMMC filialas Miškų institutas

Kad skaitytojai geriau suprastų kurtinio ekologiją, pasidalinsiu savo sukauptomis asmeninėmis žiniomis bei analizuotų už
sienio mokslinių straipsnių rezultatais, o taip pat žiniomis, įgytomis bendraujant su užsienio tyrėjais bei tais, kurie kurtiniais
domisi Lietuvoje. Pasistengsiu trumpai aprašyti, ką kurtiniai gamtoje veikia būtent šiuo metų laiku. Bet kokia skaitytojų
išsakyta asmeninė patirtis ar nuomonė, juo labiau iškelta konkreti problema, pravers ateityje.
Siekdami nustatyti kurtinių dabartinį paplitimą Lietuvos miškuose bei išanalizuoti miškų struktūrą jų buveinėse, kiek
vieną kartą pastebėjus šį paukštį arba radus jo veiklos žymes, kviečiame bendradarbiauti, užpildant „Kurtinių apskaita
Lietuvoje“ anketą. Ją rasite LAMMC Miškų instituto internetinėje svetainėje. Taip pat prašome pranešti apie kylančias
problemas, susijusias su kurtinių apsauga Jūsų miškuose.

Vytauto Knyvos nuotrauka

Kurtinys – nuo seno Lietuvos
giriose gyvenantis paukštis, kurio buvimas ne vienam sukelia
teigiamų emocijų. Planuojant ir
vykdant šių paukščių apsaugą, daugiausia ginčų kyla
dėl miško kirtimo darbų, vykdomų kurtinių
tuokvietėse ir aplink
jas, kirtimų laiko bei
ūkinių miško darbų poveikio, plynų
kirtaviečių reikšmės šiems paukščiams. Miškininkai dažnai kaltinami dėl
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kurtinių apsaugos reikalavimų nesilaikymo. Šie argumentuoja bendra mokslinių
tyrimų stoka ir rūšies būklės neištirtumu
mūsų krašte ar konkrečiai vienoje ar kitoje teritorijoje, nes dažnai
tiesiog nežino esamų tuokviečių. Dėl to kurtinys tampa ne tiek saugoma, kiek problemine rūšimi. Kartais tokie
konfliktiniai atvejai pasiekia
žiniasklaidą ir yra visuomenei
pateikiami, palaikant kurią nors
vieną pusę ir dažniausiai – ne
miškininkų. Kita vertus, net garsūs mūsų krašto ornitologai dažnai
nežino esamos situacijos, nes jau
nemažai metų nebuvo vykdyta
šios rūšies rimtų mokslinių tyrimų. Priežastis ta, kad yra paukščių rūšių, kurių tyrimai gerokai
paprastesni ir jiems gaunamos
nemažos ES fondų lėšos. Štai,
kad ir baltojo gandro – mūsų krašto simbolio, besimaitinančio ne
tik pelėmis, varlėmis, vabzdžiais,
bet ir sunaikinančio galybę kiškių,
smulkiųjų paukščių bei kurapkų palikuonių, apskaita. Galime didžiuotis
prieš europiečius, kad šitų priskaičiuotų
simbolių mūsų krašte turime daugybę.
Su kurtiniu sudėtingiau: ir žinovų
(savų) reikia, ir apskaitos gerokai sudėtingesnės, jau nekalbant apie rimtesnius
mokslinius darbus. Anot kai kurių atsakingų asmenų, nėra reikalo tą atlikti, kadangi Skandinavijoje ir Vakarų Europoje
daugiau ar mažiau sudėtingų šios rūšies
tyrimų jau atlikta daugybė. Bet negi visai
nesvarbu, kad mūsų regionas nebe tas: ir
klimatas, ir miškai, ir ūkinė veikla kitokie. Tebesiremiama kurtinių skaičiumi,
paimtu iš „Lietuvos faunos“, „Raudonosios knygos“ leidinių, o pagrindinės
grėsmės nurodomos tos pačios, kaip ir

kitose arealo dalyse – beatodairiškas senų
miškų kirtimas, trikdymas ir plėšrūnai. O
kaip yra iš tiesų, mažai kam žinoma, kai
netgi ir didelė dalis esamų tuokviečių
vietų nėra žinoma. Tačiau pasigirsta tų
pačių (atsakingų) asmenų nuomonių, kad
Lietuvoje reikia vykdyti ne mokslinius
(kai kurių rūšių) tyrimus, bet rengti rūšies
apsaugos rekomendacijas, ir tai pastaruoju metu stropiai ir daroma. Deja, tam tikra komercijos rūšis įsigalėjusi ten, kur
(naivaus stebėtojo akimis žiūrint) turėtų
egzistuoti kitokiais, nei yra, principais
paremta nykstančių rūšių apsauga, kuri
vykdoma, mažai atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus.
Analizuojant praeito pirmojo dešimtmečio Tarptautinės gamtos apsaugos
sąjungos (IUCN) ir rimčiausių Europos tetervinių paukščių tyrėjų sudarytą
Tetervinių paukščių (Eurazijoje gyvenančių) padėties apžvalgos ir apsaugos
planą (Grouse Status Survey and Conservation Action Plan 2006-2010 internete
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2007-034.pdf ), valstybių sąraše,
kuriose šie paukščiai gyvena, ties Lietuva
(kaip ir šalia esančia Mongolija) išsirikiavę klaustukai. Apie rūšies būklės kaitos
tendenciją duomenų nėra, rūšies grėsmių
sąraše – tuščia, apsaugos taikymo sąraše – taip pat tuščia. Su kitomis tetervinių paukščių rūšimis padėtis analogiška.
Beje, mūsų krašte oficialiai paskelbtų išnykusiomis žvyrių, pasirodo, gyvena mažiau nei 100. Pasak kai kurių miškininkų,
kurie, ko gero, geriausia ir žino tetervinių
paukščių padėtį mūsų krašte, praeitais
dešimtmečiais kas keletą metų Lietuvoje
poroje vietų iš kaimyninių šalių užklysdavo po grupelę šių paukščių. Paanalizavus minėtą apsaugos planą, nejučiomis
kyla klausimas, kur nukreipiami kurtinio,
tetervino, jerubės monitoringo, vykdomo

saugomose teritorijose, rezultatai? Kodėl atitinkamos organizacijos Lietuvoje
(pvz., Raudonosios Knygos komisija,
Ornitologų draugija) nepasirūpina, kad
monitoringo rezultatai ir kita informacija
apie nykstančias, saugomas rūšis pasiektų minėtą Europinę organizaciją? Matyt,
šie rezultatai tebelieka stalčiuose atitinkamose atsakingose institucijose. Tenka
apgailestauti, kad atsisakoma detalesnių
mokslinių tyrimų, jei tie tyrimai vykdomi
nesivadovaujant esama tvarka ir principais, kurie egzistuoja tam tikrame lygmenyje finansavimo darbams atlikti prašant,
finansavimą skiriant ir jį (pasi)dalinant.
Nesutinku, kad (visi) rūšies biologijos
dėsningumai galioja skirtinguose regionuose. Juolab tai akivaizdu, kai gilinantis
į kurtinio ekologiją teko aplankyti keletą skirtinguose regionuose esančių šalių,
bendrauti su kurtinių (ir kitų tetervinių
paukščių) tyrėjais, susipažinti su jų gautais moksliniais rezultatais bei profesionaliu požiūriu į rūšies tyrimų reikalingumą ir atlikimą. Padedant žmonėms, kurie
suinteresuoti kurtinio išsaugojimu mūsų
krašte (visų pirma miškininkams), galima nemažai nuveikti šių paukščių labui.
Vėliau moksliniais tyrimais patvirtintais
rezultatais (bandyti) spręsti kylančias kai
kurias konfliktines (konfliktinės rūšies)
situacijas. Turima omenyje kurtiniai, gyvenantys valstybiniuose ir privačiuose,
o ne rezervatiniuose miškuose. Pastarieji yra mažiau ar daugiau saugūs dėl kai
kurių gamtininkų pastangų visiškai „uždaryti“ paukščius nuo nepageidaujamų
akių. Kurtinių paplitimo ir ekologijos tyrimai Miškų instituto Miško apsaugos ir
medžioklėtyros skyriuje pradėti 2008 m.,
anketinės apklausos būdu apklausiant

visų miškų urėdijų miškininkus apie šių
paukščių (taip pat tetervinų ir jerubių) paplitimą Lietuvoje. Dabartiniai tyrimai apima pietrytinę Lietuvą ir šiaurinę Baltarusijos dalį. Mūsų krašte rinkti mokslinę
medžiagą savo noru padeda ir kai kurie
miškininkai bei gamtos bičiuliai, kuriems
kurtinių išsaugojimas arba su šių paukščių apsaugos įgyvendinimu susijusios
problemos yra aktualūs. Jie, aptikę tuoktuvių vietą, miške pastebėję patį paukštį, radę jo pėdsakus, maudyklės smėlyje
duobutę, jauniklių vadą, išmatas, sudraskyto paukščio liekanas bei kitas žymes,
pažymi tą vietą, užfiksuodami kvartalo ir
sklypo numerį (ar GPS koordinates), datą
bei laiką, pateikia kai kurias pastabas.
Surinkus šiuos duomenis, bus nustatinėjamos buveinės ir analizuojama jų miško
struktūra bei atliekami kiti tyrimai.
Baltarusijoje kartu su kolegomis vykdome kurtinių ekologijos tyrimus radijo
telemetrijos metodu, sekiodami radijo
siųstuvais pažymėtus kurtinius. Pernai
gautas leidimas mokslo tikslais naudoti
kurtinius ir Lietuvoje (sugauti ir paženk
lintus radijo siųstuvais paleisti bei toliau
tirti radijo telemetrijos metodu). Bandomojo (taip vadinamojo „pilotinio“)
tyrimo metu pavasarį buvo paženklintas vienas suaugęs patinas. Deja, šiems
metams dėl neaiškių priežasčių nebuvo
išduotas leidimas. Tenka apgailestauti,
kad mūsų krašte negalima naudoti visame pasaulyje gyvūnijos tyrimuose pripažįstamo ir plačiai naudojamo metodo,
leidžiančio tiesiogiai pažvelgti į gyvūno
gyvenimą iš arčiau bei taip suprasti daugybę veiksnių, kurie padėtų užtikrinti jo
apsaugą. Yra kaip yra, pagal populiarųjį
posakį „čia – Lietuva“.

Kurtinio pirštai apaugę raginėmis plokštelėmis

Vykdomais ir būsimais moksliniais
tyrimais siekiami išaiškinti klausimai yra
aktualūs viso kurtinių paplitimo arealo
mastu, o ypač šiame regione gyvenančių
paukščių apsaugai. Žinia, kai kurie ypatumai būdingi tik tam tikrame regione
gyvenantiems individams. Pagrindiniai
klausimai: miško struktūros ypatumai
kurtinių žiemos, vasaros, jauniklių vadų
buveinėse, gyvenamojo ploto dydis,
reakcija į miškininkavimą, į tiesioginį
trikdymą ir kt. Beje, daug kur Europoje,
kur gyvena teterviniai miško paukščiai,
miškininkai registruoja paukščių buvimą specialiose anketose ir taip prisideda prie vykdomų paukščių paplitimo,
pasiskirstymo tyrimų. Pasinaudodamas
proga, kviečiu prisidėti prie šių tyrimų
ir papildyti žinias apie kurtinių padėtį
Lietuvoje. Tikslios paukščių buvimo ar
jų tuoktuvių vietos rūšies apsaugos sumetimais nebus viešinamos.
Ką kurtinys veikia žiemą
Žiemai krypstant į pabaigą, kurtiniai laikosi pasiskirstę atokiau nuo tuokviečių.
Priklausomai nuo lyties ir amžiaus, užima skirtingos struktūros buveines spygliuočių miškuose. Vyresni 3,5 metų amžiaus patinai gyvena brandesnio amžiaus
Dienojimo žymės

Autoriaus nuotraukos

Pirmųjų žaidimų pėdsakai sniege
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Miškininkystė

Kurtinys

Nuo tuokvietės centro vyresni patinai
koncentruojasi vidutiniškai iki 400 m,
jaunesni – 400-800 m, dauguma patelių
– per 800 m. Jaunesnieji patinai, atklydę
į tuokvietės centrą, išvejami vyresniųjų į
periferiją. Priklausomai nuo orų, dažnai
jau ir vasario antroje pusėje sniege aptiksime būdingus sparnų rėžius abipus
pėdsakų virtinėlių. Nors šie ženklai sutinkami ir nebūtinai pačiose tuokvietėse,
tai jau yra pirmieji tuoktuvių požymiai,
„išraižomi“ dažniausia gražią dieną, apie
vidudienį, saulei sušildžius orą. Dieną
patinai dažniausiai snūduriuoja, tūnodami po eglute ar šalia jos, kaitindamiesi
saulutėje. Tokiose vietose rasime krūveles
to, kas liko nesuvirškinta po nakties maitinimosi. Kad būtų lengviau judėti sniego
paviršiumi, kurtinių kojų pirštai apaugę
raginėmis plokštelėmis. Kur sniego pridrėbta storas sluoksnis, esant dideliems
šalčiams, paukščiai laiką leidžia po sniegu, išlįsdami tik pasimaitinti. Kurtiniai
minta spygliais nuo pasirinktų medžių.

Patinų mitybinės, tyrėjų vadinamos „pašarinės“ pušys, palyginti su patelių, yra
brandesnio amžiaus, platesnėmis lajomis,
storesnėmis šakomis ir auga retesniuose
medynuose. Individualių medžių pasirinkimą lemia keli pagrindiniai veiksniai. Vienas jų – tuščia erdvė aplink lają,
reikalinga paukščiui atskristi, ar esant
pavojui pasprukti. Taip pat nustatyta,
kad kurtiniai minta spygliais nuo pušų,
esančių stresinėje būsenoje, apsilpusių.
Dėl medžiagų apykaitos sutrikimų jų
spygliai yra maistingesni, turi daugiau
proteinų ir mažiau kalcio. Kartais nuo
viršutinės lajos dalies nulesama net iki
50 proc. spyglių. Intensyvus nuskabymas
skatina naujų spyglių ir ūglių auginimą,
intensyvesnį maisto medžiagų išskyrimą,
spygliai tampa dar patrauklesni. Ilgainiui
šių pušų lajos suplokštėja ir tokia medžių
forma išlieka labai ilgai. Kurtinių buveinėse maitinimosi medžius nesunku rasti
ir pagal po jais gulinčiomis krūvomis būdingų ekskrementų su aiškiai matomais
mažai apvirškintais spygliais.
Aktualus klausimas yra kirtimų poveikis kurtiniams jų žiemos buveinėse.
Pagal eksperimentus, vykdytus Norvegijoje, žiemos pradžioje atliktas pušų išretinimas kurtinių žiemos buveinių centrinėje dalyje pušies su egle antrajame arde
medynuose, paliekant 1 ha 500-800 pušų,
nedavė jokio rezultato. Išretinus intensyviau (likus 300-400 medžių 1 ha) ir iškirtus mitybines pušis, paukščiai pasitraukė
į kaimynines teritorijas. Kitose tyrimų
vietose iškirtus egles, patelės ir toliau
naudojosi buveine, bet dauguma patinų
pasitraukė į kaimynines teritorijas, kur
buvo eglių. Tyrėjai daro išvadą, kad kurtinių žiemos buveinėse šiems paukščiams
svarbiausios yra medynų struktūros savybės – medžių tankumas ir rūšinė sudėtis
bei mitybinių pušų buvimas. ☐
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Vytauto Knyvos nuotrauka

medynuose arčiau tuokviečių, jų gyvenamasis plotas yra mažiausias, palyginus su
kitomis amžiaus ir lyties grupėmis. Patelės bei jaunesni patinai užima didesnį
plotą ir sutinkami toliau nuo tuokviečių
brandžiuose ir jaunesniuose medynuose, o kartais galima aptikti skabant mažų
pušaičių spyglius ir vos kelerių metų jaunuolyne. Ne ištisinėse, fragmentuotose
buveinėse kurtinių gyvenamasis plotas
yra didesnis. Šiuo metu paukščiai minta
beveik vien tik pušies spygliais, nedidelę
jų maisto dalį sudaro kadagio ūgliai bei
uogakrūmiai, kyšantys iš sniego patalo.
Įdomu tai, kad kituose Europos regionuose (Alpėse), kur pušies yra mažai ar ji išvis
neauga, pušų spyglius žiemą puikiausiai
atstoja eglės ar kėnio spygliai, beržų pumpurai ir žirginiai. Švedijos kalnuose gyvenančios kurtinių patelės prieš pat žiemą
netgi migruoja iš vasaros buveinių su
beržynais ir eglynais į žiemojimo vietas –
spygliuočių miškus su pušimi, nuskrisdamos nuo 2 km net iki 80 km.
Artėjant veisimosi laikui, apie kovo
mėnesį, kurtiniai pasiskirsto tam tikrais
atstumais pušies medynuose aplink tuokvietes, kur pavasarį vyksta aršios kovos,
pasibaigiančios stipriausiems meilės preliudija. Tai vieta su griežta hierarchine
santvarka. Žinoma to nėra, kai tuokvietėje
belieka vienas, konkurencijos nepatiriantis patinas. Esant mažiau paukščių patinų,
dažnai sunku nustatyti, kur baigiasi viena
tuokvietė ir kur prasideda kita. Pirmykščiuose natūraliuose, mažai fragmentuotuose borealiniuose miškuose (Rusijoje,
Baltarusijos šiaurinėje dalyje) tuokvietės
viena nuo kitos pasiskirsčiusios kas 2-3
km. Mūsų krašte yra nemažai vietų, kur
paskirų patinų tuoktuvių „arenos“ yra
kas 1 km ar 1,5 km. Tokios tuokvietės gali
būti traktuojamos ir kaip viena, ir kaip
dvi atskiros – reikalingi detalūs tyrimai.

A. Klovo įmonė – oficiali firmos „OREGON“ atstovė Lietuvoje
palankiausiomis kainomis siūlo pirkti
kreipiančiąsias juostas • pjaunančiąsias grandines • vedančias žvaigždutes medkirtėms
Tel. (8 45) 575700 • Faks. (8 45) 575702 • El. paštas: klovas2@takas.lt

Saugomos teritorijos

Pažintinė ekspozicija ,,NEVĖŽIO VINGIAI“

K

rekenavos regioninio parko lankytojų centre, panaudojant modernias
technologijas, sukurta nauja ekspozicija, supažindinanti lankytojus su šios
saugomos teritorijos išskirtinėmis vertybėmis, Nevėžio upės senvagėmis. Sausį ši ekspozicija atvėrė duris lankytojams. Nevėžio
vingių imitacija lankstosi per visą lankytojų
centro patalpos erdvę, vienur sukdama į kairę, kitur į dešinę, suteikdama tikros Nevėžio
upės ir senvagių įspūdį. Ant vingių „juostos“
komponuojama informacinė medžiaga apie
senvagių atsiradimą, apie piliakalnius, pilkapius, vandens malūnus ir žmogaus gyvenimo ypatumus prie Nevėžio. Besikeičiantis
apšvietimas suteikia ekspozicijai dinamiškumo, sukuria skirtingas nuotaikas. Tai ekspo-

Diana Rakauskaitė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
viešųjų ryšių specialistė

zicijos dizainerės Skirmantės Vaikevičiūtės
idėja, kurią įgyvendino UAB „Ekspozicijų
sistemos“.
Informaciniuose terminaluose patalpinta vaizdinė aiškinamoji medžiaga apie Krekenavos regioninio parko gamtos ir kultūros
paveldą. Čia lankytojai gali paklausyti gyvūnų balsų, pauostyti retesnių augalų kvapų.
Dideliuose ekranuose rodomi edukaciniai
filmai. Viename jų – „Pašilių stumbrynas“
pasakojama apie parko simboliu tapusius
stumbrus, jų gyvūnų gyvenimo ypatumus.
Kitame monitoriuje galima pamatyti, kaip
atrodytų ši teritorija, jeigu nebūtų saugoma.

Ekspozicijoje yra įdomi stiklo pertvara
su šioje saugomoje teritorijoje surinktų gėlių
ir žolių herbariumu. Interaktyvūs elementai
apie šioje saugomoje teritorijoje gyvenančius paukščius ir gyvūnus turėtų patikti į
Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą atvykstantiems moksleiviams ir vaikams.
Suaugusieji galėtų susipažinti su valstybinio
parko kultūros paveldu, pamatyti originalų
garsaus tautodailininko V. Svirskio išdrožtą
kryžių.
Šiais metais įgyvendinant projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ bus
įrengta dar 10 naujų ekspozicijų nacionalinių ir regioninių parkų (Dzūkijos NP, Sartų
RP, Tytuvėnų RP, Anykščių RP, Biržų RP ir
kt.) lankytojų centruose.

Žiemos svečias – vandeninis strazdas
niu paukštis užtrunka apie 10 sekundžių,
bet gali išbūti ir iki pusės minutės.
Tai vienintelis giesmininkų grupės
paukštis taip renkantis sau maistą vandenyje. Jis prisitaikęs ir prie buvimo lediniame
vandenyje. Paukščio šnervės su vožtuvais,
plunksnos labai tankios, o pasturgalinė
liauka, kurios išskyromis kaip ir kiti vandens paukščiai ištepa plunksnas, yra stambi
(maždaug 10 kartų didesnė nei kitų žvirblinių paukščių). Gerai išsivystęs trečias vokas,
saugantis paukščio akis nuo vandens.
Prof. T. Ivanauskas rašė, jog vandeninis strazdas „yra vienas įdomiausių ir keisčiausių gamtos kūrinių... Ypač patrauklus
dalykas stebėti šį paukštį žiemos metu per
didelius šalčius, kai jis nardo neužšąlančiose sraunių upelių vietose. Paukščiukas
kaskart puola į vandenį, išneria, pasipurto ir vėl sausas. Stebėtojas, iš arti matęs jį
nardant, teigia, kad jis, bėgdamas dugnu,

padeda sau sparnais ir kad po vandeniu
nuo supančio jį oro sluoksnio atrodo lyg
pasidabruotas“.
Neries regioninio parko direkcija kasmet vykdo parko teritorijoje žiemojančių
paukščių stebėseną. Čia esantys skaidrūs,
natūralūs upeliai yra tinkama buveinė ir
atskrendančių vandeninių strazdų žiemojimui.

Sauliaus Pupinsko nuotrauka

N

eries regioniniame parke šią žiemą
pastebėtas retas paukštis – vandeninis strazdas (Cinculus cinculus),
iš šiaurės kraštų atskrenda į Lietuvą žiemoti. Vandeninis strazdas laikomas norvegų nacionaliniu paukščiu, yra maždaug
varnėno dydžio, tamsiai rudos spalvos, su
ryškiai balta krūtine ir trumpa uodega.
Dėl tokios išvaizdos jis nesupainiojamas
su kitų rūšių gentainiais. Lietuvoje galima
pastebėti tik vėlyvą rudenį ir žiemą.
Neries regioninio parko direkcijos
vyr. specialistas Saulius Pupininkas sako,
kad savo buveinėse vandeninis strazdas
visą dieną praleidžia prie skaidrių, akmenuotų, neužšąlančių upelių, kaskart pasinerdamas į vandenį ir ten ieškodamas
maistui smulkių gyvių. Paniręs net į iki 1
m gylį, jis upelio dugnu gali nubėgti 1020 m. Po vandeniu sparnus laiko taip, kad
srovė kūną spaustų prie dugno. Po vande-
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Urėdijose

Miško geodezinio tinklo

sudarymo svarba

D

Vytautas Ribikauskas

ubravos EMM urėdijoje sausio
19 d vykusiame miškotvarkos
specialistų pasitarime aptarti
miško geodezinio tinklo sudarymo klausimai. Dubravos miškų urėdas Kęstutis
Šakūnas pažymėjo, kad po kiekvienos
miškotvarkos keičiasi ne tik miško sklypų, bet ir kvartalų plotai, o atspausdinus
GPS prietaisu atrėžtas biržes dažnai jų
plotai pereina per kvartalines linijas ar
magistralinius kelius arba persidengia su
kitais miško sklypais. Kad to išvengtume,
būtina urėdijos miškams parengti miško
geodezinį tinklą: tiksliai išmatuoti, nustatyti kvartalinių linijų, magistralinių kelių
bei griovių padėtį ir planinėje medžiagoje
užfiksuoti kaip nekintamą dydį. Turint
tokį pastovų nekintamą kvartalinių linijų
tinklą, miško sklypų situacija galėtų keistis tik kvartalo viduje. Atsitikus taip, kad
nubraižytas sklypas išeitų iš kvartalo ribų,
tektų tikslinti sklypo matavimo tikslumą
nepriklausomai nuo to, kokiais prietaisais
tas matavimas buvo atliktas.
Miško geodezinio tinklo sukūrimas
suteiktų galimybę turėti tikslius nekintamus miškų kiekybinius (ploto) duomenis, tiksliai nustatyti kirtaviečių ribas bei
plotus, užtikrinti grafinių duomenų perimamumą, stichinių nelaimių (audros,
gaisrai) atveju operatyviai keisti inventorizacijos duomenis, fiksuoti sklypų plotą
kvartalo lygmenyje, tiksliau nustatyti išorines miškų masyvų ribas, miškų ūkyje
bei miškų inventorizacijoje plačiau taikyti
GPS technologijas, patikslinti Nekilnoja-

Kvartalinė linija – miško kelias

Autoriaus nuotrauka

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Pasitarimo dalyviai

mojo turto registrui pateiktų registruoti
valstybinių miškų plotą bei ribas.
Miškų urėdo K. Šakūno manymu,
Dubravos EMM urėdijoje galimi du miško geodezinio tinklo sukūrimo variantai.
Pagal pirmą variantą šio tinklo sukūrimo metodiką turėtų parengti Valstybinė
miškų tarnyba, nesiejant tinklo sukūrimo su miškų inventorizacija. Pagal antrą
variantą būtų vadovaujamasi jau esama
(nors nevisai išbaigta) Valstybinio miškotvarkos instituto parengta metodika,
georeferencinį miškų pagrindą (Dubravos urėdijai) parengiant 2012 m. iki miškotvarkos lauko darbų pradžios, o tinklo
kūrimas įtraukiamas į miškotvarkos paruošiamuosius darbus. Pasak K. Šakūno,
dirbant pirmuoju variantu, miško geodezinio tinklo sukūrimas nusikeltų neapibrėžtam laikotarpiui.
Diskusijose aptarti abu miško geodezinio tinklo sukūrimo variantai. Pasitarime dalyvavęs Aplinkos ministerijos
Miškų departamento Miškotvarkos ir
miškų išteklių skyriaus vedėjas Viktoras
Karašauskis ir Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos, miško naudojimo ir
miškų ūkio statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas prof. Andrius Kuliešis
priekaištavo Valstybinio miškotvarkos
instituto atstovams, kad tinklo sukūrimo
metodika iki šiol pilnai nesukurta, ką jie,
atseit, turėjo padaryti.
Valstybinio miškotvarkos instituto
atstovams rūpėjo išsiaiškinti, ar georeferencinio pagrindo sukūrimas bus sudėti-

nė miškotvarkos darbų dalis ir įtrauktas
į paruošiamuosius miškotvarkos darbus.
Tai padaryti būtų tikslinga, nes pradėdami darbą taksatoriai jau turėtų nekintamą
miškų kvartalinių tinklą. Jeigu tinklo sukūrimas nebus įtrauktas į miškotvarkos
paruošiamuosius darbus, jo sukūrimą
tektų vykdyti pagal rinkos dėsnius skelbiant konkursą, o darbai nusikeltų neapibrėžtam laikotarpiui.
Apsistota prie varianto, kad georeferencinio pagrindo kūrimo metodiką, darbų
instrukcijų struktūrą bei vykdymo taisykles, derinant su Valstybine miškų tarnyba, turi paruošti Valstybinis miškotvarkos
institutas. Pirmajai Dubravos EMM urėdijai miško geodezinis tinklas turėtų būti paruoštas iki miškotvarkos darbų pradžios,
darbus finansuojant iš specialiųjų bendrųjų miško reikmių programos fondo. Tinklo sukūrimo darbus išbandžius vienoje
miškų urėdijoje, tolimesnį jo kūrimą galima būtų vykdyti skelbiant konkursus.
Pasitarime aptarta ir smulkesnės
georeferencinio tinklo kūrimo detalės.
Priimta, kad kvartalinių linijų matavimo
tikslumas miškų masyvų viduje pakankamas 0,5 m, o kvartalinių susikirtimo su
miškų ribinėmis linijomis – 0,3 m. Nuspręsta, kad kvartalinė linija yra linijinis,
o ne ploto matavimo vienetas, t.y., kad
matuojama bus ne abi kvartalinės linijos
kraštinės, o ašinė linija.
Aptarta, kad geodezinio tinklo kūrimo darbų kainos negali būti vieningos ir
skirsis atskiroms miškų urėdijoms ir netgi atskiruose miškų masyvuose priklausomai nuo darbo sąlygų.
Prof. A. Kuliešis pabrėžė, kad prieš
tinklo kūrimo darbus miškų urėdijos privalo preciziškai išvalyti miškų kvartalines
ir ribines linijas, kad matomumas nuo
taško iki taško lygaus reljefo vietovėse
būtų ne mažesnis kaip 0,5 km. ☐

22 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 02

Urėdijose

Kaip pasirinkti gel sodmenų šaknims mirkyti?
Žiemos sniegu užklotos medelyno lysvės
dvelkia snauduliu ir ramybe. Atrodytų, neskubant galima laukti pavasario, kai, šaknelėms išsivadavus iš pašalo gniaužtų, pulsim
nuimti praėjusių metų derlių. Tik ta ramybė
kiek apgaulinga. Pailsėję po Kalėdų šurmulio,
medelyno darbuotojai pradeda galvoti, kaip
pasiruošti, kad medžiarūtei atėjus darbai nestrigtų. Vienas iš svarbiausių rūpesčių – kuo
mirkysime pavasarį sodmenų šaknis.
Senasis būdas mirkyti šakneles molio tyrėje
sparčiai užleidžia vietą geliams. Dar nepraėjo ir dešimtmetis, kai plačiau susipažinome
su cheminiais preparatais, skirtais palaikyti
drėgmę augalų šaknų sistemoje, o jau nebeįsivaizduojame, kaip išgyventume pavasarį be
jų. Paklausa išplėtė ir pasiūlos ratą, tad šiandien jau galime rinktis iš keleto gelių.
Telšių miškų urėdijos medelyne vieni pirmųjų
pradėjome naudoti gelį ir kaskart, pasirodžius
naujam produktui, bandėme kitus. Šiuo metu
Lietuvoje žinome bene penketą tokių preparatų. Todėl norėčiau pasidalinti keletu praktinių pastebėjimų apie įvairius gelius, juolab,
kad dažnai sulaukiu klausimų iš kolegų su
prašymu patarti, kokia mirkymo technika yra
efektyviausia, kuris produktas geriausias.

Geriausias, mano nuomone, yra Agricol
(gamintojas Stähler International GmbH
& Co. KG, Vokietija). Jau vien dėl to, kad
tai natūrali, biologinė, koloidinė medžiaga,
gaunama iš rudųjų dumblių ekstrakto. Tačiau šio preparato kaina yra per didelė, kad
jį būtų galima naudoti pamirkyti tūkstančius sodmenų miškui sodinti. Jis tiktų daigynuose ir ten, kur negailima pinigų, kad
tik būtų rezultatas.
Anksčiausiai į Lietuvą atkeliavęs preparatas, naudojamas mirkyti sodmenų šaknis
didesniais kiekiais, yra Edward Kulikowski
firmos Lenkijoje pagamintas AgroAquaGel.
Dirbdami su šiuo geliu mokėmės, tobulinome tirpalo paruošimo ir sodmenų mirkymo
bei laikymo technologijas. AgroAquaGel

Eugenijus Barniškis

Telšių miškų urėdijos medelyno viršininkas

buvo tinkamas produktas, kol atsirado naujesnių. Dabar galiu išvardinti jo trūkumus,
kaip antai: mažesnis sugeriamo vandens kiekis, ilgesnis tirpimo laikas, stambokų kristalų susidarymas ir per didelė kaina. Pasitaikė
netgi gamintojo aplaidumo faktų.
Šiandien vertėtų rinktis vieną iš šių produktų: „Žaliojo hydrogelio“, AgroHydroGel® ar STOCKOSORB®. Kodėl juos laikau
lygiaverčiais? Todėl, kad šie trys preparatai
yra labai panašūs ir savo chemine sudėtimi,
ir fizinėmis savybėmis. Tai kalio akrilato polimerai, besiskiriantys tik gamintojo
priedais ar gamybos būdais, kurie šiek tiek
nulemia fizinių savybių skirtumus. Skirtumai labai nežymūs, bet pabandysiu išvardinti, ką pavyko pastebėti.
„Žaliasis Hydrogelis“ (gamintojo BTS
Speciality Chemical Distribution Europe, Vokietija, vadinamas LUQUASORB
1280 RL®) pasižymi bene didžiausiu vandens
sugėrimu. Visiškas vandens sugėrimas trunka gana ilgai, kristalai sotinasi vandeniu net
kelias dienas. Tai, manau, teigiama savybė,
nes nubėgus vandens pertekliui po sumirkymo, preparatas gali dar papildomai vandenį
kaupti iš aplinkos. Neigiama pusė – ilgesnis
tirpalo paruošimo laikas. Dar pastebėjau
mažesnį tirpalo lipnumą. Tiesa, jis matomas
tik eksperimentuojant su tirpalais ant lygių

paviršių (1 pav.) Sumirkius šaknis, ši savybė
nėra tokia ryški (2 pav.). Be to, tiekėjas žada
pasiūlyti lipnumą didinančius priedus.
AgroHydroGel® (gamintojas Agroidea,
Lenkija) vandens sugeria šiek tiek mažiau.
Vadinasi, norint paruošti tokį pat tirpalo
kiekį, reikės kiek daugiau produkto. Tačiau vandens sugėrimo greitis yra didesnis – sumaišius preparatą su vandeniu, po
pusvalandžio jau galima mirkyti šaknis. Tai
aktualu tirpalą ruošiant nedideliais kiekiais,
neturint pakankamai talpų. Pilnas gelio prisisotinimas baigiasi jau po 2-3 val.
STOCKOSORB® (gamintojas Evonik
Stockhausen GmbH, Vokietija) praėjusiais
metais pasirodęs produktas, todėl išbandytas tik nedideliais kiekiais. Jis visomis savo
savybėmis yra panašus į AgroHydroGel®.
Nuo jo skiriasi tik šiek tiek geresniu vandens sugėrimu, tačiau lipnumas yra mažesnis nei „Žaliojo Hydrogelio“.
Dabar šiek tiek apie gelio tirpalų paruošimą ir naudojimą. Noriu atkreipti dėmesį,
kad visi be išimties gamintojai naudojimo
instrukcijose be nurodytų skiedimo proporcijų, įterpia dar sakinį, kad pirmiau
reiktų padaryti bandomąjį tirpalo ruošimą.
Šis sakinys, manau, yra svarbesnis už nurodytas koncentracijas skaičiais. Tai todėl,
kad susigėrimui į gelio granules labai didelę
reikšmę turi vandens kietumas, rūgštingumas, sūrumas. Štai STOCKOSORB® rašo,
kad distiliuoto vandens sugeriama daugiau
nei 400 kartų, paprasto vandens – 150 kartų,
o sūraus jau tik 75 kartus. Panašiai yra ir
su kitais gamintojais („Žaliasis Hydrogelis“ – nuo kelių šimtų iki stebuklingų 1000
kartų). Mūsų bandymai paruošti norimos
koncentracijos tirpalą rodo, kad „Žaliojo
Hydrogelio“ Tausalo ežero vandeniui reikės
450 g/100 l, o Plungės miesto vandenvietės
vandeniui jau 550 g/100 l. AgroHydroGel®
atitinkamai – 500 g ir 650 g.

Padėsime užauginti Jūsų mišką!
Prekyba: Repelentais ir apsaugomis, vielos ir plastikiniu tinklu, bambukiniais ir mediniais kuolais, drėgmę kaupiančia žele, feromonais ir
gaudyklėmis, druskomis žvėrims, specializuotomis trąšomis ir pesticidais, laistymo įranga ir drėgnomačiais, dirvos ruošimo frezomis, augmenijos smulkintuvais, komposto ruošimo įranga, kelių priežiūros įranga,
medelynų technika, mini krautuvais, įvairios paskirties priekabomis.

Paslaugos: Visos miškininkystės paslaugos; tvorų tverimas, kvartalinių, ribinių, mineralizuotų linijų įrengimas ir atnaujinimas;
krūmų ir kelmų naikinimas; nepageidaujamos augmenijos naikinimas (5 m garantija); žolės šienavimas; pavojingų medžių kirtimas,
genėjimas ir formavimas; landšaftiniai kirtimai; medžių ir krūmų
apsauga nuo ligų ir kenkėjų; nedirbamų plotų rekultivacija.

Prekyba: mob. tel. 8 685 21688, 8 685 82778, 8 652 89080, faks. 8 5 2432241 • Paslaugos: mob. tel.: 8 656 36295, 8 650 42053, faks. 8 5 2432241
El. paštas: info@graderlitas.lt • www.graderlitas.lt

Lyginti skirtingų gamintojų gelio sugebėjimą sugerti vandenį labai sunku. Gauti tikslius skaičius būtų
galima bandant tik šviežiai pagamintus produktus, nes
bent kiek pastovėjusios granulės pradeda gerti drėgmę
iš oro. Bandymai mažais kiekiais nustatyti, kiek sugeria vandens to paties gamintojo skirtingu laiku įsigytos
gelio partijos, parodė gana skirtingus rezultatus. Tad ir
mano aukščiau pateikti skaičiai yra keleto bandymų vidurkiai. Mes perkame pagal svorį supakuotą gelį. Todėl
svarbu gauti jau gamykloje išpilstytą ir pasvertą šviežią
produktą, nes jeigu jis bus sveriamas ir pakuojamas vėliau – mokėsime ir už vandenį, paimtą iš oro.
Kokios koncentracijos turėtų būti paruoštasis tirpalas? Gamintojai ir kiti autoriai nurodo, kad grietinės tirštumo. Visiškai sutinku su šia nuomone, tačiau
kas parodys man praktiškai, kaip tinkamai sumirkyti
per dieną medelyne paruoštų 100 000 eglės sodinukų
grietinėje? Reiktų kiekvieną sodinuką terlioti atskirai.
Tiesa, grietinė grietinei nelygi. Aš manyčiau, kad reikėtų galvoti apie kisieliaus tirštumą. Ne tokį „skystalą“, kuris būna valgykloje supilstytas į stiklines, o apie
tirštesnį, spanguolinį, močiutės išvirtą Kūčių vakarienei. Bet tai turėtų nuspręsti kiekvienas medelynas atskirai, pagal savo naudojamą mirkymo technologiją.
Svarbu, kad palyginimai su kulinarijos šedevrais nesuprastintų mirkymo kokybes. Nutekėjus gelio pertekliui, ant visų šaknų turėtų likti bent jau 0,5-1 mm
tirpalo sluoksnelis su daugybe brinkstančių 2-5 mm
dydžio kristalų, įsivėlusių tarp smulkiųjų šaknelių.
Labai sunku palaikyti mirkymo vonioje reikiamo
tirštumo tirpalą, kuris visą laiką kokybiškai įsiveltų į šakneles. Telšių medelyne naudojame 3 m³ talpos cisterną su cirkuliaciniu siurbliu tirpalo maišymui. Visą reikalingą dienos tirpalo kiekį stengiamės pasiruošti iš vakaro. Didesniam kiekiui vandens yra lengviau atseikėti
reikalingą preparato normą, be to, tirpalą ruošia vienas
apmokytas darbuotojas, turintis patirties, atsakingas už
kokybę. Mūsų naudojamas „Žaliasis Hydrogelis“ per
naktį prisigeria vandens tiek kiek reikia. Jį keletą minučių pamaišę cirkuliaciniu siurbliu, gauname tolygią,
tiršto kisieliaus masę, kurią į atskiras mirkymo vonias
išpilsto sodmenis ruošiančios brigados. Lieka tik sekti,
kad darbuotojai sąžiningai pamerktų medelius, taupiai
naudotų tirpalą, laiku jį pakeisdami šviežiu.
Apie teisingą sodmenų šaknų mirkymą išsamiai
rašė VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
Virgilijus Vasiliauskas („Medelynuose miško sodmenų
iškasimo technologinių procesų vertinimas sanitariniu
požiūriu“, ,,Mūsų Girios“, 2011 m. 1 nr. ). Tad nenoriu
kartotis, nagrinėdamas kitus šio darbo ypatumus.
Kokį kiekį sodmenų galima sumirkyti, tarkim,
100 l paruoštame gelio tirpale? Tai ypač priklauso nuo
mirkytojo sąžiningumo, šaknų sistemos išsivystymo
ir žemėtumo. Mes skaičiuojame, kad tokiame kiekyje gelio sumirkysime apie 3000 vnt. 2+2 amžiaus,
vidutinės kokybės, gerai nupurtytomis žemėmis eglės
sodinukų. Žinodami, kad paruošti 100 l tirpalo sunaudosime 0,5 kg ,,Žaliojo Hydrogelio“, pagal norimų

Žaliasis Hydrogelis

AgroHydroGel

STOCKOSORB

1 pav. Lipnumo bandymas (iš kairės – ,,Žaliasis
Hydrogelis“, AgroHydroGel, STOCKOSORB)

mirkyti sodmenų kiekį planuojame produkto pirkimą.
Taigi, visi trys anksčiau paminėti geliai yra tinkami miško sodmenų šaknų
mirkymui, o kurį pasirinkti lems medelyne naudojamos technologijos, produkto
kaina bei tiekimo sąlygos.
Gelio naudojimo ypatumų yra ir daugiau. Žinau, kad kolegos iš kitų medelynų galėtų pasidalinti savo medelynuose
pritaikytomis novatoriškomis idėjomis
(pvz., taupus tirpalo naudojimas, nuvarvinant sodmenis ant metalinių sietų).

Žaliasis Hydrogelis

AgroHydroGel

STOCKOSORB

2 pav. Sėjinukų šaknys, mirkytos skirtinguose
kisieliaus tirštumo geliuose

Gelio atsiradimas labai palengvino
darbą apsaugant sodmenų šaknis nuo
išdžiūvimo. Tik nepamirškime, kad
ilgesnis pamirkytų gelyje medelių laikymas sausroje gali atnešti atvirkštinį
efektą – gelis, visiškai nebeturėdamas
vandens, ims drėgmę iš šaknų. Tikėkimės, kad gelių gamintojų deklaruojamas
visiškas produkto suirimas per 4-5 metus į nekenksmingus gamtai amoniaką,
anglies dvideginį ir vandenį yra tiesa, ir
molio tyrę naudosime jau tik apsaugai
nuo straubliuko. ☐

Kokiuose miškuose žiemojo užrašas

,,Žalgiris 600“
Šarūnas Laužadis

Nemenčinės miškų urėdijos
vizitinė kortelė:
- miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje miškai, įskaitant esančius
privačius ir kitus miškus, užima apie 61,8
tūkst. ha;
- 31 405 ha valstybinių miškų žemės
plotas suskirstytas į 9 girininkijas: Arvydų, Liepynės, Magūnų, Meros, Nemenčinės, Pabradės, Purviniškių, Sužionių,
Žeimenos;
- vidutinis girininkijos prižiūrimų
valstybinių miškų plotas – 3270 ha (šalies
girininkijose – apie 2300 ha);
- girininkijų miškai padalinti į 14 eiguvų, vidutinis 1 eiguvos valstybinių miškų plotas – 2100 ha (šalies mastu – apie
700 ha);
- urėdijos teritorijoje yra Asvejos ir
Labanoro regioniniai parkai bei 17 įvairių
draustinių;
- 2010 m. urėdijos miškai pasipildė
ypatingu objektu – Arvydų girininkijos
Bezdonių girioje iš medžių pasodintas
didžiausias Lietuvoje užrašas „ŽALGIRIS
600“, įamžinantis istorinę kovų už laisvę –
1410 m. liepos 15 d. vykusio Žalgirio mūšio pergalės svarbą lietuvių tautai.
Nemenčinės miškai istorijos bėgsme
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais
Nemenčinės ir Bezdonių girios buvo kunigaikščių medžioklės vieta. Carinės Rusijos
okupacijos metais veikusios Nemenčinės
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Nemenčinės miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistas

girininkijos pagrindu 1918 m. gruodžio
15 d. įkurta miškų urėdija su Nemenčinės,
Paberžės, Maišiagalos, Dūkštų ir Bezdonių
girininkijomis. Panaši valdymo struktūra
išliko ir lenkų okupacijos metais (19201939), nors keitėsi administruojamų miškų ribos, miškininkavimo formos, miškų
urėdai (jų būta septynių).
Vilniaus kraštą 1939 m. spalį grąžinus Lietuvai, nuo 1939 m. lapkričio 1 d.
vėl įsteigta lietuviška Nemenčinės miškų
urėdija. Jos I eilės miškų urėdu 1939 m.
gruodžio 1 d. atkeltas iš Suvalkijos Lekėčių miškų urėdas Vincas Murza, čia dirbęs
iki 1940 m. rugpjūčio 1 d. Nemenčinės
miškų urėdija išliko ir Antrojo pasaulinio
karo (1941-1944) metais.
Tarybiniu laikotarpiu čia buvo Nemenčinės miško pramonės ūkis (19461947 m.), vėliau miškų ūkis. Nuo 1990
m. rugpjūčio 1 d. vėl atkurta Nemenčinės
miškų urėdija. Per tą laiką pasikeitė 11
vadovų. Nuo 1994 m. miškų urėdijai vadovauja Eligijus Ryškus.
Pokaryje Nemenčinės miškų urėdija
buvo įsikūrusi sename dvaro pastate prie
Neries. 1953 m., vadovavaujant miškų
ūkio direktoriui Vladui Kavaliauskui, vienas dvaro pastatų perkeltas į naują vietą,
išplėstas ir įrengtas erdvesnis administracinis pastatas. 2002 m. jis renovuotas ir
pritaikytas mūsų dienų poreikiams.

Miškininkavimas
4 savivaldybių teritorijoje
Nemenčinės urėdijos miškai išsidėstę
net 4 savivaldybių administruojamose
teritorijose: Vilniaus miesto – 3559 ha,
Vilniaus rajono – 30112 ha, Švenčionių
rajono – 27721 ha ir Molėtų rajono – 56
hektarų. Ar dėl to nėra sudėtinga ūkininkauti, paklausiau miškų urėdą Eligijų
Ryškų.
– Miškininkauti pagrindinai tenka
trijų savivaldybių teritorijoje. Buvo kilęs sumanymas miškų urėdijas formuoti
pagal administracinius rajonus, bet jo
atsisakyta, nes visi pertvarkos darbai pareikalautų didelių sąnaudų, o teigiamas
rezultatas vargu ar būtų gautas. Mums
svarbiau, kaip miškai išsidėstę teritorijoje
masyvais, atsižvelgdami į tai formuojame
girininkijas. Juk neskirsime girininkijai
kelių kvartalų miško už Neries ar kitos
upės, – sako miškų urėdas.
Miškai tvarkomi laikantis Europoje priimtų miško išsaugojimo principų,
atitinkančių tvaraus ir subalansuoto ūkininkavimo reikalavimus. Tai patvirtina
2004 m. gautas miškų tvarkymo sertifikatas. Jis galioja 5 metus, todėl 2009 m.
rugpjūtį buvo atliktas pakartotinis sertifikavimas ir gautas naujas FSC miškų
tvarkymo sertifikatas.
Urėdijos miškuose yra visų medžių
rūšių medynų, bet vyrauja pušynai. Kaip
Lietuvos miškų simbolis žaliuoja 138 ha

Zigmo Latako nuotraukos

Urėdijose

ąžuolynų. Neseniai vykusi miškų inventorizacija teigiamai įvertino mūsų miškininkavimą. Spygliuočių ir ąžuolo medynų
padidėjo per 896 ha, o minkštųjų lapuočių plotai sumažėjo 326 ha. Miškotvarkos
metu tiksliau nustatytas bendras medynų
tūris (didesnis apie 7 proc.) – miškuose
vyksta medienos kaupimas. Šiuos rodiklius lemia ir racionalus medienos naudojimas, savalaikis miškų atkūrimas, ugdymas, apsauga.
Miškininkai įsitikinę: brandų medį
nupjauti – didelių gebėjimų ir pastangų
nereikia, kur kas sunkiau medį išauginti
nuo sėklos. Kiek šiems darbams urėdijoje
skiriama dėmesio, pasakoja miškų urėdo
pavaduotoja Danutė Kazakevičienė:
– Vien pernai urėdijoje atkūrėme 220,8
ha miškų: 183,3 ha želdiniais ir 37,5 ha
žėliniais. Įgyvendindami Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programą,
ąžuolams augti tinkamose žemėse pasodinome 6,2 ha želdinių, kuriuose ąžuolas
yra vyraujanti medžių rūšis. Valstybinių ir
privačių miškų atkūrimui sodmenys auginami šalia Nemenčinės esančiame miško
medelyne. Nors jis nėra didelis, auginame
apie 2,6 mln. vnt. sodinukų: daugiausia
eglių – 1,24 mln., pušų – 1,16 mln., beržų – 65 tūkst., ąžuolų – 60 tūkst. ir kitų.
Kasmet 32,4 ha plote atliekame sėklinių
plantacijų priežiūros darbus. Juodalksnio
sėklos renkamos Purviniškių girininkijoje esančiame sėkliniame medyne. Šioje girininkijoje 2010 m. pavasarį įrengta
1,6 ha mažalapės liepos sėklinė plantacija. Meros girininkijoje turime karpotojo
beržo sėklinį medyną. Paprastojo ąžuolo
ir eglės sėklos renkamos I-II selekcinės
grupės medynuose.
Urėdijos miškininkų pastangas atkuriant medynus teigiamai įvertino ir miškotvarka. Naujame projekte rašoma: „...miškų urėdijai vykdant intensyvius ir savalaikius želdinių priežiūros darbus, labai pagerėjo želdinių kokybė: 86 proc. želdinių
yra geros būklės, 13 proc. patenkinamos
ir mažiau nei 1 proc – blogos būklės, per
vykmetį žuvo 2,1 ha želdinių...“
Rezultatai galbūt būtų dar geresni, jei
miškams, kaip ir kitose urėdijose, nedarytų žalos žvėrys, kenkėjai, grybinės medžių ligos, gaisrai, klimato kaita.
Kuo patrauklūs visuomenei
Nemenčinės miškai
Šio krašto miškuose yra net 69 ežerai,
prateka 15 upių ir upelių, išlikę Baliulių,

Prienų, Abejučių, Nemenčinės, Sužionių, Bernotų
piliakalniai, 16 pilkapių ir
pilkapynų, įdomi „Verkianti uola“ ir senieji ąžuolai
netoli Nemenčinės. Net
6751 ha miškų priskirti rek
reaciniams. Juose gana tankus kelių tinklas (vidutiniškai urėdijoje 100 ha miško
tenka 3,3 km kelių), kas taip
pat skatina miškų lankymą.
Kad jis nebūtų ,,laukinis“,
šiek tiek reguliuojamas, urėdijos miškininkams tenka Poilsiavietė prie Neries
tam skirti nemažai dėmesio
ir investicijų. Statomi nauji ir renovuovertybėms išsaugoti įkurtame Asvejos
jami esami rekraciniai įrengimai, sezono
regioninis parke (12208 ha) daugiau nei
metu prižiūrimos, valomos poilsio bei
trečdalis ploto (4783,3 ha) driekiasi Neatokvėpio aikštelės, prie kelių įrengiamenčinės urėdijos miškais. Per 55 tūkst.
mos rodyklės, informaciniai stendai.
ha užimančiame Labanoro regioniniame
Šiemet miškų urėdija planuoja Nemenparke, skirtame išsaugoti Labanoro girią
činės gyventojams padovanoti prie Gėir joje esantį ežeryną su Aiseto, Kertojų,
los ežero įrengtą poilsinį taką su pavėsiLakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais,
nėmis, suoliukais ir skulptūromis. Šiems
Beržaloto aukštapelke, 252 ha yra ir Nedarbams jau rengiamas projektas. Dalį
menčinės miškų urėdijos valdos. Urėreikalingų lėšų numatoma gauti iš ES
dijos teritorijoje taip pat yra 17 įvairių
paramos fondų. Aktyviam poilsiui atdraustinių, iš kurių paminėtinas per 100
naujintas dviračių takas, besidriekiantis
ha Europos centro (Girijos) valstybinis
nuo Nemenčinės iki Vilniaus. Ant Nekraštovaizdžio draustinis, 975 ha Žeimeries kranto, šalia urėdijos administracinos valstybinis kraštovaizdžio draustinis
nio pastato įrengta poilsio aikštelė, kurią
su vaizdingu Žeimenos slėnio kraštovaizmielai lanko vietos gyventojai, moksleidžiu, užliejamosiomis pievomis ir retų
viai. Čia švenčiamos kolektyvo šventės,
rūšių augalais (411,2 ha šio draustinio
priimamos įvairios svečių delegacijas.
tenka Nemenčinės miškų urėdijai). ĮdoNagingai įrengta pavėsinė, supynės,
mūs ir Maldžiūnų, Algirdėnų, Baltasamamiško baldai ir krepšinio aikštelė puikiai
nės, Eituniškių, Perūno, Pravalo, Taurijos,
dera su gražiu panerio gamtovaizdžiu.
Dvarčionių, Skersabalių, Buivydžių valsPatrauklūs urėdijos miškai ir biolotybiniai draustiniai. Liepynės girininkijoginiu požiūriu: gausi augmenijos įvaije įsteigti savivaldybių 3 draustiniai – Tarovė, nemažai retų gyvūnų. Pernai Purpelių, Aukštagirio ir Veržuvos.
viniškių girininkijos miškuose aptikta
(Tęsinys – kitame numeryje)
baltųjų kiškių, Magūnų girininkijoje
pastebėti kukutis ir žalioji meleta. Arvydų girininkijos miškuose apsigyveno
Magūnų girininkijos girininkas Stefan Semaško
erelis rėksnys, jūrinis erelis, gražioji
su globotine
pelėdžiukė – lututė, Taurijos ornitologiniame draustinyje įsikūrė kurtiniai.
Žeimenos girininkijos darbuotojai aptiko miškuose lūšį, matė 3 vilkus, tripirštį
genį, kukutį, tetervinus, erelį žuvininką,
jūrinį erelį.
Siekiant išsaugoti miškų bioįvairovę,
gamtos paveldą, dalis Nemenčinės urėdijos tvarkomų miškų įjungti į Asvejos
ir Labanoro regioninius parkus. Asvejos ežeryno kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai bei kultūros paveldo
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Girininką

darbas žavi laisve inovatyvioms idėjoms

P

Gintarė PLUNGIENĖ

Įvertinimas – pelnytas
Šilutės miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Viktoras Aužbikavičius sako, kad
toks Norkaičių girininkijos miškininkavimo įvertinimas svarbus ir miškų urėdijai.
Girininko V. Jančausko iniciatyva neplyni
kirtimai šioje girininkijoje taikomi jau
daugiau nei 12 metų, buvusiose kirtavietėse galima pamatyti atsikūrusius 4-5
metrų aukščio jaunuolynus. Paskaičiuota,
kad kertant neplynai 1 ha miško atkūrimui sutaupoma maždaug 3-4 tūkst. litų.
Prieš keliolika metų pirmieji neplyni
kirtimai Norkaičių ir Švėkšnos girininkijose pradėti taikyti atsitiktinai. Tik pradėjus V. Jančauskui girininkauti Norkaičiuose, ėmė masiškai džiūti kenkėjų apnikti
eglynai. Pagal miškų teisės aktus, nukirstą
mišką privalu atsodinti per trejus metus.
Iškirstų eglynų kirtaviečių ar jų retmių
niekas pirmais metais nepuolė atsodinti.
Girininkas V. Jančauskas pamatė, kad kirtavietėse kuo puikiausiai želia savaime sudygę eglių daigeliai. Beliko tik jiems padėti
stiebtis į saulę. Vėliau neplynais kirtimais
imta skatinti ir savaiminį pušų atžėlimą.
Šį medynų atkūrimo būdą ėmė taikyti ir
Švėkšnos girininkijos miškininkai.
Neplyni kirtimai – girininko kūryba
ir rizika
Pašnekovai miškininkai sakė, kad girininko sėkmė šiame darbe nemažai priklauso ir nuo tokių faktorių, kaip klimato sąlygos, sėklų derėjimas, dirvožemis,
aplinkinė augmenija. Neplynais kirtimais
kertamiems medynams savaime atsikurti
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ernai vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos konkurse geriausiai neplynus pagrindinius miško
kirtimus atliekančių girininkijų grupėje,
kuriose vyrauja pušynai, pirmąją vietą
laimėjo Šilutės miškų urėdijos Norkaičių
girininkija (iš 100 galimų surinko 98,6
balo), kuriai nuo 1994 m. vadovauja Virginijus Jančauskas. Pasak kolegų, jis – iniciatyvus, darbštus ir užsispyręs girininkas. Galbūt dėl to, kad nebijo naujovių ir
darbui atiduoda visas jėgas ir laiką.

labiau tinka drėgnesnės sąlygos. Kur dirva našesnė, savaiminis atsikūrimas vyksta
sunkiau. Suveši žolinė augmenija, kuri
stelbia ypač pušų daigus. ,,Be tikslinės
priežiūros gerų rezultatų nepasiektume
ir mažiau derlingose augavietėse, – pastebi mano pašnekovai. – Išretinę medžius,
specialia technika supurename paklotę,
kad pavasarį didžioji dalis sėklų sukristų į
papurentą dirvą.“
Didelis savaiminio miško atsikūrimo
pliusas, pasak miškininkų, yra tai, kad
paruoštoje dirvoje savaime išdygęs pušies
daigelis yra gyvybingesnis, nepatiria streso, kaip persodintas iš medelyno. Kol persodintam miške daigeliui atauga pakirsta
medelyne inkarinė šaknis, jis mažiau atsparus ligoms bei pušinio straubliuko pakenkimams.
Girininkas įsitikinęs, kad plynose biržėse labiau keičiasi mikroklimatas, dingsta pavėsis, paukščiai nebeturi kur nutūpti.
O kai kertama neplynai, išlieka natūrali
aplinka, miškas atsikuria savaime. Norkaičių girininkijoje kirsdamas pušynus,
jis pirmiausia praretina aukštesnių medžių gretas, kad likę apačioje gautų daugiau šviesos – 1 ha paliekama maždaug
po 60-70 medžių. Praėjus 5-6 metams,
iškertami likusieji. ,,Gamta tvarkosi pati,
o mes, miškininkai, jai tik pagelbėjam,

pridėdami savo ranką“, – sako girininkas.
O ta ranka visus darbus V. Jančauskas nudirba labai atsakingai ir su didele meile.
To įrodymas – 2007 m. jam suteikta girininko antra kvalifikacinė klasė.
,,Man girininko darbas žavus tuo, kad
nėra itin suvaržytas, gali savo iniciatyvą rodyti. Ten, kur kažkada sodinom daigelius,
dabar jau miškas auga, retinimus atliekame. Smagu matyti darbo rezultatus. Negali
dirbti bet kaip, nes brokas akivaizdžiai visiems pasimatys“, – šypteli Virginijus.
Norkaičių girininko darbu patenkintas Šilutės miškų urėdas Steponas Bairašauskas priduria, kad dabar V. Jančauskui
reikėtų siekti I-os kvalifikacinės girininko
klasės ir tolimesnių gerų rezultatų miškininkystėje. ,,Tam, kad gautum pirmą
girininko kvalifikacinę klasę, reikia atitikti šiuos reikalavimus: turėti atitinkamą
miškininkystės išsilavinimą, ne trumpesnį nei 15 metų girininko darbo stažą ir,
savaime aišku, turi būti nepriekaištinga
miško darbo kokybė, kuri itin kruopščiai
įvertinama per praėjusius penkerius darbo metus, – sako miškų urėdas S. Bairašauskas. – Kuo daugiau turėsime tokios
kvalifikacijos girininkų, atsidavusių profesiniam darbui, tuo bus pavyzdingiau
tvarkomi miškai, didesnis prestižas ir Šilutės miškų urėdijai“.

Girininko V. Jančausko kolegos pastebėjo, kad Virginijus, kai jau imasi darbo,
rezultatai – garantuoti. „Virgį pavadinčiau
ir racionalizatoriumi. Girininkijoje taiko
visas įmanomas technologines įvairoves,
tobulina turimą techniką, su darbuotojais
konstruoja įvairias stakles,“ – priduria
Švėkšnos girininkijos girininkas Algirdas
Tamašauskas.
Sukasi miške visus metus
Šilutės miškų urėdijoje Norkaičių girininkija nėra didžiausia – valdo 2,5 tūkst. ha
miškų, juose apstu įdomių gamtosauginių
objektų. Norkaičių miškas garsėja kaip
puiki terpė moksliniams tyrimams – juos
atlieka iš Kauno, Pagrynių ir Kvėdarnos
suvažiavę studentai. Įsteigtas botaninis
draustinis, kuriame yra buko medynas,
auga veimutinė pušis, platanalapis klevas.
Seni medynai sodinti dar vokiečių laikais.
Čionykščiuose miškuose mėgsta buvoti
suopiai, gervės, galima aptikti ir jūrinį
erelį, pastebėtas besilankantis juodasis
gandras, tačiau jo lizdas dar nėra visiškai
ištirtas. Sutinkama vilkų, kriuksi šernų
būriai, o lapės kartais užklysta ir į pamiškės sodybas.
Girininkijoje nuolat vyksta nenutrūkstamas darbas. Pasak V. Jančausko,
sėdėti rankų sudėjus nėra kada, o ir nesinori. „Kertam medžius, sodinam želdinius, prižiūrim, sėklas renkam. Jaunuolynus nuo žvėrių saugoti reikia, kartais ir
įvairūs vabaliukai juos užpuola – gelbėti
tenka. Nuolat seku naujoves, skaitau, jei
kas neaišku. Kai kada tiesiog iš praktikos
sprendimas ateina, o kai kada ir su kitais
girininkais susitikę pasitariam. Ko gero,
būtų lengviau atsakyti į klausimą, ko girininkas nedaro miške. Be to, į miškus
atvažiuoja tikrinti revizoriai, su jais kartais ir pasiginčyti tenka, o tai galbūt ne
visuomet asmeniškai naudinga...Miškas
neauga pagal oficialius teisės aktus, normatyvus. Jis – gyvas organizmas. Būna,
kad revizorius sutinka su mano nuomone, bet parodo pirštu į popierius ir kalba
baigta“, – taip savo kasdienybę pristato
girininkas V. Jančauskas.
Girininkijoje pasitaiko ir ne miškininkiškų darbų. Prieš trejetą metų girininkas
gavo generalinio miškų urėdo padėką už
pagalbą ieškant miškuose grybauti išėjusios ir pasiklydusios ligotos senolės.
Pradingėlės paieškai buvo mestos visos
įmanomos pajėgos: žvalgytasi iš sraigtasparnio, Joniškės mišką ,,šukavo“ policija,

kariškiai, girininkijos darbuotojai, dingusiosios artimieji.
Girininko širdį skaudina nelaukiami
miškų lankytojai – šiukšlintojai. Vienas
iš tokių darkomų miškų – Norkaičių, arčiausiai plento Šilutė – Klaipėda. Keturi
girininkijos darbuotojai prie kiekvienos
pakelės nuolatos nestovės. „Veža žmonės į
pamiškes stambiagabarites atliekas, tokie
daiktai ilgai neyra. Rūpintis jų išgabenimu tenka mums“, – pasakoja girininkas.
Be veiklos – ne manoma
Virginijus – šilutiškis. Šeimoje miškininkų nebuvo, bet miškininkyste jis, sako,
„užsikrėtęs“ dar vaikystėje – nuolat traukė gamta. Baigęs 1988 m. mokslus tuometėje LŽŪA, kelerius metus dirbo miškininku Šilutės rajono Veiviržos kolūkyje, tuo metu valdžiusiame apie 700 ha
ūkinių miškų. Kai 1992 m. visi ūkiniai
miškai perėjo miškų urėdijų žiniai, kartu su jais teko perimti ir juose dirbusius
miškininkus specialistus. V. Jančauskas
buvo įdarbintas eiguliu Norkaičių girininkijoje, 1994 m. perėmė vadovavimą
girininkijai.
Meilę miškui, gamtai jis dabar puoselėja jaunose širdyse. Jau ne vienerius
metus Virginijus ir girininkijos eiguliai
bendrauja su Saugų ir Vilkyčių mokyk
lų moksleiviais, vieni pas kitus lankosi.
Miškininkams svarbu, kad vaikai nuo
mažumės mokytųsi saugoti, mylėti medį,
gamtą, to jie mokomi įvairiais konkursais,
praktiniais darbais miške. ,,Susiorganizuojame talkas, sodinam daigus, šiukšles
renkam, žiemą žvėreliams maisto kar-

tu vežam. Pavasarį meistraujam inkilus,
tvarkom poilsiavietes, daug kitų užsiėmimų kartu atliekam“, – vardino girininkas.
Šeimoje dvi dukras ir sūnų auginančiam Virginijui būtų smagu, jei sūnus
Motiejus, būsimasis abiturientas, pasirinktų tėvo profesiją. Vyriausioji dukra
Dovilė – jau būsimoji medikė, kita dukra
Augustė studijuoja molekulinę biologiją. Bendrystės su gamta kažkiek yra, bet
miškininkėmis jau nebus. ,,Kai kuriems
tėvams vaikus prie mokslų stumti reikia,
o pas mus priešingai – poilsiui šalin nuo
knygų vaikus varyti tekdavo“, – šypteli
visą savo laiką miškui atiduodantis girininkas.
Kai riba tarp laisvalaikio ir darbo
išsitrina, o pastarasis tampa kone gyvenimo būdu, laiko kitiems pomėgiams
V. Jančauskui surasti vis sunkiau. Tačiau
beveik dešimtmetį kiekvieną vasarą jis
stengiasi bent kartą užšokti ant burlentės
ir perskrosti Kuršių marių ar kokio ežero
vandenis.
Vilkyčiuose gyvenantis girininkas
apie 10 metų priklausė Sauguose susibūrusiam vokaliniam vyrų ansambliui
„Vyturys“. Tik prieš keletą metų muzika iš
girininko gyvenimo dingo. Ne todėl, kad
atsibodo ar jos nesinorėtų, paprasčiausiai
nebeliko kam vadovauti vyrų pulkeliui.
Kolegos išduoda, kad prie savo rankomis statyto šeimos namo Vilkyčiuose
jau dygsta pavėsinė, pirtelė ir malūnėlis,
varinėsiantis vandenį – bus jaukesnė gyvenamoji aplinka. Tokį gyvenimą gyvena
miškui atsidavęs Norkaičių girininkas
Virginijus Jančauskas. ☐
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Miško paukštis mišką žiūri

SauliAus JociAus nuotraukos

Ugnė Timonytė

Š

į liaudies pastebėjimą darkart patvirtina Raseinių miškų urėdijos
Padubysio girininkijos eigulys Saulius Jocius, per atostogas pasislepiąs dar
didesniuose miškuose. Jis su kuprine ant
pečių ir fotoaparatu ant kaklo trenkiasi
į tolimąjį Sibirą, į tokias vietoves, kurias
tik malūnsparniu ar upėmis gali pasiekti. Iš vienos tokių kelionių parsivežta fotografija „Patikėti likimui“ Generalinės
miškų urėdijos organizuotame fotogra-

Miškininkas Saulius Jocius

fijų konkurse „Pasaulio miškai Lietuvos
miškininkų akimis“ tapo šio konkurso
prizininke, pelnė antrąją vietą. Tačiau fotografija – tik viena iš Sauliaus „sudėtinių
dalių“. Tai kas gi yra Saulius?
Keliautojas
Saulius Jocius prisipažįsta kelionių liga susirgęs 2006-aisias, kuomet su trim draugais
nusitrenkė į poliarinį Uralą. Nuo to karto jis
kasmet baladojasi į atokiausius Sibiro kampelius, netgi į tokius, kur dar beveik nėra

įžengusi žmogaus koja. Per tiek kelionių
metų Saulius susirado draugų, kurie jam
atveria vis didesnes Sibiro miškų paslaptis.
„Juk visi esat girdėję apie rusų dūšią – atlapą, nesavanaudišką, svetingą. Šie rusų
charakterio bruožai dar labiau ryškesni
yra taigoje, toli nuo visų civilizacijos sugedimų“, – sako Saulius. Jis neslepia: jei ne
nuoširdi tenykščių gyventojų draugystė, kai
kurie maršrutai per Sibiro miškus būtų tiesiog neįmanomi net pinigine prasme, nes iš
eigulio atlyginimo malūnsparniais virš taigos nepaskraidysi.
Saulius prisipažįsta, jog jo kelionių liga
veikiausiai yra nebepagydoma, tuo labiau,
jog jis akivaizdžiai mato, kaip ji progresuoja.
Klajonės po neįžengiamus miškus iš esmės
keičia požiūrį ne tik į pačią gamtą, žmogaus
santykį su gamta, bet ir patį žmogaus mąstymą. Ir kuo labiau gamtą pažįsti, tuo labiau
nori susilieti su ja, gal net ištirpsti joje.
Fotografas
Saulius nuo pirmosios savo kelionės nebesiskiria su fotoaparatu. Įsigijęs mažiuką, kompaktišką, kad daug vietos kišenėje
neužimtų. ,,Pamačiau ką nors įspūdingesnio, sustabdžiau akimirką ir vėl einu per
mišką. Manau, jog net pačių didžiausių
fotografijos meistrų darbai niekada neatstos šiapus kadro liekančio vaizdo, kurį
pirmiausiai širdimi, visu kūnu pajauti“, –
pastebi fotografas.

Autorės nuotrauka
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Miškininkas
Užaugęs ant vaizdingo Nemuno šlaito
Paežerio kaime, Saulius teigia nuo mažumės svajojęs būti tik miškininku, kitokios
profesijos jo pasirinkimų kryžkelėje nė
nebuvo. „Tada medžiais apaugę Nemuno
šlaitai man, mažam, atrodė milžiniškos
girios, kuriose aš pats sau paskirdavau
svarbų vaidmenį“, – mena jis. Atėjus metui rinktis profesiją, Saulius tiesiu taikymu patraukė į tuometinį Kauno A. Kvedaro miškų technikumą.
„Į Padubysio girininkiją mane atvedė
atsitiktinumas. Laisvalaikiu prie girininkijos sumeistravau lauko baldus, kurie
labai patiko girininkui. Buvo rekreacinių
teritorijų įrenginėjimo bumas. Girininkijai tuo metu reikėjo tokio žmogaus, o aš
darbo neturėjau. Taigi, atsidūriau reikiamu laiku reikiamoje vietoje. Ir taip nuo
2003-ųjų dirbu eiguliu Padubysyje, kuo
labai džiaugiuosi, nes dirbu tai, ką myliu.
Gal net ne dirbu, o tiesiog gyvenu.‘‘ – sako
pašnekovas.
Drožėjas
Dabartinis Padubysio girininkijos girininkas Nerijus Sutkevičius sako, jog jų Saulius
yra tiesiog universalus: kur jį bedėtum, jis
visur tinka. Prie girininkijos sumeistrauti lauko baldai – tik vienas iš gausybės jo
medžio darbų. Net ketvertą sezonų Saulius
su kitais medžio meistrais plušėjo Jūkainių
pažintiniame take, kuris šiandien yra ne
tik Raseinių miškų urėdijos, bet ir visos
Lietuvos pasididžiavimas. Čia jis gavo progą padirbėti su garsiais medžio drožybos
meistrais. O toliau – pagal liaudies patarlę:
toks tokį pažino ir ant alaus pavadino. Saulius dalyvauja pleneruose, randa kitokių
būdų kaip pasikeisti patirtimi.
Nakvynė žiemą miške

Paklaustas, iš kur jame drožėjo gyslelė, sakosi nė nežinąs: ,,Tokių giminėje
lyg ir nebuvę. Tiesiog bandžiau ir išėjo.
Man keistokai atrodo, kai žmogus sako –
aš nesugebu, taip nemoku... Tokio aš visuomet klausiu, ar bent bandei?“ Bet čia
pat jis priduria: „Gal aš kiek į savo senelį
esu atsigimęs? Jis mokėjo viską. Tiksliau,
nieko nemokėjo, bet ką paėmė, tą padarė
nepriekaištingai.“
Girininkas iš stalo stalčiaus ištraukia
Sauliaus drožtą medalį ir pastebi: tokių
jis be skaičiaus įvairiausiems renginiams,
šventėms, komercinėms medžioklėms
yra prigaminęs; jo drožtų prizų įvairovėje
gali pasiklysti.
Medžiotojas
Saulius Jocius, kaip ir dažnas miškininkas,
yra medžiotojas. Tačiau klajonės po Sibirą pakeitė jo požiūrį į medžioklę, į rūpestį
miško žvėrimi: „Ten medžioja maistui.
Nusišovė, suvalgė, vėl medžioja. Taigoje
nėra medžioklės dėl pramogos. Sibiro gyventojai neskaito taisyklių apie medžioklės sezoniškumą, tačiau jie puikiai žino,
kada ir ką galima medžioti, o kada šūvis
yra tabu. Ten jie nebijo aplinkos apsaugos
inspektoriaus, bet jie gerbia Gamtą ir jos
įstatymų nepažeidinėja.“
Sibiro žmonėms net mintis galvon
neateitų miško žvėris maitinti. Taiga, laukinė gamta yra žvėrių namai ir jie patys
privalo tuose namuose išgyventi. Arba
ne. Toks yra vienas Jos Didenybės Gamtos įstatymų – išlieka stipriausieji.
Saulius prisipažįsta – dabar į medžioklę
einąs tik šiaip sau, it pasivaikščioti. Ir juokiasi prisiminęs, kaip jo medžioklėje vos
kiškis nesumynė: atvaro persigandęs tiesiai
į jį, o Sauliaus net šautuvas neužtaisytas.

Žvejas
Gimęs panemunėje negali nemėgti žvejoti. Kaip tikras žvejas jis gali pasigirti – va
tOOOkią žuvį pagavęs... Ne tik pasakyti
gali, bet ir jos nuotraukų parodyti. Tiesa, didieji laimikiai vėlgi buvo Sibire, kur
Obė, Jenisiejus ar kitos upės savo vandenis plukdo. Ten net per 30 kg sveriantį taimenį yra pavykę ant kranto pasiguldyti.
Bet Sauliaus aistra žvejybai yra kiek
kitokia: ištisom dienom jis negalėtų
kiurksoti vienoje vietoje į meškerę įsikibęs. Sužvejojo, suvalgė ir jau bruzda: gal
į kalną užkops, gal dar ką nors nuveiks.
„Aš negaliu sėdėti vienoje vietoje. Dėl tos
priežasties negalėčiau dirbti sėdimo darbo kontoroje. Niekada negalima sakyti
niekada, bet jei taip atsitiktų, būtų tikra
kančia,“ – prisipažįsta eigulys.
Virėjas
Raseinių miškų urėdijos urėdas Antanas
Kilčauskas apie eigulį Saulių Jocių taip
sako: „Logiškai ir greitai mąstantis, racionaliai viską įgyvendinantis, greitai susiorientuojąs, pašnekovą supranta iš pusės
žodžio...“
Urėdas juokauja: ,,Jei kas nors organizuotų laužo kulinarų konkursą, Saulius
veikiausiai taptų nugalėtoju. Jis labai gardžiai moka iškepti bebrą, šerno kumpį.
Nuostabus jo plovas, sriubos ir kiti patiekalai.“
Garsiai pasvarstau, jog kažkiek pavydžiu Sauliaus žmonai Rasai: tokių gebėjimų vyrą turint, jai, tikriausiai, nereikia
virtuvėje suktis. „Tai kad ne, – sako Saulius. – Aš su dujine virykle nekonkuruoju.
Aš tik ant laužo moku gaminti.“
Kokie dar gebėjimai slypi Sauliuje?
„Nežinau. Ką gali pasakyti nepabandęs...“

Žvejas
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Dideliais kiekiais superkame

beržo ir juodalksnio rąstus
nuo 14 cm skersmens

.
LIKMERE

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
el. paštu: info@likmere.lt

Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultete kovo 9 d. 14 val. vyks LMS Miško auginimo specialistų bendrijos
susirinkimas. Jame bus apžvelgta bendrijos praėjusių metų veikla; pristatytos ruošiamos rekomendacijos dėl elninių žvėrių daromo
neigiamo poveikio miško želdiniams ir žėliniams metodikos (pranešėjai – Šiaulių miškų urėdijos urėdo pavaduotojas G. Tamošiūnas ir
LAMMC filialo Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. O. Belova); komentaras apie Jonavos miškų urėdijos Svilonių girininkijos
girininko K. Kakanio „Mūsų giriose“. (2012 m. Nr.1) išsakytus siūlymus dėl norminių teisės aktų tobulinimo miškų atkūrimo klausimais;
prof. A. Kuliešis padarys pranešimą ,,Lietuvoje energetinės medienos ištekliai Europos miškų sektoriaus plėtros iki 2030 m kontekste“;
apie miškų politikos aktualijas informuos LMS Prezidentas doc. E. Bartkevičius.
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Miškų urėdijų sausio mėn.
parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Lt/m³
2012 m. sausio mėn.
vidutinė kaina

Indeksas 2012 m.
sausis=100

Pušies pjautinieji rąstai

189

100

Eglės pjautinieji rąstai

201

100

Ąžuolo pjautinieji rąstai

478

100

Uosio pjautinieji rąstai

235

100

Drebulės pjautinieji rąstai

132

100

Beržo pjautinieji rąstai

215

100

Juodalksnio pjautinieji rąstai

210

100

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai

153

100

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai

122

100

Eglės popiermedžiai

89

100

Pušies popiermedžiai

92

100

Beržo popiermedžiai

113

100

Drebulės popiermedžiai

83

100

Uosio popiermedžiai

144

100

Plokščių mediena (spygliuočių)

77

100

Plokščių mediena (lapuočių)

74

100

Malkinė mediena

85

100

142

100

Sortimentas

UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis
Mob. tel.: +370 656 74 003,
+370 670 64 115
El. p. uabsegris@zebra.lt

Iš viso apvalioji mediena
Kainos be PVM ir transporto išlaidų		

GMU inf.

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

Medžioklė

Medžioklėje

bendrauju su gamta
Vasario vidurys.
Spirgina šią žiemą dar neregėtas
šaltis. Iki skausmo žydrą dangų remia
snieguoti eglių bažnyčių bokštai. Ant
žalių eglių skarų nugulę sniego kristalai blykčiodami į visas puses svaido
saulės spindulius. Ir tyla. Pasaka.
O virš tos pasakos, žydrame dan
guje, šalčio karalystės apsuptyje meilės puota. Du juodi paukščiai skardžiais
balsais plėšo žiemos tylą ir išdarinėja
tooookius viražus...
Krankliai kelia vestuves.
Tas pats vasario vidurys.
Į žydrą dangų kyla pilki daugiabučių bokštai. Jų kiemų šuliniuose
guli batų ir ratų sutryptas sniegas.
Šaltis miestelėnus suginė prie radiatorių. Kieme krykštauja tik būrelis
vaikų, kurie dar neskaito laikraščių,
todėl nežino, kokia baisi nelaimė
mūsų kraštui – žiema.
Bet ne. Krykštauja ne tik vaikai.
Tarp mūrų pasiklydusiame medyje,
gaudydamas dar šaltos vasario saulės spindulius, ant šakos pūpso mažas plunksnuotas stebuklas ir tarsi
krištolinis varpelis tilindžiuoja nesudėtingą giesmelę.
Zylė. Per patį vasario speigą skelbia – pavasaris nebe už kalnų.
Kažin kodėl mūsų senoliai pavasario pranašais paskelbė iš už jūrų
marių parskrendančius sparnuočius
ir nepastebėjo visą žiemą greta mūsų
šalčius kentėjusių jų giminaičių?
Kažin kodėl retas ir šių dienų
kraštietis pastebi šalia esančius gamtos stebuklus?
Šį kartą siūlome pasakojimą apie
žmogų, kuris ne tik pastebi gamtos
grožį, bet ir moka juo džiaugtis bei
naudotis.

Eugenijus Tijušas
34 ■
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Jono Staselio nuotrauka

Žodis skaitytojui

Jonas Varnas su taksiuku Bosu Kurmiu Paežerėliu

Į „Mūsų girių“ klausimus atsako žinomas
Lietuvos dailininkas karikatūristas
ir medžiotojas JONAS VARNAS.
Kad esate garsus šalies karikatūros
meistras, žino daugelis, o kad laisvalaik
praleidžiate medžiodamas – tik nedaug
kas. Gal tai šeimos tradicijos?
Medžioti pamėgau gyvendamas Sibire. Kai
man buvo dvylika metų, 1948-ųjų gegužę
mūsų šeimą ištrėmė į Irkutsko sritį, Zulmajaus gyvenvietę Zimos rajone. Pirmais metais dėl pablogėjusių gyvenimo sąlygų bei
atšiauraus klimato mirė daug tremtinių vaikų ir senyvo amžiaus žmonių. Laimei, mūsų
šeimoje išgyveno visi.
Gyvenvietę supo nepaprasto grožio beveik civilizacijos nepaliesta gamta. Taiga
prasidėdavo tuoj už barakų ir tęsėsi šimtus, tūkstančius kilometrų. Šalia tekėjo upė
Zima, kurios ištakos – Sajanų kalnuose. Vietiniai gyventojai net šulinių nekasė, o naudojo skaidrų ir tyrą upės vandenį.
Gyvenimo Sibire pradžioje maisto neretai trūko. Vėliau suaugusieji užsiaugindavo
daržovių, įsigyjo galvijų ir naminų paukščių. Vaikai ir laisvi nuo darbo suaugę žvejodavome kiršlius, raudes, ešerius, lydekas,

taimenius, vėgėles. Žinoma, norint pasigirti didesniais laimikiais, tekdavo plaukti
į aukštupį, kur žuvų buvo gausiau...
Nors buvome tremtiniai, tačiau gyvenome pusiau apylaisvį gyvenimą. Į mišką
2-3 kilometrų spinduliu mums leido eiti
grybauti ir uogauti. Aš turėjau kompasą,
todėl tekdavo pabūti vedliu. Vietiniai vyrai
eidami į mišką visuomet pasiimdavo šautuvą, kurį, aišku, persimesdavo per petį.
Toks vaizdas mums imponavo. Būdami
paaugliai iš visokių metalinių traktoriaus
variklių vamzdelių sumeistraudavome savadarbius „šaunamuosius ginklus“ ir kaip
tikri vyrai pašaudydavome.
Nors oficialiai buvo draudžiama, tačiau
kartais gaudydavome kiškius kilpomis. Bet
tai darydavome gyvenimo prispausti. Vienaip ar kitaip tikrajai medžioklei jau buvome „prinokę“.
Po Stalino mirties 1953 m. tremtiniams
leista įsigyti medžioklinius šautuvus. Man
jau buvo sukakę septyniolika metų, todėl
tėtis nupirko dovanų seną belgišką medžioklinį šautuvą, labai patogų ir gerą, kuriuo
medžiojau beveik iki pat nepriklausomybės
paskelbimo (M. Gorbačiovo laikais išėjo
įsakymas, kuriuo visi privalėjo priduoti bet

kokio tipo ginklus, todėl savąjį atidaviau
Lietuvos nacionaliniam muziejui).
Tėtis nemedžiojo, todėl medžioklės paslapčių mokiausi savarankiškai bei draugų
padedamas. Pirktinių šratų neturėjome, tik
iš rajono centro parveždavo dūminio parako. Pasigaminome formą šratams išlieti ir,
kai tik gaudavome švino, pasidarydavome
kulkeles. Kartais vietoj šratų naudojome
babito gabalėlius, kuriuos nulupdavome
nuo senų automobilių stabdžių.
Netoli mūsų gyvenvietės veisėsi nemažai įvairių rūšių paukščių: ančių, jerubių,
tetervinų, kuriuos medžiodavome. Norint
pamedžioti kurtinių, tekdavo paėjėti gerokai toliau į taigą. O pavasariop, per patį
poravimąsi, kurtinių tuokviečių taigoje
galima buvo užtikti kas kelis kilometrus.
Sibire galiojo nerašytos taigos taisyklės –
nešaudyti į jaunus paukščius, žvėris su jaunikliais, į nėščias pateles.
Mūsų gamybos šratų pakakdavo nušauti paukščiams, nes juos dažniausiai
ir medžiodavome. Žvėrių prie gyvenvietės būdavo mažiau. Tiesa, retsykiais
užklysdavo viena kita stirnaitė. Į taigą
medžioti eidavau dažniausiai su draugais, rečiau – vienas.
Esu nušovęs keletą stirninų, tačiau
stambesnių reikėjo ieškoti jau taigos gilumoje. Deja, atitolti didesniu atstumu į
miško gilumą mums neleido tremtinio
statusas. Todėl ir meškos nepavyko sumedžioti. (Juokiasi). Stambiais laimikiais galėjo pasigirti nebent vietiniai profesionalūs medžiotojai, kuriems medžioklė buvo
vienintelis pragyvenimo šaltinis.
Pavasarį medžiodavau slankas. Kažkodėl vietiniai gyventojai tų paukščių
nevertindavo. Jų tiek vakarais suskrisdavo ant keliukų miške, kad net gražu.
Prožektorių neturėjome, todėl sutemus
negalėdavome atskirti, kur kupstas, o
kur slanka. Laukdavome, kol pakildavo – tuomet ir šaudydavome. Žinoma,
neretai pro šalį...
Didžioji dauguma nuolatinių gyventojų ir tremtinių vasarą ir žiemą kirsdavo
mišką, o pavasarį, polaidžio metu, plukdydavo rąstus upe. Deja, nuo plukdymo
upė buvo stipriai užteršiama. Ypač, kai
žali rąstai (dažniausiai maumedžiai) nuskęsdavo ir pūdavo upės dugne.
Po septynmetės mokyklos baigimo,
tik aš vienintelis iš mūsų gyvenvietės mokiausi 60 km nuo Zulmajaus nutolusioje
Centrinio Chazano vidurinėje mokykloje. Ją baigęs ketinau mokslus tęsti Kras-

nojarske. Kai susiruošiau keliauti, mane
Zimos traukinių stotyje komendantas
sulaikė ir grąžino atgal.
Paskelbus amnestiją, nieko nelaukdama mūsų šeima 1957 m. vasarą grįžo
į Lietuvą. Tą patį rudenį 3 metams buvau
pašauktas į karinę tarnybą.
Po tarnybos armijoje nesitvėriau savo
kailyje, mat, dar „trūko“ Sibiro. 1960 m.
patraukiau prie Baikalo padirbėti laivų
statykloje. Ši buvo įsikūrusi Listviankos
gyvenvietėje, prie Angaros ištakų. Kadangi į Baikalą suteka per 300 upių ir
upelių vandenys, o išteka viena Angara,
todėl jau ištakoje ši upė didžiulė ir plati.
Aplinkui – begalinė taiga. Kaip gi nepamedžiosi, jei tokie miškai aplinkui? Tėvo
pirktą šautuvą buvau palikęs namuose, todėl Sibire nusipirkau 20 kalibro
IŽ medžioklinį šautuvą. Paprastai medžiodavau Listviankos apylinkėse. Kaip
ir anksčiau, labiausiai mėgau medžioti
paukščius. Tūkstančiai ančių suskrenda
žiemą ir sutupia Angaroje, kiek tolėliau
nuo kranto, kad šūvis nepasiektų. Skrisdavo irgi atsargiai – labai aukštai. Antis
geriau sekėsi medžioti pūgos metu, kai
vėjo spaudžiamos jos skrisdavo žemiau.
Miške taip pat dažniausiai medžiodavau
paukščius, retsykiais pavykdavo nušauti
stirniną, kabargą.
Laisvalaikiu nemažai žvejodavau iš
laivelio Angaroje ar Baikale.
Po gero pusmečio, grįžęs į Lietuvą,
iškart įstojau į Dailės institutą, grafikos
specialybę. Medžioti nenustojau. Tas „užkratas“ manyje liko visam gyvenimui.
Tad kas Jums, meno žmogui,
yra medžioklė?
Manau, kad mane paveikė sunkiai nusakoma sibirietiška aplinka. Išeini laukan, o aplinkui vien tik medžiai, kalnai,
kalneliai, priekalnės ir taiga, taiga, taiga.
Šis potraukis nepraeina, tik su laiku kiek
nuslopsta.
Sibire, būdavo, užmeti šautuvą ant
peties ir eini į mišką. Galėtum gi be
šautuvo eiti, krepšelį pasiėmęs. Matyt,
ginklas ant peties suteikdavo ir didesnį saugumo jausmą. Be to, jaunystėje
pasipuikuoti norėjosi. Nesvarbu, jei
nieko nenušauni ar išvis nešauni, bet
jautiesi šaunesnis. Juk ginkluotas vyras
kažkaip kitaip atrodo.
Apie medžioklės naudą niekada negalvojau. Mano nuomone, medžioklė –
tai savotiškas poilsis po kasdieninių dar-

Jonas Varnas dalyvavo apie 350 karikatūrų,
plakatų, firmos ženklų parodų Lietuvoje ir
užsienyje. Kasmet surengia apie 5 autorines
parodas. Jis – daugelio respublikinių ir tarptautinių apdovanojimų, premijų bei diplomų
laureatas. Darbus spausdino įvairiuose šalies
laikraščiuose ir žurnaluose, dabar dirba dienraštyje „Lietuvos rytas“. Nuo 1971 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 40metų vadovavo Lietuvos karikatūristams. Nuo 2009 m. –
Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor
Sapiens“ narys.
Jonui Varnui 1987 m. suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo vardas, 2003 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Sausio 13-osios
atminimo medaliu, 2007 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
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Medžioklė

bų, betarpiškas bendravimas su gamta. Metams bėgant vis rečiau
nuspaudžiu gaiduką, todėl man dabar svarbiau pabūti miške, pabendrauti su medžiotojų klubo nariais, bendraminčiais, pasėdėti
prie laužo, pasigrožėti saulėlydžiu ar saulėtekiu, stebėti žvėris ir
paukščius.
Jau kelis dešimtmečius priklausau tam pačiam klubui „Liudgardas“ ir medžioju beveik tuose pačiuose plotuose – Dubingių
girininkijos miškuose netoli Asvejos ežero.
Kiekvienos medžioklės metu stengiamės laikytis nuo seno
nusistovėjusių tradicijų. Tai mano pareiga, nes beveik nuo pat
narystės šiame klube pradžios buvau viceprezidentas, atsakingas
už saugią medžioklę. Visada organizuojame medžioklės sezono
atidarymus ir uždarymus, minime šv. Huberto dieną, švenčiame klubo narių gimtadienius ir jubiliejus. Tokioms progoms
paprastai užsišaldom stirniną, kurį vėliau išsikepame ant laužo.
Sezonų uždarymams aš padarau įdomių diplomų, keistų atminimo dovanų.
Mūsų klubo medžiotojai – ne „mėsininkai“, todėl niekada nesidraskome dėl to, kas nušovė žvėrį ir kam jis priklauso.
Klubo medžiotojai nemedžioja žvėrių miške prie stambių šėryklų, to net medžiokle nepavadintume. Tai daugiau pašaudymas
į taikinį. Juk tokiu būdu prijaukinus žvėrį, jis ateina į tą vietą nieko
nenujausdamas, nors prie bokštelių žvėrys kol kas pajaukinami.
Keletą kartų pabarstyti gal ir nieko, tačiau jei nuolat – negerai.
O juk pasitaiko šeria žiemą – vasarą, kad tik žvėrys kitur neišeitų.
Su pašaru dažnai gyvūnai gauna žmonėms skirtų maisto priedų.
Neseniai teko skaityti, jog nuo tokio maisto šernės pradeda anksčiau rujoti, pirma laiko atsiveda silpnus šerniukus. Natūralioji atranka įgauna iškrypimo požymių.
Man ypač apmaudu, kad kai kur medžioklė krypsta į negražiąją pusę – prasideda naudos siekimas, o tai medžioklėje nepriimtina. Blogai, kai medžiotojai pasidaro „mėsininkais“. Tenka girdėti,
kad kartais medžioklės vyksta be jokių tradicijų – pašaudoma,
mėsa padalinama ir greitai išsiskirstoma. Gal reikėtų medžioklės
taisykles keisti dėl to šėrimo, kad daugiau medžioklių vyktų varymuose. Juk varymo medžioklės kaip sportas – reikia nemažai
nueiti, nubėgti, panešti, patempti.
Prisimenu, prieš kelis dešimtmečius teko medžioti miškuose
prie Joniškėlio Pasvalio rajone. Būrelio pirmininkas daktaras Valunta ne tik prie šėryklų neleisdavo medžioti, bet ir kvartaluose
aplink griežtai drausdavo.
Nors ir yra minėtų blogybių, medžiotojų kultūra kasmet gerėja. Tai labai priklauso nuo būrelio, klubo pirmininko ar prezidento nuostatos, medžiotojų kolektyvo požiūrio, susiklausymo.
Ar dažnai Jus lydi sėkmė? Ar daug turite medžioklės trofėjų?
Garsėjate ypatingais, savo rankų darbo medžiokliniais
aksesuarais... Papasakokite apie tai.
Medžioju ne dėl trofėjų. Jei pavyksta nušauti stambesnį žvėrį,
ragus, iltis dažniausiai atiduodu klubo nariams, draugams ar pažįstamiems. Tad ir sumedžiotų žvėrių trofėjų kolekcijos neturiu.
Vieninteliai ragai – tai svetainėje ant antikvarinio medžiokline
tema drožyba papuošto bufeto mano sumedžioto stirnino ragai,
kurie pritvirtinti vietoj kažkada buvusių aplūžusių medinių. Medžioklės trofėjų kabinimas ant sienos svetimas mano medžioklės
filosofijai.
Nepriimtinas man ir atviras sumedžiotų žvėrių demonstravimas, ypač per televiziją. Kartais matome, kaip medžiotojai, daž36 ■
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niausiai Afrikoje, didžiuojasi nušautais laimikiais. Tokie vaizdai
atrodo neetiškai ir neestetiškai. Reikėtų subtiliau žiūrėti į medžioklę, kruvinosios pusės nerodyti.
Sumedžiotų žvėrių kailių taip pat nekaupiu, o stengiuosi pats
ar siuvėjo prašau kokį nors apdarą, kepurę, krepšius ar dėklus
pasiūti. Savo pasiūtus krepšius kartais padabinu šerno iltimis.
Vienu metu per medžioklę vilkėdavau juodas odines kelnes,
juodą striukę, net šautuvo buožę aptraukiau juoda oda. Daug
įvairių aprangos komplektų turėjau. Vieną tokią su kutais – imituojančią indėnų apdarą. Žmonai Vitalijai esu padovanojęs kokių aštuonių lapių kailių šalį.
Medžioklėje Jums talkindavo keturkojai pagalbininkai
taksai – nuolatiniai parodų dalyviai.
Iš tiesų esu „taksistas“. Iki šiol turėjau tris taksiukus: dvi kalytes ir vieną patinėlį. Visi skirtingų kartų. Šunis į medžioklę
pasiimdavau dažniausiai tada, kai su savo kolega Vytautu Simonavičiumi (jis pasiimdavo jagterjerų) vykdavome prie urvų
lapių ar mangutų medžioti. Paskutinysis nykštukinis taksiukas
buvo labai kilmingas, vardu Bosas Kurmis Paežerėlis. Visada
pabrėždavau, kad mūsų namuose jis buvo pats kilmingiausias.
Dalyvaudavo šunų parodose ir ne kartą tapo nugalėtoju, net
Lietuvos čempionu. Pelnė daug įvairių medalių ir apdovanojimų. Vieną sykį fotografavau savo taksiuką, sukabinęs ant kaklo
visus jo laimėtus apdovanojimus – tai net šuns nesimatė. Kilmingasis mūsų taksas paliko Lietuvoje per 200 palikuonių. Šiuo
metu šuns neturiu, tačiau žadu įsigyti. Ieškome ne vietinio, kad
giminių aplinkui neturėtų.
Ar medžioklės tematika atsispindi Jūsų kūryboje?
Labai retai. Prieš kelis dešimtmečius teko piešti iliustracijas
žurnalui apie medžioklę. Dabar kartais nupiešiu lengvo turinio
karikatūras gamtos, miško, medžioklės tema dienraščiui „Lietuvos rytas“.
Kalbėjosi Rimondas Vasiliauskas

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

Medkirtės su „žaliu“
varikliu

UAB „Liforë technika“ • S. Dariaus ir S. Girëno g. 99 • Vilnius
Mob.: +370 687 70 989 • Tel.: 85 260 20 59 • Faks.: 85 260 20 62
El. paðtas.: info@lifore.lt • www.liforetechnika.lt

Miškas ir visuomenė

Tarptautinė pelkinių vietovių diena Adutiškio miškuose

Š

venčionėlių miškų urėdija kartu su Sirvėtos regioninio parko direkcija vasario 9
d. Švenčionių rajono Adutiškio vidurinėje
mokykloje paminėjo tarptautinę pelkių dieną.
Šventėje dalyvavo ir du JMB būreliai – „Girinukai“ iš Adutiškio vidurinės ir į svečius atvykę
„Giliukai“ iš Svirkų pagrindinės mokyklos. Šiam
neseniai susibūrusiam būreliui vadovauja geografijos mokytoja Virginija Maminskienė.
Adutiškio vidurinės mokyklos direktorė Milda
Stūglienė linkėjo jauniesiems miško bičiuliams
pasisemti kuo daugiau žinių, pabendrauti tarpusavyje. Sirvėtos regioninio parko vyr. ekologė Irina Jusienė supažindino su pelkių tipais, jų
susidarymu, augmenija, pristatė miškų urėdijos
teritorijoje esančius Saločio, Perūno bei Adutiškio telmologinius draustinius, juose gyvenančius
gyvūnus ir randamus augalus.

Surengta viktorina „Ką žinai apie pelkes?“,
kuriose spręsti užduotis geriau sekėsi Adutiškio
vidurinės mokyklos „Girinukams“. Gausiai salėje
susirinkę žiūrovai irgi nenuobodžiavo – sprendė
kryžiažodžius apie pelkes. Viktorinos dalyviai
ir aktyviausi kryžiažodžio sprendėjai paskatinti
Švenčionėlių miškų urėdijos ir Sirvėtos regioninio parko prizais.
Po paskaitos ir viktorinos surengta išvyka į
Adutiškio miško biosferos poligoną, kur Barsukynės atokvėpio aikštelėje mūsų laukė Adutiškio
girininkijos girininkas Eimutis Valiukas ir eigulys
Povilas Steponėnas. Girininkas papasakojo apie
šiame miško biosferos poligone gyvenančias uralines pelėdas, pademonstravo, kokie reikalingi inkilai joms apsigyventi. Viduržiemyje pelėdos ruošiasi
tuoktuvėms, naktį galima išgirsti jų balsus miške.
Girininkas E. Valiukas parodė vaikams ir šviežius

Į viktorinos klausimus atsakinėja Adutiškio
vidurinės mokyklos „Girinukai“

Moksleiviai klausosi paskaitos apie pelkes

6 vilkų pėdsakus, kurie naktį čia lankėsi. Žiemą jie
taip pat kelia tuoktuves. Moksleiviai susidomėję
nagrinėjo vilkų pėdsakus, stebėjosi jų dydžiu.
JMB būrelių nariai į mišką atvyko su lauktuvėmis gyvūnams: kas maišelį bulvių ar morkų pasiėmė, kas specialiai paukštelių lesinimui
skirtų saulėgrąžų, o vienas berniukas iš Svirkų
net pusmaišį grūdų.
O kiek sužvarbus nuo šaltuko, užkūrėme
laužą, kuriame kiekvienas galėjo išsikepti dešrelių, pasivaišinti girininko išvirta arbata iš juodojo
beržo grybo „čagos“ su liepžiedžiais ir saldainiais.
Nepastebimai prabėgo pora valandų miške.
Jaunieji miško bičiuliai išskubėjo į namus
pilni įspūdžių ir tikiuosi sužinoję kai ką naujo
apie pelkes bei miško gyventojus ir jų globą.

OnA Gylienė

Švenčionėlių miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistė
Miškininkų vaišės

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:

Giedrius Grincevičius, dirbęs Miško resursų ir prekybos mediena skyriuje vyriausiuoju specialistu, paties prašymu 2012 m. sausio
27 d. atleistas iš šių pareigų. 2012 m. vasario
1 d. jis paskirtas Nemenčinės miškų urėdijos
Pabradės girininkijos girininku.
Biržų miškų urėdijoje:

Raimonda Ajutienė, dirbusi urėdijoje vyriausiąja buhaltere, šalių susitarimu 2011 m.
gruodžio 23 d. atleista iš šių pareigų.
Egidijus Skuolis, g. 1974 m., baigęs
1997 m. LŽŪU miškotyros studijas, dirbęs
miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriumi, perkeltas 2012 m. vasario 9 d. į Būginių
girininkiją girininko pavaduotoju.
Andrius Samulionis, g. 1979 m., baigęs
2004 m. LŽŪU miškininkystės bakalauro studi-
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jas, 2012 m. vasario 9 d. paskirtas miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo Būginių girininkijoje girininko pavaduotoju.

sio 2 d. paskirtas Rūdninkų girininkijos girininku.
Prieš tai dirbo šioje girininkijoje girininko pavaduotoju.

Šalčininkų miškų urėdijoje:

Nemenčinės miškų urėdijoje:

Elvyra Parvickienė, g. 1980 m., nuo
2011 m. spalio 3 d. paskirta urėdijos administratore. Prieš tai dirbo VSAT Vilniaus rinktinės
Gintaro Žagunio užkardoje raštvede;
Bronislovas Aleknavičius, g. 1985 m.,
baigęs 2011 m. LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultete magistrantūros studijas, 2011 m. spalio 25 d.
paskirtas medienos ruošos inžinieriumi. Prieš tai
dirbo aplinkos apsaugos agentūroje specialistu;
Petras Venckus, g. 1948 m., dirbęs Rūdninkų girininkijos girininku, šalių susitarimu
2011 m. gruodžio 30 d. atleistas iš šių pareigų;
Robertas Bojarinas, g. 1970 m., baigęs
1999 m. LŽŪU Miškų fakultetą, 2012 m. sau-

Darius NAVALINSKAS, dirbęs Pabradės girininkijos girininku, 2011 m. gruodžio 30 d. atleistas iš šių pareigų.
Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcijoje:
Jurgita Mikšytė, g. 1980 m., baigusi 2004 m.
LŽŪU MEF miško ekologijos specialybės magistro studijas, nuo 2008 m. dirbusi Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcijos Miškininkystės skyriaus vyriausiąją specialiste, laimėjusi konkursą
į valstybės tarnautojo pareigas, nuo 2012 m.
vasario 1 d. paskirta šio nacionalinio parko direkcijos Miškininkystės skyriaus vedėja.

Po pelkes ir pievas pasidairius...
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Vertikaliai:
1. Liaudiškas kazlėko vardas. 2. Tarybinių laikų fotoaparatas,
kuriuo galėjome fotografuoti gamtos vaizdus. 3. Didžiausias mūsų
miškų plėšrūnas, kurio apskaitas kasmet žiemą vykdo miškų urėdijos. 4. Vienas augalų, augančių ne pelkėse, o kalnuose, žydi dažniausiai geltonais žiedais anksti pavasarį. 5. Nederlinguose pušynuose paplitęs spygliuotis medis. 6. Šlapiose vietose augantis augalas, kartais vadinamas miško kalija. 10. Raudokinių šeimos dumble augantis nedidelis, retas augalas. 13. Skėtinių šeimos pelkėtų
vietų augalas, iš kurio pavadinimo galima nuspėti, kad jis auga drėgnoje dirvoje. 14. Miškuose auganti lapuotoji samana (Dicranum).
16. Žiemos mėnuo, kurio 2 dieną minima Tarptautinė pelkių diena.
17. Žiemą ir vasarą žaliuojantis miškų krūmas. 22. Plėšrus raibas
paukštis, mėgstantis lizdus krauti pelkynose. 23. Stambus vištinis paukštis, kurio tuoktuvės dažniausiai vyksta apypelkėse. 25.
Gvazdikinių šeimos daugiastiebė sausų vietų piktžolė. 28. Dvokus
pelkių augalas. 29. Startinių šeimos gelsvas paukštis. 30. Mažas
paukštelis, pavasarį išspardantis ledus. 32. Peles ir kitus graužikus
gaudantis plėšrus paukštis, pas mus gyvena trys porūšiai.
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Horizontaliai:
7. Daugiametis astrinių šeimos augalas, dar vadinamas kačpėdėliu.
8. Augalas, kurio vaisius panašus į gervės snapą. 9. Akies obuolio dangalas, apsaugantis ir sutvirtinantis akies obuolį. 11. „Visgantis“ varpinių
šeimos vertingas pašarinis augalas. 12. Viksvuolinių šeimos užaugančių
ežerų pakraščių, pelkių aukštas laibas augalas. 15. „Bajoriškas“ pievų augalas. 18. Viksvuolinių šeimos pelkių augalas pūkuotais vaisiais. 19. Pelkėse gyvena juodasis ... 20. Baltijos jūros pakraščiuose, ant smėlėto arba
dumblino dugno augantis retas augalas. 21. Salierinių šeimos žolinis
augalas, augantis Rytų Europoje. 24. Čiurlinių šeimos paukštis, panašus
į kregždę, jo kojų visi 4 pirštai nukreipti į priekį. 26. Vėdryninių šeimos
vandens augalas, kurio lapai plūduriuoja vandenyje. 27. Augalas, augantis pajūrio smėlyje. 31. Samana auganti šaltiniuotose vietose. 33. Pupinių
šeimos augalas laipiojančiu stiebu. 34. Puošnus, aromatingas visžalis augalas, augantis mažojoje Azijoje. 35. Daugiametis augalas, turintis belapius žiedynkočius, o lapai susitelkę į skrotelę. 36. Vėdryninių šeimos augalas, augantis javuose, dirvonuose, mėgsta vandens užliejamas vietas ir
sunkesnius priesmėlio ar molio dirvožemius.

Sunkesni žodiai: šindra, anksta, dvyndantė, klėstenė, ratainytė, maludė, andra,
strugenas .				
Atsakymai kitame numeryje

Kryžiažodžio ,,Miškų takais“ atsakymai (2012 m., Nr.1)
Vertikaliai: 1. Paberžis. 2. Šarka. 3. Kaimas. 4. Vilkas. 5. Biržė. 6. Kadagynė. 10. Avėdra. 13. Kvartalas. 14. Kalviukas. 16. Sultenė. 17. Skardis.
22. Ašutas. 23. Pratakas. 25. Žvirblis. 28. Bebras. 29. Agaras. 30. Karna. 32. Giria.
Horizontaliai: 7. Pataisas. 8. Tilvikas. 9. Pelkė. 11. Ežiai. 12. Baravykas. 15. Eiguva. 18. Samana. 19. Rubrika. 20. Starta. 21. Erelis. 24. Ankštis.
26. Urėdas. 27. Laksva. 31. Meškauogė. 33. Badas. 34. Virbė. 35. Varnėnas. 36. Šaltinis.				

Sudarė Ona Gylienė
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Su 30-uoju gimtadieniu
Kovo 4 d. šią sukaktį pažymintį Šakių miškų
urėdijos medienos ruošos ir darbų saugos inži
nierių Simoną Šilingą, 6 d. – Šakių miškų urė
dijos personalo inspektorę Vilmą KUBILIŪTĘ,
10 d. – Marijampolės miškų urėdijos prekybos
vadybininką Darių Ambrazevičių, 15 d. – Vil
niaus miškų urėdijos Parudaminos girininkijos
miško rekreacijos darbininką Dainių mačioką,
22 d. – Kuršėnų miškų urėdijos Tryškių girininki
jos valytoją Vitaliją Sdobnikovą.
Su 40-uoju gimtadieniu
Kovo 4 d. šią sukaktį pažymintį Švenčionėlių miškų
urėdijos Gelednės girininkijos girininko pavaduo
toją Artūrą Martinkėną, 15 d. – Aleksandro
Stulginskio universiteto MEF Ekologijos katedros
lektorių Žydrūną Preikšą, 20 d. – Trakų miškų
urėdijos medienos ruošos ir darbų saugos inži
nierių Edvardą Siaurusevičių, 24 d. – Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Bagotosios
girininkijos girininką Giedrių Česnavičių.
Su 50-uoju gimtadieniu
Kovo 4 d. šią sukaktį pažymintį Valstybinio
miškotvarkos instituto vyresnįjį taksatorių RIMĄ
ZBARAUSKĄ, 5 d. – Valkininkų miškų urėdijos
vyriausiąjį buhalterį RAMUTĮ ŽUNDĄ, 6 d. – Šiau
lių miškų urėdijos medkirtės operatorių Algį
Valantiną, Prienų miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio šaltkal
vį-suvirintoją Kęstutį Miklitoną, 11 d. – Telšių
miškų urėdijos traktorininką Vaclovą MIKUTĄ,
13 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos
ekonomistę Astą ČEPIENĘ, Šakių miškų urėdijos
Kidulių girininkijos miško darbininką Rimantą
Jakaitį, 14 d. – Panevėžio miškų urėdijos
Karsakiškio girininkijos girininką Aloyzą Balčį,
Švenčionėlių miškų urėdijos Prūdiškės girininki

kovą

jos eigulį Antaną POLITO, 15 d. – Pakruojo miškų
urėdijos vyriausiąją buhalterę Aydą Čėsnienę,
16 d. – Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio
girininkijos eigulį Kęstutį Juozulyną,
19 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto 2-os
eilės inžinierių Arūną LAPĖNĄ, Ignalinos miš
kų urėdijos Tverečiaus girininkijos miško pjovėją
Antaną Telyčėną, 21 d. – Kauno miškų urė
dijos Raudondvario medelyno sargę Laimutę
Skamarakienę, 25 d. – Pakruojo miškų urėdijos
buhalterę Birutę Meliauskienę.
Su 60-uoju gimtadieniu
Kovo 2 d. šią sukaktį pažymintį Trakų miškų urė
dijos Ropėjų girininkijos eigulį Ivaną Sinkevič,
3 d. – Alytaus miškų urėdijos ekonomistąbuhalterį Joną Arbačiauską, 16 d. – Nemen
činės miškų urėdijos Žeimenos girininkijos eigulį
JUOZĄ KAUŠINĮ, 17 d. – Alytaus miškų urėdijos
Dzirmiškių girininkijos girininko pavaduotoją
Arūną Juozą Paršeliūną, 18 d. – Rokiškio
miškų urėdijos prekybos vadybininkę Gertrūdą
Stukienę, 24 d. – Trakų miškų urėdijos rekreacijos
meistrą-stalių Marjan Misevič, 25 d. – Rokiškio
miškų urėdijos eigulį Juvencijų Gailiūną,
29 d. – Šiaulių miškų urėdijos miško želdinimo ir
apsaugos inžinierių Juozą Daunį.
Su 70-uoju gimtadieniu
Kovo 9 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį
Valkininkų miškų urėdijos Šalčios girininkijos
eigulį Michailą GAVRILOVĄ, 12 d. – buvusią ilga
metę Radviliškio miškų urėdijos darbuotoją Rožę
Dambrauskienę, 21 d. – Girininkų veteranų

klubo pirmininką, buvusį ilgametį Anykščių
miškų urėdijos Troškūnų girininkijos girininką
Algimantą Meškauską, 26 d. – buvusį ilgametį
Generalinės miškų urėdijos darbuotoją Rimantą
Petrą PRAKAPAVIČIŲ.
Kovo 5 d. sukanka 75-eri buvusiai ilgametei
Marijampolės miškų urėdijos Paežerių girinin
kijos eigulei Celestinai Kavaliauskienei,
7 d. – buvusiam Rietavo miškų urėdijos urėdui
Povilui STONKUI, 8 d. – buvusiam ilgamečiam
Utenos miškų urėdijos medienos perdirbimo
cecho gaterininkui VidminUI JonUI MitalUI,
10 d. – buvusiam Aplinkos ministerijos
darbuotojui, miškininkui dr. ZENONUI VENCKUI.
Su 80-uoju gimtadieniu
Kovo 7 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią ilga
metę Varėnos miškų urėdijos buhalterę marytę
Tamulionienę, 10 d. – buvusį ilgametį Rokiškio
miškų urėdijos urėdo pavaduotoją miškininkystei,
nusipelniusį šalies miškininką Stanislovą
Šakūną, 18 d. – buvusį ilgametį Šakių miškų
urėdijos vyriausiąjį inžinierių Dionyzą Juozapą
Ruočkų, buvusį ilgametį Anykščių miškų urė
dijos traktorininką Povilą Vingrį bei buvusį
ilgametį Dubravos EMM urėdijos medelyno
traktorininką Bronių Frišmantą, 27 d. – bu
vusią ilgametę Biržų miškų urėdijos inžinierę
Leokadiją Cemnolonskienę.
Kovo 20 d. sukanka 85-eri buvusiai ilgametei
Valkininkų miškų urėdijos inžinierei Juzefai
Mataraitei, 21 d. – buvusiam ilgamečiam Šakių
miško pramonės ūkio direktoriui, nusipelniu
siam šalies miškininkui Stepui Jakubauskui,
28 d. – buvusiam ilgamečiam Kazlų Rūdos
mokomosios miškų urėdijos girininkui Gediminui
Bieliauskui.

Druidų horoskopas
Tai gyvybingi, galingi ir gražūs, neturintys jokio trapumo žmonės. Jų judesiai didingi ir orūs, solidžia
išvaizda kelia žmonių pagarbą. Stiprios sveikatos.
Gimusiųjų šiame ženkle bruožai: ryžtingumas,
tikslūs poelgiai, praktiškas mąstymas, realizmas,
pastabumas, organizaciniai sugebėjimai. Valingi,
visada pasiekia užsibrėžtus tikslus. Nenuolaidūs,
nelankstūs – tai kartais kenkia jiems patiems. Nepakenčia apribojimų, dažnai balansuoja ant savivalės ribos. Tačiau jie gerbia kitų nuomonę, malonūs, svetingi, ištikimi draugystėje ir santuokoje.
Mąsto aiškiai ir dalykiškai, yra veiklos žmonės, bet
neturi intuicijos. Nesiekia permainų ir jomis nepasitiki. Kitų žmonių gyvenimas jų nedomina. Jie iš tų,
kurie visada pasilieka prie savo interesų.
Po šiuo ženklu gimė: J.S.Bachas, M. Musorgskis,
A. Vertinskis, L. Utiosovas, T. Daltonas.

40 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 02

Ąžuolas
Kovo 21
(pavasario lygiadienis)

Galingom šakom tarsi milžino rankom
Tau visą pasaulį iškėlęs laikau.
Vienoj pusėj – saulė, kitoj pusėj – tamsos.
Kurią Žemės pusę atsukti man tau?
Pabudo glėby miško aistros besotės –
Saulėtekio saulę lig dugno geriu.
Mintis, kaip plaštakė į stiklą, –į žodį,
Nors tau gal atrodo, kad medis esu...

Sakai, mano eilės netobulos, kvailos,
Ir tu tų eilių nebenori skaityt...
Giliai drevėje aš – pavasario vaikas,
Nors tau gal atrodo – supuvus šerdis...

••••
Mane prisiminsi, kai šalnos rugsėjo
Nuo medžių draskys ir lapus, ir jausmus...
Mane prisiminsi! – tave užkerėsiu,
Nužengęs į girios belangius namus.
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