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K r o n i k a

Vasario 28 d. Valstybinis žemės fondas 
organizavo pirmuosius valstybinės miškų 
ūkio paskirties žemės, esančios Radviliškio 
ir Šiaulių rajonuose, pardavimo aukcionus, 
kuriuose Nacionalinės žemės tarnybos užsa-
kymu suformuoti 5 miškų sklypai (13,81 ha) 
parduoti už 75 900 Lt (pradinė pardavimo 
kaina – 45 340 Lt). Aukcionuose dalyvavo 17 
dalyvių. Valstybinės miškų paskirties žemės 
sklypų pardavimo aukcionai kovo pabaigoje 
organizuoti Mažeikių, Telšių rajonuose bei 
Kalvarijos savivaldybėje. 

Kovo 2 d. Nuolatinio komiteto ,,Žemės ūkio, 
sodininkystės, daržininkystės ir miškinin-
kystės sėklos bei dauginamoji medžiaga“ 
(SCS) posėdyje Briuselyje pirmą kartą daly-
vavo ES generalinio direktorato (E2 DG SAN-
CO Health and Consumer) direktorius E. Pou-
delet. Beveik visos šalys narės pasisakė prieš 
ketinimą sujungti modernią, gerai veikiančią 
miško sėklų ir sodmenų prekybą reguliuo-
jančią direktyvą su gyvulininkystės, augalų 
apsaugos, vynmedžių, sodininkystę ir darži-
ninkystę reglamentuojančiomis senstelėju-
siomis direktyvomis. Miškų sektoriaus atstovai 
išreiškė susirūpinimą dėl sąvokų nesutapimo, 
privalomojo laboratorijų akreditavimo, sąsajų 
praradimo su egzistuojančia OECD schema ir 
prekyba su trečiojo pasaulio šalimis. Akcen-
tuota, kad gali kilti teisės aktų ir nacionalinių 
taisyklių keitimo, administravimo keblumų; tai 
gali tapti nepatogumais miško medelynams ir 
galutiniams vartotojams. Iki rugsėjo bus pa-
ruoštas naujas reglamento projektas, šalys na-
rės vėl aptars iškilusias prob lemas.  Posėdyje iš 
Lietuvos dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus ve-
dėjas K. Česnavičius.

Kovo 5-6 d. Kauno miškų ir aplinkos inžine-
rijos kolegijoje dėstytojai iš užsienio skaitė 
viešas paskaitas: doc. dr. A. S. Sanches iš Ex-
tremaduros universiteto (Ispanija) ir doc. dr. 
O. Oguz iš Anadolu universiteto (Turkija). 

Kovo 5-6 d. LAMMC Miškų instituto direkto-
riaus pavaduotojas dr. M. Aleinikovas su ko-
legomis iš Žemdirbystės bei Sodininkystės 
ir daržininkystės institutų lankėsi Čekijos 
Sodininkystės mokslinio tyrimo ir selek-
cijos institute Holovousy bei Masaryk 
universiteto Mokslo fakulteto Mokslinių 
tyrimų centro aplinkosaugos chemijos bei 
ekotoksikologijos institute, susipažino su 
jo veikla, aplankė selekcinius daigynus šiltna-
miuose, selekcinius sodus. Seminare mūsų 
mokslininkai pristatė LAMMC vykdomus 
mokslinius tyrimus. 

Kovo 5-9 d. Vokietijos Federacinė gamtos 
apsaugos agentūra Vilmo saloje organizavo 
Europos šalių ekspertų susitikimą. Jame 

dalyvavo ir LR Aplinkos ministerijos Saugo-
mų teritorijų ir kraštovaizdžio departamen-
to Saugomų teritorijų strategijos skyriaus 
vedėjas A. Klimavičius bei Gamtos apsaugos 
departamento Biologinės įvairovės skyriaus 
vedėja L. Čap likaitė. 

Kovo  8 d. Aleksandro Stulginskio universite-
te vyko išplėstinis universiteto Tarybos ir 
Senato posėdis, kuriame pristatyta 2011 m. 
veiklos ataskaita.

Kovo 9 d. Aleksandro Stulginskio universite-
te surengtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos minėjimas. Tą pačią dieną 
vykusiame LMS Miško auginimo specialis-
tų bendrijos narių posėdyje, dalyvaujant 
Aplinkos ministerijos Miškų departamento, 
Generalinės miškų urėdijos specialistams, 
Girininkų bendrijos tarybos nariams, LMS 
vadovybei, miškų mokslininkams, aptartos 
miškų atkūrimo ir apsaugos teisės aktų to-
bulinimo bei miškų politikos aktualijos. Vals-
tybinės miškų tarnybos vyr. specialistas prof. 
A. Kuliešis posėdžio dalyvius supažindino su 
energetinės medienos ištekliais Lietuvoje ir 
Europos miškų sektoriaus plėtra iki 2030 m. 

Kovo 9 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje į tarptautinį seminarą  „Želdynų 
aktualijos – 2012“ susirinko per 80 dalyvių: 
kraštovaizdžio architektų, dendrologų, savi-
valdybių specialistų, dėstytojų, kitų želdynų 
naujienomis besidominčių žmonių. Semina-
rą organizavo KMAIK ir Lietuvos dendrologų 
draugija. Pranešimus skaitė po du lektorius iš 
Lietuvos ir Lenkijos bei vienas – iš Pietų Afri-
kos Respublikos.

Kovo 13 d. LR Seime įregistruotas LR miškų 
įstatymo 2 ir 9 str. pakeitimo įstatymo pro-
jektas XIP-4185, kuriuo siekiama nustatyti 
nepriklausomų medienos matuotojų atesta-
vimo ir jų veiklos priežiūros tvarką bei api-
brėžti nepriklausomo medienos matuotojo 
sąvoką. Įstatymo projektą parengė AM Miš-
kų departamentas, įregistravo Seimo narys 
J. Urbanavičius.

Kovo 15 d. Nenukirsto valstybinio miško 
pardavimo nekilnojamojo kultūros paveldo 
mediniams architektūros objektams, nuken-
tėjusiems nuo stichinių nelaimių, atstatyti ir 
remontuoti komisija nusprendė pagal VšĮ ,,Ty-
tuvėnų piligrimų centras“ pateiktą prašymą 
skirti iš Tytuvėnų miškų urėdijos nenukirs-
tu mišku 300 m3 medienos sudegusio Tytu-
vėnų Bernardinų vienuolyno stogui atsta-
tyti, mažinant nenukirsto miško įsigijimo 
kainą 50 proc. Parengus techninį projektą, 
bus svarstoma galimybė tokiu pat būdu skirti 
medienos ir gaisro nuniokotam Tytuvėnų Švč. 
Mergelės Marijos bažnyčios stogui atstatyti.     

Kovo 19 d. Pasaulinės Žemės dienos išva-
karėse, Rašytojų klube (Vilniuje) surengtas 
poezijos ir publicistikos vakaras „Mes, 
motinos Žemės vaikai...“, pašvęstas šv. a. 
miškininkui Z. Truskauskui atminti. Renginį 
vedė miškininkė L. Sindaraitė ir rašytojas 
R. Sadauskas. Prie Rašytojų namų pasodin-
tas ąžuoliukas šiam garbingam žmogui at-
minti (plačiau – 38 p.).

Kovo 20 d. Pasaulinę Žemės dieną, kaip ir 
kiekvienais metais, Nepriklausomybės aikš-
tėje prie LR Seimo suplevėsavo Žemės vėlia-
va. Sveikinimo žodį tarė Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas J. Šimėnas, koncertavo 
P. Mašioto pradinės mokyklos mokinių fol-
kloro ansamblis. Europos informacijos biure 
vyko susitikimas su P. Abukevičiaus premijos 
laureatu M. Jancevičiumi, jo filmo „Gandrai 
visada grįžta namo“ peržiūra, neįgaliųjų ug-
dymo centro „Viltis“ eko-parodos „Myliu savo 
namus“ atidarymas. 
„Girstučio“ kultūros ir sporto centre (Kaune) 
vyko jaunųjų miško bičiulių sambūrio da-
lyvių bei globėjų ir vaikų klubo „Lutučiukai“ 
suvažiavimas. Į renginį atvyko per 600 jaunų-
jų gamtos mylėtojų. Apdovanoti aktyviausi 
jaunieji gamtininkai. Veikliausi pedagogai 
pagerbti Seimo pirmininkės I. Degutienės 
Padėkomis. 

Kovo 21 d. LRS Aplinkos apsaugos komite-
to pirmininkas J. Šimėnas,  komiteto narys  
J. Urbanavičius, Anykščių ir Kupiškio rajonų 
merai S.  Obelevičius ir  J. Jarutis, Anykščių 
ir Kupiškio miškų urėdijų urėdai S. Kinderis 
ir D. Stonkus, kiti miškininkai su jaunaisiais 
miško bičiuliais, jų mokytojais bei jaunaisiais 
šauliais Šimonių girioje iškėlė per 200 inki-
lų sparnuočiams.

Kovo 21 d. Kaune Aleksandro Stulginskio 
universitetas ir UAB „NEPCon LT“ surengė 
seminarą „Ateitis – atsakingas požiū-
ris į medienos verslą“. Pranešimus skaitė 
NEPCon generalinis direktorius P. Feilberg, 
prof. R. Deltuvas, UAB „Timbex“ komercijos 
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direktorius R. Kuliešis, Lietuvos gamtos fon-
do projektų vadovas D. Augutis. Seminare 
dalyvavo sertifikavimo specialistai, LMSA 
atstovai, kiti svečiai. Aptarti FSC sertifikavi-
mo standartų pasikeitimai, pasiruošimas ES 
medienos reglamentui. 

Kovo 21 d. Švenčionių rajono savivaldybėje 
vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto 
Švenčionių rajono savivaldybės valstybi-
nės reikšmės miškų plotų schemos pakei-
timo projekto viešas svarstymas. 

Kovo 23 d. Kaišiadorių rajone D. Gusto paro-
domojoje gluosnių plantacijoje organizuota 
lauko diena tema „Energetinių gluosnių 
auginimas“. Mokymuose dalyvavo asmenys, 
užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, ūki-
ninkai ir jų partneriai. 

Kovo 28 d. Generalinėje miškų urėdijo-
je įvyko valstybės įmonių miškų urėdijų 
miškų urėdų posėdis. Jame dalyvavo LRS 
Aplinkos apsaugos komiteto narys J. Urba-
navičius, LR Aplinkos ministerijos kancleris 
R. Klovas, Valstybinės miškų tarnybos va-
dovas R. Prūsaitis, Generalinės miškų urėdi-
jos vadovybė bei skyrių vadovai. Posėdyje 
svarstyti valstybinių miškų sistemai aktualūs 
klausimai. Aplinkos ministerijos kancleris 
pranešime pateikė pagrindines valstybinių 
miškų sektoriaus veiklos gaires bei Aplin-
kos ministerijos nuomonę konkrečiais klau-
simais. Jis akcentavo, kad miškų urėdijų 
funkcijos yra tinkamai subalansuotos ir turi 
būti tokios, kokios yra. R. Klovas pristatė ga-
limą biokuro gamybos funkcijų delegavimą 
miškų urėdijoms, pabrėžė, kad Apvaliosios 
medienos elektroninė prekybos sistema yra 
koreguotina, pristatė Aplinkos ministerijos 
įgyvendintą projektą „Aplinkosaugos leidi-
mų informacinė sistema“ (ALIS). Generalinis 
miškų urėdas B. Sakalauskas, kalbėdamas 
apie miškų urėdijų veiklos ir valdymo efek-
tyvumo bei valdomo turto grąžos didinimą, 
paminėjo ASU 2011 m. atliktą mokslinį taiko-
mąjį darbą, kuriame pateikti duomenys ilius-
truoja, kad valstybinių ir akcinių bendrovių 
miško įmonių valstybei mokamų mokesčių 
dydžiai, apskaičiuoti nuo gaunamų pajamų, 
yra vieni didžiausių. B. Sakalauskas kaip 2012 
- 2013 m. veiklos prioritetus pabrėžė biokuro 
gamybos valstybiniuose miškuose apimčių 
didinimą, apvaliosios medienos elektroninės 
pardavimų sistemos įdiegimą bei pasirengi-
mą pirkti nuosavybės teisėms atkurti rezer-
vuotus miškus, parengti stichinių nelaimių 
padarinių miškuose likvidavimo sistemą, 
sukurti bendrą centralizuotos miškų ūkio 
veiklos informacinę sistemą, stiprinti netei-
sėtos veikos prevenciją. Valstybinės miškų 
tarnybos direktorius dr. R. Prūsaitis pristatė 
tarnybos nūdienos aktualijas, vykstančius 

struktūrinius pertvarkymus. Generalinio 
miš kų urėdo pavaduotojas G. Visalga pako-
mentavo Prekybos apvaliąja mediena tai-
syklių pakeitimus bei pakeitimo projektus, 
Apvalios medienos elektroninės prekybos 
eigą. Generalinės miškų urėdijos patarėjas 
A. Vancevičius pristatė viešųjų ryšių veiklos 
2011 m. rezultatus, įvertino miškų urėdijų 
veiklą šioje srityje, akcentavo šių metų vei-
klos gaires, informuojant visuomenę.

Po pasitarimo vyko miškų urėdų tarybos 
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jame 
ataskaitinį pranešimą skaitė valdybos pir-
mininkas Trakų miškų urėdas Vygantas 
Mierkis. Valdybos darbas įvertintas teigia-
mai. Naujuoju Miškų urėdų tarybos valdy-
bos pirmininku išrinktas Dubravos EMMU 
miškų urėdas Kęstutis Šakūnas, jo pava-
duotoju – Ukmergės miškų urėdas Vigan-
tas Kraujalis. Į miškų urėdų tarybos valdybą 
išrinkti regionų koordinatoriai:  Valkininkų 
miškų urėdas Arvydas Strazdas,  Kazlų Rū-
dos MMU miškų urėdas Linas Bužinskas, Jo-
navos miškų urėdas Vytautas Daukševičius, 
Raseinių miškų urėdas Antanas Kilčauskas, 
Telšių miškų urė das Bronislovas Banys, 
Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis, Anykš-
čių miškų urėdas Sigitas Kinderis, Rokiškio 
miškų urėdas Rimantas Kapušinskas, Trakų 
miškų urėdas Vygantas Mierkis.

Kovo 30 d. Aleksandro Stulginskio univer-
sitete organizuotas LMS valdybos po-
sėdis – seminaras, kuriame prof. A. Pliūra 
padarė apžvalginį pranešimą apie planta-
cinius želdinius užsienyje ir Lietuvoje. Ap-
dovanoti jaunųjų miško bičiulių plakatų ir 
rašinių konkursų laureatai. Aptarti šių metų 
LMS veiklos planai, aplankyta kasmetinė 
paroda „Ką pasėsi 2012“. 

▶ Aplinkos ministerijoje kovo mėnesį 
patvirtinti keli gamtotvarkos planai regi-
oniniams parkams. Neries regioniniame 
parke Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upės 
slėnio gamtotvarkos planas padės išsaugo-
ti europinės svarbos buveines, augalų ben-
drijas, retų rūšių augalus ir gyvūnus. Kau-
no marių regioniniame parke Viršužiglio 
apylinkių gamtotvarkos plane siekiama 
sudaryti europinės svarbos rūšiai – niūra-
spalviui auksavabaliui palankią apsaugos 
būklę. Kauno marių kraštovaizdžio drausti-
nyje Viršužiglio apylinkių teritorijai pareng-
tas gamtotvarkos planas apima 306 ha, kur 
auga žolių turtingi eglynai, išilgai Kauno 
marių pakrantės išsidėstę griovių bei šlai-
tų miškai. Bražuolės slėnio gamtotvarkos 
planas padės 326 ha teritorijoje užtikrinti 
europinės svarbos miško, pievų, gėlųjų 
vandenų, pelkių buveinių palankią apsau-
gos būklę. 

▶ Vasario mėnesį tautodailininkas, medžio 
drožėjas A. Česnulis savo skulptūrų parką 
Naujasodės kaime, netoli Druskininkų, pa-
pildė kompozicija „Lietuva“, skirta poetui 
Justinui Marcinkevičiui atminti. 

▶ Gamtosaugininkai kviečia mokytis 
pėdsekystės. Lietuvos gamtos fondas ir 
Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ 
kviečia į Vilniuje organizuojamus pėdsekys-
tės kursus. Vyks paskaitos ir išvykos į Taurų ir 
Biržų girias bei Panemunių regioninį parką. 
Bus mokoma orientuotis gamtoje, pastebė-
ti ir pažinti paukščių bei žvėrių pėdsakus, 
kitas jų veiklos žymes. Kursų ciklą sudarys 4 
paskaitos ir tiek pat išvykų, kurios bus orga-
nizuojamos skirtingais metų laikais. Plačiau 
– interneto svetainėje www.glis.lt, el. paštu 
andrius.g@glis.lt arba tel. 8 678 87600.
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Plenariniame derybų komiteto posėdyje
Autorius prie tarptautinio Jungtinių Tautų centro 
Vienoje
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Pradėtos derybos 
dėl teisiškai iįpareigojančios tarptautinės sutarties 

miškų srityje

A k t u a l i j o s

Jau kelis dešimtmečius tarptautinės 
miškų politikos arenoje tęsiasi dis-
kusijos dėl darnaus miškininkavi-

mo įtvirtinimo tarptautinėje sutartyje. 
Šį klausimą bandyta spręsti Jungtinių 
Tautų lygmeniu – 2005 m. Jungtinių 
Tautų Miškų forumo 5-ojoje sesijo-
je siekta susitarti dėl Jungtinių Tautų 
Miškų konvencijos visų tipų miškams. 
Deja, derybos baigėsi teisiškai neįpa-
reigojančiu susitarimu, kuris yra tik 
rekomendacinio pobūdžio. Sužlugus 
iniciatyvai Jungtinių Tautų lygmeniu, 
intensyvios diskusijos tęsėsi Europoje ir 
galiausiai 2011 m. „Forest Europe“ pro-
ceso ministrų lygmens konferencijoje 
pasiektas susitarimas – pradėti derybas 
dėl teisiškai įpareigojančios sutarties 
Europos miškams (angl. Leagally Bin-
ding Agreement on Forests in Europe). 

Vienoje suorganizuota primoji tarp-
vyriausybinio derybų komiteto sesija 
(angl. Intergovernmental Negotiating 
Committee, toliau – INC). 

„Forest Europe“ procesas 
Šis procesas yra Ministrų konferen-
cijų dėl miškų išsaugojimo Europoje 
(MCPFE) proceso tąsa. Jame dalyvauja 

Europos žemyno 46 šalys, taip pat Europos 
Sąjunga, kaip regioninė organizacija. Nuo 
1990 m. surengtos 6 Ministrų konferencijos 
Europos miškų išsaugojimo klausimais. Jų 
metu būdavo priimami sprendimai, įtvirti-
nami deklaracijose, kuriose nebuvo privalo-
mumo vykdyti tuos sprendimus. Trunkantį 
20 metų Europos miškų politikos procesą 
vainikavo ryžtingas susitarimas. 

Osle 2011 m. vykusioje 6-ojoje ministrų 
konferencijoje priimtas istorinis sprendimas 
pradėti derybas dėl teisiškai įpareigojančios 
sutarties, o „Forest Europe“ šalims suteiktas 
mandatas derėtis. Už miškus atsakingi Euro-
pos šalių vyriausybių ministrai, pasirašyda-
mi Oslo deklaraciją, nusprendė, kad „Forest 
Europe“ proceso, kuriam priklauso ir Lietu-
va, šalys pradės derybas, taip pat patvirtino 
tarpvyriausybinio derybų komiteto biurą, 
kuris vadovaus deryboms. 

Pagal planą derybos turėtų baigtis 2013 
m. birželį, iki derybų pabaigos bus suorga-
nizuotos 4 derybų sesijos. Pasibaigus dery-
boms, Madride turėtų būti suorganizuota 
neeilinė ministrų konferencija, kurioje už 
miškus atsakingi ministrai priimtų politinį 

sprendimą jau dėl teisiškai įpareigo-
jančio susitarimo. Pagrindinis susitari-
mo tikslas – išsaugoti Europos miškus, 
įtvirtinant juose darnaus miškininkavi-
mo principus. 

Pirmoji Tarpvyriausybinio derybų 
komiteto sesija 
Šių metų vasario 27 d. – kovo 2 d. Vie-
noje (Austrija) vyko pirmoji INC de-
rybų sesija, kurioje dalyvavo „Forest 
Europe“ šalių narių, Europos Sąjungos, 
Jungtinių Tautų, taip pat nevyriausybi-
nių organizacijų ir mokslo institucijų 
delegacijos. Iš viso apie 200 dalyvių. 
Derybose aktyviausiai dalyvavo Eu-
ropos Sąjungos, Rusijos Federacijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Norvegijos, 
Šveicarijos delegacijos. Prieš derybas 
INC biuras parengė teisiškai įparei-
gojančios sutarties projektą, kuriame 
numatyti pagrindiniai tarptautinio su-
sitarimo tikslai, uždaviniai ir galimos 
priemonės tikslams pasiekti. Pirmojoje 
INC sesijoje buvo siekiama išsiaiškinti 
šalių pozicijas dėl teisiškai privalomos 
sutarties turinio ir pagrindinių elemen-
tų, bet derybos pakrypo kita linkme. 
Šalys pasiūlė išplėsti sutarties taikymo 

Gediminas Jasinevičius
aplinkos ministerijos miškų departamento

miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas
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Pavasaris Suomijos miškuose

sritį, kad sutartis galėtų būti taikoma ne 
tik Europos regiono šalims, bet visoms 
Jungtinių Tautų šalims narėms, ratifika-
vusioms šią tarptautinę sutartį. Sutartis 
vadintųsi pagrindų konvencija, kurioje 
būtų nustatyti pagrindiniai susitarimo 
tikslai, o vėlesni sprendimai dėl konkre-
čių įgyvendinimo priemonių galėtų būti 
įtvirtinami konferencijų protokoluose. 
Tokiu principu sukurtos ir šiuo metu įgy-
vendinamos Klimato kaitos ir Biologinės 
įvairovės tarptautinės konvencijos. Jeigu 
derybų metu teisiškai įpareigojanti su-
tartis dėl Europos miškų išvirs į pagrindų 
konvenciją ir Europos ministrai pritars 
jos turiniui, tikėtina, kad ateityje pasaulis 
turės Miškų konvenciją. 

Derybų pradžioje vyravo nuomonių 
iįvairovė 
Rusijos Federacijoje esantys miškai suda-
ro didžiąją dalį Europos regiono miškų, 
todėl šios šalies derybinė pozicija yra sva-
ri. Europos Sąjungos stiprybė yra 27 šalių 
narių vieninga pozicija. Šių dviejų dery-
bininkų įtaka derybų rezultatams buvo 
pastebima visos pirmosios INC sesijos 
metu. Dar prieš derybas Rusija išplatino 
pranešimą, kuriame pabrėžė, kad dery-
bos dėl teisiškai įpareigojančios sutarties 
turėtų būti vykdomos Jungtinių Tautų, 
bet ne „Forest Europe“ lygmeniu, nes di-
džioji dalis Rusijos miškų yra Azijoje. Eu-
ropos šalys mano, kad derybas būtų ga-
lima pradėti dėl Europos miškų, nes taip 
yra nustatyta Oslo deklaracijoje, o vėliau 
susitarimą teikti Jungtinėms Tautoms. 

Iš Rusijos delegacijos pareiškimų susi-
darė nuomonė, kad ši šalis iš esmės siekia 
„švelnesnio“ susitarimo. Rusija pageidavo, 
kad susitarime būtų pripažįstamos nacio-
nalinėje teisėje patvirtintos sąvokos (pvz., 
miško sąvoka). Taip pat Rusija mano, kad 
susitarimas turėtų būti taikomas tik miš-
kininkystės sektoriui. Miškų ūkio sekto-
riui, išskyrus medienos pramonę, Rusijos 
pozicijai pritarė Ukraina ir Baltarusija. 

Europos Sąjungos šalių nuomone, su-
sitarimas turėtų būti taikomas visam miš-
kų ūkio sektoriui, įskaitant ir medienos 
pramonę, nes tai daugeliu atvejų yra ne-
atsiejamos sritys, be to, susitarime turėtų 
būti nustatytos bendrosios sąvokos, neat-
sižvelgiant į šalių narių nacionalinę teisę. 
Pasak ES, susitarime galėtų būti naudoja-
mos tos sąvokos, dėl kurių jau anksčiau 
buvo susiderėta Jungtinių Tautų miškų 
forumo ar Maisto ir žemės ūkio organiza-
cijos Miškų komiteto dokumentuose. 

Derybose aktyviai dalyvavo ir nevy-
riausybinių organizacijų atstovai. Euro-
pos privačių miškų savininkų asociacijos 
nuogąstavo dėl sankcijų taikymo. Privačių 
miškų savininkų nuomone, sankcijos už 
susitarimo nesilaikymą turėtų būti taiko-
mos ne miškų savininkams, o valstybėms, 
kurios ratifikuos tarptautinę sutartį.  

Lietuvos pozicija ir dalyvavimas 
derybose
Lietuva iš esmės pritaria deryboms dėl 
teisiškai įpareigojančios sutarties. Mūsų 
šalies Miškų įstatyme ir poįstatyminiuose 
teisės aktuose jau seniai įtvirtinti darnaus 

miškininkavimo principai. Todėl mano-
ma, kad ateityje ratifikavus tarptautinį 
susitarimą neturėtų kilti sunkumų dėl 
jo įgyvendinimo. Dabar mūsų šaliai la-
bai svarbus dalyvavimas derybose, nes 
2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva pirmi-
ninkaus Europos Sąjungos Tarybai. Kaip 
tik šiuo laikotarpiu pagal derybų planą tu-
rėtų būti organizuojama neeilinė „Forest 
Europe“ ministrų lygmens konferencija. 
Tikėtina, kad dar gali būti nesibaigusios 
derybos ir Lietuvai gali tekti koordinuoti 
Europos Sąjungos derybinę poziciją. 

Jau po pirmosios sesijos paaiškėjo, 
kad ES Tarybai pirmininkaujanti šalis 
(dabar – Danija) turi įdėti daug pastangų, 
pasirengiant deryboms ir pačių derybų 
metu. Europos Sąjungos pozicijos pa-
rengimas pirmajai derybų sesijai užtruko 
ilgiau nei 6 mėnesius. Derybinė pozicija 
pradėta rengti dar Lenkijos pirmininka-
vimo metu Europos Sąjungos Tarybos 
Miškų ūkio darbo grupėje (Briuselyje). 
Derybų sesijos metu pirmininkaujanti 
šalis Europos Sąjungos ir šalių narių var-
du išsako suderintą poziciją ir reaguoja 
į kitų delegacijų pozicijas. Derybų metu 
kilusiems klausimams aptarti pirminin-
kaujanti šalis organizuoja koordinacinius 
Europos Sąjungos posėdžius. Neretai šie 
posėdžiai Vienoje užsitęsdavo iki vidur-
nakčio, o per naktį pirmininkaujančios 
šalies komanda rengdavo dokumentus 
kitos dienos plenarinei sesijai. Tikimasi, 
kad šis sunkus darbas ateityje duos tei-
giamų rezultatų Europos ar net pasaulio 
miškams. ☐
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Miškų kartografavimas. 
Nepertraukiama miškų inventorizacija: 

dabartis ir perspektyvos
Dr. ANDRIUS A. KUlIešIS

ASU Miškotvarkos katedra

M i š k i n i n k y s t ė

grafinė medžiaga dėl anksčiau minėtų prie-
žasčių nebuvo pakankamai tiksli, ir tai nelei-
do tinkamai susieti matavimo GPS imtuvais 

duomenų su turimais kartografiniais duomenimis. Didėjant 
kartografinių duomenų tikslumui, pastebimas didėjantis miškų 
urėdijų susidomėjimas padėties nustatymo sistemomis. 

Šiuo metu popierinių žemėlapių gamyba galbūt nedidėja, 
bet tikrai ir nemažėja. Tai lemia keletas priežasčių, viena iš jų – 
inercija, kita požiūris į naujoves. 

Įpusėjo antrasis miškotvarkos ciklas GIS pagrindu, o visa 
technologija ir toliau orientuota tik kaip priemonė žemėlapių 
spausdinimui. Kas buvo sukaupta praeitos inventorizacijos 
metu, iki pakartotinės inventorizacijos mažai panaudojama, 
tarsi tai būtų bevertė informacija. Pakartotinė inventorizacija 
daroma iš naujo, pradedant miško ribomis, tęsiant kvartalinių 
tinklu, infrastruktūra ir baigiant sklypų ribomis. Jokio tęstinu-
mo, pokyčių dėl ūkinės veiklos ar kitokių priežasčių tikslingo 
fiksavimo, praeities klaidų taisymo ir visos naujos informacijos 
tikslinimo. Specialistas, vykdęs 10 metų ūkininkavimo darbus, 
susigyvenęs su planine medžiaga, daug ką pats joje patikslinęs, 
praėjus miškotvarkai gauna visiškai naują medžiagą, kurioje gal 
tik kvartalų numeravimas išlieka mažai tepasikeitęs. Kvartalų, 
sklypų ribos, keliai, infrastruktūra gali būti visai nepanašūs į 
prieš tai buvusios miškotvarkos. Niekas negali atsakyti į klausi-
mą, ar tai skirtingų inventorizacijų skirtingos interpretacijos, ar 
iš tiesų įvykę pasikeitimai (1 pav.). 

1 pav. Kelių kaita tarpinventorizaciniu periodu

Tai reiškia, jog kalbėti apie duomenų perimamumą, pastovių 
objektų stabilumą yra beprasmiška, jau nekalbant apie tai, jog 
naujos mozaikos piešimui išleidžiamos milžiniškos lėšos, kurios 
galėtų būti panaudotos labai reikalingiems darbams atlikti, su-

Lietuvoje miškų tvarkymas GIS pagrindu pra-
dėtas 1995 m. Būtų neteisinga šią naujovę 
sieti su technologiniu proveržiu miškotvar-
koje, taip sumažinant svarbą technologijų, kurios buvo vystomos 
iki 1995 m. Miškų kartografavimas taikant naujas technologijas 
miškotvarkai suteikė platesnes galimybes. Pagrindinės iš jų būtų: 
sklypo aprašomosios informacijos susiejimas su jo padėtimi ge-
ografinėje erdvėje, automatizuotas plotų skaičiavimas, teminių 
žemėlapių gamyba ir kt. Diegiant GIS technologijas, buvo tvirtai 
tikima, jog tai yra trūkstama nepertraukiamos miškų inventori-
zacijos grandis. Iš tiesų tai turėjo duoti pradžią nepertraukiamai 
miškų inventorizacijai, apie kurią vis garsiau kalbama, bet kol kas 
mažai daroma. 

Nuo 2007 m. prasidėjo antrasis Lietuvos miškų sklypinės in-
ventorizacijos, taikant GIS technologijas, ciklas. Jau penkerius 
metus galima buvo taikyti praktikoje nepertraukiamos miškų in-
ventorizacijos principus. Bet šia kryptimi kol kas mažokai ryžto 
matome. Siekiant atsakyti į klausimą, kodėl taip yra, norisi plačiau 
padiskutuoti.

 Tam reiktų grįžti į 1995 m., kada GIS pagrindu buvo pradėti 
kartografuoti Biržų miškų urėdijos miškai. Tais metais naudo-
tas kartografinis pagrindas buvo pasenęs. Nuo 1996 m. naudoti 
ortofotografiniai žemėlapiai leido padidinti GIS duomenų tiks-
lumą. Tačiau duomenų bazių sudarymo technologija, panaudo-
jant analoginius ortofotografinius žemėlapius, mažai teprisidėjo 
prie kartografinės medžiagos tikslumo padidėjimo. Nuo 2000 
m., pradėjus naudoti skaitmeninius ortofografinius žemėlapius, 
sudarytos prielaidos pagerinti duomenų bazių tikslumą. Įdieg-
ta taip vadinama integruoto fotoabriso technologija, kuri leido 
viename lauko darbų dokumente integruoti visą apie objektą 
turimą informaciją, įskaitant pokyčius nuo praeitos inventori-
zacijos, taip pat užtikrino taksatoriaus dalyvavimą ištisai visame 
procese – nuo paruošiamųjų darbų iki galutinio kartografinės 
medžiagos koregavimo po lauko darbų. Kūrybiškas tokios tech-
nologijos taikymas turėjo iš esmės pagerinti kartografinės me-
džiagos kokybę. 

Deja, tuo metu naudoti ortofotografiniai žemėlapiai greitai 
seno, todėl atliktas po aerofotografavimo įvairias ūkines prie-
mones teko įnešinėti, ne vykdant dešifravimą, o matuojant plo-
tus natūroje. Ši problema buvo gana operatyviai išspręsta. Nuo 
2003 m. nuolat vykdomas aerofotografavimas, specialiai orien-
tuotas į miškų inventorizaciją. Aerofotografavimas atliekamas 
medžių vegetacijos metu; tai leidžia kokybiškiau atlikti sklypų 
išskyrimą. Nuo 1995 m. iki 2003 m. kartografijos srityje atsirado 
labai daug naujovių, leidusių pakelti duomenų kokybę į naują 
lyg menį. 1998 m. atlikta studija dėl taškų po miško danga padė-
ties nustatymo su GPS imtuvais. Kitais metais GPS technologi-
jos sėkmingai įdiegtos nacionalinėje miškų inventorizacijoje. 

Bet miškų urėdijose šios technologijos kelią skynėsi žymiai 
sunkiau. Tuo metu GPS imtuvų programinė įranga galėjo labai 
ribotai sutalpinti kartografinę informaciją. Be to, pirmoji karto-

2011 invetorizuoti keliai

2001 invetorizuoti keliai

Tarp skirtingų inventorizacijų nepakitę keliai

Kvartalinės linijos

Stabilių miško plotų sluoksnis
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Stabilių miško plotų sluoksnis

Sklypų sluoksnis

Ūkinių priemonių sluoksnis

kuriant nepertraukiamos inventorizacijos pamatus. Žvelgiant iš 
šalies, sunku patikėti, jog per 10 metų miške gali įvykti tiek daug 
pasikeitimų, kad reikėtų iš esmės perdaryti visą kartografinę me-
džiagą. Kyla klausimas, kodėl taip yra?

Didžioji dalis visų pakitimų kartografinėje medžiagoje su-
sijusi su technologiniais sprendimais, iš dalies – su konkrečiu 
vykdytoju. Miškų inventorizacijos darbus konkrečiame objekte 
dažniausiai vykdo vienas žmogus. Tai reiškia, kad jis turi gerai 
išmanyti kadastrinius matavimus ir medynų taksaciją, turėtų ir 
galėtų kvalifikuotai naudotis tam tikrais prietaisais, reikalingais 
tiems darbams įvykdyti. Nesunku suprasti, kad yra fizinės, finan-
sinės ir dar kitokios ribos, kiek vieną žmogų galime apkrauti įvai-
riausiais prietaisais bei normatyvais. Atsiranda naujų užduočių, 
todėl prasideda esamų užduočių karpymai, dažniausiai kokybės 
sąskaita, bet neatsisakant kai kurių darbų. Vienas specialistas turi 
susitvarkyti su daugybe užduočių: nuo miško ribų nustatymo, jų 
atitikimo registraciją, nukrypimų įvertinimo, miško padalinimo 
kvartalais iki sklypų ribų tikslinimo, inventorizacijos, neapeinant 
ir infrastruktūros. Todėl tikėtis darbų kokybės, nepakitusios in-
formacijos stabilumo, o pakitusios – patikslinimo, nereikėtų.

Surinktos informacijos ir duomenų bazių pagal ją sudarymas 
turėtų būti skirstomas tam tikrais lygiais, kuriems turėtų būti ke-
liami skirtingi tikslumo reikalavimai. Pirmasis ir pats tiksliausias 
lygis turėtų apimti miško ribas, kvartalinį tinklą bei infrastruk-
tūrą viduje kvartalo (2 pav.). 

2 pav. Duomenų išskaidymas į sluoksnius

Šiuo darbu turėtų būti sukurti stabilūs, ilgalaikiai poligonai, 
naudojami tolimesniam taksacinių sklypų skyrimui. Poligonai 
turėtų būti sudaromi, panaudojant stabilius linijinius objektus: 
kvartalines linijas, griovius, kelius, trasas, kuo daugiau užfiksuo-
tus tikslių instrumentinių matavimų pagalba, o ne dešifruojant. 
Šis sluoksnis turėtų būti ne vienkartinis, o kiekvienos invento-
rizacijos metu tarnautų kitam mažiau tikslumo reikalaujančiam 
lygiui – taksacinių sklypų skyrimui. Suformavę pirmąjį sluoksnį, 
kaip tikslų miško geodezinį pagrindą, išspręstume daug proble-
mų: pakartotinėse inventorizacijose dauguma matavimų taptų 
nereikalingi, užsitikrintume plotų pastovumą, galėtume susi-
koncentruoti kitoms problemoms spręsti. 

Vis plačiau miškų urėdijose naudojami duomenys, surinkti 
panaudojant geografinės padėties nustatymo sistemą, šiandien, 
deja, turintys tik vienkartinio panaudojimo statusą, turėtų tapti 
labai svarbūs aktualizuojant ir tikslinant miškotvarkos duome-
nis. Ne mažiau svarbu tobulinti vidaus situacijos – taksacinių 
sklypų skyrimą. Jis turi būti atliekamas kūrybiškai: neturi būti 
tikslinamos sklypų ribos ar skiriamas naujas sklypas, jei tam ne-
buvo priežasčių. Ir atvirkščiai – turi būti tikslinamos visos ribos, 

ūkininkaujant nustatytos, kaip neteisingos, pakitusios dėl gamti-
nių veiksnių ūkinės veiklos. Sklypų ribas keisti reikėtų tam tikra 
tvarka pagal iš anksto numatytus kriterijus. Pvz., sklypo ribos 
tikslintinos, kai ne visame sklype vykdyta ūkinė priemonė, kai 
įdiegta tobulesnė technologija, leidžianti tiksliau atlikti dešifravi-
mą, atliktas tikslus instrumentinis sklypo ribų matavimas. Paki-
timai neturėtų būti toleruojami tokiais atvejais, kada vykdytojas 
nepagrįstai pradeda save laikyti labiau patyrusiu už prieš tai bu-
vusį ir viską iš esmės keičia. Tokiais atvejais situacija gali ne tik 
nepagerėti, bet ir pablogėti. 

Formuojant vidaus situaciją, reikėtų apsibrėžti prioritetus. 
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas miškų urėdijų duome-
nims, surinktiems vykdant matavimus, naudojant geografinės 
padėties nustatymo sistemas. Tokie matavimai gali duoti daug 
naudos, jei jie bus atliekami teisingai. Miškų urėdijose daugiau 
priimta matavimus vykdyti savomis jėgomis. Vykdant tokius 
matavimus tam, kad jie būtų teisingi, būtini aukštos kvalifikaci-
jos specialistai; į tai, manyčiau, kartais numojama ranka. Todėl 
dažnai blogai pamatuotų duomenų įvedimas į duomenų bazes 
padėtį komplikuoja (3 pav.). 

3 pav. Matavimo duomenų įvedimas į duomenų bazes

Neturint tikslaus kartografinio pagrindo, sudėtinga įvardin-
ti paklaidos šaltinį. Iš 3 paveikslo matome probleminę situaciją, 
kai negalime konstatuoti, ar situacija atsirado dėl blogo plyno 
kirtimo biržės apmatavimo, ar dėl kartografinio pagrindo nepa-
kankamo tikslumo. Siekiant didinti matavimo duomenų tikslu-
mą, naudojant geografinės padėties nustatymo sistemas, turėtų 
būti kuriamos specialios metodinės priemonės, leidžiančios 
standartizuoti surenkamus duomenis ir padedančios užtikrinti 
aukštesnį tikslumą, reguliariai turėtų būti organizuojami speci-
alistų kvalifikacijos kėlimo kursai. Matavimo rezultatai turėtų 
būti kontroliuojami. Teisingai nustačius bei reguliariai tikslinant 
sklypo ribas po kiekvieno jų priežastinio keitimosi, visada turė-
tume teisingas sklypo ribas, atkristų poreikis kas 10 metų vykdy-
ti pakartotinę inventorizaciją. 

Panašiai turėtume vykdyti ir medyno rodiklių monitoringą. 
Pvz., vieną kartą nustačius kultūrinio arba ir savaiminio jaunuo-
lyno amžių, kitose inventorizacijose nereikėtų kartoti amžiaus 
nustatymo – juk jaunuolyno iki 10-ies metų nustatymas 5-erių 
metų tikslumu nereikalauja didelių pastangų, yra tikslus. Miškų 
urėdijose atliktus ugdymo kirtimus priima urėdijos specialistai. 

Kvartalinių tinklas

Plyno kirtimo biržės,
matuotos geografinės padėties 
nustatymo prietaisais
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minę inventorizaciją vykdyti tik tuo metu ir tuose plotuose, kurie 
numatyti pagrindiniam naudojimui. Taupant sąnaudas, nereikėtų 
apsiriboti tiksliais matavimais, siekiant rezultato viename sklype. 
Reikia nepamiršti, kad inventorizacijos objektas be sklypo gali 
būti ir medynų grupė, girininkija ar urėdija. Svarbu nusistatyti 
tikslingą apskaitos, atskaitomybės ir kontrolės sistemą. Taip būtų 
galima atsisakyti brangaus ištisinio matavimo.

Per pastaruosius 20 metų, manau, nebuvo panaudotos vi-
sos galimybės diegiant naujas technologijas. Kartais jos diegtos 
chaotiškai, nesusimąstant, jog tai, ką darome šiandien, turėtų 
tarnauti ir rytdienai. Mano manymu, tikslinga būtų koreguoti 
miškų inventorizacijos, kaip miškotvarkos darbų pagrindo, vyk-
dymo principus. Dabartiniame etape vertėtų išskirti 4 skirtingus 
duomenų rinkimo lygmenis:

1. Kartografinio pagrindo lygmuo: miškų ribos, kvartali-
nis tinklas, infrastruktūrinis tinklas, ribos tarp valstybinių 
miškų ir kitų naudotojų. Šiam lygmeniui turėtų būti taiko-
mas aukščiausias tikslumas;

2. Miškų inventorizacijos lygmuo: sklypų skyrimas, jo cha-
rakteristikų nustatymas bei monitoringas, ūkininkavimo ir 
inventorizacijos metu reguliariai fiksuojant priežastinius 
pokyčius;

3. Papildomos informacijos lygmuo: raudonosios knygos, 
kultūros paveldo bei vertingi gamtos objektai, lizdavietės ir 
kt., gaunamas iš specialių registrų; 

4. Atliktų ūkinių priemonių, įskaitant visus kirtimus, miš-
ko atkūrimą bei kitas, keičiančias miško medynų cha-
rakteristikas, tarpinventorizaciniu periodu registravi-
mo lygmuo. Šiam lygmeniui svarbiausia turėti vieningą, 
funkcionuojančią miškų kadastro bazėje valstybinių miškų 
informacinę sistemą bei kad visi matavimai būtų vykdomi 
vienodais principais. Tam būtina kelti vykdytojų kvalifika-
ciją, organizuoti treniruotes, kurti mokymams objektus bei 
specializuotis šiuose darbuose. 

Kontrolė turėtų apimti vienodai visus lygmenis, būti objek-
tyvi, reguliari ir orientuota laikmečio padiktuotoms proble-
moms spręsti. Kiekvieno lygmens informacijos rinkimui turėtų 
būti paruoštos išsamios instrukcijos, nustatyti tikslumo reika-
lavimai, objektų klasifikavimo, kodavimo sistema, įtraukimo 
į miškų kadastrą tvarka. Plečiantis duomenų apie miškus su-
rinkimo būdų įvairovei, tik tokiu būdu galime tikėtis duomenų 
stabilumo, patikimumo ir jų tikslumo su kiekviena inventoriza-
cija didėjimo. ☐

Darbo įvertinimas neįmanomas be informacijos apie iškirstą 
ir pasilikusį medyne medienos tūrį. Patikimai nustačius tokius 
rodiklius, jie turėtų būti panaudoti kitiems rodikliams aktuali-
zuoti. 

Lietuvoje turime pakankamo tikslumo našumo modelius, 
kuriuos galėtume patikimai panaudoti neūkininkautų ar kitaip 
nepažeistų medynų rodikliams aktualizuoti bei atnaujinti ma-
žiausiai vienam dešimtmečiui.

Šiandieninei miškotvarkai keliami vis didesni reikalavimai 
inventorizacijos tikslumui užtikrinti. Įgyvendinant juos, susidu-
riama su didėjančiomis darbo sąnaudomis. Kyla pagrįstas klau-
simas: ar visada ir visur reikalingas didelis tikslumas? Pvz., prieš 
metus kiekviename brandžiame medyne buvo vykdoma patiks-
linta instrumentinė inventorizacija atrankiniais metodais medie-
nos tūriui įvertinti. Ar būtinas padidintas tikslumas konkrečiame 
sklype, jei jis nebus kertamas arba bus kertamas kokiais aštuntais 
metais po inventorizacijos? Būtų racionalu patikslintą prieškirti-
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(Tęsinys, pradžia – 1 nr.) 

Pokario audroms nurimus – 
esminės naujovės
Buvę kolegos priprašė tęsti rašinį apie 
XX a. antros pusės Lietuvos miškotvarką. 

Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio vidu-
rio vystant miškininkystę, miškininkų 
profesinį lygį, o taip pat ir miškotvarką, 
labiausiai lėmė ilgamečio miškų minis-
tro Algirdo Matulionio vykdoma kadrų 
politika, kurioje svarbiausiu faktoriumi 
jis laikė specialistų dalykines savybes 
ir profesinius sugebėjimus, o ne parti-
nę ideologiją ir „ištikimybę komunisti-
niams idealams“. Iš netrumpos bendra-
vimo su ministru patirties apie partijos 
politiką esame kalbėję tik 2 kartus. Pir-
mąjį, kai mano kandidatūrą 1969 m. pa-
rinko paskirti lietuviškos miškotvarkos 
vadu, o aš nebuvau kompartijos narys. 
Tada ministras pasakė, kad jam tikčiau 
į vadovus ir nebūdamas partijos nariu, 
„bet dabar tokia tvarkelė...“ Jau tada ži-
nojau, kad betvarkę ar blogą tvarką jis 
įvardindavo pasakymu „tokia tvarkelė“. 
Antrą kartą apie partijos politiką kalbė-
jome, kai 1977 m. Kauno miesto Leni-
no rajono ,,partkome“ buvo parengtas 
sprendimas išmesti mane iš partijos (tuo 
pačiu būčiau praradęs ir direktoriaus 
pareigas). Išklausęs mane, ministras vėl 
paminėjo „tvarkelę“, padrąsino nenu-
leisti nosies ir pažadėjo, kad šiuo klau-
simu Kompartijos linijos nepalaikys. 
Mano tiesioginio šefo Pavlo Morozo iš 
Maskvos ir ministro Algirdo Matulionio 
dėka išmetimas buvo pakeistas į griež-
tą papeikimą su įrašymu į asmens bylą. 
Atkritus šiems rūpesčiams, sėkmingai 
sprendėme miškotvarkos problemas.

Miškų inventorizacijoje įdiegta aero-
nuotrauka privertė radikaliai keisti visą 
miškotvarkos darbų technologiją. Pa-
grindinę miškotvarkos figūrą – matinin-
ką – su jo sunkiais natūriniais matavimo 
darbais pakeitė inžinierius – taksatorius, 
aeronuotraukoje dešifruojantis sklypų 
ribas. Lauko darbų apimtys, tvarkant 
tą patį plotą, sumažėjo kelis kartus. Tai 

reikšmingiausia inovacija, leidusi su ma-
žesniu specialistų kiekiu atlikti gerokai 
daugiau miško tvarkymo darbų. 

Antras svarbus dalykas – kameralinių 
miškotvarkos darbų mechanizavimas, 
panaudojant tuometines elektronines 
skaičiavimo mašinas, o atsiradus per-
sonaliniams kompiuteriams, nesunkiai 
peraugo į šiuolaikinę kompiuterizaciją. 
Nors tai darbų apimčių nesumažino ir 
neatpigino, bet leido pateikti daug de-
talesnę ir sudėtingesnę informaciją apie 
šalies miškus. 

Trečias dalykas, kuris buvo pateikia-
mas, kaip svarbiausias tarybinių laikų 
pasiekimas, – tai miškų tvarkymo dir-
vožeminiu – tipologiniu pagrindu siste-
mos (metodikos) sukūrimas ir įdiegimas 
praktikoje. Ši sistema rėmėsi vokiškais 
miškotvarkos principais ir apėmė daug 
naujovių. Tiesa, ne visos naujovės, kaip, 
pvz., pastovūs ūkiniai sklypai, prigijo 
praktikoje. Bet metodas buvo vienintelis 
nestandartinis buvusioje TSRS ir visuo-
tinai pripažintas pažangiausiu sąjungos 
intensyvaus miškų ūkio regionuose. Šio 
metodo įdiegimas reikalavo daugiau są-
naudų, bet užtikrino kokybiškesnius re-
zultatus. Galima tvirtinti, kad tuo laiko-
tarpiu miškų tvarkymo prasme Lietuvos 
miškų ūkis iš visos TSRS buvo labiausiai 
orientuotas į Vidurio ir Vakarų Europos 
miškų ūkį.

Lietuvos miškotvarka maždaug ke-
tvirtį šimtmečio daugeliu klausimų buvo 
lyderė visos TSRS miškotvarkos sistemo-
je, daugeliui įmonių padėjo diegti mo-
dernią skaičiavimo techniką ir „turėjo 
svorį“ bei įtakos Lietuvos miškų ūkyje. 
Tokio pasiekimo negalima priskirti vieno 
ar dviejų žmonių nuopelnams. Tai buvo 
miškotvarkos darbuotojų kolektyvinės 
veiklos rezultatas. Ir ne tik. Už to – ir 
miškų mokslo darbuotojų indėlis, val-
dymo institucijų bei užsakovų požiūris į 
miškotvarką, jos galimybių supratimas ir 
realaus finansavimo užtikrinimas. 

Dabarties problemos
Atkūrus nepriklausomybę, miškotvar-
kininkai buvo įtraukti į žemės reformos 

Buvęs ilgametis Valstybinio miškotvarkos 
instituto vadovas Algirdas Brukas (Raseinių 
miškų urėdijos 80-mečio šventėje)
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Lietuvos miškotvarkai – 90
AlgIRDAS BRUKAS

vykdymą. Tiesioginėje miškotvarkoje 
svarbiausia inovacija – miškų inventori-
zacijos atrankiniais metodais arba nacio-
nalinės miškų inventorizacijos įdiegimas 
bei pradėtas geoinformacinių sistemų 
(GIS) ir GIS prietaisų naudojimas. Pasta-
rieji dalykai, derinant su distanciniais bei 
atrankiniais metodais, nuolatiniu resursų 
naudojimo apskaitos vedimu miškų urė-
dijose, ateityje gali sukelti teigiamus re-
voliucinius pokyčius visoje miškotvarkos 
sistemoje, panašius į tuos, kuriuos sukėlė 
aeronuotraukos panaudojimas. 

Tačiau vietoje darbo su inovacijomis, 
taikomųjų mokslinių tyrimų vystymo šia 
kryptimi, praktinių eksperimentų vykdy-
mo, miškotvarką netikėtai užgriuvo rim-
tos nelaimės: pradėtos valdymo reorga-
nizavimo reformos ir urminis tiek rimtų, 
bet neparuoštų, tiek ir visokių niekų die-
gimas. Pvz., sumąstyta vieningą Valstybi-
nį miškotvarkos institutą išskaidyti į dvi 
savarankiškas įstaigas: vienoje iš jų su-
telkiant išmintingai valstybinei tarnybai 
būdingas funkcijas, o antrajai paliekant 
perkamas miškų inventorizacijos ir vidi-
nės miškotvarkos projektų rengimo pas-
laugas. Valstybinei tarnybai labiau tiko 
viršutinė perpjauto kūno dalis, o paslau-
gų pirkimui – apatinė. Daug kas taip ir 
nesuprato, kas čia per dalybos. Bet šito 
dar neužteko. Vietoje vieningo (ir neplo-
no) miškotvarkos projekto buvo padaryti 
4 atskiri tomai: miškų tvarkymo schema, 
vidinės miškotvarkos projektas ir dar to-
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kio pat storumo priedai – rekreacinio sutvarkymo projektas ir 
gamtosauginis planas. Šių paslaugų finansavimas vykdomas iš 
skirtingų šaltinių: valstybinių ir privačių miškų inventorizacija 
finansuojama iš tikslinių valstybės lėšų, o vidinės miškotvarkos 
projektai, rekreaciniai ir gamtosauginiai planai – iš miško savi-
ninkų bei miškų valdytojų lėšų. 

Miškotvarkos projektų kokybę prižiūrėjo ne tik sava Miško-
tvarkos instituto valdžia, bet ir įsteigtos Valstybinės miškotvar-
kos tarnybos specialistai bei per šimtas valstybinių miškų kont-
rolės pareigūnų. Prieš kelerius metus atsirado dar viešųjų pirki-
mų tvarka už 131 tūkst. litų per metus pasamdyta privati firma, 
kuri miškotvarkoje ėmė kontroliuoti miškų inventorizaciją.

Neužteko ir dviejų inventorizacijų rūšių – sklypinės ir na-
cionalinės. Pradėta dar kažkokia brandžių medynų atrankinė 
inventorizacija. Vis norima pasiekti, kad sklypinės inventoriza-
cijos duomenys rodytų tą patį tūrį kaip ir atrankinės. Niekam nė 
motais, kad skirtingų metodikų ir skirtingų tikslumų matavimai 
niekada neduoda ir negali duoti vienodų rezultatų.

Išskaidžius miškotvarkos institucijas, darbus ir projektus 
iki nežinia kam reikalingo susmulkinimo, natūraliai pailgėjo 
procedūriniai darbų atlikimo terminai. Kiekviena institucija 
organizuoja darbą pagal nustatytas biurokratines procedūras 
ir kiekvienas darbo procesas vyksta pagal tam tikrą tvarką, re-
glamentuotą ne mažiau kaip trimatėje erdvėje, apiforminant su-
tartimis, protokolais bei aktais. Netgi „buvusi galva“, kuri dabar 
organizuoja miškotvarkos paslaugų pirkimą, įsigudrino konkur-
sus skelbti ir užsakymus įforminti sutartimis ne metų pradžioje, 
o kai lauko darbų sezonas jau turi būti įpusėjęs...

Daug diskutuota, kokia turėjo būti šiuolaikinė miškotvar-
kos instrukcija. Nuo jos „gaminimo“ patyrę miškotvarkininkai 
buvo nustumti, o vietoje buvusios bent santykinai ilgaamžės 
instrukcijos pagaminti bendro pobūdžio linkėjimai, kurie kas-
met aiškinami ir naujai papildomi vis kitokiais reikalavimais ir 
išaiškinimais. Taksatoriams dirbti darosi vis sunkiau, o jauniems 
miškininkams vis labiau atrodo miškotvarkininko darbas nepa-
trauklus, gaunamas atlyginimas neatitinka įdedamų pastangų. 
Todėl miškotvarkoje vis labiau jaučiasi kadrų trūkumas.

 Ne tik visi biurokratinių tarnybų atstovai, bet ir miškotvarkos 
projektų autoriai sunkiai pluša, ieškodami „pamestų“ valstybinės 
reikšmės miškų mikro gabalėlių, taiso daugybę kartų klaidas ir 
klaideles, tarp jų – net miškų grupes, kurios neretai skirtinguose 
popieriuose būna skirtingos ir nežinia, kuri yra „gera“. 

Ne projektiniai sprendiniai, o procedūros ir procedūriniai 
popierėliai tampa svarbiausiu dalyku. Šioje biurokratinėje siste-
moje dėl nesklandumų lieka kalčiausi Valstybinio miškotvarkos 
instituto darbuotojai. Jiems jau norma tapo miškų inventorizavi-
mas žiemą, kai geras darbas tiesiog neįmanomas, sutartinių įsi-
pareigojimų ir projektų chroniškas vėlavimas ne tik mėnesiais. 
Pasitaiko atvejų, kai projektai ruošiami praėjus po inventoriza-
cijos darbų keliems metams (pvz., Kauno miesto savivaldybės, 
Kuršių nerijos NP). Reformatoriai aiškina, kad dėl „pasitaikan-
čių trūkumų“ kalti patys miškotvarkininkai... 

Gal iš išorės viskas atrodo ir neblogai – darbo, kaip sakoma, 
visiems iki kaklo, algos mokamos, žmonės skuba, pluša, kad net 
padai prakaituoja, o dėl bėdų kaltina blogą valdžią. Man atro-
do kiek kitaip – kaltų čia yra gerokai daugiau. Patys miškotvar-
kininkai ir jų vadai visų pirma kalti dėl jų galvoje susidariusio 
,,įšalo“, kad biurokratų sugalvotos ir vien jiems reikalingos re-
formos – tai dievo atsiųsta nelaimė, su kuria reikia nuolankiai 
taikstytis... 

Suprantama, rašau sarkastiškai. Galima buvo rašyti labiau 
dalykiškai. Pradėti svarstyti, kam dabar reikalingi keturtomiai 
popieriniai miškotvarkos projektai, sudaromi kas dešimtmetį? 
Juk turime kasmet leidžiamus aktualizuotus statistinius rodi-
klius ne tik bendrai apie respublikos miškus, bet ir apie kon-
krečias miškų urėdijas. Jie gali būti panaudoti daugeliui dalykų, 
tarp jų – ir miškotvarkiniams klausimams spręsti. Turime miškų 
urėdijose kompiuterius, visokias duomenų bazes, turime jose ir 
po miškotvarkos specialistą. Kam ta miškotvarkos atliekama 
ūkinės veik los analizė, jei visas miškų urėdijas ir visus miško-
tvarkininkus nuolat stebi dešimtys etatinių revizorių, o pagal 
miškotvarkos atliekamą miškų urėdijų ūkinės veiklos analizę 
nei kas pagiriamas, nei kas nubaudžiamas. Be to, už jos atlikimą 
susimoka ne kas kitas, o pati miškų urėdija. Tad analizė tampa 
ne analize, o pagiriamuoju žodžiu užsakovui. 

Netęsiant problemų vardijimo, galima pasakyti – šiuolaiki-
niame miškų ūkyje daug pasikeitimų. Dabartinė miškotvarka 
turėtų juos jausti ir reikiamai stimuliuoti tolesnį miškų ūkio 
vystymąsi. Bet ta kryptimi neinama.

Taigi, mano sarkazmas ir dabartinių laikų „tvarkelės“ kri-
tika – tai ne praeities nostalgija ar noras į ją grįžti. Grįžti nėra 
kur. Reikia eiti pirmyn. Tikėkimės, kad šios sukakties proga 
bus giliau apmąstyta miškotvarkos dabartis ir prasidės teigia-
mi pokyčiai. ☐

Miškotvarkos darbų kontrolė Tytuvėnų miškų urėdijos miškuose
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Šveinico rudapintė – Phaeolus schwei-
nitzii (Fr.) Pat., priklausanti kempi-
ninių (Polyporaceae) grybų šeimai, 

kempiniečių (Polyporales) eilei, papėdgry-
bių (Basidiomycetes) klasei, – biotrofinis 
grybas. Jis auga senuose spygliuočių miš-
kuose ir parkuose ant pušies, maumedžio, 
eglės žemėtų šaknų, kartais aptinkamas 
ant išvirtusių medžių kamienų, kelmų ir 
šaknų. Jis sukelia rudąjį medienos puvinį. 

Šveinico rudapintė plačiau paplitusi 
Šiaurės ir Pietų pusrutuliuose bei vidutinio 
klimato juostose. Lietuvoje žinoma 15 jos 
radimviečių: Alytaus, Kauno, Lazdijų, Ma-
rijampolės, Rokiškio, Trakų, Utenos, Varė-
nos, Vilniaus rajonuose ir Kuršių nerijoje. 

Jos daroma žala yra akivaizdi. Tuo įsi-
tikinome, Verkių parke (Vilniaus m.) ste-
bėdami šio grybo užpultus du greta augu-
sius europinius maumedžius. Jie pamažu 
silpo, ėmė džiūti vieno medžio viršūnė, 

Šveinico rudapintė – 
maumedžių siaubas

Dr. ANTANAS MATelIS 
 Dr. BanGa GriGaliūnaiTė

 gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

skeletinės šakos, trupėjo žiauberis, pašak-
nyje įsiveisė kinivarpos (1, 2 pav.).

Puvinys šaknimis perėjo nuo vieno 
medžio prie kito, kamienu iš lėto skver-
bėsi aukštyn. Vėlesnėse džiūties stadijose 
medžio šerdis tapo trapi ir lūžo, išbarsty-
dama gelsvai rudos, rausvai rudos spalvos 
medienos kubelius (3, 4 pav.).

Antrojo europinio maumedžio šaknų 
kaklelis taip pat buvo sutrešęs (5 pav.).

Šveinico rudapintės grybiena driekėsi 
maumedžių kamienų medienoje beveik 
iki pat skeletinių šaknų (6 pav.).

Iš grybienos susiformavę vaisiakūniai 
pasirodo vasarą, yra vienmečiai, apskri-
ti arba pusiau apskriti, vėduokliški arba 

3 pav. Skylinėjanti maumedžio mediena

4 pav. Rausvai rudi maumedžio medienos kubeliai

5 pav. Sutrešusi maumedžio šaknų kaklelio dalis

6 pav. Šveinico rudapintės balta grybiena

6 pav. Šveinico rudapintės vaisiakūnis

7 pav. Šveinico rudapintės kepurėlė

1 pav. Šveinico rudapintė ant europinio 
maumedžio šaknų

2 pav. Šveinico rudapintės invazija 
į europinį maumedį

plokščių kepurėlių formos, paskiri arba su-
augę po kelis, dideli (iki 45 cm skersmens, 
20 cm aukščio), stori, minkšti, akyti arba 
mėsingi, o išdžiūvę labai trapūs (6 pav.).

Kepurėlių paviršius švelniai veltiniš-
kas su vos matomais trumpais plaukeliais 
arba su šiurkštokais šereliais, nelygus, 
kartais vagotas ar neryškiai rievėtas, pil-
kai rusvas, vėliau sodriai rausvai rudas, 
kaštoninis (7 pav.).

Vaisiakūniuose formuojasi gausybė 
elipsiškų, šiek tiek paplokščių bespalvių 
sporų. Grybas plinta sporomis bei gry-
bienos hifais.

Šveinico rudapintė, kaip ir kiti medieną 
ardantys grybai, išsilaiko ant pušų kelmų, 
išvirtusių eglės šaknų. Todėl miško sanitari-
niai kirtimai yra pagrindinė apsaugos prie-
monė. Norint turėti sveiką mišką, visas me-
dienos liekanas, stuobrius, kelmus, pažeis-
tus Šveinico rudapintės, reiktų pašalinti. 
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S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

siais metais Dūkštos upės slėnio pievose nie-
kas negano gyvulių ir nešienauja, jos apauga 
krūmynais, kita menkaverte augalija, todėl šios 
buveinės ateityje gali išnykti. 

Sumažinus užtamsinimą reto vabalo niūra-
spalvio auksavabalio radimvietėse ir šienaujant 
pievas, kuriose gyvena keisčiausias Lietuvos 
drugelis – gencijoninis melsvys, bus užtikrinta 
jų apsauga. Dūkštos upės slėnyje taip pat yra 
nedidelė didžiosios miegapelės populiacija, 
kuriai trūksta tinkamų slėptuvių – drevėtų me-
džių. Keliant specialios konstrukcijos inkilus, 
bus padidintas slėptuvių skaičius didžiosioms 
miegapelėms ir šikšnosparniams. 

VSTT inf.

jaučiama iki šiol. Anksčiau miškas būdavo va-
lomas, todėl senų išvirtusių medžių, tinkančių 
retosioms rūšims, nėra labai daug.

Vadovaujantis parengtu gamtotvarkos pla-
nu, bus sudarytos sąlygos Dūkštų ąžuolyno at-
sikūrimui, dalyje teritorijos iškertant lazdynus, 
ąžuolus stelbiančius medžius (beržus, drebules, 
egles). Tose vietose, kur ąžuolams nėra galimy-
bės natūraliai atsikurti, bus dirbtinai sodinami 
ąžuoliukai. 

Dūkštos upelio slėnis, pasižymintis puikiais 
atsiveriančiais kraštovaizdžiais, ypač gilus, vieto-
mis šlaitai siekia iki 80 metrų aukščio. Jis siauras 
lyg kanjonas, supamas natūralių pievų su retai-
siais augalais ir beveik ūkinės veiklos nepaliestais 
šlaitų miškais. Čia yra lankytojų pamėgtas Brade-
liškių ir Buivydų piliakalnių kompleksas. 

Upelio slėnyje gyvena reti Europoje ir Lie-
tuvoje vabzdžiai (niūraspalviai auksavabaliai, 
purpuriniai plokščiavabaliai), iš retų augalų čia 
randama miškinių dirsuolių, balandinių žvaigž-
dūnių, melsvųjų gencijonų, stačiųjų vaisginų, 
tuščiavidurių rūtenių, aukštųjų gegūnių. Terito-
rija taip pat svarbi retų rūšių paukščių (juodųjų 
gandrų, mažųjų erelių rėksnių, tulžių, gervių, 
didžiųjų dančiasnapių) apsaugai. Bet pastarai-

Aplinkos ministerijoje patvirtintas 
Neries regioniniame parke esančio 
Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upelio 

slėnio gamtotvarkos planas. 

Ši teritorija (362 ha) įtraukta į europinės 
svarbos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ 
vertybių sąrašą, yra itin jautri gamtiniu požiū-
riu. Vadovaujantis gamtotvarkos planu, čia bus 
taikomos specialios kompleksinės apsaugos ir 
tvarkymo priemonės, suderinančios miškinin-
kų, mokslininkų bei gamtininkų pateiktas re-
komendacijas teritorijos tvarkymui ir apsaugai. 
Čia rastos net 77 retos ir saugomos gyvūnų, au-
galų, kerpių ir grybų rūšys. 

Dūkštų ąžuolynas yra Lietuvos sengirių relik-
tas, unikalus savo dydžiu, vientisumu, biologine 
įvairove. Bet apie 85 proc. čia augančių ąžuolų – 
vyresni nei 200 metų, dauguma medžių pažeisti 
puvinio, džiūsta, medynas labai sunkiai atsikuria 
(jaunuolynai sudaro vos 6 proc.). 

Pasak Neries regioninio parko direkcijos 
vyr. specialisto Sauliaus Pupininko, tai didžiau-
sia Dūkštų ąžuolyno gamtosauginė problema.

Pokario metais uždraudus vietos žmonėms 
ąžuolyne ganyti gyvulius, didžiojoje ąžuolyno 
dalyje įsivyravo jaunus ąžuoliukus stelbiantis 
labai tankus lazdynų pomiškis. Be to, dalis na-
tūralių plačialapių miškų buveinių buvo praktiš-
kai sunaikintos: iškirstų ąžuolynų vietoje sodinti 
eglių želdiniai. Intensyvaus ūkininkavimo įtaka 

va
cl

ov
o 

Tr
ep

ėn
ai

či
o 

nu
ot

ra
uk

a

Dūkštų ąžuolynas iš paukščio skrydžio

Sutvarkytas Bradeliškių piliakalnis

Didžioji miegapelė inkile
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Išretėjusį ąžuolyną miškininkai bando atkurti 
ąžuolo sodinukais
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje teko lankytis kovo pradžioje, 
kai čia vyko tradicinis tarptautinis mokomasis seminaras „Želdynų aktuali-
jos 2012“. Tai tik vienas iš daugelio šiemet šioje mokymo institucijoje organi-

zuojamų renginių. KMAI kolegija gali pasigirti rengiamų seminarų, vykdomų pro-
jektų gausa. Apie šios aukštosios mokyklos pasiekimus per pastaruosius dešimt 
metų ir ateities planus sutiko papasakoti jos direktorius dr. ALBINAS TEBĖRA.

Naujojoje bibliotekoje
KMAI kolegijos direktorius A. Tebėra aprodo Aplinkoty-
ros laboratoriją, įrengtą rekonstruotoje palėpėje

M o k y m a s

Naujas statusas
Vykdant švietimo reformą, kaip ir kitoms 
šalies mokykloms, Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijai suteiktas kitas teisinis 
statusas – viešoji įstaiga. Pagal naująją tvar-
ką praėjusių metų pabaigoje vyko konkur-
sas direktoriaus pareigoms užimti. Laimėjęs 
konkursą, juo tapo iki šiol mokyklai vadova-
vęs A. Tebėra.

Aukštosioms mokykloms tapus viešo-
siomis įstaigomis, pasikeitė jų valdymo sis-
tema. Kilo daug ilgų ir prieštaringų diskusijų 
dėl šių mokyklų tarybų. Jos turi teisę daly-
vauti mokyklos valdyme. Mokyklos vadovas 
realizuoja ne tik savo idėjas bei sumanymus, 
bet privalo vykdyti ir tarybos nutarimus. 
Konkurso būdu suformuotą KMAIK tarybos 
didžiąją dalį sudaro verslo žmonės, kiek ma-
žiau – kolegijos darbuotojai. 

   
Struktūriniai pokyčiai
Pagrindiniai kolegijos padaliniai išlieka be-
veik nepakitę. Miškų ir dekoratyviųjų želdy-
nų fakultete išliks Miškininkystės ir Aplinko-
tvarkos katedros, Aplinkos inžinerijos fakul-
tete – Vandens inžinerijos ir Kraštotvarkos 
katedros. Informacinį centrą sudarys Specia-
listų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifika-

KMAI kolegija: 
pažangių pertvarkų kelyje

vimo, Miško savininkų mokymo bei Visuo-
menės švietimo sektoriai. Atskiro padalinio 
funkcijas vykdys Miškininkystės profesinio 
mokymo skyrius.

Direktoriaus A. Tebėros nuomone, kole-
gijoje tikslinga papildomai įsteigti dvi atski-
ras Socialinių ir humanitarinių mokslų bei 
Bendratechninių mokslų katedras. Jos jung-
tų iki šiol po kitas katedras „išmėtytus“ mi-
nėtų specialybių dėstytojus, kurie naujose 
katedrose galėtų dar geriau dirbti, daugiau 
skirti dėmesio įvairiems projektams vykdy-
ti. Dabar ypač aktualus studentų užklasinės 
veiklos koordinavimas. Bendratechninių 
mokslų katedra užsiimtų nuotolinių studijų 
sistemos tvarkymu. 

Anot A. Tebėros, tikslinga daugiau funk-
cijų suteikti katedroms, o fakultetų dekana-
tams pavesti vykdyti bendrąją studijų orga-
nizavimo ir koordinavimo veiklą. Fakultetuo-
se nebeliktų dekanų ir prodekanų, tik studijų 
administratoriai, kurie ir spręstų organizaci-
nius klausimus. Juk sunku rasti specialistą, 
kuris išmanytų miškininkystę, kaimo turizmą 
bei kraštovaizdžio architektūrą. Pagrindinė 
atsakomybė atitektų katedros vedėjams bei 
jų pavaduotojams, atsakingiems ne tik už 
studijų kokybę, bet ir už užsakomuosius dar-

bus, mokslinius tyrimus, projektus, tarptau-
tinius ryšius. Katedros vedėjų ir darbuotojų 
atlyginimai priklausytų nuo realių darbo 
rezultatų. Dalį administracinių darbų pla-
nuojama priskirti dėstytojams kaip papildo-
mą veiklą. Direktoriaus įsitikinimu, daugiau 
negu pusė dėstytojų galėtų turėti praktinio 
darbo patirties (pvz., – savo verslą). Negerai, 
kai žmogus visą gyvenimą skaito to paties 
dalyko paskaitas. Taip jis trypčioja vietoje, 
nejaučia gyvenimo pulso.

KMAIK planuose – direktoriaus pava-
duotojų institucijos reorganizavimas. Iš-
liks direktoriaus pavaduotojas akademinei 
veiklai, kurio pagrindinė funkcija bus for-
muoti studijų politiką. Dabar veikiančią di-
rektoriaus pavaduotojo administracijos ir 
ūkio reikalams pareigybę numatoma per-
tvarkyti į direktoriaus pavaduotojo plėtrai 
ir inovacijoms.

Naujovės studijų programose
KMAI kolegijoje veikia gana aukšto lygio miš-
kininkystės, želdinių dizaino, rekreacijos, hi-
drotechnikos, žemėtvarkos, kadastrinių mata-
vimų ir nekilnojamojo turto vertinimo aukštų-
jų studijų bei viena profesinio mokymo (miš-
kininkystės) programos. KMAIK direktoriaus 
A. Tebėros manymu, tikslinga jas praturtinti 
gilesnėmis ekonomikos, teisės, moderniųjų 
technologijų, ES politikos studijomis. 

RIMONDAS VASIlIAUSKAS
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Lektorė Vaida Vaitkutė – Eidimtienė su studentais 
Kraštovaizdžio architektūros laboratorijoje

blemas. Drauge su  kitomis aukštosiomis 
mokyk lomis (KTU ir ASU)  leidžiamas infor-
macinis biuletenis „Miškas. Mediena. Tech-
nologijos. Standartizacija“. Kolegijos dės-
tytojai yra ne vienos mokymo priemonės 
autoriai ar bendraautoriai. Neseniai išleistos 
mokymo knygos „Mediena. Apvaliosios me-
dienos gaminiai“, „Bendravimo pagrindai“, 
„Pavojingų krovinių gabenimas“, „Stiebų sor-
timentavimo racionalumo vertinimo prog-
rama“, „GIS taikymas miško darbuose“, „Miš-
ko mašinų operatorių (MMO) darbo įgūdžių 
vertinimas“, kurias finansavo Europos Švieti-
mo ir kultūros GD Švietimo paramos fondo 
Mokymosi visą gyvenimą programa.

Kaip sakė doc. A. Tebėra, KMAIK tarptau-
tiniai ryšiai su kitų šalių mokyklomis ypač su-
aktyvėjo, kai kolegija tapo Socrates/Erasmus 
programos nare, ėmė vykdyti tarptautinius 
mokslo ir studijų Forcy, Erasmus IP, Leonardo 
da Vinci, ES struktūrinių ir kitų fondų finan-
suojamus projektus. Kasmet 5-7 proc. mo-
kyklos studentų vyksta studijuoti į užsienį, o 
keli studentai iš kitų šalių vienam semestrui 
atvyksta į kolegiją.

KMAIK studentai sėkmingai dalyvauja 
Baltijos šalių ir Europos miškininkystės bei 
Europos kraštovaizdžio architektūros stu-
dentų profesinio meistriškumo bei medkir-
čių čempionatuose. ☐

Ateityje numatoma plėsti Hidrotech-
ninės statybos, Aplinkotvarkos inžinerijos 
laboratorijas, o medienos ruošos ir aplinko-
tvarkos inžinerijos praktiniam mokymui ge-
rinti jau šiemet bus įsigyta modernių mašinų, 
įrengtos dar dvi šiuolaikiškos informacinių 
technologijų laboratorijos. ES struktūrinių 
fondų lėšomis centrinio kolegijos pastato re-
konstruotoje palėpėje baigiama įrengti apie 
600 m2 patalpų – auditorijų ir laboratorijų.

Kasmet gausėjant studentų, kolegijoje 
pradėjo stigti bendrabučių. Beveik susitarta su 
Valstybinės miškų tarnybos vadovybe dėl da-
lies jų patalpų perėmimo; vasarą čia žadama 
įrengti kambarius studentams apgyvendinti.

Moksliniai tyrimai, tarptautiniai ryšiai 
Nemažą KMAIK veiklos dalį užima taikomieji 
moksliniai tyrimai, daugiausiai miško darbų 
technologijų ir aplinkos inžinerijos. Pagrin-
diniai šių darbų užsakovai – Aplinkos minis-
terija, miškų urėdijos, savivaldybės, įvairios 
gamybinės įmonės. Taikomojo mokslo plėtra 
laikoma vienu iš svarbiausių Kolegijos veiklos 
uždavinių. Miškininkystėje suaktyvės moder-
nių technologijų taikymo šalies miško ūkyje 
tyrimai, kurie iki šiol Lietuvoje – beveik nena-
grinėjama tema. Želdinių dizaine numatoma 
koncentruotis į kraštovaizdžio architektūros 
elementų struktūros modeliavimą. Tyrimai 
būtų labai vertingi taikant informacines 
technologijas želdynams projektuoti. 

Rekreacijos srityje galėtų būti vykdoma 
kaimo turizmo teikiamų paslaugų struktūros 
analizė ir rekomendacijų parengimas joms 
optimizuoti. 

Informaciniame centre jau daug metų 
organizuojami miško ūkio specialistų,  priva-
čių miškų savininkų ir ūkininkų kvalifikacijos 
tobulinimo kursai.

KMAIK nemažai organizuoja respubliki-
nių ir tarptautinių seminarų, konferencijų, 
nagrinėjančių miškininkystės, miško darbų 
technologijų bei aplinkos inžinerijos pro-

Svarbus mokyklos uždavinys – absol-
ventų įsidarbinimo motyvacijos didinimas. 
„Ieškosime būdų, kaip nuteikti studentą, 
kad jis mūsų kolegijoje mokytųsi ne dėl di-
plomo, o nuo pat studijų pradžios stimulas 
būtų būsimasis darbas,“ – teigė A. Tebėra. 
„Manau, kad kiekvienas absolventas turėtų 
baigti studijas parašęs savo biznio planą.“

Didėjant miškininkystės studijų popu-
liarumui bei gausėjant studentų, kolegijos 
mokymo planuose numatoma išplėsti šią 
programą, formuojant naujas šakas: plan-
tacinio ūkio (energetinės plantacijos, ka-
lėdiniai medeliai, vaistiniai augalai ir pan.) 
ir gamtinio turizmo (organizuotas šalies ir 
užsienio turistų priėmimas stebėti Lietuvos 
gamtą, supažindinti su kultūros paveldu, 
etnokultūra ir pan.). 

Ateities planuose – želdynų dizaino stu-
dijų programos papildymas miestų želdynų 
tvarkymo specializacija. Šalies miestuose ir 
miesteliuose – daugybė apleistų ir nesutvar-
kytų želdynų, parkų, kuriuos reikia rekons-
truoti, todėl nauja studijų kryptis yra pers-
pektyvi. Iki šiol kolegijoje buvo mokoma, kaip 
sukurti naują parką, skverą, sodybos aplinką.

„Tarp Inžinerinio fakulteto absolventų 
norėtume matyti universalų statybininką: 
tokį, kuris sugebėtų ne tik statyti, sumontuo-
ti vandentiekį, kanalizaciją, šildymą, elektrą, 
bet patartų ir įrengiant būsto interjerą,“ – tei-
gė kolegijos direktorius A. Tebėra. „Populia-
rindami hidrotechnikos studijų programą, 
numatome ją pertvarkyti ir išplėsti, formuoti 
naujas šakas: atsinaujinančių išteklių ener-
getiką bei interjero dizaino technologijas.“

Daug dėmesio bus skiriama efektyviai 
veikiančiai nuotolinio mokymo sistemai su-
kurti keturioms studijų programoms, kurio-
se galiotų ištęstinių studijų tvarka.

Studijų bazės plėtra
KMAIK investuodama savo lėšas ir panaudo-
dama ES struktūrinių ir kitų fondų paramą, 
modernizavo studijų bazę. Įkurtos naujos 
moderniųjų medienos ruošos mašinų, ap-
valiosios medienos gaminių ir medienos 
mokslo, kraštovaizdžio architektūros projek-
tavimo, floristikos, aplinkotyros, matavimų 
inžinerijos, informacinių technologijų, che-
mijos ir dirvožemio mokslo laboratorijos bei 
praturtintos iki šiol veikusios – dendrologi-
jos, miško apsaugos, botanikos, dendrome-
trijos, benzomotorinių instrumentų ir kt.

Mokomosioms ir gamybinėms prakti-
koms organizuoti panaudojama partnerių – 
Dubravos EMM urėdijos, ASU, Miškų insti-
tuto, VDU Botanikos sodo, VMI, VMT, miškų 
urėdijų, regioninių ir nacionalinių parkų bei 
rezervatų, įvairių įmonių gamybinė ir moks-
linė bazė. RI
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Tarptautinio seminaro  „Želdynų aktualijos – 2012“ metu
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Mikorizės naudojimo patirtis 
Telšių medelyne

EuGENIJuS BARNIšKIS
Telšių miškų urėdijos medelyno viršininkas  pav.

U r ė d i j o s e

kelerius metus sėkmingai naudojamas Lenkijos 
miškininkų (www.mykoflor.pl). 

Mėginome sukurti ir naują preparatą „Pi-
cea“, išskirdami grybus nuo Telšių miškuose 
augančių eglaičių šaknų. Tačiau laboratoriniai 
tyrimai ir bandymai Telšių medelyne parodė, 
kad jau turimas testuotas mišinys yra pakan-
kamai efektyvus. Naujų grybų išskyrimas ir jų 
dauginimas labai brangus. Neradus esminių 
naujojo grybienos mišinio naudingumo įrody-
mų, jis buvo naudojamas tik du sezonus. Bio-
preparatas maišomas su geliu šaknims mirkyti 
ir įterpiamas mirkant sodinukus tyrėje arba su 
specialiu purkštuvu paskleidžiamas tarp au-
gančių medelių šaknų. Neturėjome mikoriza-
vimo patirties, o žemės ūkio plotams skubiai 
reikėjo gerų sodmenų, todėl išbandėme net 4 
bioprepatato įterpimo metodus.

Pirmasis – 4-mečių eglės sodinukų (2+2) 
šaknų mirkymas gelyje su biopreparatu prieš 
juos sodinant miško įveisimo vietoje. Pasirodė, 
jog tai pats blogiausias būdas. Sodinukai pati-
ria persodinimo stresą, mikorizė blogai gyja, 

Šiemet sukaks 15 metų, kai Telšių miškų 
urėdijos medelynas persikėlė į naują vietą 
prie gražaus Tausalo ežero. Beveik visa-

me 60 ha plote anksčiau ilgą laiką buvo žemės 
ūkio naudmenos. Netrukome pastebėti, kad čia 
sunku išauginti gerus spygliuočių sodmenis. 
Manėme, jog dėl to kalti vėjų gairinami laukai, 
miško mikroklimato trūkumas, todėl suskaidė-
me plačius laukus tankesnėmis priešvėjinėmis 
juostomis.

Prieš dešimtmetį įsibėgėjęs nedirbamų že-
mės ūkio plotų apželdinimas mišku atskleidė 
daugiau trūkumų – mūsų sodmenys laukuose 
blogiau prigydavo, daug sąnaudų pareika-
laudavo pirmųjų metų želdinių priežiūra, kol 
sodinukai pabėgdavo nuo žolių. Su tokiomis 
problemomis beveik nesusidurdavo kolegos, 
kurių medelynai įrengti tarp miškų. Tuomet kilo 
mintis, jog sodmenims trūksta miško aplinkos 
ne tik ore, bet ir dirvoje. Tai patvirtino ir VU Bota-
nikos sodo mokslo darbuotojo dr. Algio Aučinos 
mūsų medelyne atlikti bandymai, mikorizuojant 
paprastosios eglės sodmenis (,,Mikorizės įtaka 
paprastosios eglės Telšių provenencijos sodme-
nų vystymuisi daigyno ir pakitusiomis aplinkos 
(buvusiose žemės ūkio naudmenose) sąlygo-
mis“ ataskaita; A. Aučina, Vilnius, 2006 m.). 

Ieškant problemos sprendimo, Telšių miš-
kų urėdija 2005 m. pasirašė sutartį su firmos 
MYKOFLOR® vadovu Wlodimierz Szalanski dėl 
biopreparatų pirkimo: „Juni X“, skirto mikori-
zuoti visus spygliuočius, ir „Picea“, skirto eglei 
mikoriziuoti. 

Biopreparatas „Juni X“ – tai tikrojo kazlėko 
(Suillus luteus) grybienos pagrindu sukurtas ke-
leto simbiotinių grybų ir bakterijų mišinys, jau 

3 pav. Kairėje – vienmečiai eglės sėjinukai, 
mikorizuoti vasaros pabaigoje, dešinėje – kontrolė

1 pav. Paprastosios eglės 2+1 amžiaus 
sodinukas, mikorizuotas prieš 
persodinimą į medelyną

2 pav. Biopreparato įterpimas į dirvą specialiai 
pagamintu ,,Kvazar“ purkštuvu
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gali sudžiūti, pirmaisiais ir antraisiais metais 
auga tik šaknys. Todėl tikslas – mikorizuo-
jant geresnis sodmenų prigijimas ir spartes-
nis augimas – pirmuosius 2-3 metus nepa-
siekiamas. Be to, tai brangiausiai kainuojan-
tis metodas: vieno sodinuko mikorizavimas 
gali siekti net 10 ct.

Antrasis – sėjinukų šaknų mirkymas 
gelyje prieš persodinimą medelyne. Jis ga-
rantuoja beveik šimtaprocentinį mikorizės 
patekimą ant medelio šaknų (1 pav.), tačiau 
turi dvi neigiamas savybes: sėjinukų nebe-
galima sodinti su sodinimo mašina, o sodi-
nukas pabrangsta 3-5 ct.

Trečiasis – gelio su biopreparatu įterpi-
mas ant vienmečių sėjinukų šaknų vasaros 
pradžioje (2 pav.).

Ketvirtasis – gelio su biopreparatu įter-
pimas ant pavasarį pasėtų sėjinukų šaknų 
vasaros pabaigoje. Abu paskutinieji meto-
dai išaugintų 2+2 sodinukų kainą padidina 
tik 1-2ct.

Įterpta mikorizė pirmaisiais ir antraisiais 
metais skatina sodmenų pridėtinių šaknų 
išsišakojimą, padidina smulkių absorbcinių 
šaknelių paviršinį imlumą bei leidžia joms 
fiziologiškai greitai prisitaikyti prie dirvože-
mio sąlygų. Padidėjusi šaknų masė puikiai 
matoma ir plika akimi (3-4 pav.). Kad maty-
tųsi šaknų sistemos skirtumai, 4 pav. specia-
liai parinkti vienodo aukščio sodinukai. 

Nemikorizuoti sodinukai jau po 2-ejų 
metų šiek tiek atsilieka antžeminės dalies 
prieaugiu, o 3-4-ais metais sodmenys pra-
deda sparčiai augti. Todėl reikia gerai su-
planuoti mikorizės įterpimo laiką: auginant 
2+2 amžiaus eglės sodmenis, mikorizuojant 
pavasarį sėtus daigelius, galima išauginti ir 
1,5 m aukščio ,,monstrus“, kaip mums nu-
tiko 2008 m. (5 pav.). Vidutinis 2+2 eglės 
sodinukų aukštis siekė 60-70 cm (6-7 pav.). 
Tai gero humuso, subalansuoto tręšimo ir 
mikorizės taikymo pasekmė. Tokiu atveju 
geriau mikorizuoti vienmečius sėjinukus 
antrųjų metų vasaros pradžioje. Daigyne ar 
medelyne sėkmingai išplitusią mikorizę pa-
rodo visame lauke vienodos spalvos, gana 
lygūs sodmenys, nors yra mikroreljefo ir dir-
vožemio skirtumų. 

Literatūroje akcentuojamas mikori-
zės grybų antagoniškumas patogenams. 
Manoma, kad jie gali pastoti kelią netgi 
fitoftorozei. Gal tai sutapimas, tačiau Tel-
šių medelyne 2009 m. mikorizuotos dvi-
metės pušaitės puikiai atlaikė snieguotą 
2011 m. žiemą ir beveik nenukentėjo nuo 
spygliakričio.

2006 m. išbandėme biopreparatą, skirtą 
beržui, kurio pagrindą sudarė paprastosios 
musmirės (Amanita muscaria L.) grybiena. 
Tie metai buvo palankūs beržui augti: vien-
mečiai mikorizuoti ir be mikorizės berželiai 
užaugo vidutiniškai 80 cm aukščio, tačiau 
mikorizuotųjų šaknų sistema susiformavo 
žymiai tankesnė (8 pav.).

Mikorizei skirti biopreparatai kainuo-
ja brangiai, todėl aktualu, ar simbiotiniai 
grybai gali išlikti dirvoje, iškasus sodmenis. 
Mums pavyko išsiaiškinti, kad nenaudojant 
fungicidų, saikingai (2 kartus) purškiant 
herbicidais bei be reikalo nejudinant dirvos, 
kad neperdžiūtų, vienerius metus tikrai gali 
išlikti. 2006 m. pavasarį išrovę eglės daigy-
ną, kitais metais toje pat vietoje pasėjome 
naują. Su piktžolėmis kova buvo gerokai 
sunkesnė, bet po 4 metų raunant sodinu-
kus, persodintus jau į kitus laukus, beveik 
pusę jų radome su grybiena.

Apibendrindamas Telšių medelyne au-
ginamų sodmenų 4-erių metų mikorizavi-
mo patirtį, galiu daryti kelias išvadas:

 Buvusiuose žemės ūkio plotuose 
įsteigtus daigynus – medelynus, kuriuose 
trūksta mikorizės grybų pradų, tikslinga mi-
korizuoti, teikiant pirmenybę testuotiems 
mikorizės biopreparatams; 

 Su biopreparatais daigyne įterpti gry-
bai gerai prigyja ir dauginasi esant pakan-
kamam 3-5 proc. humuso kiekiui;

 Mikorizuojant pavasarį pasėtus pa-
pratosios eglės sėjinukus, galima 1-eriais 
metais sutrumpinti jų auginimą, gaunant 
pakankamai stambius trimečius sodmenis 
(auginti reikia ne 2+2, o 2+1; 1+2 arba 3 m.); 

 Mikorizuotų sodmenų šaknų sistema 
yra didesnė ir tankesnė, po persodinimo 
medeliai geriau prigyja ir sparčiau auga; 

 Didelius mikorizacijos kaštus atperka 
mažesnis trąšų ir fungicidų poreikis.

Plačiau apie pačią mikorizę, jos sudėtį ir 
veikimą galima paskaityti dr. A. Skridailos ir 
dr. A. Aučinos publikacijoje ,,Mikorizė. Miš-
kų atkūrimui – inovatyviosios technologi-
jos“ (APLINKA. Darna. Atsakomybė. Apsau-
ga, 2010 m. lapkritis - gruodis. Nr.2), o apie 
Lenkijos valstybiniuose miškuose taikomos 
mikorizacijos tendencijas – E. Riepšas, S. Že-
brauskas, A. Aučina ,,Miško sodmenų au-
ginimo naujovės Lenkijoje“, (Mūsų girios, 
2008 m. Nr. 8). ☐

4 pav. Kairėje – 2+2 eglės sodinukai, mikorizuoti 
prieš persodinimą į medelyną, dešinėje – kontrolė

5 pav. Eglės sodinukai (2+2 amžiaus), užauginti 
iš pirmos vasaros pabaigoje mikorizuotų 
sėjinukų, dešinėje – normalūs, 50 cm aukščio, 
kairėje – peraugę 120-140 cm

6-7 pav. Eglės sodinukai (2+2 amžiaus), 
užauginti iš pirmos vasaros pabaigoje 
mikorizuotų sėjinukų

8 pav. Vienmečiai karpotojo beržo sėjinukai, 
mikorizuoti rugpjūčio mėnesį; kairėje – 
mikorizuoti, dešinėje – kontrolė
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S. Šakūnas dalijasi prisiminimais
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Iš Stanislovo Šakūno prasmingo 
gyvenimo kronikos
Stanislovo gyvenimo kelias prasidėjo 
1932 m. kovo 10-ąją Šiaulių rajone, Me-
dėnų kaime. Baigęs 1952 m. Joniškio vi-
durinę mokyklą, studijavo miškininkystę 
LŽŪA. Po studijų pasuko gamybininko 
keliu, grįžo į Šiaulių miškų ūkį. „Mūsų 
girių“ žurnale (1992 m. Nr.4), straipsny-
je „Mėgau ir mokslinį darbą“ Stanislovas 
apie profesinio kelio pradžią pasakoja:

„Pasiprašiau, kad paskirtų į Šiaulių 
miškų ūkį. Po kelių mėnesių „apšilimo“ 
Verbūnų girininkijoje meistro ir Šedu-

Pagerbtas miškų puoselėtojas
JUlIUS ADAMONIS

rokiškio miškų urėdijos miškotvarkos inžinierius, lms rokiškio skyriaus pirmininkas

Rokiškio miškų urėdijoje nuo kovo 12-osios ankstaus ryto tvyrojo pakili, šventiška nuotai-
ka, šiek tiek su laukimo jauduliu. Pasipuošę paradinėmis uniformomis į urėdiją rinkosi jos 
vadovai, inžinieriai, girininkai ir kiti LMS nariai. Atvyko generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Petras Kanapienis, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. Edmundas Bart-
kevičius, LMS viceprezidentas, Dubravos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas, Anykščių miškų 
urėdas Sigitas Kinderis, buvusi ilgametė LMS atsakingoji sekretorė doc. Janina Šepetienė. 
Netrukus sulaukėme ir pagrindinio svečio – šalies nusipelniusio miškininko, LMS Garbės 
nario, ilgamečio Rokiškio miškų urėdo pavaduotojo miškininkystei Stanislovo Šakūno, 
kuriam kovo 10-ąją sukako 80 metų. 

Miškininkų, dendrologų ir aplinkinių žmonių pagarbą jis pelnė savo nuoširdžiu atsi-
davimu pasirinktai profesijai, tolerancija kitokiai nuomonei, reiklumu sau. Už prasmingą 
ilgametį darbą ir miškininkystės tradicijų puoselėjimą Stanislovas Šakūnas pagerbtas 
Generalinės miškų urėdijos medaliu ,,Auksinis ąžuolo lapas“, kurį įteikė generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis. Pagarba, gėlės, gražūs žodžiai ir atminimo 
dovanos tądien buvo skirti Stanislovui nuo atvykusių svečių, buvusių bendradarbių. Tik 
garbusis miškininkas ir tądien buvo kuklus: „Nepelnytai Jūs mane čia taip išaukštinot. Tie-
siog anuomet pakliuvau į puikiai sustyguotą kolektyvą, buvo stropūs darbuotojai, gera 
įmonės materialinė bazė, valdžios supratimas. Viskas gavosi savaime“.

Teišsipildo sveikinusiųjų linkėjimai Jam: stiprios sveikatos, neblėstančio entuziazmo 
sodininkaujant ir nepamiršti miško... Stanislovas Šakūnas su sukakties pagerbimo dalyviais

vos girininko padėjėjo pareigomis pra-
dėjau girininkauti Užpelkių, Tytuvėnų 
girininkijose. Tai buvo pats įdomiausias 
darbo laikotarpis, išmokęs savarankiškai 
dirbti. Mokiausi iš savo klaidų, iš vyres-
nių miškininkų patyrimo ir patarimų. Tai 
buvo laikas, kai šviesinimais ir valymais 
girininkijose daugiausia ugdėme tik sa-
vaiminės kilmės medynus. Rėžiant biržes 
iškirsdavome du gretimus barelius. Vieną 
–pasimokymui, iškertamo tūrio nusta-
tymui, antrą – paliekamą visai nekirstą, 
kad būtų galima palyginti, kaip auga pa-
grindinės rūšys ugdytame ir neugdytame 
plote, arba spręsti, kada ateiti ugdyti dar 
kartą. Barelius sunumeruodavome. Ža-
bus surūšiuodavome į 3 rūšis, tvarkingai 
sukraudami tarp 4 kuolų su atramomis. 

Ant jų kirtėjas užsirašydavo savo pavar-
dę, vardą, o kai kada – ir kur gyvena. Tai 
girininkui žymiai palengvindavo darbų 
priėmimą, o ir pašaliniai žinodavo, kas 
kaip dirba. Malkų, kirvamalkių ir žabų 
„štabeliai“ būdavo rikiuojami palei ke-
liukus, valksmas, sklypų pakraščiais, kad 
nebūtų važinėjama po išugdytą plotą. Ei-
gulio pareiga buvo prižiūrėti žmones, kad 
dirbtų tvarkingai, visą sklypą išugdytų 
kokybiškai. Už tai eigulys pagiriamas ar 
jam pareiškiami priekaištai. Turėjau ge-
rus, patyrusius eigulius, su kuriais būtų 
miela dirbti ir šiandien.“

Darbštus, pareigingas girininkas 
1961 m. paskiriamas Tytuvėnų miškų ūkio 
vyriausiuoju miškininku. Čia pralėkė 11 
metų, intensyviai ugdant medynus pagal 

Medelyne pikuojami sėjinukai
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sukurtas mūsų medelyno racionalizatorių 
ir įdiegtas gamyboje – lėkštinis tarpueilių 
purentuvas – tręštuvas.“

Nuo 1974 m. medelyne eglės, pocū-
gės, maumedžio sodinukai pradėti au-
ginti su uždara šaknų sistema rulonuose, 
įrengta komposto ruošimo aikštelė ati-
dengto durpyno plote. Atvykęs į Rokiškį 
ministras A. Matulionis stebėjosi, kad 
naujas daigynas-medelynas prižiūrimas 
ne eigulių, o kuriamas miškų ūkio inži-
nierių, suburta gera specialistų komanda. 
Daug idėjų sugeneruota kartu su buvusiu 
vyr. miškininku Juozu Matuzoniu, ilga-
mečiu medelyno vedėju Antanu Sirvy-
džiu. Didelę paramą plečiant medelyną 
teikė ir tuometinės Miškų ūkio ir miško 
pramonės ministerijos specialistai, ypač 
valdybos viršininkas Stepas Mikolaitis. 

Ekonominio taupymo metais bene 
pirmieji respublikoje rokiškėnai pradėjo 
miškuose taikyti pagrindinių kirtimų bir-
žių koncentravimą. Kita vertus, tai buvo 
didelis iššūkis miškų atkūrėjams – rei-
kėjo apželdyti ,,aerodromines“ kirtavie-
tes. Daugeliu atvejų tai buvo įmanoma 
tik sausinant kirtavietes. Todėl Rokiškio 
miškuose Stanislovas sėkmingai tęsė dar 
Tytuvėnuose pradėtus mažosios meliora-
cijos darbus. 

„Dabar, kai eglynų, mišrių su eglėmis 
medynų, taip pat beržynų, drebulynų, 
balt alksnynų kirtavietėse sodinami stam-
būs eglės pikirantai, gerai kultūrų būklei 
vandens režimo sureguliavimas turi di-
desnę reikšmę, negu dirvos paruošimas, 
pvz., PKL-70 plūgu ar kauburiais“, – rašė 
S. Šakūnas „Giriose“, (1982 m. Nr.2), 
straipsnyje „Želdomų kirtaviečių nusau-
sinimo problemos“. Per 1980-1992 m. 
iškasta per 80 km griovių, iš dalies nu-
sausinta beveik 1500 ha miškų. O kur dar 
technologinio miškų sutvarkymo rūpes-

jos. Susivienijimui priskirtuose 4 miškų 
ūkiuose iki 1972 m. egzistavo 32 laikini 
ir 4 pastovūs daigynai, juose kasmet sėta 
apie 7,5 ha pasėlių miško sodmenims 
išauginti. Jiems prižiūrėti trūko darbo 
rankų, o sodmenų poreikis didėjo. 

Rokiškio miškų ūkiui dar 1958 m. 
buvo perduotas 80 ha žemės ūkiui netin-
kamos žemės plotas medelynui kurti, bet 
delsta jį įsisavinti. Stanislovo rūpesčiu 
pirmais jo darbo metais parengtas bū-
simo medelyno melioracijos ir kūrimo 
projektas. Pavaduotojo miškininkystei 
sumanymams pritarė tuometinis susi-
vienijimo direktorius Mečislovas Mocka 
– daug dėmesio skirta medelyno dar-
bų mechanizavimui, agrotechnikai bei 
mokslo naujovių įdiegimui. Glaudžiai 
bendraujant su Lietuvos miškų moksli-
ninkais, parsivežant idėjų net iš Baltaru-
sijos, Lenkijos, VDR, išbandyta ne viena 
technikos naujovė pasitvirtino gamybo-
je. Straipsnyje „Dėmesio centre – darbų 
mechanizavimas“ (,,Girios“, 1979 m. Nr. 
4) S. Šakūnas rašė: 

„Labiausiai mechanizuotas darbo ba-
ras yra medelynas, kuriame pastaraisiais 
metais įdiegta nemažai naujų mechaniz-
mų. Sėkmingai ir efektyviau dirba Eks-
perimentinio konstravimo projektavimo 
ir technologijos biuro mechanizmas ša-
knims patrumpinti ir tarpueilių purentu-
vas prie traktoriaus T-16, taip pat mūsų 
pačių racionalizatorių pagamintas kra-
tytuvas RPTU-2A, skirtas pasėlių mul-
čiavimui. Jis net kelis kartus paspartina 
pasėlių mulčiavimą, lyginant su tinkliniu 
mulčiuotuvu, kuris dar ir dabar ūkiuo-
se plačiai tebenaudojamas. Kratytuvas 
RPTU-2A buvo teigiamai įvertintas res-
publikinio pasitarimo metu, ir jį galėtų 
pasigaminti visi ūkiai, turintys stambius 
daigynus. Kitas vertingas mechanizmas, 

tuometinio miškų ūkio ministro A. Matu-
lionio skatintą tūrio ugdymo metodą, per-
gyventas antrojo ardo pušynuose įveisimo 
vajus, imtasi plačiai miškus tvarkyti tech-
nologiškai, vykdyta mažoji melioracija, su-
vešėjo jaunuolynai Dubysos šlaituose. 

Stanislovas pasireiškė ir kaip deko-
ratyvinio apželdinimo entuziastas – prie 
Tytuvėnų miškų ūkio pradėtas kurti 
dendrariumas, užveistas parkas Kelmėje 
prie Kražantės upės. Neabejoju, iki šiol 
širdy nešiojasi prisiminimus apie Tytu-
vėnų šilą, kaip anuomet nestandartiškai 
mąstė apie rūšių kaitą šiame parke ir ne-
buvo abejingas, kokie Tytuvėnų pušynai 
liks ateities kartoms. Žvėrių daroma žala 
miškui, nepopuliarūs pasisakymai, kaip 
sureguliuoti perteklinį žvėrių skaičių, ko 
gero lydėjo Stanislovą per visą jo miški-
ninkavimo laikotarpį. Tačiau išeičių ieš-
kota drąsiai, principingai, o tuo pačiu ir 
apdairiai.

„Miškininkai vieni šių dalykų sutvar-
kyti negali. Reikėtų, kad ir miškininkai, ir 
gamtos apsaugos darbuotojai, landšafto 
specialistai bendromis pastangomis išsi-
aiškintų ir nutartų, kaip racionaliau ūki-
ninkauti Tytuvėnų šile, kad jį paliktume 
gražų ateities kartoms“, – rašė jis straips-
nyje „Tytuvėnų šilas ir jo ateitis“ („Girios“, 
1970 m. Nr. 10). 

Gyvenimo posūkis įvyko 1973 m. pa-
vasarį: jis perkeliamas į Rokiškį, įsteig-
to bandomojo miškų ūkio gamybinio 
susivienijimo direktoriaus pavaduotoju 
miškininkystei. Rokiškio krašto girios 
taip pat tapo savos kaip Šiauliuos, Ty-
tuvėnuos. Čia nuo pirmųjų darbo metų 
laukė medelyno plėtra, sėklinės bazės 
sutvarkymas. S. Šakūno rūpesčiu nuo 
žvėrių niokojimo buvo aptvertos 1966 
m. įveistos pušies, paprastosios ir dygio-
sios eglių, maumedžio sėklinės plantaci-

Daug problemų išspręsta kartu su ilgamečiu 
medelyno vedėju Antanu Sirvydžiu (dešinėje)

Tarybiniais metais sodmenų auginimo 
rulonuose technologijaKova su piktžolėmis
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name sodmenų išauginimo technologijas 
medelyne. Tik šiandien mums tai daryti 
lengviau, nes galime pasitelkti jau išban-
dytas vakarietiškas technologijas, įsigyti 
reikiamų mechanizmų, įrangos. Kilno-
jamąsias laistymo sistemas keičiame sta-
cionariomis. Pereiname prie ekologinio 
miškininkavimo.

Bet, kaip ir anais laikais, miško san-
tykis su žvėrimis tebėra įtemptas, aktuali 
želdinių apsauga.

Kai kurie Stanislovo siekiai miški-
ninkystėje įgyvendinami tik pastaruoju 
metu. „Ar ne per daug vejame iš miško 
beržą, o fanerinę žaliavą vežame iš kitur. 
Be to, geriau sveikas beržas, negu ap-
graužta eglė. Todėl reikalaujame, kad Ro-
kiškio BMŪGS pagrindinėje įmonėje 40 
ha beržynų biržių kasmet būtų paliekama 
savaiminiam atžėlimui beržais ir šiam 
kiekiui sumažinta želdinimo darbų apim-
tis“, – rašė jis straipsnyje „Tvarka prastė-
ja – miškai retėja“ („Girios“, 1989 m. Nr. 
4). Dabar miškuose beržas tapo pilnateise 
medžio rūšimi, net pelkines kirtavietes 
atkuriame žėliniais. 

Stanislovas Šakūnas – tai žmogus su 
kuriuo galėtum kalbėti ir kalbėti apie 
mišką ir apie viską, kas žmogui aktua-
lu. Dar kartą dėkojame už įmintas gilias 
pėdas mūsų miškuose ir linkime stiprios 
sveikatos bei jaukumo šeimoje.

 
Esame dėkingi buvusio ilgamečio 

Rokiškio miškininkų vadovo Mečislovo 
Mockos šeimai, padovanojusiai miškų 
urėdijos archyvui istorinių nuotraukų al-
bumą bei medelyno meistrei Jūratei Ma-
tuzonytei – Razmienei, padėjusiai rinkti 
ir aprašyti archyvines fotografijas. ☐

Kartu su J. Matuzoniu, L. Slavėniene ir 
M. Vaičiu išleistas leidinukas „Sodinamo-
sios medžiagos išauginimo patirtis Rokiš-
kio BMŪGS susivienijimo medelyne“. 

Nuo pat miškininko karjeros pradžios 
Stanislovui teko ir mokytojo vaidmuo. Gi-
rininkaujant miškininkystės pagrindų teko 
mokyti praktikus eigulius. Vėliau argu-
mentuota vyr. miškininko nuomonė buvo 
svarbi ir kiekvienam girininkui. Stanislovas 
rasdavo laiko ir mokyklinėms girininki-
joms, jauniesiems miško bičiuliams.

Autoritetu Stanislovas buvo ir yra 
visam urėdijos kolektyvui, manau, jog 
ir visai Lietuvos miškininkų šeimai. Ro-
kiškio miškų urėdijos miškininkai 1990-
1998 m. patikėjo vadovauti LMS Rokiš-
kio skyriui, 2000 m. jam suteiktas LMS 
Garbės nario vardas. 

Išėjus į užtarnautą poilsį, dendrolo-
gija, dekoratyvinis apželdinimas tapo S. 
Šakūno užsiėmimu kolektyvinio sodo 
sklypelyje. Ne vieną kolegą, bendradar-
bį yra įtraukęs į šią veiklą. Vegetatyvinis 
spygliuočių dauginimas šaknydinant, 
įvairių formų dauginimas skiepijant, 
iš svečių šalių parsivežtų sėklų sėjimas 
ir jaunų medelių aklimatizavimas su 
bendraminčiu Juozu Barisa, šviesios at-
minties Juozu Matuzoniu, kitais. Ben-
draminčių jis rado ir tarp profesionalių 
dendrologų, botanikų, sodininkų. 1994 
m. išrinktas Lietuvos dendrologų drau-
gijos Rytų Lietuvos šiaurinio introdukci-
nio regiono vadovu.

Žiūrint miškų urėdijos mastu, prieš 
40 metų S. Šakūno pradėti darbai Ro-
kiškio miškuose – šiandien jau „dideli“. 
Retinamais ugdome jo apželdintus „ae-
rodromus“, kitus medynus. Toliau tobuli-

čiai, ugdymo kirtimai, miškų apsauga, 
rekreacinių miškų tvarkymas, šalutinis 
miško naudojimas... Viskas buvo neprie-
kaištingai surikiuota, sustyguota. Šiame 
susivienijime dažnai buvojusi miškinin-
kė Emanuelė Jurevičiūtė iš EPKT biuro 
1983 m. bibliografijoje „Rokiškio miški-
ninkai“ rašė, kad vyriausiojo miškininko 
S. Šakūno darbo kabinetas – ne tarp ketu-
rių sienų, o miškų paunksmėje.

Nepaisant užimtumo gamyboje, Sta-
nislovas buvo įstojęs į aspirantūrą LŽŪA, 
prof. A. Juodvalkio grupėje tyrinėjo 
ąžuolynų formavimosi problemas. „Sun-
ku buvo, bet ir įdomu, tyrinėjimas lavino 
mąstymą. Kai kuriuos barelius pro šalį va-
žiuodamas aplankau ir dabar“, – rašė Sta-
nislovas straipsnyje „Mėgau ir mokslinį 
darbą“ („Mūsų girios“, 1992 m. Nr. 4). Ne 
viena mokslinė idėja pritaikyta ir miške. 
Viena iš tokių – prof. Romualdo Deltuvo 
laiptiškas medynų struktūros formavimas 
Kamajų girininkijos Pagraužės miške iš-
liks ateities kartoms.

S. Šakūnas 1977 m. apdovanotas LTSR 
Aukščiausiosios tarybos prezidiumo gar-
bės raštu, 1982 m. jam suteiktas nusipel-
niusio miškininko garbės vardas.

N a u j o s  p a r e i g o s

Generalinėje miškų urėdijoje:
ANDRIUS MASIOKAS, g. 1985 m., baigęs 2010 m. LŽŪU MEF miškininkystės 
magistrantūros studijas, laimėjęs konkursą, 2012 m. kovo 12 d. paskirtas Miško 
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu. Prieš tai dirbo Vilniaus 
RAAD Vilniaus miesto aplinkos apsaugos agentūroje vyresniuoju specialistu.
 
Dubravos eksperimentinėje – mokomojoje miškų urėdijoje:
JULIUS KURLAVIČIUS, dirbęs Vaišvydavos girininkijos girininku, 2012 m. vasa-
rio 29 d. atleistas šalių susitarimu;

KęSTUTIS BACVINKA, g. 1967 m., baigęs KMAI kolegiją, mokosi neakivaizdiniu 
būdu A. Stulginskio universiteto MEF, 2012 m. kovo 1 d. paskirtas Vaišvydavos 
girininkijos girininku. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje girininko pavaduotoju; 

EUGENIJA KLIMAVIČIENė, laikinai ėjusi selekcinių sodmenų išauginimo pada-
linio viršininkės pareigas, 2011 m. gruodžio 30 d. paskirta selekcinių sodmenų 
išauginimo padalinio viršininke.
 

Druskininkų miškų urėdijoje:
ANTANAS LANKELIS, dirbęs urėdijos Mokymo ir informacinio centro ,,Girios 
aidas“ vedėju, 2011 m. gruodžio 30 d. išleistas pensiją; 

JUOZAS ALEŠKEVIČIUS, dirbęs Latežerio girininkijos eiguliu, 2011 m. gruodžio 
30 d. išleistas pensiją; 

VYTAS DOMAS GALČIUS, dirbęs Merkinės girininkijos girininku, 2012 m. sausio 
3 d. išleistas į pensiją; 

KAZIMIERAS ŠIVOKAS, dirbęs Randamonių girininkijos girininku, 2012 m. sau-
sio 2 d. perkeltas dirbti Norulių girininkijos girininku;

VITAS ŠIDLAUSKAS, dirbęs Randamonių girininkijos eiguliu, 2012 m. sausio 2 d. 
perkeltas dirbti Latežerio girininkijos eiguliu;

RAIMONDAS RIBAČIAUSKAS, dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi, 2012 m. vasario 
29 d. atleistas iš šių pareigų.
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Paviliotas miškų...
VLADA PENIKAITĖ

Taip ne dažnai būna kolektyve“, – sako Šiaulių 
miškų urėdas Stasys Pališkis. 

Pats Juozas, paprašytas įvardinti jam la-
biausiai patrauklias žmogaus savybes, sakė, 
jog lengviau pasakyti, kurios jam nepatinka. 
Tai veidmainiavimas, netiesos sakymas ir noras 
įsiteikti. Jam tenka bendrauti su įvairiausiais 
žmonėmis. Kuomet pajaučia, kad, siekdami 
kažkokios paslaugos, žmonės ima pataikauti, 
negali to pakęsti. „Per daugelį metų lengvai 
tokius atskiriu, su jais bendrauju tik tiek, kiek 
būtina. Bet tokių nėra daug, esu įsitikinęs, kad 
gerų žmonių pasaulyje žymiai daugiau“, – sako 
pašnekovas. 

Darbą Šiaulių miškų urėdijoje Juozas ver-
tina ir moraline prasme, nes, anot jo, kolekty-
ve tokia demokratiška atmosfera, kad dirbti 
yra malonumas. ,,Pagrindinius darbo reikalus 
visuomet aptariame kartu su miškų urėdijos 
vadovais, o dėl kasdieninių darbų, kiekvienos 
smulkmenos nereikalaujama bėgioti derinti 
su vadovybe, turiu laisvę veikti. Kuomet tavimi 
pasitiki kaip specialistu, jauti atsakomybę, sten-
giesi dvigubai. Darbų juk begalės, o dažni deri-
nimai būtų tikra pražūtis“, – įsitikinęs Juozas. 
 
Užaugęs ant vilkų migracijos tako 
Tarpumiškyje įsikūręs Juozo Daunio vaikystės 
Zabikų kaimas Akmenės rajone buvo tikras 
gamtos lopšys – į kiemą užsukdavo briedžiai, 
aplink buvo pilna stirnų ir šernų, visai šalia 
ėjo vilkų migracijos takas. Išalkę vilkai pasisa-
vindavo kaimo gyventojų ne vieną gyvulį. Į 
kolūkius suvaryti kaimiečiai gyveno skurdžiai. 
Anot Juozo, vienas jo bendrapavardis dirbo 
miškų ūkyje, gaudavo algą, dėl to kaime turėjo 
visai kitą statusą, buvo visų gerbiamas. Tačiau 
apie miškininko profesiją Juozas tuo metu dar 
nemąstė, nors gamta, medžiai jam visuomet 
buvo kažkas ypatinga. „Būdamas pirmokas jau 
genėjau obelis, vilkdavau į namus pagriovyje 
prisipjovęs karklų ir sodinau juos arti namų. 
Namiškiai toleravo mano miško darbus“, – pri-
simina tolimus laikus Juozas. 

Jam tiesiog patiko medžiai ir apie 1965 m. 
kolūkiuose ėmę rastis traktoriai. Traktorininkai 
smalsiam berniukui kartais patikėdavo pa-
vairuoti traktorių. Kalbos kaime apie augantį 
darbštų vaikiną, besidomintį technika, buvo 
nuėjusios ir iki kolūkio vadovybės. 

Knygos patraukė miško link
Į Zabikų kaimą atsikėlęs gyventi pusbrolis 
trečiokui ,,sodininkui“ Juozukui padovanojo 
pirmąją knygą apie medžius – „Sodininkystės 
praktikos darbai“. Paskaitęs ją, Juozas pasijutė 
tikru sodininku, nes čia buvo aprašyta, kaip 
skiepyti medelius, kaip juos prižiūrėti, gydyti. 

Kai pasitikima specialistu, 
jauti atsakomybę 
Profesinę karjerą Juozas Daunys pradėjo Kur-
šėnuose girininko padėjėju, vėliau tarnavo 
armijoje, dirbo Vanagiškių girininku, įvairių 
miškininkystės sričių inžinieriumi. Jau 17 metų 
jis – Šiaulių miškų urėdijoje, dirba miško želdi-
nimo ir apsaugos inžinieriumi. Bendradarbiams 
atrodo, kad niekada nebuvo taip, kad Juozo čia 
nebūtų: reikia ko paklausti – klausk Juozo, rei-
kia pasitarti – tarkis su Juozu, reikia pagalbos – 
juk yra Juozas! Urėdijos darbuotojai vertina šio 
žmogaus profesionalumą, atsakingumą, drau-
giškumą ir žmogiškumą.

„Toks žmogus miškų urėdijoje – tikras 
lobis. Jo kruopštumas, įsigilinimas į reikalo 

Beveik keturias dešimtis metų miškininko darbą dirbantis Juozas Daunys sau iš-
siaiškino viena – apie mišką visko sužinoti gyvenimo neužteks. Bet kuomet jis 
1971 m. baigė Kauno miškų technikumą, atrodė, kad apie mišką žinojo viską. Užtat 
pagrindinius gyvenimo darbus jis jaučiasi atlikęs – pastatė namą, kartu su žmona 
Elvyra išaugino dukrą bei sūnų ir pasodino daugybę medžių, toliau nesiliauna juos 
sodinti, prižiūrėti bei saugoti...

esmę yra begalinis. Su Juozu konsultuojasi ne 
tik mūsų miškų urėdijos žmonės: jo patarimų 
klausia ir kolegos iš kitų miškų urėdijų, krei-
piasi miško savininkai. Bendradarbiai vadina 
Juozą komisaru – jis žino visus miškų urėdijos 
reikalus, visiems padeda, kiekvieną išklauso. 
Atvirai pasakius, net neįsivaizduoju, kaip rei-
kėtų verstis be tokio specialisto kaip Juozas. 
Jis atsakingas už pačius svarbiausius miškų 
urėdijos barus: miškų atkūrimą, priešgaisrinę 
ir miškų apsaugą nuo vagysčių. Kartais net 
sunku įsivaizduoti, kad toks profesionalas, 
miškų apsaugos pareigūnas gali būti kuklus, 
paprastas, šiltas žmogus. Galiu tvirtai pasa-
kyti, kad panašios nuomonės apie Juozą yra 
kiekvienas mūsų miškų urėdijos darbuotojas. 
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Kiek vėliau į netolimą Kinkių kaimą atsikėlė 
girininkas Bronius Morkūnas, su kuriuo Juozas 
netruko susipažinti. Bene labiausiai ,,mažąjį so-
dininką“ patraukė girininko biblioteka: atidžiai 
perskaitė prof. T. Ivanausko abu „Paukščių“ to-
mus, „Medžiotojo užrašus“, kitas miško temati-
kos knygas. „Renkantis progesiją, gal dar prisi-
dėjo ir genai – mano senelis iš mamos pusės 
tarpukaryje dirbo eiguliu“, – bando atspėti 
potraukį miškininkystei Juozas. 

Galutinį tašką apsisprendžiant, kuo būti, 
padėjo Juozo pusbrolis Stasys Viesulas, dirbęs 
girininko pavaduotoju. Už Juozą 20 metų vy-
resnis giminaitis patarė nesusidėti su kolūkiu, 
kuriame lauks greičiausias kelias – prasigerti. 
Šis patarimas suveikė: baigęs aštuonias klases, 
iš Zabikų kaimo Juozas išvažiavo mokytis į Kau-
no miškų technikumą. 

Studijų svajonės ir gyvenimo realybė
Anot Juozo, miškininkystės mokslai techni-
kume nebuvo lengvi, užtat vylėsi juos įveikęs 
greitai tapti girininku ir auginti mišką. „Dabar 
šypseną kelia tie jaunystės svajojimai. Tačiau 
girininku iš tiesų tapau greitai, dabar taip stai-
giai karjeros nepadarysi, – prisimena Juozas. – 
Tuomet diplomuotų miškininkų miške dirbo 
nedaug, buvo palanki situacija kilti karjeroje“. 

Gamybinę praktiką Juozas atliko 1970-ai-
sais Kinkių girininkijoje. Stropų praktikantą 
pakvietė po mokslų sugrįžti į Kinkius. Tačiau 
Juo zas jautė, kad čia grįžęs arba dirbs vienas, 
arba teks prisidėti prie linksmos vyrų kompani-
jos. Pastaroji perspektyva jo netraukė, nes dėl 
to jis pabėgo iš kolūkio. Baigęs 1971 m. techni-
kumą, Juozas įsidarbino Kuršėnuose, Gedinčių 
giri ninkijoje, vadintoje ,,kadrų kalve“.

Šios girininkijos ilgametis girininkas Ipolitas 
Vilčinskas persėjo jauną specialistą, kad lengva 
nebus – arba išsikapanosi ir paskui galėsi leng-
vai siekti karjeros, arba neištversi ir pabėgsi. 
Juo zui darbų pradžia Gedinčiuose nebuvo sun-
ki, bet po 1,5 mėn. pašaukė į karinę tarnybą. 

„Nepatikėsit. Girininkas I. Vilkčinskas iš-
lydėjo mane į kariuomenę kaip sūnų ir pasakė, 
kad lauks sugrįžtančio. Kai sugrįšiu, tuomet jis 
eis atostogų. Sugrįžau 1973 m. birželį. Girinin-
kas, kaip ir buvo žadėjęs, išėjo atostogų, kurios 
tęsėsi iki spalio mėnesio“, – prisimena Juozas 
savarankiško darbo pradžią Gedinčiuose. 

Bet girininkui I. Vičinskui grįžus po atos-
togų, Juozą perkėlė į Vainagiškių girininkiją ir 
paskyrė girininku. Netruko čia prabėgti 8-eri 
darbo metai. 1981 m. jau patyrusį specialistą 
paskyrė Kuršėnų urėdijos miškų naudojimo in-
žinieriumi. Teko padirbėti ir miško ruošos spe-
cialistu. Bet Juozui mieliau sodinti, prižiūrėti ir 
saugoti miškus, dirbant dabartinėse pareigose.

Įveisti mišką – ne balą peršokti 
Pastaruoju metu inžinieriui Juozui Dauniui ten-
ka daug bendrauti ir su miškų savininkais, ku-
rie konsultuojasi dėl miškų įveisimo. Urėdijoje 
viskas paprasčiau: čia girininkams nereikia įro-
dinėti, kad ąžuolo neverta sodinti pelkėtoje vie-
tovėje, girininkas gerai pažįsta kiekvieną miško 
kampelį, augavietę. Užtat nuosavą mišką atga-
vęs savininkas, dažnai toje vietovėje net ne-
gyvenantis, svajoja turėti pušyną ar ąžuolyną, 
nors jo miško žemė pelkėta, dirvožemis tinka 
visai kitoms medžių rūšims. ,,Žmonės atidžiai 
klausosi specialisto patarimų. Gal paskui dar su 
kuo nors pasikonsultuoja, pasitikrina, ką sakiau, 
tačiau vėliau priima mano pasiūlytą sprendimą. 
Kartais, žinoma, pritrūksta argumentų. Tada 

tiesiai paklausiu, ar matei kada smėlyne ar pel-
kėje augantį ąžuolyną ar liepyną? Kitam ir ka-
tegoriškai pasakau: toks miškas, apie kurį kalbi, 
niekada čia neaugo, neauga ir neaugs. Ąžuoly-
nui iki brandos reikės 140 metų, o beržynui už-
teks ir 60-ies. Kiekvienas savininkas konkrečiai 
turi žinoti, ko iš savo miško nori ir ką gali jame 
veisti“, – įsitikinęs ilgametis miškininkas Juozas 
Daunys. 

Jam visi medžiai miške gražūs 
Miškininkas Juozas Daunys neturi išsirinkęs 
mėgstamiausio medžio. Jam miške jie visi 
gražūs ir geri, nes kiekvienam skirta vis kito-
kia funkcija. „Baltalksnis, drebulė plinta, kur 
tik gali. Ar dėl to jie prastesni už pušį ar klevą? 
Tiesiog gamtos jiems skirta būti tokiais. Netu-
riu ir mėgstamiausio metų laiko. Gal tik pava-
saris išsiskiria tuo, kad gamta sparčiai keičiasi, 
o miško darbų tuo metų laiku daugiausia. Be 
to, miestiečiai plūsteli į mišką, turime jį labiau 
saugoti nuo gaisrų, kitų pažaidų“, – svarsto 
pašnekovas.

Anot jo, Lietuva gali didžiuotis savo miš-
kais, atkuriamais medynais, turime ir sengirių. 
Juozas džiaugiasi savo darbu prisidėjęs prie to-
kių dabartinių miškų buvimo ir skeptiškai žiūri 
į nostalgiškus prisiminimus apie tarpukario 
Lietuvos miškus.

,,Dažnai žmonės kategoriškai sako – tada 
buvo geriau. Nei statistikos, nei palyginamų 
skaičių jiems nereikia. Tokias kalbas lyginu su 
savo vaikystės įspūdžiais. Vaikas būdamas, ma-
niau, kad gyvenu dideliame miške. Kai išvažia-
vau iš namų, pamačiau, kad mūsų kaimas buvo 
apsuptas tik mažų miškelių. Tad visuomet kal-
bantiems reikėtų pažiūrėti į viską plačiau“, – įsi-
tikinęs J. Daunys. ☐
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Inžinierius Juozas Daunys (antras iš kairės) 
parodos metu konsultuoja lankytojus Tenka mišką gesinti ir inžinieriui



Vaišvydavos girininkijos girininkai: dabartinis – Kęstutis Bacvinka (kairėje) ir buvęs – 
Julius Kurlavičius

AU
TO

RI
AU

S 
nu

ot
ra

uk
os

U r ė d i j o s e

Su prasidėjusiu kalendoriniu pavasariu 
Dubravos EMM urėdijos ilgamečiam Vaiš-
vydavos girininkijos girininkui Juliui Kurla-
vičiui atėjo tas metas, kai tenka peržengti 
gyvenimo ir profesinės karjeros slenkstį, už 
kurio pasilieka aktyvios darbinės veiklos 
metai, nuveikti įsimintini darbai ir perleisti 
pareigas jaunimui. Nuo kovo 1 d. Vaišvy-
davos girininkijos vairą jis perdavė paties 
išugdytam specialistui – šioje girininkijoje 
girininko pavaduotoju dirbusiam Kęstučiui 
Bacvinkai. Dar kupinas jėgų Julius pagal 
sutartį įsidarbino girininko pavaduotoju, 
perteiks sukauptą patirtį, padės atkurti 
škva lo sudarkytą Dubravos girią.

Persiritus per gyvenimo kelio viršukal-
nę, gera proga pažvelgti atgal, apmąstyti 
nuveiktus ir nespėtus nuveikti darbus, pri-
siminti vaikystės laikus, peržiūrėti, ar kopi-
mo į gyvenimo kalną vieškelis buvo tiesus 
ir platus, ar vingiavo girių takų labirintais, 
ar sunki buvo girininko pareigybė.

Kaip kolega, galiu drąsiai pasakyti: Juliui 
buvo lemta pažinti įvairiapusišką miškinin-
ko profesiją, gyventa ir visur dirbta sąžinin-
gai, daug nuveikta miškų labui, gyvenimo 
kelyje sutikta daug gerų žmonių, draugų, 
mokytojų, bendradarbių, bendrapiliečių. 

Juliaus gyvenimo kelias prasidėjo 
1948 m. liepos 7-ąją Rokiškio rajone, Ažu-
balių kaime. Vaikystėje čia jis meškeriojo 

Gyvenimo ratas: 
nuo girininko iki girininko 

VYTAUTAS RIBIKAUSKAS

Ažubalių ir Juknos ežeruose, Kriaunos upe-
lyje, iki 6 klasės lankė Bagdoniškio aštuon-
metę mokyklą. Tėvams persikėlus gyventi 
į Obelių miestelį, 1965 m. baigė Obelių vi-
durinę mokyklą, išvažiavo studijuoti miški-
ninkystės į tuometinę LŽŪA. 

Prisimindamas savo ištakas, Julius 
sako, kad imtis miškininkystės mokslų jį 
paskatinęs tuometinis Obelių vidurinės 
mokyklos direktorius Č. Aidukas. Nors esu 
amžiumi trejetą metų už Julių vyresnis, 
LŽŪA Miškų ūkio fakultete nuo antrojo 
kurso „laužėme“ mokslus kartu. Mat, Ju-

lius išvengė karinės tarnybos sovietinėje 
armijoje, o man teko trejus metus saugoti 
Maskvos oro erdvę. 

Baigus 1970 m. Miškų ūkio fakultetą, 
Julius išvažiavo dirbti į Zarasų miškų ūkį 
Tumiškio girininkijos girininku. Bet po 
metų vėl susitikome Girionyse – 1971 m. 
pakvietė jį į Lietuvos miškų institutą jau-
nesniuoju mokslo darbuotoju, įstojo į as-
pirantūrą. Nors dėl susiklosčiusių aplin-
kybių Julius netapo mokslininku, 7-erių 
metų darbas su žinomais miškų moks-
lininkais L. Kairiūkščiu, A. Juodvalkiu, 

Kirtavietėse kyla nauja miško karta
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Padėka girininkui Juliui Kurlavičiui 
(Vilniaus Rotušės aikštėje 2011 m. švenčiant 
Miškininko dieną)

Svečių priėmimas

A. Barkausku, J. Joniku ir kitais gerokai 
praplėtė kolegos profesinį akiratį, praver-
tė dirbant gamyboje. 

Tuometinio Dubravos miškų tyrimo 
stoties direktoriaus Alberto Vasiliausko pa-
kviestas, J. Kurlavičius 1978 m. perėjo dirbti 
į Dubravos MTS vyresniuoju miško ruošos 
inžinieriumi. Čia jis sutiko nemažai profe-
sionalių kolegų, ilgam įsiminė geranoriški 
vyriausiojo miškininko Vytauto Kisielio pa-
mokymai praktinėje miškininkystėje. 

Kaip profesionalą 1986 m. J. Kurlavi-
čių pakvietė dėstyti miško eksploataciją 
kaimynystėje įsikūrusiame Kauno miškų 
technikume. Greitai jis buvo paskirtas ir 
moksleivių grupės vadovu, 1990-1995 m. 
dirbo Kauno aukštesniojoje miškų moky-
kloje skyriaus vedėju. 

Bet gyvenimo kelyje 1995 m. vėl pasi-
taikė naujas posūkis – J. Kurlavičiui pasiū-
lyta girininkauti neeilinėje Vaišvydavos 
girininkijoje. Profesinis ratas apsisuko, bet 
girininkavimas Vaišvydavoje buvo kitoks, 
specifiškas ir nežadantis lengvo gyvenimo. 
Po 1994 m. vėjavartų 1995-1997 m. bran-
džiuose ir perbrendusiuose eglynuose iš-
plito žievėgraužis tipografas. Išdžiūvusius 
medynus teko plynai kirsti ištisais kvartalais, 
po to atkurti kirtavietes. Nesitikint tokios 
stichinės nelaimės, trūko miško sodmenų. 
Dabar tai jau primiršta praeitis – stichinių 
nelaimių pražudytų medynų plotuose giri-
ninkijos ir urėdijos specialistų pastangomis 
ošia sodintojus seniai praaugę gražūs miš-
ko jaunuolynai. Didelėje šių plotų dalyje 
pasodinti bandomieji želdiniai tarnauja 
miškų mokslo ir mokymo tikslams. 

LMS 2003 m. organizuotame medynų 
ugdymo kirtimų konkurse Vaišvydavos gi-
rininkija užėmė trečią vietą respublikoje. 

Bet girininko J. Kurlavičiaus profesinis 
išbandymas tuo nesibaigė. Nuo tarybinių 
metų Vaišvydavos girininkijoje miškas 

buvo kertamas saikingai, užtat susikau-
pusius brandžius medynus niokojo kilę 
uraganai Anatolijus, Ervinas ir daug kitų 
bevardžių audrų, vėtrų ar škvalų. O 2010 
m. rugpjūčio pradžioje per Vaišvydavos 
medynus prašuoliavęs bevardis škvalas 
savo kelyje sumaitojo įvairaus amžiaus, 
rūšinės sudėties, įvairiose augavietėse 
augančius medynus. Pernai miško kirtimo 
metinės apimtys girininkijoje šoktelėjo 
daugiau nei 10 kartų, lyginant su viduti-
nėmis ankstesnių metų. Po škvalo plynais 
sanitariniais kirtimais teko iškirsti 220 ha 
medynų. Iškirtus dar apie 100 ha pasiliku-
sių retmių, pakenktas plotas persiris per 
300 ha, o iškirstos medienos tūris pasieks 
130 tūkst. m3. Nusiplūkusiems keturiems 
girininkijos specialistams į pagalbą atėjo 
kolegos iš Kuro, Ežerėlio, Pajiesio girinin-
kijų, kurių medynus škvalas aplenkė. Giri-
ninko J. Kurlavičiaus galvos skausmu tapo 
ir po škvalo siautėjimo daug kartų padi-
dėjusios miškų atkūrimo apimtys. Pernai 
Vaišvydavos girininkijoje atkurta 60 ha 
plyno sanitarinio kirtimo kirtaviečių. Pil-
nas škvalo pražudytų medynų atkūrimas 
išdėstytas iki 2013 m. Apie 140 ha miško 
želdinių įveisimui paruošta dokumentaci-
ja ES fondų paramai gauti. 

Be viso to, Vaišvydavos girininkijos 
prižiūrimi 3592 ha miškų nuo seno yra 
miškininkystės mokslo ir mokymo ins-
titucijų bazė. Juose įveista 10 miško sė-
klinių plantacijų (17,3 ha), auga 5 klonų 
rinkiniai (18 ha), išskirta 5,5 ha ąžuolo 
miško sėklinis medynas, atrinkti 73 rink-
tiniai medžiai, pasodinta šimtai hektarų 
bandomųjų želdinių. Ištisas bandomųjų 
želdinių poligonas – Kauno marių pa-
krantėmis nusidriekę vandens apsaugi-
niai želdiniai. Visur ūkininkavimas speci-
finis, reikalaujantis specialių žinių, darbus 
privaloma derinti su objektus įkūrusiais 
miškų mokslo darbuotojais.

Apie 27 proc. girininkijos miškų – rekre-
aciniai ir priskirti saugomoms teritorijoms 
(535 ha miškų įeina į Kauno marių RP val-
das). O kur dar Girionių miško parkas, 120 
ha užimanti Dubravos rezervatinė apyru-
bė, 20 ha plote išskirtos 40 miško kertinių 
buveinių. 

Girininkijos miškuose įrengtos 5 sto-
vyklavietės, 6 poilsiavietės, 3 trumpalai-
kio atokvėpio vietos, 7 apžvalgos aikšte-
lės, įvairios paskirties 7 pažintiniai miško 
takai apie 20 km driekiasi vaizdingomis 
vietovėmis. Girininkijos miškai remiasi į 
Kauno miesto teritoriją. Juose tankus (4,6 
km 100 ha) žiemą – vasarą pravažiuojamų 
kelių tinklas. Visa tai į Vaišvydavos miškus 
pritraukia gausybę žmonių su visomis iš 
to išplaukiančiomis pasekmėmis. Vieni čia 
poilsiauja, grybauja, kiti priveža ir kalnus 
šiukšlių, „išsikrauna“ niokodami poilsiavie-
tes, degindami miško baldus, poilsiaviečių 
stogines, buvo sudeginta net priešgaisri-
nio bokšto kabina. 

Prieš kelerius metus paskaičiavome, 
kad Dubravos EMM urėdijoje per metus 
apsilanko vidutiniškai apie 150 įvairiausių 
delegacijų, garbių svečių, moksleivių, stu-
dentų, ekskursantų grupių. Dažnos dele-
gacijos iš daugelio Europos šalių, būta net 
iš tolimosios Kinijos. 

Urėdijoje vyksta miškininkų pasitari-
mai, seminarai. Nuo Girionių ranka pasie-
kiama Vaišvydavos girininkija pirmiausia 
jų aplankoma. Todėl be tiesioginių parei-
gų ir darbų miške, girininkui J. Kurlavičiui 
tekdavo priimti dažnus svečius, dalyvauti 
jų išvykose po girininkijos objektus, supa-
žindinti su praktine ir eksperimentine miš-
kininkų veikla. Ne paslaptis, kad teko būti ir 
kulinaru – su padėjėjais kurti poilsiavietėse 
laužus, ruošti kopūstų troškinį, kepti kiau-
šinienę ar blynus. 
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Kadangi Vaišvydavos girininkijos miš-
kus nuolatos siaubė stichinės nelaimės, 
teritorijoje yra gausu miško selekcijos ir 
sėklininkystės, privačių miškų savininkų 
mokymo objektų. Šioje girininkijoje vyko 
ir privačių miškų savininkų konsultavimas, 
tradicinės medžioklės, vykdoma jaunųjų 
miško bičiulių veikla (girininkas J. Kurlavi-
čius visada buvo 2-3 JMB būrelių globėju), 
su juo dažnai tekdavo bendrauti, spęsti vi-
sus išvardintus klausimus. 

Girininkui tikras darbymetis tapdavo 
pavasariai – rengtos visuomeninės miška-
sodžio talkos. Kasmet girininkijoje jų su-
rengiama 5-8, o dalyvauja Kauno rajono 
savivaldybės, Kauno RAAD, įvairių Kauno 
miesto įstaigų bei organizacijų atstovai, 
kariškiai, studentai, moksleiviai. O kokia 
talka be girininko? 

J. Kurlavičius vienodai pagarbiai ben-
dravo ir su darželinukais, atvykusiais į 
ekskursiją, jaunaisiais miško bičiuliais, ir 
su įvairių šalių delegacijų dalyviais, įvairių 
lygių politikais, valdžios atstovais, moksli-
ninkais, aukšto rango kariškiais, dvasininki-
jos atstovais.

Nepaisant užimtumo miškų reikalais, 
J. Kurlavičius dalyvauja ir bendruomeni-
nėje veikoje – buvo Kauno rajono Samylų 
seniūnijos tarybos narys, Dubravos EMM 

urėdijos profesinės sąjungos pirmininko 
pavaduotojas, organizuoja miškų urėdijos 
senjorų susibūrimus ir ekskursijas, buvu-
sių urėdijos specialistų miškasodžio talkas, 
buvusių Vaišvydavos girininkų susitikimus. 
Girininkijos sodyba 2006 m. pripažinta gra-
žiausiai tvarkoma Kauno rajone.

Šiai negamybinei veiklai girininkui ir 
jo pagalbininkams tekdavo sugaišti labai 
daug laiko, todėl Julius jau seniai pamiršo, 
kas yra normuota 8 val. darbo diena ir 5 
darbo dienų savaitė. Jeigu neišsprukdavo 
kur nors tolėliau nuo namų, nebuvo ir ra-
mių atostogų. Reikia tik stebėtis, kaip Ju-
lius ramiai be piktumų, be didelės skubos 
ir šurmulio susidorojo su bent 1,5 karto di-
desniu šioje girininkijoje jam tekusiu darbo 
krūviu, lyginant su kitomis girininkijomis. 
Niekada nemačiau jo pikto, susinervavusio 
dėl begalės vienu metu sukritusių, skubiai 
reikalingų atlikti darbų. Jam kažkaip ramiai, 
neskubant, tačiau visada laiku ir kokybiškai 
pavykdavo juos nuveikti. Gal tai ir buvo jo 
tikrasis pašaukimas, kurio paieškos užtruko 
beveik 25 metus, pakeliui kaupiant kilniam 
girininko darbui reikalingą patirtį, gyveni-
mišką išmintį, dvasios ramybę. 

Pavyzdingas girininko J. Kurlavičiaus 
darbas neliko nepastebėtas. Jam buvo su-
teikta antra girininko kvalifikacinė klasė, 

paskatintas net 17 Padėkos raštų, tarp jų – 
Generalinio miškų urėdo ir Aplinkos minis-
tro. Pernai Vilniaus Rotušėje už ilgametį 
darbą Lietuvos miškų labui Juliui įteiktas 
Ministro Pirmininko A. Kubiliaus Padėkos 
raštas.

Reikia pripažinti, kad nesudomino Ju-
liaus tik daugelio miškininkų pamėgtas už-
siėmimas – medžioklė, tačiau su medžio-
tojais jis bendrauja noriai ir maloniai. Re-
tomis laisvalaikio valandomis pirmenybę 
jis teikia jojimui, tai daro nuo vaikystės kur 
kokį žirgą nutvėręs. Studijų metais jojimą 
Julius praktikavo Marvelės žirgyne. 

Nešiuolaikiškai Julius pastovus ir šei-
moje: nuo 1970 m. gyvena su žmona Ge-
novaite, suvalkiete iš Veiverių, žemėtvar-
kos specialiste. Užauginti vaikai neišskrido 
į užsienius – darbuojasi Kaune. Dukra Lo-
reta dirba informatikos specialiste, sūnus 
Marius – medienos apdirbimo specialistu. 
Džiugina ir vaikaičiai: septintokas Vykan-
tas ir darželinukė Šarlotė. Kad kuris nors 
vaikaitis pasirinktų miškininko specialybę, 
seneliui reikės pasistengti.

Išlydėdami į kitą gyvenimo etapą, 
bendradarbiai linki Juliui taip pat ramiai 
dar daug metų darbuotis Dubravos miškų 
urėdijos ir Lietuvos miškų labui, nesvarbu 
kokiose pareigose. ☐
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„Žalgiris 600“ užrašo sodintojai

Projekto idėjos sumanytojas Seimo narys 
Petras Auštrevičius (kairėje) ir įgyvendintojas – 
Nemenčinės miškų urėdas Eligijus Ryškus

Talkos dalyviai
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(Tęsinys, pradžia – 2 nr.) 

Didžiausias užrašas iš medžių 
Nemenčinės miškų urėdijoje ateityje lan-
komu objektu turėtų tapti 2010 m. spalio 
29 d. netoli Nemenčinės, Arvydų girinin-
kijos tvarkomoje Bezdonių girioje, 6 ha 
kirtavietėje pradėtas ir 2011 m. balandžio 
29 d. baigtas formuoti didžiulis iš medelių 
pasodintas užrašas – ŽALGIRIS 600, kuris 
primins istorinę mūsų bočių pergalę Žalgi-
rio mūšyje. 

Šią akciją organizavo LR Seimo Euro-
pos klubas kartu su Generaline miškų urė-
dija ir Nemenčinės miškų urėdija. Miškinin-
kams talkino nuo mokyklinio iki pensijinio 
amžiaus žmonės, nuo eilinio tarnautojo 
iki ministro, Seimo nario. Sodinti istorinio 
miško atvyko renginio globėja LR Seimo 

Kokiuose miškuose žiemojo užrašas 
,,Žalgiris 600“ 

               
 Šarūnas lauŽadis

nemenčinės miškų urėdijos 
ryšių su visuomene specialistas

pirmininkė Irena Degutienė, Seimo Aplin-
kos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas 
Šimėnas, renginio iniciatorius Seimo narys 
Petras Auštrevičius, kiti garbūs svečiai. Čia 
sugužėjo per 200 moksleivių iš Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos ir Lenkijos teritorijose 
likusių lietuvių etninių žemių, Tarptautinės 
Amerikos mokyklos Vilniuje. Jaunuosius 
miško bičiulius į renginį atvežė Vilniaus, 
Valkininkų, Ukmergės, Ignalinos, Šalčinin-
kų, Trakų miškų urėdijos. Renginį įvairiais 
būdais parėmė UAB Coca-Cola HBC Lietu-
va, Vilniaus, Ukmergės, Ignalinos, Valkinin-
kų, Šalčininkų ir Trakų miškų urėdijos, ka-
reiviška koše talkininkus vaišino A. Rama-
nausko-Vanago kovinio rengimo centro 
kariškiai iš Nemenčinės. 

Tąkart pirmąją raidę Ž sodinti buvo pa-
tikėta Trakų rajono Onuškio vidurinės mo-
kyklos ir Vilniaus Simono Daukanto gimna-
zijos, raidę A – Vilniaus rajono Gedimino 
gimnazijos ir Vilniaus Tuskulėnų mokyklos, 
raidę L – Vilniaus A. Vienuolio pagrindinės 
ir Vilniaus Senamiesčio vidurinės, raidę 
G – Vilniaus rajono Marijampolio vidurinės, 
raidę I – Molėtų rajono Giedraičių A. Jaro-
ševičiaus vidurinės, raidę R – Seinų lietu-
vių „Žiburio“ mokyklos ir Punsko Dariaus 
ir Girėno gimnazijos moksleiviams bei 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos 

studentams. Antrąją raidę I sodino Vilniaus 
Žirmūnų ir Pabradės „Ryto“ gimnazijų, rai-
dę S – Jurbarko rajono Viešvilės pagrin-
dinės mokyklos ir Pabradės vaikų globos 
namų auklėtiniai. Atitinkamos moksleivių 
grupės sodino ir skaičius 600. Prie „šeše-
to“ darbavosi Alytaus rajono Makniūnų 
pagrindinės ir Rimdžiūnų vidurinės, prie 
pirmojo „nulio“ – Tarptautinės Amerikos 
mokyklos, o prie antrojo „nulio“ – Vilniaus 
Baltupių ir Vilniaus Senvagės vidurinių mo-
kyklų moksleiviai. Būsimajame miško par-
ke 2010 m. rudenį spėta pasodinta 7000 
eglaičių, miško prieigoje pastatyta atmini-
mo lenta, šalia kurios įkasta kapsulė su so-
dintojų palinkėjimais ateities kartoms. 

Išmatavus sodintą užrašą paaiškėjo, 
kad iš 11 simbolių „ŽALGIRIS 600“ užrašas 
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yra 551 m ilgio ir 60 m pločio. Taip Lietuvos 
rekordų knyga pasipildė nauju įrašu apie 
įspūdingo dydžio iš medžių suformuotas 
raides, o duomenis apie rekordus renkan-
čios agentūros „Faktum“ atstovų, fiksavu-
sių užrašo sodinimą, teigimu – šis užrašas 
yra didžiausias ne tik mūsų šalyje, bet ir 
visame pasaulyje. 

2011 m. pavasarį šį užrašą papildė dar 
13 tūkst. berželių, kurie tarsi įrėmino pu-
šyno fone iš eglaičių suformuotą užrašą. 
Sodinimo talkoje dalyvavo ir JAV, Pran-
cūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Čekijos, Ven-
grijos, Lenkijos, Nyderlandų, Portugalijos 
ambasadų Lietuvoje vadovai ar jų įgalioti 
asmenys, o šio renginio „dvasia“ vėl buvo 
Seimo narys P. Auštrevičius. Pirmąją rai-
dę Ž sodino Vilniaus Joachimo Lelevelio ir 
Trakų rajono Onuškio vidurinės, Vilniaus šv. 
Kristoforo pagrindinės mokyklos ir Užupio 
gimnazijos moksleiviai, su jais plušėjo sve-
čiai iš užsienio šalių ambasadų. Raidę A so-
dino Vilniaus rajono Gedimino gimnazijos 
ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės, raidę 
L – Vilniaus rajono Juodšilių „Šilo“, Panevė-
žio rajono Ramygalos ir Nemenčinės Kons-
tanto Parčevskio gimnazijų moksleiviai. 
Prie raidės G rikiavosi talkininkai iš Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Vilniaus ra-
jono Marijampolio vidurinės, prie pirmo-
sios raidės I – Vilniaus Jėzuitų gimnazijos ir 
Molėtų rajono Giedraičių A. Jaroševičiaus 

vidurinės, prie raidės R – Seinų lietuvių „Ži-
burio“ mokyklos, Punsko Dariaus ir Girėno 
gimnazijos ir Ignalinos rajono Daugėliškio 
vidurinės mokyklos atstovai. Antrąją raidę I 
sodino gimnazistai iš Pabradės „Ryto“ ir Vil-
niaus Adomo Mickevičiaus gimnazijų, raidę 
S – talkininkai iš Vilniaus Salomėjos Nėries 
ir Minties gimnazijų bei Vilniaus rajono Bez-
donių vidurinės ir Pabradės vaikų globos 
namų. Sodinant skaičių 600, prie „šešeto“ 
darbavosi Vilniaus Sofijos Kovalevskajos ir 
Vilniaus Levo Karsavino vidurinių, Alytaus 
rajono Makniūnų pagrindinės mokyklos 
moksleiviai. Prie pirmojo „nulio“ triūsė Vil-
niaus Lazdynų vidurinės, Panevėžio „Ąžuo-
lo“ ir Emilijos Pliaterytės pagrindinių, prie 
antrojo „nulio“ – Vilniaus rajono Bezdonių 
„Saulėtekio“ pagrindinės, Vilniaus miesto 
Baltupių ir Senvagės vidurinių bei Rygos 
lietuvių vidurinės mokyklos talkininkai.

Rekordu tapęs užrašas ateityje turėtų 
būti gerai matomas iš paukščio skrydžio. 
Juo galės grožėtis Vilniaus oro uoste besi-
leidžiančių ir iš jo kylančių lėktuvų keleiviai 
ir įgulos. Esant giedram orui, užrašas bus 
matomas net iš 2 km aukščio. Tam parinkti 
skirtingų rūšių medeliai, kad įvairiais metų 
laikais šis užrašas būtų matomas vis kito-
mis spalvomis: rudenį – auksiniu geltoniu 
apsipylusius beržus paryškins sodri eglių 
žaluma, o žiemą eglaitės išryškins raidžių 
kontūrus balto sniego fone. 

Šį pavasarį, nutirpus sniegui, urėdijos 
miškininkai rūpestingu žvilgsniu apžiūrės 
jau antrąją žiemą išgyvenusį užrašą, įver-
tins, kiek medelių atlaikė vasaros karščius 
ir žiemos šalčius. Suprantama, nudžiūvu-
sius reikės atsodinti. Juk tam ir esame miš-
kininkai, kad Lietuvos žalias rūbas visada 
atrodytų naujas ir nepriekaištingas, kad 
ateities kartoms būtų išsaugotas gamtinis, 
istorinis ir kultūrinis tautos paveldas.

Vertybių ir principų kodeksas
Nemenčinės miškų urėdijos miškininkai 
darbe ir visuomeninėje veikloje vadovau-
jasi priimtu vertybių ir principų kodeksu: 
Mes tikimės, kad visi mūsų darbuotojai užsi-
ims dora, sąžininga ir garbinga veikla. 
Padėsime viso pasaulio žmonėms susikurti 
geresnį gyvenimą, tiek teikdami jiems pas-
laugas, tiek darydami poveikį mus supan-
čiam pasauliui. 
Prisiimame atsakomybę bendradarbiauti su 
bendruomenėmis ir investuosime į visuome-
nę tokiu būdu, kad būtų efektyviai panau-
doti mūsų ištekliai ir galimybių potencialas.
Esame įsipareigoję laikytis tausojančių vers-
lo metodų ir saugoti aplinką. 
Mūsų klientai nusprendė pasitikėti mumis. 
Atsilygindami jiems už tai, turime iš anks-
to numatyti jų poreikius ir nudžiuginti juos 
savo paslaugomis. ☐

UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUGA

Miškų urėdijų vasario mėn. 
parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Lt/m³

Sortimentas
2012 m. 

vasario mėn. 
vidutinė kaina

Indeksas 2012 m. 
sausis=100

2012 m. sausio - 
vasario mėn. vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 181 95.8 186

Eglės pjautinieji rąstai 201 100 201

Ąžuolo pjautinieji rąstai 475 99.4 477

Uosio pjautinieji rąstai 253 107.7 246

Drebulės pjautinieji rąstai 134 101.5 133

Beržo pjautinieji rąstai 214 99.5 214

Juodalksnio pjautinieji rąstai 205 97.6 207

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 159 103.9 156

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 122 100 122

Eglės popiermedžiai 88 98.9 88

Pušies popiermedžiai 92 100 92

Beržo popiermedžiai 114 100.9 114

Drebulės popiermedžiai 84 101.2 84

Uosio popiermedžiai 141 97.9 142

Plokščių mediena (spygliuočių) 77 100 77

Plokščių mediena (lapuočių) 74 100 74

Malkinė mediena 85 100 85

Iš viso apvalioji mediena 133 93.7 137

Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.
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M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
Pavasaris. O mane užpuolė kan-

kinantis filosofinis klausimas: kažin, 
ar aš normalus?

Pagal visagalę viešąją opiniją – 
vargu bau. Visą žiemą sodyboje le-
sinau tuntus visokiausių paukščių ir 
negalėjau jais atsigėrėti. 

Nuo vasario speigų negaliu atsi-
žavėti ,,geraširdžio“ miesčionio ,,do-
vana“ – ties mano sodyba išmestu 
gražuoliu, šampūnu tebekvepiančiu 
katinu, kuris, ištiktas tokio likimo 
smūgio, nepasimetė. Mano sodybą 
be mano sutikimo paskelbė savo 
teritorija.

Dėdė ,,Mano biologinis išsilavi-
nimas“ ir teta ,,Viešoji opinija“ sako: 
nenormalu globoti paukščius ir ža-
vėtis jų skriaudėju katinu. O aš nieko 
negaliu su savimi padaryti.

To dar maža. Visą žiemą kiekvie-
ną sekmadienį, kaip garbi davatka 
mišias, su maišu batonų lankiau Vil-
nelės antis. O dabar net drebu iš ne-
kantrumo, laukdamas rugpjūčio, kai 
galėsiu į valias papleškinti į būrius 
ančių, kylančių iš mano joms įveistų 
laukinių ryžių (zizanijų) sąžalynų.

Dėdė ,,Mano biologinis išsilavini-
mas“ man sako: negerai pratinti lau-
kinius gyvūnus prie lengvo pašaro ir 
taip iškreipti jų prigimtį. Teta ,,Viešoji 
opinija“ nesavu balsu klykia: iškrypė-
lis, iš pradžių lesina, o po to šaudo!!! 
O aš ir vėl nieko negaliu su savimi 
padaryti.

Stop! Gana tų mano išpažinčių.
Geriau pasiskaitykit rimtos spe-

cialistės rimtą straipsnį ir šaunų 
mūsų žurnalo redaktoriaus interviu 
su senu mano bičiuliu. Gal ten ra-
sit kokį atsakymą į kvailą filosofinį 
mano klausimą.

eUgeNIJUS TIJUšAS

Kaip pusiau vandens rūšis, bebras (Castor 
fiber L.) siejamas ir su ES Vandens pagrindų di-
rektyvos (VPD) (2000/60/EB), tapusios ES van-
dens politikos pagrindu, bei su ja susijusių tei-
sės aktų įgyvendinimu (pvz., SEK(2007) 363). 
Šie dokumentai skelbia, kad laukinėje gamtoje 
turi būti tinkamas pakankamai kokybiško van-
dens kiekis, kad galėtų gyvuoti laukinė auga-
lija ir gyvūnija bei unikalios ekosistemos; kad 
visuose vandens telkiniuose būtų ekologiškai 
ir chemiškai gera vandens būklė. Bebrai veikia 
ne tik sausumos, bet ir vandenų ekosistemas 
bei bendrijas, gebėdami suformuoti mozaiki-
nį kraštovaizdį su atvirais vandens telkiniais, 
pelkėmis, šlapiais miškais ir užliejamomis pie-
vomis. Ne veltui bebrai priskiriami kertinėms 
rūšims ir vadinami aplinkos inžinieriais, hidro-
logais, kraštovaizdžio pertvarkytojais. 

Tarptautiniu požiūriu bebras yra ES ben-
dro intereso sferos rūšis ir tapo saugotinas (EU 

Baltijos jūros regiono miškų 
bei vandens tinklas ir bebrai

Dr. OlgIRDA BelOVA
lammc miškų institutas

Praėjusių metų rudenį Varšuvoje, Miškų tyrimo institute vyko Baltijos jūros šalių miškinin-
kystės ir vandens tinklo 2-asis pasitarimas, kurį „Eco-Region“ projekte organizavo Švedijos 
miškų agentūra. Šis tinklas įsteigtas, siekiant sukurti pagrindą glaudesniam bendradarbia-
vimui tarp Baltijos jūros regiono šalių, o jo pavadinimas įtrauktas į ES Baltijos Jūros Stra-
tegijos veiksmų plano 9 prioritetinę sritį (stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir žuvi-
ninkystę). Pastaruoju metu miškininkystės ir vandens klausimai keliami daugelyje forumų 
pasauliniame ir europiniame lygmenyje, iš jų – Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos 
Europoje (MCPFE) Varšuvos 2-oje rezoliucijoje bei Šiaurės ministrų tarybos Selfoss Tvarios 
miškininkystės deklaracijoje. Įsteigus tinklą Baltijos jūros regione siekiama geresnės aplin-
kos per tvarią miškininkystę. Šiuo atveju svarbu žinoti įvairių ekologinių regionų sąlygas. 
Tarp minėto tinklo dalyvių iškeltų spręstinų klausimų, iš jų – sausinimo sistemų buferinių 
zonų miškuose ir šlapžemėse planavimo, visos šalys pabrėžė su visais aptariamais klausi-
mais susijusį bebrų vaidmenį.

Buveinių direktyvos priedai II, IV, V). Jo buvei-
nės išskirtos ir apibrėžtos kaip ,,NATURA 2000“ 
darbinio tinklo taškai SAC. Europos šalyse ma-
noma, kad bebro atkūrimas Europos žemyne 
būtų vandens telkinių minėtos geros ekolo-
ginės būklės pasiekimo būdas. Tačiau būtinas 
bebrų istorinio paplitimo įvairių tipų vandenų 
baseinuose gilesnis pažinimas, modeliuojant ir 
nagrinėjant informaciją apie šių gyvūnų iki šiol 
apgyvendintus kraštovaizdžius. Taip pat būti-
na žinoti esamą bebrų tankumą ir poveikį eko-
sistemoms kraštovaizdžio lygmenyje, atlikti 
ekonominio ir ekologinio kompromiso analizę 
ypač tankiai bebrų ir žmonių apgyvendintose 
teritorijose (Törnblom et al., 2011). 

Bebras – neatskiriamas miško komponen-
tas, svarbus ekonomiškai ir socialiniu požiūriu, 
kaip medžioklės objektas bei turintis didelę 
ekologinę naudą aplinkoje (pelkžemių forma-
vimas, vandens kaupimas, vandenų kokybės 

Bebrų trobelė
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gerinimas, erozijos kontrolė, nuo-
sėdų kaupimas, augalijos ir gyvū-
nijos rūšinės sudėties bei gausos 
reguliavimas, rekreacija). Apta-
riant bebrų veiklos teigiamas bei 
neigiamas puses, miškininkų, miš-
ko savininkų, ūkininkų, gamtosau-
gininkų, mokslininkų bei kitų vi-
suomenės atstovų nuomonės ge-
rokai skiriasi, bet nekelia abejonių 
problema dėl jų daromo poveikio 
miškui, vandenims bei žemės ūkio 
paskirties plotams. Tai iš tiesų aki-
vaizdu ir spręstina viso Baltijos jūros regiono lygmeniu. Lietuvoje 
„bebrų problema“ nenauja, pakankamai aprašyta spaudoje.

Nors viešoji nuomonė teigia, kad bebras yra svarbus trikdytojas, 
tuo tarpu pačių bebrų požiūriu pagrindiniai trikdytojai yra žmonės. 
Pripažinta, kad istoriškai dėl žmogaus ūkinės veiklos pasaulis neten-
ka vertingų pelkinių teritorijų, vandens telkinių, ką rodo ir ES Van-
dens pagrindų direktyvos įgyvendinimo išvados (SEK(2007) 363). 
Urbanizacija taip pat gerokai pakeitė šlapžemes kraštovaizdyje, jų 
hidrologiją bei erdvinę struktūrą. Nustatyta, kad žmogaus veiklos 
įtaka ženkliai svaresnė negu bebrų, kurių veiklos pasekmės keičiant 
šlapžemes tesiekia 23 proc. (Syphar and Garcia, 2001). 

Kai kuriose Europos šalyse dėl apsaugos gerokai pagausėjo be-
brų, bet dėl to miškų ūkyje kyla daugiau konfliktinių situacijų (Zah-
ner, 1998; Härkonen, 1999; kt.). 

Mūsų šalyje bebras nėra reta ar pažeidžiama rūšis, o jo įtaka 
aplinkai iš tiesų ženkli, šių žvėrių savaiminis reguliavimas, nesant na-
tūralių priešų, yra nerealus. Tokios rūšys gali būti globojamos rezer-
vatuose, draustiniuose, biosferos rezervatuose bei kitose saugomose 
teritorijose. 

Bebro įtaka aplinkai yra daugialypė. Įsirengdamas, tvarkydamas 
būstą, bebras nukirstų medžių kamienų gabalais, atvilktomis šako-
mis sutvirtindamas statinį dumblu, perpintais augalais užtvenkia 
miško upelius, melioracijos griovius bei pelkutes. Jis daro ženklią 
įtaką miško heterogeniškumui – keičia vietovės landšaftą, formuoja 
ankstyvosios sukcesijos buveines. Turime stadijas nuo apgyvendin-
tos, veikiančios bebravietės užtvankų, vėliau apleistų bebraviečių 
vietoje susiformavusių drėgnų pievų, krūmais apaugusių aikščių ir, 
jeigu bebrai negrįžta į tą pačią vietą, iki medyno. Atitinkamai keičiasi 
ir vietovėje esančios bendrijos (vandenų – pelkių, pamiškės miško 
ir kitos), vandens telkinių hidrologinis režimas bei jų zooplanktono 
sudėtis. Pakinta žuvų bei bestuburių rūšinė sudėtis. 

Bebrams įsikurti būtini 3 pagrindiniai dalykai: tinkanti būstui bu-
veinė, vandens telkinys ir maistas. Labiausiai bebrų mėgiami miško 
sklypai, kur medynų skalsumas yra 0,4-0,6, sumedėjusios augalijos 
skersmuo – 2,1-24 cm, krūmynų vidutinis aukštis – 1,5 m, padengi-
mas – 40-60 proc. Šie rodikliai glaudžiai susiję su bebraviečių pasis-
kirstymu bei išlikimu. Bebro buveinių palankumo rodikliai –sumedė-
jusios augalijos buvimas teritorijoje ir vandens telkinių prieinamu-
mas, ruošiantis žiemojimui.

Bebras puikiai prisitaikęs maitintis sumedėjusia augalija. Kaip ir 
kiškių, bebrų labai išsivysčiusi storoji žarna (tuo jie skiriasi nuo elni-
nių, kitų augalėdžių žvėrių). Bebrai yra kaprofagai – gyvūnai, kurie 
pakartotinai virškina pirminius iš virškinamojo trakto išskiriamus 
minkštuosius ketotrofus. Bebro organizme vyksta atitinkami virški-
nimo procesai kaip ir kiškinių (pilkojo, baltojo kiškių, triušių) rūšių 
žvėrių. Dieną šie gyvūnai suvartoja abiejų rūšių minkštuosius ir kie-
tuosius ketotrofus (spiras). Naktį išskirtas spiras vartoja tik badmečiu. 
Tokia šių gyvūnų mitybos savybė maksimaliai suvartoja maisto me-
džiagas iš sugraužtų medžių ir krūmų kamienų bei šakų. Pabrėžtina, 
kad bebrai yra selektyvūs augalėdžiai: jie pasirenka maisto objektus 

priklausomai nuo metų laiko, sumedėjusios augalijos rūšies, kamieno 
storio, atstumo nuo vandens telkinio pakraščio. Dėl virškinimo speci-
fikos jiems reikalingas mišrus racionas. Tai leidžia nukenksminti antri-
nius metabolitus, išvengti jų didelio kiekio ir gauti papildomų maisto 
medžiagų. Bebro mityboje vyrauja kelių rūšių sumedėjusi augalija; 
labiausiai vartojami karklai, blindė ir drebulė, mažiau – beržas ir juo-
dalksnis. Skirtingais metais šį asortimentą papildo 1-2 rūšis (ąžuolas, 
liepa, miškinė obelis, pušis, eglė, kt.), priklausomai nuo vietovėje pa-
plitusių rūšių. Aptinkamos sumedėjusios augalijos 6-7 rūšys yra svar-
bus rodiklis miško biologinei įvairovei išsaugoti. Pagrindinių bebro 
vartojamų rūšių sumedėjusi augalija (blindė, karklai, beržas, drebulė) 
juvenilinėse stadijose turi daugiausiai antrinių metabolitų (monoter-
peninės, triterpeninės rūgšties, jų junginių, fenolių, kt.) ir ypač juos in-
tensyviai produkuoja pažeistų augalų tarpubambliai. Šios medžiagos 
stabdo virškinimą, sukelia augalėdžių gyvūnų toksikozes, o taninai 
ir fenoliai suriša proteinus, organizme susidaro neigiamas azoto ba-
lansas, sutrinka kitos fiziologinės funkcijos. Manoma, kad bebras gali 
vengti metinių ūglių, kadangi juose būna didelė koncentracija minėtų 
antrinių medžiagų (Basey et al. 1990). Intensyviai vartodamas gluosni-
nius (karklus, blindę) bei drebules, bebras įsibrauna į kitų augalėdžių 
žvėrių mitybinę nišą (pvz., briedžių), bet kartu skatina gluosninių ve-
šėjimą, sukelia jų kompensacinį augimą. Be to, bebrų augalėdiškumas 
skatina augalų azotinių medžiagų kaupimą, o dėl papildomo šaltinio 
(gyvūnų šlapimas ir ekskrementai) azoto pagausėja dirvožemyje. Tai 
vilioja gyvūnus pakartotinai misti šiais augalais. Bebrų mityba ir sta-
tybinė veikla skatina karklynų atžėlimą ir tuo reiškiasi bebro ir karklų 
mutualizmas (dviejų skirtingų rūšių individų naudingas sugyvenimas). 
Pagrindinės mitybos bazės eliminavimas potencialiai neigiamai veik-
tų bebrų vietinę populiaciją, o bebrų populiacijos nykimas sumažintų 
karklų vešėjimą bebrų apgyvendintose buveinėse. Minėtas mutualiz-
mas nesireiškia vietovėse, kur persipina bebro ir briedžio (taip pat ir 
kitų elninių žvėrių) mitybinės nišos. Vietovėse, kur gluosninių išteklius 
vartoja abi rūšys (briedžiai ir bebrai), bebras vis dėlto pralaimi: gluosni-
nių trūkumas gali lemti bebrų vietinės populiacijos nykimą. 

Nustatyta, kad briedžių nuskabytų gluosninių kamienų biomasė 
yra 10 kartų mažesnė negu sveikų. Skabymas, ypač vasarą, gali pa-
naikinti gluosninių reprodukciją, sutrikdyti kompensacinį augimą bei 
sumažinti augalų prisitaikomumą. Nepažeisti gluosniniai jau per du 
augimo sezonus atnaujina 84 proc. biomasės, o briedžių nuskabyti au-
galai – tik 6 proc. Vien tik bebrų vartoti gluosniniai vėliau atželia aukš-
ti, gausiai lapuoti, o briedžių skabyti ir bebrų kirsti – smulkėja (pagal 
skersmenį ir biomasę) ir žemėja. 

Ne mažesnė problema kyla dėl bebro statybinės veiklos. Patrau-
kliausia bebrų buveine tapo melioracijos kanalai miškuose, jų prieigo-
se ir laukuose. Bebrų teikiama pirmenybė bei poveikis melioracijos ka-
nalams ir jų prieigoms pakankamai išsamiai aprašytas Aliaus Ulevičiaus 
„Mūsų girių“ žurnale (2008), LAMMC Miškų instituto darbuose (Belova, 
2006, 2010, 2011; Ruseckas, 2010), kitų mokslininkų tyrimuose.  

Pagal buveinių pasiskirstymą bebravietės vyrauja būtent meliora-
cijos kanalų sandūroje tarp medyno ir atvirų plotų. Skurdžiose buvei-

Bebrų magistralinis takas
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Vielos tinklai
miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui

P r e k y b a UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

nėse bebrai pasiskirsto toliau (100-800 m nuo bebravietės), negu tie, 
kurie gyvena kokybiškose buveinėse (20-50 m). Atstumai nuo vandens 
iki kertamų medžių priklauso nuo bebravietės padėties vietovėje ir 
įsikūrimo laiko (nauja, sena) bei šalia mitybos zonoje esančios sume-
dėjusios augalijos (kanalų pakraščiuose augančių bebrų mėgstamų 
karklų, blindžių kiekio). Vidutinis atstumas – 48 m, didžiausias regis-
truotas – 110 metrų. 

Atkreiptinas dėmesys į bebro vietinių populiacijų socialinę struk-
tūrą. Nuo šių gyvūnų tankio priklausančios socialinės struktūros kaitos 
didėja jaunų žvėrių mirtingumas, labiau kinta šeimų sudėtis, paaštrėja 
santykiai tarp šeimų. Bebrai priklauso gyvūnams, kurie nebesugeba 
kompensuoti padidėjusio mirtingumo populiacijoje. Suardyta bebrų 
populiacija atsinaujina palyginti lėtai (Kudriašov, 1980). 

Bebrų šeimų formavimuisi labai svarbios klimato sąlygos. Priklau-
somai nuo orų, veisimesi dalyvaujančių patelių kiekis gali svyruoti nuo 
50 proc. iki 86 proc. Veisimąsi neigiamai veikia dirvos įšalimas ir ap-
ledėjimas (koreliacija r = -0.8). Dalis bebrų žūva nuo plėšrūnų sausrų 
metu bei per tarpusavio konkurencijos susirėmimus. 

Todėl svarbu žinoti bebrams svarbius abiotinius (negyvosios gam-
tos) ir ypač klimato veiksnius vietovėje. Vidutinio dydžio bebro šeimos 
įsirengia daugiausiai urvų bei užtvankų. Gausiose šeimose būna dau-
giausiai išminta takų vienoje bebravietėje (vidutiniškai 31), iš jų išsiski-
ria magistraliniai (pagrindiniai) takai (vidutiniškai 13), kur ypač gausu 
įvairaus amžiaus žvėrių ir jauniklių pėdsakų. Tai rodo šeimų vislumą, 
prieaugį ir metų sąlygų palankumą. 

Bebrų porų ir vienišių pagausėjimas yra naujų šeimų formavimosi 
potencialo rodiklis, kai generacijos vidutinis tarpsnis – 3-eji metai, o 
taip pat tai rodo, kad praėję metai buvo palankūs žvėrims. Urvų bei 
takų skaičius bebravietėje rodo šeimos dydį ir jų įtakos laipsnį augali-
jai. Takų skaičius susijęs su urvų skaičiumi, bet silpniau susijęs su bebrų 
kertamų bei vartojamų medžių skersmeniu. Nesijungiančius tarpusa-
vyje kanalus apgyvena skirtingos šeimos. Viena bebrų šeima apsigyve-
na vidutiniškai 400-500 m ilgio melioracijos kanalų pakraščių juostoje, 
gausios šeimos – iki 0,8-1,5 km juostoje. 

Naujų bebraviečių teritorijos didesnės, o vėliau, susiformavus 
šeimai, jos sumažėja iki 2 kartų (Busher, 1987; „Lietuvos fauna“, 1988; 
Hartman, 1997; Jasiulionis, 2007; Belova, 2006). Bebras – teritorinis 
gyvūnas, gyvenantis pastoviomis monogaminėmis šeimomis (Belova, 
2001), kuriose tėra vienintelis dominuojantis besiveisiantis vienetas – 
tėvų pora. Todėl sulaukę lytinės brandos jaunikliai, išbuvę su tėvais 
dvi žiemas, privalo palikti tėvų teritoriją, ir tai dažnai sutampa su nau-
jos vados pasirodymu (gegužės – birželio mėn.). Tuomet aptinkame 

paskirų urvų ir bepradėtų rengti užtvankų – tai atsiskyrusių jaunų 
bebrų įsirengiamos buveinės. Trumpam jie dar gali sugrįžti į tėvų te-
ritoriją, tačiau neužsibūna, išvengdami agresyvių išpuolių. Taip dvi-
mečiai bebrai lemia vietinės populiacijos pasiskirstymą teritorijoje. 
Kol suranda naują teritoriją, jie labiausiai pažeidžiami kitų amžiaus 
kategorijų žvėrių, yra potencialus plėšrūnų grobis, neapsaugoti nuo 
aplinkos pavojų, žmogaus įtakos ir klimato veiksnių. 

Kai bebrai gaudomi selektyviniais spąstais, neatsižvelgiant į su-
gauto bebro amžių (tai praktiškai ir neįmanoma), sumažiname su-
augusių bebrų skaičių, bet mažiau – jaunesnių. Tai kardinaliai veikia 
populiacijos amžiaus struktūrą ir tankį konkrečioje vietovėje. Likę 
jauni bebrai pasiskirsto anksčiau, pasklinda plačiau, užimdami vis 
naujas teritorijas. Jas apgyvendinę, anksčiau stabilizuojasi bei būda-
mi šeimoje jau sugeba apsisaugoti nuo pavojų. Nepaliestoje bebrų 
populiacijoje jauni žvėrys ilgiau užsibūna tėvų teritorijoje, vartoja 
tas pačias augalų rūšis, dar labiau jas nuskurdindami. 

Pagal šiuolaikines teritoriškumo teorijas, gyvūnai, užimantys 
palyginti nedidelius plotus, lengviau apsirūpina gyvybiškai svar-
biais ištekliais ir maksimizuoja reprodukciją. Tokie plotai vadinami 
ekonomiškai apsaugotais (Brown, 1964). Išlaidos (išeikvota energija 
,,patruliavimui“, ginant teritoriją nuo įsiveržėlių, teritorijos pakraščio 
konfliktų grėsmė) didėja kartu su gyvūno teritorija, nors, kita vertus, 
tuomet gausėja ir išteklių, reikalingų bebrų reprodukcijai bei išgy-
venimui. Bet gyvūnas labiau laimi, apgyvendamas teritoriją, kurioje 
tarp naudos ir „išlaidų“ yra pusiausvyra arba kai nauda viršija „išlai-
das“, o to nėra didžiulėje teritorijoje. Jauniklių apgyvenamos terito-
rijos nėra apsaugotos ir „išlaidos“ čia viršija naudą, kol padėtis stabi-
lizuojasi. Tėvų teritorijoje įgyti įgūdžiai padeda jauniems bebrams 
įsikurti naujoje teritorijoje, kurias jie pasirenka arčiau tėvų ir geba 
atpažinti gentainius pagal liaukų išskyrų kvapus. Neradę tinkan-
čios teritorijos, jaunikliai tebebūna labiausiai pažeidžiama vietinės 
populiacijos dalis. Jeigu tėvų teritorijos savininkai (bebrų pora arba 
vienas partneris) yra pašalinami, teritoriją okupuoja kiti bebrai (pir-
muoju atveju) arba pašalinto vietą užima kitas bebras – partneris. 
Nors bebrai yra monogamai, bet žuvus partneriui priima kitą (Be-
lova, 2001). 

Svarbus veiksnys – būdinga aštri konkurencija tarp šeimų. Pa-
siskirstymo pobūdžio, kitų vidinių populiacijos reguliavimo veiksnių 
žinojimas labai svarbus išorinio poveikio pasekmių supratimui, pvz., 
planuojant bebrų vietinės populiacijos reguliavimą. 

(Tęsinys – kitame numeryje)



Potraukis medžioklei nugalėjo
Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju 
profesionalu ANTANU TRUSK AUSKU

Baigėte LŽŪA Miškų fakultetą. Ar teko 
„paragauti“ miškininko duonos?
LŽŪA Miškų fakultetą baigiau 1979 
m. Buvau paskirtas dirbti girininku 
į netoli tėviškės esančią vieną iš di-
džiausių tuometinio Ignalinos miškų 
ūkio girininkijų – Kazitiškio (4700 
ha). Pirmąjį darbą visada prisimenu 
su malonumu. Per penkerius girinin-
kavimo metus kartu su girininkijos 
darbuotojais įveisėme 109 ha želdinių, 
išugdėme 430 ha jaunuolynų, įrengė-
me 6 ha pievų, pastatėme 7 laikinąsias 
poilsiavietes. Prie girininkijos buvo 3 
ha daigynas, taip pat bene didžiausias 
mūsų miškų ūkyje. Tuometinis ūkio 
direktorius Edmundas Kapturauskas 
nevengė naujovių, todėl daigyne daž-
nai darydavome eksperimentus, ypač 
su cheminėmis želdinių priežiūros 
priemonėmis. Man teko garbė padir-
bėti su šviesios atminties Smetonos 
laikų eiguliais Morkūnu, Padvais-
ku, tikraisiais ir nepakeičiamais savo 
darbo patriotais. Girininkijos teri-
torijai tuomet priklausė Aukštaitijos 
nacionalinio parko rezervatinė zona, 
kurioje nebuvo vykdoma jokia ūkinė 
veikla. Šios zonos priežiūra gulė ant 
šių eigulių pečių, kurių net kontro-
liuoti nereikėdavo – jie sąžiningai ir 
kvalifikuotai atlikdavo visus 
darbus. 

Kai pasiūlė pereiti dirbti į 
Respublikinę medžiotojų ir žvejų 
draugiją, ilgai dvejojau, svarsčiau, 
ar gerai darau, palikdamas miškų 

Antanas Truskauskas yra PĮ „FELIS“, organizuojančios 
medžiokles visame pasaulyje, savininkas bei UAB „DE-
VANA“ (prekyba medžioklės reikmenimis) generalinis 
direktorius, kartu – ir CIC (Tarptautinė medžioklės ir 
medžiojamosios faunos apsaugos taryba) nacionalinis 
vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas, LMŽD Medžio-
klės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos 
pirmininko pavaduotojas, Tarptautinio Safario klubo 
(SCI) narys, Lietuvos Safario klubo tarybos narys. 

A.Truskausko trofėjai Lietuvos ir tarptautinėse paro-
dose yra gavę per 160 medalių, vertinant pagal CIC 
formules; 17 trofėjų apdovanoti medaliais ir įtraukti 
į geriausių Trofėjų Dešimtukus (Top Ten) vertinant 
pagal SCI formules, iš jų 5 trofėjai yra pirmi, 2 antri, 
3 treti.  
Trofėjų rinkiniai apdovanoti Tarptautinio Safario Klubo 
(SCI) 7 Didžiaisiais šalmais (SCI Grand Slams), 20 įvai-
raus lygio (iš jų 4 deimantiniai) Vidiniais žiedais – De-
šimtukais (SCI Inner Circles), Pasiekimų viršūnės (SCI 
Pinnacle of Achievement) 4 (aukščiausiu) lygiu. 

Antanas Truskauskas – pirmas ir kol kas vienintelis 
Lietuvos medžiotojas, oficialiai užregistravęs ir gavęs 
tokius išskirtinius SCI apdovanojimus, kaip Didysis Af-
rikos Penketas, Pavojingi Afrikos žvėrys, Pasaulio katės, 
Pasaulio meškos, Pasaulio briedžiai, Geriausių trofėjų 
dešimtukas (Top Ten) – deimantinis lygis, Trofėjiniai 
Azijos, Trofėjiniai Europos gyvūnai – deimantiniai ly-
giai, Pasaulio plėšrūnai – deimantinis lygis.

ūkį. Mat, jau buvau tvirtai įaugęs 
girininkijoje. Be to, ir direktorius 
atkalbinėjo. Tačiau potraukis me-
džioklei vis dėlto paėmė viršų...  

Kada prasidėjo Jūsų, 
kaip profesionalaus medžiotojo, 
karjera? Kodėl medžiojate? 
Gal tai – giminės tradicijų tąsa?
Matyt, kad ir genai padaro savo: 
medžiotoju ne tampama, o gims-
tama. Mano senelis, nusipirkęs 
žemės ir miško, 1912 m. su šeima 
apsigyveno vidury Minčiagirės, 
šalia Minčios kaimo, Rūgšteliš-
kio vienkiemyje. Ūkininkavo, bet 
laisvalaikiu mėgdavo pamedžioti. 
Medžioklė tuose namuose buvo 
įprastas dalykas, nes medžiojo visi 
šeimos vyrai: mano tėtė, dėdės, kiti 
giminaičiai. 

Aš užaugau Jurgiškių kaime, 
netoli Salako, miškų apsupty. 
Meilę miškui, gamtai, medžioklei 
man įskiepijo tėvelis. Jis buvo ap-
sišvietęs žmogus – mūsų namų 
knygų lentynoje visuomet vietos 
atsirasdavo knygoms apie gamtą, 
keliones. Visada  prenumeravo 
žurnalus „Girios“, „Mūsų gamta“, 
„Ochota i ochotničje choziajstvo“, 
„Łowiec Polski“. Kaip ir senelis, 
tėtis taip pat buvo aistringas me-
džiotojas. Net skalikus mūsų šeima 
laikė, kurie ne tik namus saugojo, 
bet ir puikiai talkindavo medžio-
klėje. Tėvukas pasakojo, jog aš 
dar gerai vaikščiot nemokėjau, 
o jau prašydavausi kartu pa-
imamas į mišką medžioti. 
Turėjau išdrožtą medinį 
šautuvą, su kuriuo kiek 
paaugęs tėčio vedamas 

Pietų Afrikos Respublikoje (2008 m.) sumedžiotas ličis
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cinė medžioklė. Atsirado pirmieji kli-
entai. Jie į Lietuvą važiavo gal daugiau 
smalsumo genami, taip pat ir dėl žvėrių 
gausos  – juk buvome šalis už geležinės 
uždangos, kuri ką tik pradėjo įsileisti 
užsieniečius. 

Kai prasidėjo bendravimas su už-
sienio medžiotojais, atsirado kitoks 
supratimas apie medžioklę. Pamatėme, 
kad ji gali būti visai kitokia: labai plati 
ir įdomi. 

Deja, sušlubavus tėvo sveikatai 
1991 m. turėjau grįžti arčiau tėviš-
kės – įsidarbinau Aukštaitijos nacio-
nalinio par ko vyriausiuoju inspekto-
riumi. Tačiau kelionių „kablys“ neda-
vė ramybės. Jau turėjau šiokios tokios 
medžiotojų iš užsienio priėmimo 
patirties, todėl įkūriau individualią 
įmonę. Netrukus AB „Unksna“ vado-
vybė ir asmeniškai Petras Kanapienis 
pakvietė dirbti medžioklės biuro me-
džioklės žinovu, vėliau – jo viršinin-
ku. Vėl grįžau į Vilnių. Individualios 
įmonės veiklą teko sustabdyti. Dirb-
damas „Unksnoje“ daug bendravau 
su užsieniečiais, užmezgiau ryšius su 
tolimesnių kraštų medžioklių organi-
zatoriais. Lietuvos medžiotojai vis 
dažniau ėmė važiuoti ir į medžioklių 
muges užsienyje. 

Kai panaikino „Unksnos“ medžio-
klės biurą, 1997 m. atnaujinau indivi-
dualios įmonės veiklą. Pradėjau pats 
važinėti ir lydėti medžiotojus į užsie-
nio šalis bei priimti užsieniečius Lie-
tuvoje. Verslas, nors ir sunkiai, bet įsi-
bėgėjo, pamažu plėtėsi pažinčių ratas. 
Dabar medžiokles organizuoju ne vien 
lietuviams. Su mumis mielai bendra-
darbiauja amerikiečiai, skandinavai, 
vokiečiai, austrai. Ypač, kai organizuo-
jama kelionė į Rusiją. Jiems, matyt, pa-
tikimiau, kad tuo užsiima europietis...   

Jūsų trofėjų kolekcijoje – daugybė 
eksponatų. Ar juos suskaičiuojate? 
Kokie Jums brangiausi? 
Gal išsaugojote pirmąjįi? 
Ankstyvojoje jaunystėje medžioklės 
trofėjų nevertinau, nemažai jų išda-
linau. Didėjant medžiotojo patirčiai, 
ypač kai pradėjau girininkauti, dirbti 
draugijoje, keitėsi ir požiūris į trofėjus. 
Jų ėmė kauptis vis daugiau ir daugiau. 
Dar būdamas girininku, Kazitiškio gi-
rininkijos Ažvinčių girios masyve esu 
sumedžiojęs briedį, kurio ragus iki 

„dalyvaudavau“ medžioklėse, o  pirmą-
jį savo laimikį – zuikį – sumedžiojau jo 
prilaikomu šautuvu. 

Dar studentu būdamas, 1974 m. lan-
kiau medžiotojų kursus, išlaikiau egza-
minus ir gavau bilietą. Medžiojau ne tik 
Lietuvoje, bet progai pasitaikius išlėkda-
vau ir į „plačiąją tėvynę“. Tada pamačiau 
Kareliją, Kolos pusiasalį, Pečiorą, Vor-
kutą. Studentų laikais mes, keliautojai 
- medžiotojai, stengdavomės „nusimui-
linti“ nuo kelių paskaitų, išnaudodami 
savaitę tarp gegužės 1-osios ir 9-osios 
švenčių. Tai buvo geriausias laikas tuose 
kraštuose kurtiniams medžioti.  

Girininkaudamas medžioklės ne-
užleidau. Per atostogas vykdavau me-
džioti į Sajanus, Kamčiatką, Kirgiziją, 
Čiukotką, ypač pamėgau Šiaurę. So-
vietiniais laikais girininkams kas treji 
metai suteikdavo pailgintas atostogas, 
berods net 72 dienas, kurias taip pat  
skirdavau išvykoms.   

Kaip aktyvų medžiotoją mane pa-
stebėjo tuometinis Respublikinės Me-
džiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas 
Marijonas Kiela, kuris 1984 m. pasiūlė 
darbą draugijos Švenčionių skyriaus 
vyresniuoju medžioklės žinovu. Pa-
mažu įsitraukiau į naująją veiklą. Per 

šešerius darbo metus šiame skyriuje, 
be tiesioginio darbo, teko organizuoti 
naujų administracinio bei ūkinių pas-
tatų su garažais bei šaldytuvais staty-
bą, poilsiaviečių remontą.

Kaip užklydote įi medžioklių užsienyje 
lankas?
Respublikinė medžiotojų ir žvejų drau-
gija 1989 m. buvo įpareigota organizuoti 
komercines medžiokles užsieniečiams 
Lietuvoje. Socialistinio bloko šalys, 
išskyrus Sovietų Sąjungą, tuo užsiėmė 
jau senokai. 

Buvau neblogai užsirekomendavęs 
ir mokėjau vokiečių kalbą, todėl drau-
gijos pirmininkas Jonas Vyšniauskas 
pakvietė mane pereiti dirbti iš Švenčio-
nių į centrinę tarybą Vilniuje ir pasiūlė 
organizuoti komercines medžiokles. 

Pradžia buvo nelengva, nes jokios 
informacijos apie tokių medžioklių or-
ganizavimą nebuvo. Maskvos „Inturist“ 
’as tik pradėjo vežti pirmuosius turistus 
medžiotojus, todėl ir jie nieko doro pa-
tarti negalėjo. Ėmiau ieškoti kontaktų 
su lenkais, vengrais. Tais pačiais metais 
semtis patirties nuvykau į Vengriją, vė-
liau – į Lenkiją, Vokietiją. Šios išvykos 
atvėrė akis, supratau, kas yra ta komer-

A. Truskauskas su laimingu klientu prie sumedžioto garbingiausio Australijos trofėjaus – 
vandeninio buivolo
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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

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Pasaulinės 
žemės dienos šventė 

Aukštadvaryje
auKsė Komičienė

Kaip ir kasmet, Trakų miškų urėdijos globojamų jaunųjų miško 
bičiulių gyvenimas pavasarėjant dar aktyviau ima virte virti. O 
kaip gi kitaip – juk pavasarį darbų ir renginių padaugėja dvi-

gubai. Trakų miškų urėdija ir Aukštadvario vidurinės mokyklos jau-
nieji miško bičiuliai „Verkniukai“ nuo kovo pradžios pradėjo ruoštis 
Pasaulinės žemės dienos šventei. Pirmiausia ėmė gaminti namelius 
sugrįžtantiems sparnuočiams, paslaptingiems mažiems žvėreliams, 
nau dingiems vabzdžiams, kiti darė pavasarines kompozicijas bei 
piešė piešinius parodai ,,Pavasario džiaugsmai“, kurią kasmet orga-
nizuojame su Aukštadvario regioniniu parko direkcija.

Šventės metu originaliausi darbų autoriai, klasės, būreliai buvo 
įvertinti ir apdovanoti.

Pasibaigus parodai ir šventiniei programai, moksleiviai suskubo 
savo pagamintus inkilėlius iškabinti miške, kad kuo greičiau čia įsi-
kurtų nauji gyventojai. Taip šventiškai ir linksmai pradėjome naujų 
darbų etapą. ☐

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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šiol išsaugojau. Jie man brangūs kaip prisiminimas ir kaip 
vienas pirmųjų vertingesnių trofėjų. Nuo tada saugau kie-
kvieną medžioklės trofėjų. Nesvarbu, ar medžioklė vyko 
Lietuvoje, ar užsienyje. 

Laikui bėgant, medžioklė man tapo savotišku sportu, 
skatinančiu siekti vis geresnių rezultatų. Per savo profesi-
onalaus medžiotojo karjerą sukaupiau daug trofėjų iš viso 
pasaulio. Tarp jų tikrai labai vertingų ir retų, laimėjusių 
ne vieną apdovanojimą ir gavusių aukščiausius įvertinimus 
Lietuvos ir tarptautinėse parodose. 

Siekdamas vis geresnių medalinių trofėjų, stengiuosi 
nedaryti ir gamtai žalos, medžioju tik brandžius žvėris. Ir 
tikrai – ne dėl mėsos. Kuo toliau, tuo sunkiau darosi šau-
tuvą pakelti. Dažnai medžioklėje praleidžiu daug laiko, tie-
siog bokšteliuose stebėdamas žvėris, jų elgseną, stengiuosi 
kuo tiksliau nustatyti jų amžių, trofėjinę vertę, kiekvieną 
pažinti „iš veido“. 

Ekspertų vertinimu, esu sukaupęs vieną iš didžiausių 
medžioklės trofėjų kolekcijų  šalyje. Deja, neturiu patalpų, 
kur galėčiau visus eksponatus saugoti vienoje vietoje. Dalis  
jų yra namuose, dalis puošia ofiso kabinetus, parduotuvės 
patalpas, tačiau daugiausia sandėliuojama. 

Esu pasiryžęs (tai suderinta ir su šeima) visą savo kolek-
ciją – trofėjus, didžiulę ginklų ir  medžioklinės atributikos 
kolekciją, apdovanojimus, medalius, iškamšas, medžioklės 
instrumentus, viską, kas susiję su medžiokle – perduoti, 
padovanoti valstybei. Žinoma, su sąlyga, kad kolekcija bus 
perkelta į naujai įkurtą ir tinkamai apsaugotą Valstybės 
globojamą Medžioklės muziejų. Lietuvoje medžioklinės 
muziejininkystės tradicijų nėra, todėl toks muziejus būtų 
pirmasis šalyje. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

Kalbėjosi rimondas vasiliausKas
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 Žmogus – Žemės vaikas
JūraTė rečiūnienė – Kuusienė

Dešimtąjį kartą rengdami poezijos ir 
publicistikos vakarą, skirtą Pasau-
linei Žemės dienai, renginio orga-

nizatoriai – Rašytojų klubas ir Generalinė 
miškų urėdija – šį vakarą paskyrė praėjusį 
rudenį į Geresnį Pasaulį išėjusiam visiems 
miškininkams (ir ne tik) puikiai žinomam, 
gerbiamam miškininkui, tikram gamtosau-
gininkui ir puikiam žmogui, buvusiam gene-
ralinio miškų urėdo pavaduotojui Zdislovui 
Truskauskui. 

Renginio vedantysis rašytojas Romas Sa-
dauskas priminė ankstesniųjų minėjimų te-
mas: tai buvo Žemė, jos gelmės, Lietuvos miš-
kai, Nacionaliniai parkai, medžiai ir keliai, 
bet, kaip sakė rašytojas, iki šiol nekalbėjome 
apie Žmogų. O žmogus – taip pat gamtos kū-
rinys, gal ir ne pats tobuliausias. Šio poezijos 
ir publicistikos vakaro tema „Mes, motinos 
Žemės vaikai...“. „Kad kalba nebūtų abstrakti, 
tema paskirta vienam Žmogui, žemės ir miš-
kų vaikui Zdislovui Truskauskui, kuris daly-
vavo visuose devyniuose iki šiol organizuo-
tuose vakaruose, skirtuose Žemės dienai“, – 
sakė R. Sadauskas. 

Renginyje dalyvavo Z. Truskausko šeimos 
nariai, artimieji, buvę bendradarbiai, ben-
dramoksliai, Rašytojų sąjungos pirmininkas 
Antanas A. Jonynas, generalinio miškų urėdo 
pavaduojas Petras Kanapienis, Kaišiadorių ir 
Trakų miškų urėdai Stasys Truskauskas ir Vy-
gantas Mierkis, filosofas Romualdas Ozolas, 
aplinkosaugininkai Selemonas Paltanavičius 
ir Romas Pakalnis, visuomenės atstovai, žur-
nalistai. Kiekvienas kalbėjusysis savaip patei-
kė prisiminimus, pabrėžė tam tikrus Zdislovo 
asmeninius bruožus, nelygu kuriuo gyvenimo 
tarpsniu teko su juo bendrauti, bet iš visų pri-
siminimų susidarė neeilinės asmenybės port-
retas. Kaip kažkas (ar svarbu kas?) sakė, jog 
kitas toks žmogus miškininkų šeimoje atsiras 
gal po 100 metų... O gal ir dar vėliau. 

Visko, kas buvo pasakyta, visų išskirtinai 
gerų žodžių šiame straipsnelyje neaprašysiu. 
Pateiksiu tik tai, kas man labiausiai įsiminė 
iš renginio ir iš 35-erių darbinio ir asmeni-
nio, skirtingais laikotarpiais aktyvesnio ar 
mažiau aktyvaus bendravimo su Zdislovu 
Truskausku. 

Dvasingoje aplinkoje išaugęs geras, ge-
ranoriškas ir reiklus žmogus. Žmona Re-
gina (ją, anot rašytojo R. Sadausko, Zdislo-
vas susirado miškuos), dukra Inga, seserys, 
brolis Stasys pabrėžė gimtinės, buvusios kai-

me, miškų apsupty, įtaką ne tik 
Zdislovo, bet ir visų vaikų būdui, 
kuriam būdingas dvasingumas, 
romantika, gamtos meilė. O se-
nieji Truskauskai savo pavyzdžiu 
ir auklėjimu vaikus išaugino ne 
tik darbščiais žmonėmis, bet ir 
darboholikais. Gražų simbolį – 
ilgai vakarais negęstančią šviesą 
generalinio miškų urėdo pava-
duotojo ar aplinkos viceminis-
tro (kai jis užėmė šias pareigas) 
kabineto languose prisiminė da-
bartinis generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas Petras Kanapienis 
ir buvusi šios institucijos atstovė 
spaudai Irena Šalkauskienė. Jis 
daug dirbo pats, reikalavo ir iš 
kitų. Nuolaidų nedarė niekam, 
tarp jų – ir broliui, Kaišiadorių 
miškų urėdui S. Truskauskui. 
Priešingai, – sakė Stasys, – reika-
lavo ir iš kitų miškų urėdų, bet iš 
manęs – daugiausiai“. 

Tiesa, buvo viena žmonių ka-
tegorija, kuriai jis darydavo šio-
kių tokių nuolaidų ir rodydavo 
ypatingą pagarbą. Tai – moterys. 
Pati esu nepiktybiškai kelis kartus 
tuo pasinaudojusi, tardamasi dėl 
interviu ir be eilės juos gavusi. Te-
lieka tai nedidelis „nusižengimas 
teisingumui“. Pagarbą moterims 
ir visiems žmonėms, nepaisant 
gilaus, bet neįžeidaus humoro 
jausmo, pabrėžė savo trumpoje 
kalboje ir duktė, prisimindama 
Tėvą, kaip visos šeimos ir giminės 
tvirtą ramstį.

Ramsčiu jis buvo ne tik šeimai. Į viską žiū-
rintis atsakingai, stengėsi, kad miškų sistema 
šaliai duotų kuo daugiau naudos. Kaip sakė 
Vygantas Mierkis, „Jo požiūris visada buvo 
giliai valstybinis, galbūt ir dėl to, kad jis ku-
ravo itin svarbią ekonomikos sritį. Be to, jis 
buvo labai visuomeniškas žmogus. Pernai jo 
iniciatyva Trakų miškų urėdijoje su rašytojais 
ir šeimos nariais pasodinta tautos poeto Jus-
tino Marcinkevičiaus giraitė.“ 

Kurį laiką Z. Truskauskas kuravo Jaunųjų 
miško bičiulių sambūrio veiklą. Vėliau šį dar-
bo barą iš jo perėmė P. Kanapienis. 

Pats turėdamas visapusiškų, gilių ir ak-
tualių žinių, jis jomis nesipuikavo. Visada 
su juo buvo galima dalykiškai pasitarti, kaip 
prisiminė P. Kanapienis. „Ar net ir pasi-
klausti elementarių dalykų, kurie ne miš-
kininkui kartais sunkiai suvokiami“, – sakė 
I. Šalkauskienė. 

Kietas savo idėjų gynėjas – taip apie 
Z. Truskauską sakė filosofas prof. Romual-
das Ozolas. „Jis buvo grynasis humanitaras: 
ir apie gamtą suprato giliai, ir apie kultūrą. 
O tai, kad jis suvokė pasikartojimo naujumą, 
byloja apie jį, kaip apie gilią, filosofiškai mąs-
tančią asmenybę. 

Mat šiek tiek anksčiau viena iš vakaro 
vedančiųjų Lina Sindaraitė, prisiminusi 
Z. Truskauką, kaip savo profesinį mokytoją, 
kartu pacitavo jo ypač mėgtą Rimos Anta-
naitienės eilėraščio posmą: 

Vakaro vedėjai L. Sindaraitė ir R. Sadauskas
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visi, dalyvavusieji šiltame, dvasingame 
poezijos ir publicistikos vakare, kur 
skambėjo operos solisto Dalieliaus Sa-
dausko atliekama oratorija „Anykščių 
šilelis, aktoriaus Tomo Vaisietos skai-
tomos eilės, o galiausiai nutilindžiavęs 
skardus varpelis paskelbė, jog rytoj, kovo 
20-ąją – Tarptautinė žemės diena“. ☐

jos veteranų susitimus, pats įvairiom 
progom vykdavo pas juos į svečius. 

Renginio pabaigoje I. Šalkauskie-
nė informavo, kad apie Z. Truskaus-
ką rengiama knyga. „Jis jos vertas. 
Buvo tikras džentelmenas, dvasios 
aristokratas, žmogus – enciklopedi-
ja“. Šiems leidėjos žodžiams pritarė 

„Ką gamta pakartoja, tas nauja. 
Nėr vienodų dienų ir naktų. 
Ir taku užpustytu keliauja
Senas naujas pasaulis ir tu“. 

Toks miškininiko dialektikos supratimas 
sujaudino prof. R. Ozolą ir toliau kalbėda-
mas filosofas sakė: „Jis nešiojosi savyje kaip 
didžiausią įtampą miškų privatizavimo gali-
mybę. Tikras humanistas negalėjo į valstybę 
be valstybinių miškų žiūrėti ramiai. Politi-
kieriai, užleidę šią idėją ant miškininkų ir vi-
sos visuomenės, prisidėjo prie per ankstyvo 
Jo išėjimo“. 

Vyras, stiprus švelnumu. „Gyvenimas 
atsijoja ir palieka atminty pačius gražiausius 
dalykus. Apie Zdislovą, matyt, mažai ką teks 
atsijoti“, – samprotavo Selemonas Paltana-
vičius. Jis perskaitė savo novelę „Žemuogių 
pievelė“. Kodėl? Mat, kai kolegos girdavosi 
medžioklės laimikiais, didelėmis sugauto-
mis žuvimis, Zdislovas sakydavo: „O aš esu 
pririnkęs dešimt litrų žemuogių“. „Vyrai 
stiprūs švelnumu,“ – savo jausmingą kalbą 
baigė Selemonas. 

Zdislovas Truskauskas labai gerbė pagyve-
nusius žmones, organizavo Miškų ministeri-

Dideliais kiekiais superkame
beržo ir juodalksnio rąstus

nuo 14 cm skersmens

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
el. paštu: info@likmere.ltLIKMERE
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L a i s v ą  m i n u t ę

Nepalas.    Jakų ir Ječių šalyje
 JurGa BudrYTė

Nepalas – mitais ir pasakomis apipinta šalis. Būtent čia, 
kažkur kalnuose, įsikūrusi legendinė Šangrila, čia gyve-
na ir mistiškieji sniego žmonės Ječiai bei visai nemistiš-

ki, bet ne mažiau keisti jakai – aukštikalnių gyventojai, mūsiškių 
karvių giminaičiai.

Nepalas yra 800 km ilgio ir 200 km pločio žemės lopinėlis, 
tūnantis Himalajų kalnyne, įsispraudęs tarp dviejų agresyvių 
milžinių – Indijos ir Kinijos. Nepalo kraštovaizdis ir gamta neįti-
kėtinai įvairūs. Pietinė dalis šalia Indijos sienos iškilusi tik 150 m 
virš jūros lygio, o aukščiausias planetos taškas, esantis vos už ke-
lių šimtų kilometrų, Everestas – 8850 m aukščio. Dėl šių radika-
lių aukščio skirtumų tokioje nedidelėje teritorijoje galima aptikti 
kone visų geografinių juostų florą ir fauną. Apie 64 proc. šalies 
ploto užima kalnai, tačiau beveik pusė gyventojų įsikūrę lygumų 
rajone „Terai“, kuri užima vos 17 proc. ploto.

Nepale gyvena 59 užregistruotos gentys. Nepalietis kaip tau-
tybė egzistuoja tik teoriškai. Kiekviena gentis turi ne tik savo 
teritoriją su daline savivalda, bet ir savo kalbą, papročius bei tra-
dicijas, tarp kurių skirtumai pakankamai dideli, kad žmogus, gy-
venantis pietinėse lygumose, negalėtų susišnekėti su atvykėliu iš 
sąlyginai tolimo ir beveik civilizacijos neapliesto šiaurės vakarų 
pakraščio.

Nepalas dar visai neseniai buvo karalystė. Tik 2008 m. Ma-
oistų partijai laimėjus rinkimus, karališkieji rūmai Kathmandu 
ištuštėjo, o žodis „Royal“ buvo išbrauktas iš Nepalo oro linijų bei 
Chitwan’o nacionalinio parko pavadinimų.

Nepale ne tik flora ir fauna gerai prisitaikiusi prie gyvenimo 
atšiauriuose kalnuose. Šerpai bei kitos aukštikalnių gentys turi 
unikalią fiziologiją, kuri leidžia jiems kraujyje išlaikyti gerokai 
daugiau deguonies dideliame aukštyje, nei žmonėms iš lygumų. 
Todėl jie neserga aukščio liga, kuri, be tam skirtų atsargumo 
priemonių, gali lengvai baigtis mirtimi bet kam kitam.

Nepaliečiai smulkūs ir neaukšti, tačiau sugeba panešti dukart 
už save sunkesnius krovinius. Sakyčiau, ne šiaip panešti, bet per-
gabenti siauručiais kalnų keliukais, ropšdamiesi stačiomis uolo-
mis, šokinėdami per prarajas, brisdami per krioklius bei apsilen-
kinėdami mulų kaimenes ant svaiginančiame aukštyje nutiestų 

Šventasis induistų žmogus Nepalo sostinėje Kathamdu Rikša au
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kabančių tiltų, be jokios adaptacijos 
pakildami į 5-6 km aukštį per kelias 
dienas. Toks jų gyvenimo ritmas mums 
prilygo kone skrydžiui į kosmosą su 
vienomis šlepetėmis ir pižama.

Nepalas – viena skurdžiausiai gyve-
nančių šalių pasaulyje, tačiau jo žmo-
nės draugiški ir beveik nuolat besišyp-
santys, pasiruošę pagelbėti atvykėliams 
sunkiose situacijose, bet nevengiantys 
ir šiek tiek nepiktai pasišaipyti iš pasta-
rųjų, kai neva savaime suprantami da-
lykai turistams pasirodo neįveikiami.

Kathmandu – Nepalo sostinė
Iškeliavome keturiese ankstyvą pava-
sarį, kovo pradžioje. Į Kathmandu, Ne-
palo sostinę, nusileidome vakare. Kol 
perėjome chaotišką apsaugą ir nusipir-
kome vizas, susirinkome bagažą, nors 
ir ne visą, praėjo geros pora valandų. 

Kathmandu eismas – anarchistinis, 
beveik postapokaliptinis chaosas įvai-
riausių važiavimo priemonių, niršiai 
besigrūdančių neįtikėtinai siauromis 
senamiesčio gatvelėmis. Pagrindinis 
ir kone vienintelis būdas pranešti apie 
savo veiksmus kitiems vairuotojams – 
kuo garsiau ir dažniau signalizuoti. 

Kathmandu atvykėlius pasitinka 
neužmirštamu spalvų ir garsų fejerver-
ku, kuris tęsiasi kasdien nuo ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro.

Nepaisant baisaus smogo, dėl ku-
rio Kathmandu gyventojai išeidami į 
gatves visada ant nosies bei burnos už-
sideda medžiagines kaukes, čia tikrai 
yra ką veikti. Prieš suplanuotą žygį į 
kalnus, nusprendėme mieste praleisti 
keletą dienų. 

Ištrauka iš dienoraščio 
,,Kathmandu nusileidome pirmadie-
nio vakare. Viešbutukas ,,Kharma“, 
kuriame gyvenome, pasirodė besąs 
ypač puikiame rajone Thamel, nes ten 
yra didžiausia koncentracija turistinių 
prekių parduotuvių. Viešbutyje elektra 
buvo įjungiama pagal keistą grafiką, 
priklausomai nuo savaitės dienų, tad 
šviesos kambaryje taip ir nepavyko 
įžiebti. Bent jau davė žvakių. Antras 
keistumas – kiaušinienę pusryčiams 
patiekdavo be kruopelės druskos. Na, 
bet čia smulkmenos.

Antradienį, kadangi dar turėjom 
naivią viltį vakare sulaukti Daliaus ku-
prinės, parplasnosiančios kitu reisu, su-

siorganizavome ekskursiją į Swayamb-
hunath – budistinį Kathmandu centrą. 
Čia įsikūrusi ir induistinė Hanumano 
šventykla. Matyt, vietinės beždžionės 
tą irgi žino, nes ten jų pilna kiekviena-
me žingsnyje. Swayambhunath stūkso 
ant kalvos, į kurią veda apie 300 akme-
ninių laiptukų. Jų pakraščiai nukloti 
vietinių prekiautojų siūlomais suveny-
rais ir abiejų religijų atributais bei šiaip 
kitokiais daiktais. 

Spalvotos budistinės vėliavėlės 
linksmai plazda priraišiotos prie kone 
visų nejudančių objektų. Sukom maldų 
malūnėlius, eidami ratu pagal laikro-
džio rodyklę (antraip negalima), gėrėm 
šviežiai spaustas sultis ir rašinėjom at-
virukus. 

Grįžtant vėl teko kirsti Trisuli upę. 
Nors upe tą kanalizacijos griovį su kal-
nais šiukšlių aplink ir negyvom karvėm 
per vidurį vargu ar galima pavadinti. 
Nepaisant siaubingos smarvės, patys 
matėm, kaip moteriškės joje kažką 
skalbė. 

Vakar iš pat ryto susiieškojom 
transportą, nuvešiantį mus iki kalnų, 
o tada puolėm komplektuoti Daliui žy-
gio reikmenų. Didžiąją dienos dalį lijo 
lietus, tad pietauti tingiai nuslinkome į 
čia pat esančia kavinę ,,Funky Budha“. 
Gavom puikios imbierinės sriubos ir 
dar daug ko. Likusį dienos laiką pralei-
dom vaikščiodami po centrinę miesto 
dalį ir aikštę Durbar. Joje stūkso apie 
40 visokių šventyklų bei kažkuris bu-
vusių karališkųjų rūmų pastatas. Šven-
tyklos – tikri senosios Nepalo archi-
tektūros šedevrai. Preciziškai atliktais 
smulkiais medžio drožiniais išpuoštų 
sienų pavėsis vietiniams šuniukams ir 
karvytėms atrodo pati tinkamiausia 
vieta poguliui.

 
(Tęsinys – kitame numeryje)

Kathmandu šventyklų komplekso Dubar aikštė

Budistų centras – Swayambhunath miestas

Paauksuota šventykla Swayambhunath mieste

Sąvartynu virtusi Trisuli upė Nepalo sostinėje

Budistų maldų vėliavėlės
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Tarp paukščių ir žolių...

Horizontaliai:
7. Sodybų ir sodų juodas žvilgantis paukštis 8. Smulkus miškų ir par-

kų paukštelis, kuriam gaminame mažiausius inkilus. 9. Liaudiškas kada-
gio pavadinimas. 11. Paukštelis, kuris pavasarį išspardo ledus. 12. „Gy-
vates ėdantis“ paukštis. 15. Viksvuolinių šeimos, viksvų genties augalas. 
18. Drėgnų vietų dvokus augalas. 19. Gyvūnas, kuris išgąsdintas pasklei-
džia didelę smarvę. 20. Vaismedžiai, ant kurių auga „uždrausti vaisiai“. 
21. Didžiausias mūsų miškų plėšrūnas. 24. Žolinis augalas arba krūmas, 
kurio žiedai išauga lapų pažastyse. 26. Nertinių šeimos vandens augalas. 
27. Miškinis vieversys. 31. Metų laikas, kai gamta pabunda. 33. Pas mus 
retokai sutinkamas medis lygia žieve. 34. Avietės lotyniško pavadinimo 
pirmas žodis. 35. Vešlus, puošnus vėdryninių šeimos augalas, kurio žiedai 
įspūdingai atrodo iš tolo. 36. Daugiametis, visžalis sporinis miškų augalas 
besidriekiančiu stiebu. 

Sunkesni žodžiai: skylenis, stepukas, galenis, raugė, nertis, vingiris.

Vertikaliai:
1. Vienmetis arba dvimetis snaputinių šeimos augalas. 2. Daž-

nas vandens paukštis, turintis giminaitį tarp naminių paukščių. 
3. Juodas paukštis su balta odos plokštele ant kaktos. 4. Dažnas 
plėšrus miškų paukštis, aplink kurio lizdą anksčiau buvo palie-
kamas nekertamo miško plotas 100 m spinduliu 5. Vienintelė 
nuodinga mūsų miškų gyvatė. 6. Mokslinis juodojo beržo grybo 
pavadinimas. 10. Grakštus miškų žolėdis gyvūnas. 13. Žiemai pas 
mus atskrendantis kuoduotas paukštelis. 14. Retas RK paukštis, 
gyvenantis kaimuose (žalia varna). 16. Smulkesnė miško kvartalo 
dalis. 17. Nedidelis kikilinių šeimos paukštis. 22. Žolinis augalas, 
kvepiantis citrina. 23. Grybas, augantis ant kelmų. 25. Į olean-
drą panašus dekoratyvinis augalas. 28. Plaukuota gyvūno oda. 
29. Paukščio gūžtos kitas pavadinimas. 30. RK augalas, randamas 
dirbamuose laukuose. 32. Dažnas mūsų miškų spygliuotis medis.

Kryžiažodžio ,,Po pelkes ir pievas pasidairius...“ atsakymai (2012 m., Nr. 2):

Vertikaliai: 1. Slidukas. 2. „Smena“. 3. Vilkas. 4. Anksta. 5. Pušis. 6. Žinginys. 10. Šindra. 13. Drėgnuolė. 14. Dvyndantė. 16. Vasaris. 17. Kadagys. 
22. Erelis. 23. Kurtinys. 25. Klėstenė. 28. Gailis. 29. Starta. 30. Kielė. 32. Lingė.

Horizontaliai: 7. Šlamutis. 8. Snaputis. 9. Odena. 11. Visgė. 12. Ratainytė. 15. Bajorė.  18. Švylys. 19. Gandras. 20. Andras. 21. Maludė. 
24. Čiurlys. 26. Kurklė. 27. Stoklė. 31. Šaltinutė. 33. Vikis. 34. Mirta. 35. Gyslotis. 36. Strugena.

Sudarė ONA GYLIENė

L a i s v ą  m i n u t ę
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Šie žmonės rūpinasi savo stiliumi ir ma-
nieromis, o iš tikrųjų jie paprasčiausiai 
drovūs. Nori būti išskirtiniai, išlaikyti savo 
nepriklausomybę ir uždarumą. Pasikliauja 
tik patys savimi, nepripažįsta kompromisų. 
Jiems būdingi vidiniai prieštaravimai. Jie ka-
prizingi, agresyvūs, egoistiški. Bet jie taip 
pat svetingi, mandagūs, turi drąsių suma-
nymų. Jie gali būti tiek lojalūs ir ištikimi, 
tiek ir nepastovūs. Kartais jiems patinka ken-
tėti ir su malonumu verčia kentėti kitus. Jiems būtinai 
reikia komplikuoti situaciją. Kankinami poreikio rodyti savo išskirtinumą, jie 
nepasižymi santūrumu, reikalauja, kad jų nuomonė būtų išklausyta ir kad su 
jais būtų sutarta. Kartais jie geraširdiški, malonūs ir mandagūs, bet būdami 
blogos nuotaikos, gali būti ir atšiaurūs, įžeisti kitą žmogų. Neturi stipraus 
atsakomybės jausmo. Juos retai griaužia sąžinė dėl blogų darbų. Gyvenime 
yra puikūs strategai. Dažnai pavergia aplinkinius veiksmų greitumu. Siekia, 
kad gyvenimas nebūtų kasdieniškas. Nebijo rizikos, nevaikšto pramintais 
takais. Turi daug draugų ir lygiai tiek priešų, bet mano, kad galima pasitikėti 
tik pačiu savimi. 

Meilėje mylimam žmogui diktuoja savo taisykles. Gali netikėtai prisipa-
žinti meilėje, bet taip pat nelauktai visa tai paneigti. Negalima pasiduoti jų 
įtakai, būtina išlaikyti savarankiškumą, kitaip jie privers paklusti savo valiai, 
pavers žaisliuku.

Šiame ženkle gimė: I. Kantas, Leninas, S. Huseinas, Jekaterina II, Elizabetė II, 
T. Ruzveltas, Marija Antuanetė, O. Kromvelis, V. Žirinovskis, M. Plankas, S. Morzė, 
H. Kolumbas, V. Šekspyras, J. Hašekas, I. Ojstrachas, N. Paganinis, D. Elingtonas, 
Ž. Bizė, I. Kalmanas, Pikaso, A. Raikinas, E. Fidžerald, F. Kirkorovas. 

Žmonės bėgtų vienas nuo kito, jei nuolat matytų vienas kitą visiškai tokius, 
kokie jie yra.

I. KANTAS

D r u i d ų  h o r o s k o p a s

Nemylėk tu manęs. Aš juk šito nevertas.
Ir eilėraščių man naktimis nerašyk.
Net ir pats nežinau, kam, iš ko aš sutvertas,
Ir kodėl tarsi riešutas mano širdis.

Net ir pats nežinau, kodėl myliu – nemyliu,
Kodėl viena tau ošiu, o augu kitaip,
Kažkas ilgesio dangų dalina po lygiai...
Todėl tyliai prašau, jei gali, man atleisk.

Nemylėk tu manęs. Tai – ne debesio plunksnos,
Tai – ne angelo balto išsklidę sparnai,
Tai – tik lapai šešėliuose vasaros blunka,
Kai mane slapčiomis apkabinus laikai.

Nežinau, ko norėjau – aistros tavo, kūno, 
Gal glamonių švelnių iki pat paryčių?
Gal tik kvapo svaigaus? Tu sakai, šitaip būna,
Kai išeina viltis... Ją išeinant girdžiu...

Nemylėk tu manęs. Tau kaip skausmą kartoju
Tuos jaunystės žodžius iš miškų pamirštų...
Palieku tau nebylų riešutmedžio rojų –
Nieko kito daugiau tau palikt negaliu... 

PROSTA SPORINNI

Riešutmedis
balandžio 21 – balandžio 30 d. , spalio 24 – lapkričio 2 d. Vygaudas 

Kundrotas
1965 12 16 – 2012 03 01

Pirmąją pavasario dieną, eidamas 
47-uosius metus, staigios ligos pa-
kirstas mirė ilgametis Prienų miškų 
urėdijos Naujosios Ūtos girininkijos 
girininko pavaduotojas Vygaudas 
Kundrotas, kilęs iš Lazdijų rajono 
Mankūnėlių kaimo.
Baigęs 1981 m. Seiliūnų aštuonmetę 

mokyklą, Vygaudas mokėsi Kauno A. Kvedaro miškų technikume, 1985-
1987 m. pašauktas į karinę tarnybą. Grįžęs įsidarbino Šalčininkų miškų 
ūkio Poškonių girininkijoje vyresniuoju techniku, vėliau – Prienų rajono 
Kašonių kolūkyje eiguliu. Nuo 1989 m. Vygaudas perėjo dirbti į Prienų 
miškų urėdijos Naujosios Ūtos girininkiją, kur pradėjo nuo miško pjo-
vėjo, 1992 m. paskirtas N. Ūtos girininkijos girininko pavaduotoju.
 Vygaudas buvo atsidavęs profesiniam darbui, mylėjo gamtą, miškus, 
kuriuos puoselėjo negailėdamas laiko ir jėgų. Deja, netikėta liga nelei-
do pabaigti numatytų darbų.

Dėl skaudžios mūsų bendradarbio netekties reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai Jolitai, sūnui Tadui, dukrai Aurelijai ir ki-
tiems artimiesiems. 

prienų miškų urėdijos darbuotojai

I š ė j ę  n e g r iį ž t i

Zenonas 
Butkevičius 

1936 01 12 – 2012 03 18

Šalies gamtosauginė žurnalistika kovo 
18-ąją neteko ilgamečio aplinkosau-
gininkų talkininko, iškilaus žmogaus, 
publicisto, produktyvaus žiniasklai-
dininko Zenono Butkevičiaus. Dar 
studijuodamas Vilniaus universitete 
lietuvių kalbą ir literatūrą, Zenonas 

pradėjo dirbti Valstybiniame gamtos apsaugos komitete, kur humani-
taras mokėsi gamtos pažinimo iš gamtosaugininko Viktoro Bergo, kitų. 
Nuo 1963-ųjų jis dirbo žurnalistu žurnale „Mūsų girios“, vėliau – įkurtoje 
„Mūsų gamtoje“. Daug rašė gamtosaugos, gamtos pažinimo temomis 
ir kituose periodiniuose leidiniuose, kuravo „Valstiečių laikraštyje“ sky-
relį apie gamtą. Nepriklausomybės metais dirbo savaitraštyje „Žaliasis 
pasaulis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, parengė nemažai pu-
blicistinių, įdomių pažintinių straipsnių jauniesiems skaitytojams. Sa-
vitų jo tekstų rubrikoje „Grynas.lt“ pasiges ir portalo „DELFI“ lankytojai. 
Pastaraisiais metais kas savaitę girdėjome kolegos balsą ir per Lietuvos 
radiją, kur jis rengė ir vedė daugelį dešimtmečių transliuojamą pažinti-
nę laidą „Gamta – visų namai“. Už ją Zenonas yra pelnęs Aplinkos minis-
terijos rengiamo kūrybinio konkurso žurnalistams „Žmogus ir aplinka“ 
prizus. Be Zenono sunku įsivaizduoti ir prie Aplinkos ministerijos susi-
būrusio aplinkosaugos temomis rašančių žurnalistų klubo „A“ veiklą. Jis 
kolegas stulbindavo gamtos pažinimu, erudicija, gebėjimu originaliai 
polemizuoti, lyg magnetas traukdavo savo gyvybingumu, ištikimybe 
dvasios vertybėms.
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balandiį
S v e i  k i  n a  m e  g i  m u  s i u s

SU 30-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Varėnos 
miš kų urė di jos Merkio girininkijos girininką 
PETRĄ BALUKONĮ, 12 d. – Tytuvėnų miš kų urė-
di jos informatikos specialistą MINDAUGĄ RIM-
Kų, 24 d. – Kė dai nių miš kų urė di jos Kė dai nių 
girininkijos gi ri nin ko pa va duo to ją VIRGINIJų 
MIKALAUSKĄ. 

SU 40-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Utenos 
miškų urėdijos me die nos ruo šos ir darbų sau-
gos inžinierių ALMANTĄ DEVEIKĮ, 5 d.– Rie-
tavo miš kų urė di jos informatikos specialistą 
LINĄ REMEZĄ, Švenčionėlių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio mechaniką ŽILVINĄ KALECKĄ, Kaišiado-
rių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio traktorininką DARIų 
AMBRIZĄ, 6 d. – Tel šių miš kų urė di jos Tel šių 
girininkijos gi ri nin ko pa va duo to ją ZENONĄ 
RUTKų, 7 d. – Vei sie jų miš kų urė di jos Kapčia-
miesčio girininkijos traktorininką-miško pjovė-
ją GYTĮ MISEVIČIų, 17 d. – Tau ra gės miš kų urė-
di jos Pagramančio girininkijos miško pjovėją 
EDMUNDĄ APUTĮ, 18 d. – Tra kų miš kų urė di-
jos medkirtės-med ve žės ope ra to rių GIED RIų 
JANKAUSKĄ, Švenčionėlių miš kų urė di jos La-
kajos girininkijos miško pjovėją JONĄ PESLIA-
KĄ, 23 d. – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
Medžioklėtyros laboratorijos vy res niąją moks-
lo darbuotoją dr. JOLANTĄ STANKEVIČIŪTę, 
24 d. – Panevėžio miš kų urė di jos miško apsau-
gos inžinierių ANDRIų ROPę. 

SU 50-UO JU GIM TA DIE NIU 
Balandžio 5 d. šią su kak tį pa žy mintį Ig-
na li nos miškų urėdijos me dien ve žio au-
to mo bi lio vairuotoją ALGIRDĄ ČEBERA-
KĄ, 7 d. – Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento Miškininkystės skyriaus 
vyriausiąją specialistę ZITĄ BITVINSKAI-
Tę, 11 d. – Ig na li nos miškų urėdijos me-
dienos traukimo traktorininką LEONĄ 
ČIČELĮ, 13 d. – Jur bar ko miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio vai ruo to ją ARVYDĄ DRAVI-
NINKĄ, 16 d. – Mažeikių miš kų urė di jos 
Renavo gi ri nin ki jos miško darbininką 
PRANCIŠKų JONAITĮ, 18 d. – Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus 

Klaipėdos teritorinio poskyrio Skuodo 
rajone vyriausiąjį specialistą RIKARDĄ 
APULSKĮ, 19 d. – ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto Miškotvarkos katedros lektorių 
DALIų VITUNSKĄ, 20 d. – Ig na li nos miškų 
urėdijos prekybos vadybininkę DANUTę 
KASPERAVIČIENę, 22 d. – Ig na li nos miškų 
urėdijos Daugėliškio gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
ALGIMANTĄ BUROKĄ, Kaišiadorių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio kelių greiderio ma-
šinistą ALVYDĄ KRISTAUSKĄ, 26 d. – Pa-
kruojo miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vai ruo to ją 
GRAŽVIDĄ ČERGELĮ, 30 d. – Ša kių miš kų 
urė di jos Baltkojų gi ri nin ki jos miško darbi-
ninką ARŪNĄ AUGAITĮ, Ig na li nos miškų 
urėdijos staklininką GINTARĄ ČERNIų. 

SU 60-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį Ši-
lutės miš kų urė di jos Saugų medienos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medienvežio automobilio vairuotoją VY-
TAUTĄ MAURICĄ, 9 d. – Pakruojo miš kų 
urė di jos Sukmedžio gi ri nin ki jos ei gu lį 
PRANĄ JOKŠTĄ, 11 d. – Uk mer gės miš-
kų urė di jos medienos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio medienos traukimo 
trak to ri nin ką LEONĄ KOCHANAUSKĄ, 
16 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miš-
kų urė di jos viešųjų pirkimų spe cia lis-
tę-archyvarę LIUDMILĄ JURKŠAITIENę, 
19 d. – Uk mer gės miš kų urė di jos Pašilės 
gi ri nin ki jos ei gu lį ALBERTĄ STRAZDĄ, 
20 d. – Nacionalinės žemės tarnybos Že-
mės tvarkymo departamento Žemėtvar-
kos skyriaus vyriausiąją specialistę miš-
kininkę VIOLETĄ VELIČKIENę, 21 d. – Ro-
kiš kio miš kų urė di jos Obelių girininkijos 
miško darbininkę GRAŽINĄ SKVARNA-

VIČIENę, 25 d. – Jur bar ko miš kų urė di jos 
Balandinės gi ri nin ki jos ei gu lį ALFONSĄ 
PETRAUSKĄ, 30 d. – Zarasų miš kų urė-
di jos Smalvų gi ri nin ki jos ei gu lį ZENONĄ 
SINKEVIČIų.

SU 70-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žyminčią 
bu vu sią il ga me tę Ro kiš kio miš kų urė di-
jos Pandėlio gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją GENOVAITę JUODSNUKIENę, 
12 d. – buvusį il ga me tį Ig na li nos miškų 
urėdijos darbuotoją RIMVYDĄ REČIŪGĄ, 
13 d. – buvusį il ga me tį Šal či nin kų miš-
kų urė di jos Girios gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
JONĄ JUŠČIų, 15 d. – buvusį il ga me tį 
Jonavos miš kų urė di jos Gaižiūnų gi ri-
nin ki jos gi ri nin ką ALBINĄ LESKAUSKĄ, 
17 d. – buvusį il ga me tį Kretingos miškų 
urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio viršininką STANISLO-
VĄ ILGINĮ, 23 d. – buvusį Dubravos EMM 
urėdijos medelyno darbininką JUOZĄ 
GERVę, 29 d. – bu vu sį il ga me tį Kazlų Rū-
dos mokomosios miš kų urė di jos darbuo-
toją KAZĮ LIUDĄ BIELSKų.

Balandžio 17 d. sukaks 75-eri bu vu siai 
Ro kiš kio miš kų urė di jos ūkio dalies ve-
dėjai JANINAI BRONEI ARAMINIENEI, 
23 d. – bu vu siam il ga mečiam Kupiškio 
miš kų urė di jos urėdui, nusipelniusiam 
šalies miškininkui JONUI MORKŪNUI. 

SU 80-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 27 d. šią su kak tį pa žymėsiantį 
buvusį ilgametį Aleksandro Stulginskio 
universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto 
Miškininkystės katedros docentą ALGIR-
DĄ NAVASAITĮ.

Balandžio 17 d. sukaks 85-eri buvusiam 
il ga mečiam Šven čio nė lių miš kų urė di jos 
Žeimenos girininkijos eiguliui ZENONUI 
BALINSKUI.

SU 90-UO JU GIM TA DIE NIU
Balandžio 5 d. šią su kak tį pa žymintį bu-
vu sį ilgametį ,,Mūsų girių“ vyriausiąjį re-
daktorių, nusipelniusį šalies miškininką 
ANDRIų GUDELEVIČIų.
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