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K r o n i k a

Kovo 28-29 d. Valstybinės miškų ūkio pa-
skirties žemės sklypų pardavimų auk-
cionuose parduotas miškas už 157,5 
tūkst. Lt – iš viso 3 miškų sklypai. Didžiau-
sias iš jų – 10,1 ha, esantis Marijampolės 
apskrityje Kalvarijos savivaldybės Akme-
nynų kadastro vietovėje, parduotas už 
trigubai didesnę sumą (122 tūkst. Lt) nei 
pradinė kaina. Du sklypai parduoti Tel-
šių apskrityje: vienas – Mažeikių rajone, 
kitas – Telšių rajone. Miško sklypą, esantį 
Mažeikių rajone, Užlieknės kadastro vie-
tovėje norėjo įsigyti 5 aukciono dalyviai, 
Telšių rajone, Dirmeikių kadastro vietovė-
je esantį 3,1 ha norėjo įsigyti daugiausiai – 
net 11 aukciono dalyvių.

Kovo 29-31 d. Kaune, Aleksandro Stulgins-
kio universitete vyko tarptautinė žemės 
ūkio paroda „Ką pasėsi – 2012“. Tai – 
17-oji pavasarinė, o iš viso – 34-oji paro-
da. Šiųmetėje dalyvavo 260 firmų, įstaigų, 
organizacijų ir apie 350 smulkiųjų gamin-
tojų bei pardavėjų. 16 dalyvių atvyko iš už-
sienio (Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Švedi-
jos). Apie 10 proc. dalyvių – nauji. Parodą 
aplankė apie 85 tūkst. žmonių ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Lenkijos. Didelio susidomėjimo 
sulaukė parodos „Ką pasėsi – 2012“ švie-
čiamoji programa: 27-uose seminaruose 
apsilankė beveik 800 žmonių.

Kovo 30 d. Ūkio ministerijoje vyko ap-
skritojo stalo diskusija, kurioje daly-
vavo SEB banko Prezidento patarėjas 
G. Nausėda, Danske banko vyr. analitikė 
V. Klyvienė bei šio banko analitikas R. Rudz-
kis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
prezidentas Ž. Šilėnas, Investuotojų aso-
ciacijos valdybos pir mininkas V. Plunks -
nis, Vilniaus taupomosios kasos analitikas 
S. Jakeliūnas, Baltic management gener-
alinis direktorius J. Pusvaškis, Lietuvos 
pašto generalinė direktorė L. Minderienė, 
Lietuvos geležinkelių generalinis direkto-
rius S. Dailydka, Klai pėdos naftos gener-
alinis direktorius R. Masiulis, Lietuvos en-
ergijos generalinis direktorius D. Misiūnas, 
Generalinės miškų urėdijos generalinis 
miškų urėdas B. Sakalauskas, žurnalistas 
A. Tapinas. Diskusijos metu B. Sakalauskas 
pateikė informaciją, jog norint įgyvendinti 
Ūkio ministerijos siūlymus, reikės ne tik iš 
esmės pakeisti valstybės įmonių valdymą 
reglamentuojančius teisės aktus, bet ir 
įsteigti papildomą tarpinį biurokratinį 

darinį – Valdymo koordinavimo centrą, 
kuriam deleguojamos funkcijos pateikia-
mos kaip naujadaras, tačiau ir dabar vi-
sos išvardintos funkcijos atliekamos ir 
įgyvendinamos per įgaliotas institucijas.  
Nors Ūkio ministerijos pateiktos Nuo-
savybės gairės deklaruoja skaidrumo 
politiką, tačiau siūlomi valdybų forma-
vimo principai bus labai priklausomi 
nuo pokyčių Vyriausybės aparate ir 
trumpalaikių politinių tikslų, taip pat 
su skaidrumu nieko bendro neturinčia 
„potencialių valdybos narių paieška“. 
Gairės siūlo, kad ne mažiau 1/3 valdybos 
narių turi atitikti nepriklausomumo kri-
terijus, tačiau nepateikiamas sąvokos „ne-
priklausomumas“ apibrėžimas. Kadan-
gi kiekvienas asmuo yra nuo ko nors 
priklausomas, nepriklausomumas turėtų 
būti apibrėžiamas kaip sugebėjimas ne-
priklausomai mąstyti ir priimti spren-
dimus. Jeigu už pagrindą priimti tokią 
nepriklausomumo sampratą, kyla klausi-
mas, kodėl būtent valstybės tarnautojai 
Gairėse traktuojami kaip priklausomi, 
nors būtent šiems tarnautojams taiko-
mas privalomas atsiribojimo nuo visų 
politinių ir kitų interesų kriterijus. Taigi, 
galima teigti, kad pateikto valdymo 
mode lio esmė panaši į „Visuomio“. 
Gairėse, akcentuojama, kad „per didelis 
valdžios kišimasis į įmonių valdymą gali 
suformuoti biurokratinį požiūrį ir trukdyti 
priimti ekonomiškai naudingus spren-
dimus”. VKC įkūrimas iš esmės neturės 
įtakos valstybinio miško sektoriaus kapi-
talo grąžos didinimui, kadangi šiuo metu 
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 
institucija (Generalinė miškų urėdija) 
pagal jai teisės aktais pavestas funkcijas 
kontroliuoja valstybės valdomo turto 
grąžos didinimo užtikrinimą įvairiais 
aspektais. Valstybinio miško sektoriui 
(miškų urėdijoms) patvirtintas strateginis 
veiklos planas, atsižvelgiant į LRV nuta-
rimu periodui nustatytas kirtimų apimtis, 
apima 2009-2013 m. periodą.

Kovo 30 d. Kauno miškų ir aplinkos inžine-
rijos kolegijoje vyko Atvirų durų diena, 
kurioje dalyvavo daugiau nei 250 dalyvių 
iš visos Lietuvos. Susirinkusiuosius pa-
sveikino kolegijos direktorius A.Tebėra. 
Kolegijos dėstytojai ir studentai besi-
dominčius moksleivius supažindino su 
profesinio bakalauro  želdynų projekta-
vimo ir įrengimo, miškininkystės, rekrea-

cijos, žemėtvarkos, kadastrinių matavi-
mų, hidrotechnikos  studijų ir profesinio 
mokymo programomis, mokymo baze, 
priėmimo sąlygomis, karjeros galimybė-
mis. Norintiems susipažinti su miškinin-
kystės mokslais ar galvojantiems rinktis 
miškininko  specialybę, buvo demons-
truojamas filmas „Darnioji miškininkystė 
Dainavos krašto miškuose“. Tuo pačiu 
metu vyko moksleivių ir studentų darbų 
paroda „Antrinis žaliavų produktų kūry-
binis panaudojimas“. Mokytojai dalyvavo  
praktiniame seminare „Pavasarinių kom-
pozicijų naujovės”.

Balandžio 12 d.  Europos aikštėje, Vilniu-
je, Generaline miškų urėdija kartu su 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamentu surengė prevencinę akciją 
ir koncertą „Nedegink žolės, saugok 
gamtą ir save“ (plačiau – 6 p.). 

Balandžio 12 d. Generalinėje miškų urė-
dijoje įvyko pasitarimas biokuro ga-
mybos klausimais. Jame dalyvavo ge-
neralinis miškų urėdas B. Sakalauskas, 
pavaduotojas G. Visalga ir AB „Lietuvos 
Energija“ generalinis direktorius dr. 
D. Mi siūnas. Pasitarime aptarta šalių po-
zicija dėl biokuro gamybos procesų bei 
planuojamas galimų biokuro gamybos 
funkcijų delegavimas miškų urėdijoms 
arba AB „Lietuvos Energija“. Nagrinėtos 
galimybės tiesiogiai vykdyti biokuro ga-
mybą ir logistiką miškų urėdijose. Pasi-
tarimo dalyviai konstruktyviai pasikeitė 
nuomonėmis dėl gamybos proceso vyk-
dymo eigos, jo tobulinimo, ekonominių ir 
finansinių gamybos aspektų ir kita aktua-
lia šiuo metu informacija. 

Balandžio 12 d. Kazlų Rūdoje vyko kon-
ferencija ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai ža-
liuos. Regionas turį būti patrauklus 
jaunimui‘‘. Ją organizavo Aleksandro 
Stulginskio uni versiteto Ekonomikos ir 
vadybos bei Miš kų ir ekologijos fakul-
tetai ir Labdaros ir paramos fondas „Sū-
duvos ateitis“. Konferencijoje dalyvavo 
Marijampolės apskrities savivaldybių 
administracijų darbuotojai, miškininkai, 
bendruomenių ir verslo atstovai. Praneši-
mus skaitė Ūkio, Žemės ūkio, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, 
ASU, VDU dėstytojai. Apie biokuro plėtrą 
Lietuvoje pranešimą padarė Ukmergės 
miškų urėdas V. Kraujalis. 
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Balandžio 17-19 d. neformaliame ES 
aplinkos ministrų susitikime Horsene 
(Danija) dalyvavo LR aplinkos ministras 
G. Kazlauskas.

Balandžio 20 d. Lietuvos miško savininkų 
asociacija viešbutyje „TRASALIS” Trakuose 
surengė LMSA ataskaitinę – rinkiminę 
Generalinę asamblėją. 

Balandžio 21 d. visoje šalyje vyko jau 
tradicine tapusi švaros akcija „Darom 
2012“, kurią palaiko Aplinkos ministerija. 
Šiemetinis „Darom“ akcijos tikslas buvo 
ne tik tvarkyti ir švarinti aplinką, bet ir 
atkreipti visuomenės dėmesį į antrinį 
žaliavų panaudojimą bei jų perdirbimo 
problemas, todėl akcijos metu surink-
tos šiukšlės buvo rūšiuojamos. Priimtoje 
Seimo rezoliucijoje „Dėl Lietuvos švari-
nimo akcijos „Darom 2012“ parlamentas 
pažymėjo, kad remia visas iniciatyvas, 
kuriomis prisidedama prie atliekų tvar-
kymo, aplinkos švarinimo ir puoselėjimo.  
 
Balandžio 23 d. Kaune, prof. Tado Ivanaus-
ko zoologijos muziejuje vyko Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos visuoti-
nis narių suvažiavimas.

Balandžio 24 d. Utenos rajono savivaldybės 
salėje visuomenei pristatytas Valstybinės 
miškų tarnybos parengtas Utenos rajono 
savivaldybės valstybinės reikšmės miš-
kų plotų schemos pakeitimo projektas. 

Balandžio 24-27 d. Europos Komisijos 
Miško gaisrų komisijos posėdyje Antali-
joje (Turkija) dalyvavo Miškų departamen-
to Miškininkystės skyriaus vyriausiasis 
specialistas Z. Glazko.

Balandžio 27 d. Jonavos rajono savivaldy-
bės salėje visuomenei pristatytas Valsty-
binės miškų tarnybos parengtas Jonavos 
rajono savivaldybės valstybinės reikš-
mės miškų plotų schemos pakeitimo 
projektas. 

Balandžio 28 d. Vilniaus miškų urėdija ir 
Neries regioninis parkas su partneriais su-
rengė kasmetinę turizmo sezono atidary-
mo šventę Neries regioniniame parke.

▶ Aplinkos ministerija kviečia siūlyti 
kandidatus Česlovo Kudabos premijai 
skirti. Premija skiriama kas dveji metai 

šalies visuomeninėms ir kitoms nevyriau-
sybinėms organizacijoms arba jų nariams, 
kitiems asmenims už aktyvią ir naudingą 
visuomeninę veiklą arba reikšmingus 
darbus aplinkos formavimo ir apsaugos 
srityje. Siūlymus reikia teikti Aplinkos 
ministerijos Visuomenės informavimo ir 
švietimo skyriui (102 k., A. Jakšto g. 4/9, 
Vilnius; tel. 266 3657), pridedant informa-
ciją apie organizacijos veiklą arba, jeigu 
siūlomas asmuo, – trumpą kandidato bio-
grafiją, leidinius, kitus darbus arba darbų, 
už kuriuos siūloma skirti premiją, aprašy-
mus, valstybės ar savivaldybės instituci-
jos, visuomeninės ar kitos nevyriausybi-
nės organizacijos rekomendacinį raštą, 
jeigu pasiūlymą teikia ne juridinis asmuo. 
Kandidatus gali siūlyti valstybės ar savi-
valdos institucijos, visuomeninės ar kitos 
nevyriausybinės organizacijos. Premijos 
nuostatai paskelbti Aplinkos ministerijos 
tinklapyje. Jos dydis – 8 tūkst. litų.
 
▶ Generalinė miškų urėdija ir Lietuvos 
elektros skirstomųjų tinklų operato-
rius AB LESTO pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį, kuria siekiama garantuoti 
visuomenės interesus ekstremalių situa-
cijų atvejais ir bendradarbiauti derinant 
veiksmus, racionaliai naudojant turimus 
išteklius šalinant ekstremalių situacijų 
padarinius. Ekstremalios situacijos, tokios 
kaip stiprus vėjas, škvalas, pūgos ir kitos, 
dažnai miškuose sukelia medžių išvartas, 
kurios nutraukia elektros tinklo linijas. 
Generalinė miškų urėdija ir LESTO sutarė, 
kad siekiant kuo greičiau atnaujinti elekt-
ros energijos persiuntimą ir tiekimą, 
naudi nga bendradarbiauti ir taip užtikrinti 
didesnes galimybes greičiau patekti prie 
elektros tinklo gedimų vietos, kad būtų 
galima atlikti remonto, rekonstrukcijos ar 
techninės priežiūros darbus.

▶ Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto Aplinkos apsaugos institutas kovo 
26-30 d. ir balandžio 16-20 d. surengė 
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete 
kvalifikacijos kėlimo kursus valsty-
biniams aplinkos apsaugos ir miškų 
kontrolės pareigūnams pagal programą 
,,Miško apsauga“. Paskaitas apie miško 
kirtimus, medynų ugdymą, atkūrimą ir 
įveisimą, miško paukščių apsaugą, miškų 
informacines ir navigacines (GPS) siste-
mas, jų panaudojimą miškotvarkoje, 
miškų kontrolėje skaitė KMAI kolegijos 

dėstytojai – dr. A. Tebėra, dr. E. Vaitiekus, 
E. Survila, K. Butkienė, D. Pupka bei Ap-
linkos ministerijos Miškų departamento 
vyr. specialistė Z. Bitvinskaitė, Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus 
vedėjas A. Balčius, Valstybinio miškotvarkos 
instituto direktoriaus pavaduotojas Š. Bė-
čius, ,,Gamtos paveldo fondo“, firmų ,,Geo-
systems Baltija“, ,,InfoEra“, ,,HNIT-BALTIC“ 
specialistai. Vilniaus miškų urėdijos miš-
kuose surengtos praktinės pratybos. 

▶ Kovo – balandžio mėn. vyko nemokami 
miško savininkų mokymo kursai pagal 
programą „Daugiatikslio miškų nau-
dojimo pagrindai”. LMSA organizavo vi-
soje Lietuvoje savaitinius miško savininkų 
mokymo kursus, kuriuose supažindinama 
su pagrindiniais ūkininkavimo privačiuo-
se miškuose principais, aptariama, kaip 
nepažeidžiant galiojančio teisinio regla-
mentavimo ir darnoje su gamta tvarkytis 
savo valdose, kaip įgyvendinti daugia-
lypius miškų savininkių siekius ir tikslus. 
Miško priežiūra, apsauga, naudojimas, gam-
tosauginės priemonės, darbo sauga ir 
daugelis kitų temų aptariamos kursų metu 
su kvalifikuotais ir didelę praktinio darbo 
patirtį privačiuose miškuose turinčiais 
miškininkais specialistais, urėdijų bei 
Valstybinės miškų tarnybos pareigūnais. 
Balandžio mėn. kursai vyko Vilniuje, 
Kaune, Zarasų rajono Degučių seniūnijoje, 
Švenčionių rajono Cirkliškio seniūnijoje, 
Panevėžio rajone, Raseinių ir Jonavos 
miškų urėdijose. 
 
Konkursui pasibaigus
Lietuvos radijo laida „Gamta – visų na-
mai“ kartu su žurnalu „Mūsų girios“ nuo 
vasario 1 d. iki balandžio 1 d. skelbė rašinio 
konkursą tema „Miškas – žmonėms“. 
Konkurso organizatoriai gavo per pusę 
šimto laiškų. Bendra radijo laidos ir žurnalo 
komisija išskyrė penkis darbus. Žurnalo 
„Mūsų girios“ prenumeratą iki šių metų 
pabaigos nutarta skirti Kastyčiui Pavalkiui 
iš Kauno, Juozui Kučinskui iš Verstaminų 
Lazdijų r., Danieliui Pranui Saukevičiui iš 
Tauragės, Pranui Jurjonui iš Šilutės. Paska-
tinamuoju prizu apdovanotas jauniausias 
konkurso dalyvis dešimtmetis Kasparas 
Pocius iš Šilalės.
„Mūsų girių“ redakcija dėkoja visiems 
radijo laidos „Gamta – visų namai“ klausy-
tojams už aktyvumą ir tikisi dar didesnio 
susidomėjimo būsimais konkursais.
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Šiųmečio miškasodžio talkosŠiųmečio miškasodžio talkos
Miškininkų vienybės ąžuolynas – trijų valstybių sankirtoje

A k t u a l i j o s

Marijampolės miškų urėdija puo selėja 
senas bendradarbiavimo su kitų šalių 
miškininkais tradicijas: keičiasi delega-

cijomis, vieni iš kitų mokosi, dalinasi miškinin-
kavimo naujovėmis. Nuo 2002 m. miškų urėdiją 
sieja draugiški ryšiai su Vokietijos Federacijos 
Tiuringijos žemės Oldeslėbeno miškų urėdijos, 
nuo 2009 m. – ir su Lenkijos Suvalkų miškų urėdi-
jos miškininkais. Pernai Lenkijoje, Suvalkų miškų 
urėdijoje sodinant tautų draugystės mišką kilo 
idėja pasodinti mišką trijų kaimyninių valstybių 
sandūroje. Todėl šiemet nuspręsta į talką pasi-
kviesti ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 
Nesterovo miškų urėdijos miškininkus.

Balandžio 20 d. į Marijampolės miškų urė-
dijos Pajevonio girininkijos mišką, esantį prie 
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos sienų sankirtos, 
susirinko keturių valstybių miškininkai kartu 
pasodinti Miškininkų vienybės ąžuolyną. 

Į renginį atvyko 4 miškininkai iš Vokietijos 
Oldeslėbeno ir Frauenvaldo miškų urėdijų, 
7 – iš Lenkijos Generalinės valstybinių miškų 
direkcijos, Bialostoko regioninės valstybinių 
miškų direkcijos ir Suvalkų miškų urėdijos bei 
4 miškininkai iš Kaliningrado srities – Miškų ir 
gyvojo pasaulio apsaugos, atkūrimo ir naudoji-
mo agentūros, Kaliningrado srities Medžioklės 
ir miškų ūkio valdybos, Nesterovo miškų urė-
dijos ir Vištyčio gamtinio parko. Lietuvai atsto-
vavo miškininkai iš Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento, Generalinės miškų urėdijos ir 
Marijampolės miškų urėdijos bei talkininkai iš 
Vilkaviškio savivaldybės, Vištyčio seniūnijos, Vil-
kaviškio rajono aplinkos apsaugos agentūros, 
Vištyčio regioninio parko, VSAT Lazdijų rinkti-
nės Vištyčio užkardos. 

Pūsdami medžioklės ragus, Vokietijos miš-
kininkai susirinkusiems davė signalą pradėti 

miškasodžio talką. Pajevonio girininkijos giri-
ninko Rymanto Vaičaičio vadovaujami talkinin-
kai plyno kirtimo biržėje 0,5 ha plote per 3 val. 
pasodino 2000 ąžuolų ir 400 eglių. Norėdami 
įamžinti savo dalyvavimą tarptautinėje talkoje, 
sodinukų atsivežė ir svečiai. Rusijos miškinin-
kai – ąžuoliukų, Vokietijos – liepaičių ir mau-
medžių (šis medis išrinktas šių metų Vokietijos 
medžiu), Lenkijos – iš popiežiaus Benedikto 
XVI pašventintų sėklų išaugintus europinį kėnį 
ir paprastąjį buką. 

Pasodintą Vienybės ąžuolyną pašventino ir 
visus bendrai maldai už miškininkus ir miškus 
pakvietė kartu medžius sodinęs Vištyčio para-
pijos klebonas Linas Dūkšta (žr. nuotr.). 

Pasibaigus talkai, miškininkai nutarė toliau 
tęsti bendradarbiavimo ir bendrų miškasodžių 
tradicijas.

RAMūNAS MAžėTIS
Marijampolės miškų urėdijos 

miško želdinimo ir apsaugos inžinierius 

Biržų girioje 
Kraštotyrininko Jono Dagilio surinktais duo-

menimis, Biržų girioje gausu istorinių – kul-
tūrinių paminklų: vyko 1863 m. sukilėlių, 

1944-1954 m. partizanų kovos. Nemažai tokių at-
mintinų vietų yra Latvelių girininkijos miškuose. 

Balandžio 12-ąją šioje girininkijoje buvo 
sodinami ąžuoliukai žuvusių pokario partizanų 
atminimui. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos bendruomenė, padedama Biržų miš-
kų urėdijos miškininkų ir rajono tremtinių tary-
bos narių, pasodino 24 ąžuoliukus toje vietoje, 
kur 1945 m. buvo partizanų stovykla, nelygia-
me mūšyje žuvo 24 partizanai. 

Nelengva buvo iškasti duobutes žolėtoje 
velėnoje, po kuria – dar šaknų raizgalynė, bet 
entuziazmas įveikė sunkumus. Jauniesiems 
talkininkams įteikti lankstinukai su Latvelių gi-
rininkijos planeliu. Kam bus įdomu, aktualu, po 
keliolikos metų galės susirasti girininkijoje 79 
kvartalą, jame – savo sodintą ąžuolyną. 

Kitąmet sukanka 150 m. nuo 1863 m. Biržų 
girioje vykusių sukilėlių mūšių su caro kariuo-
mene. Jau dabar galvojama, kaip įprasminti šią 
sukaktį ir čia žuvusiųjų atminimą. 

Balandžio 16-20 d. Biržų miškų urėdijoje 
vyko akcija ,,Išlaisvinkim miškus nuo šiukšlių“, 

kurioje dalyvavo 4-rių mokyklų mokiniai, surin-
kę apie 1,5 t šiukšlių. Džiugu, kad jie nepabūgo 
lietaus, noriai dalyvavo švarinant miškus bei 
pamiškes, miško aikšteles.

Biržų miškų urėdijos inf.
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Lenkų miškininkai sodina atsivežtą 
paprastojo buko sodinuką, išsiaugintą 
iš popiežiaus Benedikto XVI pašventintų sėklų

Talkininkai prie paminklo pokario partizanams
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Dauguma talkininkų mieliau rinkosi sodinti ąžuolus

Rokiškio miškų urėdijos miškuose daugiausia ąžuolynų auga Kamajų ir 
Obelių girininkijose, o po hektarą kitą jų yra visose girininkijose. Vykdant 
ąžuolynų atkūrimo programą, ąžuolynus pasodinome Kamajų, Obelių, 

Pandėlio ir Sėlynės girininkijose.
Balandžio 13-ąją surengtoje talkoje su Rokiškio miškų urėdijos miškinin-

kais Raisto miške, buvusio 2,7 ha eglyno kirtavietėje sodino ąžuolus (į 1 ha – 
4000 vnt. medelių) Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, kitų įstaigų 
darbuotojai, aplinkosaugininkai, Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio sky-
riaus atstovai (per 40 žmonių). 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos JMB būrelis ,,Žvorūnė“ ir Nevierių 
kaimo gyventojai balandžio 23 d. nutarė savaip sudalyvauti akcijoje „Darom 
2012“: bendromis jėgomis Kamajų girininkijos Salagirio miške pasodino 2 ha 
miško želdinių – apie 7000 eglaičių.

Dėkojame mūsų miškų talkininkams.
JUlIUS AdAMONIS 

Rokiškio miškų urėdijos miškotvarkos inžinierius

Saulėtą balandžio 18-ąją gausus būrys talkininkų susirin-
ko netoli Leipalingio prie Šaulio ežero privačiuose miškuo-
se. LMSA Varėnos skyrius surengė miško sodinimo talką, 

kurioje dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai, miš-
ko savininkai iš Leipalingio, Merkinės, Vilniaus. Apie 3 ha kir-
tavietėje pasodinta 17 000 pušies ir 1000 beržo sodinukų.  
Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr. Rimantas Prūsaitis pasidžiau-
gė, kad miško savininkai Dzūkijoje sparčiai atkuria 2010 m. rugpjūčio 
8 d. škvalo suniokotus miškus. Pavyzdžiui, UAB ,,Dzūkijos miškas“ šį 
pavasarį planuoja apsodinti apie 350 ha kirtaviečių. Mišką pasodinti 
smėlėtose žemėse stengiamasi kuo greičiau, kad medeliai turėtų pa-
kankamai drėgmės ir gerai prigytų.

Daugiausia škvalo pažeistų medynų šiemet planuoja atkurti Va-
rėnos (266 ha), Valkininkų (247 ha), Dubravos (140 ha), Švenčionėlių 
(117 ha), Kaišiadorių (98 ha) ir Prienų (90 ha) miškų urėdijos. Nuo škvalo 
labiausiai nukentėjusios miškų urėdijos pernai atkūrė 570 ha pažeistų 
medynų, šiemet – apie 1070 ha.

MG inf.

Po Velykų atšilus orams miškininkai su-
skubo sodinti miško želdinius. Anykščių 
miškų urėdijos Pavarių girininkijoje ba-

landžio 16-ąją 2,5 ha valstybinės žemės plote 

Pirmieji hibridinės drebulės želdiniai Anykščių miškuose

Rokiškio miškuose

Dzūkijoje atkuriami škvalo nuniokoti miškai

buvo pasodinti pirmieji greitai augančios hib-
ridinės drebulės plantaciniai želdiniai (3000 
vnt.). Jiems sodmenys išauginti urėdijos Pava-
rių miško medelyne. Hibridinės drebulės 1-erių 

metų sodinukai buvo išauginti, dauginant 
vegetatyviniu būdu gyvašaknėmis. Hibridinės 
drebulės plantaciniai želdiniai, įveisti biokurui, 
maždaug po 15 metų, išauginę didelį medie-
nos kiekį, bus kertami. 

Šioje miško sodinimo talkoje dalyvavo 
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmi-
ninkas Jonas Šimėnas, Seimo nariai Antanas 
Baura, Vytautas Galvonas, Evaldas Jurkevičius, 
Anykščių miškų urėdijos miškininkai bei Da-
riaus ir Girėno 1-osios kuopos jaunieji šauliai. 
Dirbant prasmingą darbą, net ir lietus nesuga-
dino geros nuotaikos, o talkai pasibaigus, jau-
nieji šauliai pakvietė visus pasistiprinti tradici-
ne kareiviška koše.

Prieš dvejus metus Anykščių miškų urėdi-
ja pirmą kartą pabandė veisti hibridinę dre-
bulę – 1 ha miško želdinių ir 1 ha bandomųjų 
želdinių. Pastarųjų klonai pirkti iš Latvijos, Es-
tijos bei LAMMC Miškų instituto, skirti moksli-
niams stebėjimams bei bandymams. 

Anykščių miškų urėdijos inf.  
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Talkininkai Leipalingio privačiuose miškuose
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A k t u a l i j o s

Lietuvoje vis dar gajus ydingas įpro-
tis – ugnimi naikinti prasto ūki-
ninkavimo padarinius: kiekvieną 

pavasarį tyčia padegami likę nešienautose 
pievose pernykštės žolės plotai, iš kurių 
ugnis persimeta į miško želdinius, me-
dynus, net sodybas; rudenėjant laukuose 
tvyro svylančios duonos kvapas – pade-
gamos javų kūlimo atliekos, ražienos. 
Ar susimąsto šių žemių savininkai, kokį 
pavojų kelia savo turtui ir gyvybei, kokią 
žalą daro gamtai, padegdami sausą žolę, 
šiaudus, ypač prie sodybų, pamiškėse? 

Generalinė miškų urėdija kartu su 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentu balandžio 12 d. Vilniu-
je, Europos aikštėje surengė visuomenei 
prevencinę akciją – koncertą „Nedegink 
žolės, saugok gamtą ir save“. Skambant 
Vidaus reikalų ministerijos reprezenta-
cinio pučiamųjų orkestro garsams, vil-
niečių miškininkų folkloro ansamblio 
„Nalšia“ dainininkų balsams, aikštėje rin-
kosi uniformuotų vyrų ir moterų grupės 
– sostinės ugniagesiai, valstybinių miškų 
apsaugos darbuotojai iš Vilniaus, Ne-
menčinės ir Trakų miškų urėdijų. Prie jų 
šliejosi ryškia raudonos ir žalios spalvos 
atributika pasipuošę jaunųjų ugniagesių 
ir jaunųjų miško bičiulių būrelių atstovai, 

dalino praeiviams gaisrų prevencijai skir-
tus lankstinukus. 

Ugniagesiai demonstravo gaisrų ge-
sinimo techniką, pasakojo apie savo dar-
bą, atsakė į klausimus. Taip netradiciškai 
atkreiptas visuomenės dėmesys į kasmet 
kylantį miško gaisrų pavojų dėl žolės bei 
šiukšlių deginimo.

Renginį vedusi Generalinės miškų 
urėdijos vyr. specialistė Eglė Mankevičie-
nė ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento viešųjų ryšių su visuome-
ne vyr. specialistas Donatas Gurevičius 
supažindino susirinkusiuosius su miško 
gaisrų statistika bei baudomis, kurios yra 
skiriamos už pernykštės žolės deginimą, 
patarė, kaip elgtis pastebėjus atviroje vie-
toje kilusį gaisrą. Priminta, kad ūkininkai, 
ugnimi naikindami žemės ūkio atliekas, 
nešienautas pievas, rizikuoja negauti ES 
išmokų už kai kurias žemės ūkio veiklos 
skatinimo priemones. 

,,Kviečiu visus atkreipti dėmesį į šią 
problemą, perspėti kaimynus, kad taip 
elgtis nedera, – aikštėje kalbėjo Vilniaus 
apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo val-
dybos viršininkas vidaus tarnybos pul-
kininkas Rimantas Steponavičius. Rengi-
nyje dalyvavęs generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas Petras Kanapienis taip pat 

visus ragino nepraeiti pro šalį, pastebėjus 
deginamą žolę. ,,Įpraskime patys saugiai 
elgtis gamtoje ir skiepykime jaunimui 
gamtosauginį požiūrį, priminkime apie 
ugnies pavojų. Būkime savo namų šeimi-
ninkai,“ – kvietė P. Kanapienis. 

Kaip bendras sutarimas nuskambėjo 
renginio pabaigoje orkestro muzikantų, 
„Nalšios“ dainininkų ir žiūrovų kartu su-
dainuota daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos“, tapusi miškininkų himnu. 

Deja, realybė nedžiuginanti. Kasmet 
pavasarį degėsiai padengia iki 6300 ha 
žemės plotą, per 2700 gaisrų kyla nenu-
šienautose pievose, iš jų kasmet apie 600-
800 kartų ugnis persimeta ir į miškus. Šie-
met po Velykų orams staiga atšilus, šalyje 
kiekvieną parą nuo padegtos sausos žolės 
įsiplieksdavo per šimtas gaisrų laukuose.  
Dažniausiai pernykštė žolė deginta Vil-
niaus apskrityje. 

Nacionalinės mokėjimo agentūros 
duomenimis, 2010 m. 30 žemvaldžių, 
padegusių savo pievas, negavo dalies ES 
paramos išmokų, vienas – visos paramos. 
Pernai kilo 123 gaisrai privačiose žemėse, 
kurių savininkai gauna ES paramą. Dau-
giausia tokių padegimų būta Šalčininkų 
ir Vilniaus rajone. Tačiau 113 savininkų 
pateikė pažymas, kad gaisras kilo ne dėl 
jų kaltės, ir jie nuo šių sankcijų išsisu-
ko. Šiais metais dažniausiai žolė deginta 
Alytaus, Vilniaus, Panevėžio, Tauragės 
apskrityse. Ir akcijos dieną ugniagesių 
ryšio priemonėse girdėjosi iškvietimai į 
Vilniaus rajono apylinkes. Alytaus aps-
krities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
pajėgos gesino nuo degančios žolės užsi-
degusį nenaudojamą ūkinį pastatą Varė-
nos rajono Noškūnų kaime.

Iki balandžio 27 d. šalyje kilo 5020 
gaisrų, iš jų – 2293 atvirose vietovėse. 

MG inf.

Prevencinė akcija  
„Nedegink žolės, 

saugok gamtą ir save“
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Jaunieji ugniagesiai Miškininkų ir ugniagesių kreipimasis į visuomenę
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Aptarti LMS šių metų veiklos siekiai
ASU Miškų ir ekologijos fakulte-

te kovo 30 d. surengtame LMS 
valdybos posėdyje Miškininkų 

sąjungos prezidentas doc. E. Bartkevi-
čius apžvelgė praėjusiais metais nuveiktus 
darbus, pristatė šių metų veiklos progra-
mą. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2010 
m. spalio 29 d. vykusio 11-ojo LMS su-
važiavimo teko nemažai padirbėti LMS 
skyriuose pernai įgyvendinant konkursą 
„Geriausiai neplynus pagrindinius miško 
kirtimus atliekančiai girininkijai išaiš-
kinti“. Surengtas įsimintinas Miškininko 
dienos minėjimas Vilniuje, vyko moks-
linės konferencijos, išvykos, Lietuvos ir 
Europos miškininkų orientacinio sporto 
čempionatai. Svarus miškininkų indėlis, 
rengiant Akademijos ekspozicinio želdy-
mo rekonstrukciją, pritaikant jį visuome-
nės poreikiams. LMS skyrė nominaciją 
„Gamtos akimirkos“ paskatinti laukinę 
gamtą fotografuojančius autorius kon-
kurse „Gintarinis žaltys – 2010“. 

Šiemet vystant ekologinį švietimą, 
gegužės mėn. planuojama surengti tarp-
tautinę konferenciją ,,Miško ekosistemų 
reakcija į oro užterštumą ir besikeičiantį 
klimatą“, vėliau – konferenciją ,,Žmogaus 
ir gamtos sauga“. 

Prieš 90 metų, lapkričio 8 d. gimė bu-
vęs ilgametis Lietuvos miškų instituto di-
rektoriaus pavaduotojas mokslui, vyres-
nysis mokslo darbuotojas, dendrologas, 
pedagogas, LMS garbės narys dr. Vytautas 
Ramanauskas (1922-1996), institute dir-
bęs 1960-1992 m. Šio iškilaus miškininko 
gimimo sukakčiai pažymėti planuojama 
surengti seminarą ir išleisti apie jį leidinį. 

Plečiant ryšius su užsienio kolego-
mis, birželio pabaigoje rengiama išvyka į 
Vokietiją, taip pat ketinama nuvykti pas 
Lenkijos, Baltarusijos miškininkus, rugsėjį 
priimti Rusijos federacijos Pertrozavodsko 
miškininkų delegaciją. Šiemet tradicinė 
Baltijos šalių miškininkų sąjungų konfe-
rencija turėtų būti surengta Latvijoje.

Profesiniam ugdymui miškų urėdijose 
pasiūlyta surengti konkursą ,,Geriausiai 
ugdymo kirtimus atliekanti girininkija‘‘, 
taip pat galėtų būti varžomasi konkurse 
,,Geriausiai ne miško žemes apželdanti 
miškų urėdija“, rašomas ,,Girininkijos 
metraštis‘‘. Visuomenei bus rengiamos 
parodos: gegužės pabaigoje – ,,Baltijos 
miškai 2012‘‘, rudenį – tradicinė ,,Spren-

dimų ratas – 2012“. Vyks jaunųjų miško 
bičiulių konkursai: ,,Geriausias JMB bū-
relis“, ,,Jaunimas Europos miškuose“, ,,Ty-
rimai miškuose“. 

LMS veiklai populiarinti miškininkų 
bendruomenėje ir šalies visuomenėje, 
keistis informacija, veiklos naujienomis 
tarp sąjungos vadovybės ir skyrių būtina 
turėti LMS internetinę svetainę. LMS sky-
riai paprašyti teikti vizijas, kokia turėtų 
būti ši svetainė. 

 
Po valdybos posėdžio surengtas semi-

naras, kuriame LMS valdybos nariams, 
miškininkams ir ASU studentams prof. Al-
fas Pliūra padarė išsamų apžvalginį prane-
šimą apie plantacinius želdinius užsienyje 
ir Lietuvoje, ekonominę naudą, galimą 
gauti ES paramą jiems įveisti. Šioje srityje 
iniciatyvos aktyviai imasi privatus sekto-
rius. Pasak pranešėjo, pvz., UAB ,,Eurome-
diena“ gavo ES paramą veisti plantacinius 

želdinius už pateiktas 3 paraiškas. Kaišia-
dorių rajone, Žiežmariuose įrengtuose 
šiltnamiuose ši bendrovė, neturėdama nė 
vieno miškininko specialisto, augina Miš-
kų institute padaugintų in vitro hibridinių 
tuopų sodmenis, kurie persodinami į lau-
kų plantacijas. Hibridinių drebulių želdi-
niams sodmenys perkami Latvijoje, kur 
galima įsigyti 6 klonų sodinukų. Už 1 ha 
hibridinių drebulių želdinių įveisimą mo-
kama 10 540 Lt, už 1 ha hibridinių tuopų – 
5 500 Lt ES išmoka. 

Aplinkos ministerija ir VšĮ „Lututės“ 
leidykla iniciavo jaunųjų miško bičiulių 
būrelių ir miško bičiuliukų tuntų plakatų 
konkursą „Saugokime miškus“ ir rašinių 
konkursą „Kodėl svarbu rūpintis mišku?“ 
Šio renginio metu pagerbti plakatų ir ra-
šinių konkursų laureatai.

Aplankyta kasmetinė pavasarinė paro-
da „Ką pasėsi – 2012“, į kurią miškininkai 
pakvietė ir JMB konkurso laimėtojus bei 
jų mokytojus. 

MG inf.

LMS prezidentas doc. E. Bartkevičius įteikia 
apdovanojimus JMB būrelių plakatų ir rašinių 
konkursų laureatams

LMS valdybos posėdyje
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Kviečiame gegužės 20 d. 
iį Lietuvos miškininkų orientacinio sporto penktąjiį čempionatą

LMS kartu su miškininkų orientacininkų grupe (VšĮ ,,Miško sportas“) gegužės 20 d. 
organizuoja Lietuvos miškininkų orientacinio sporto penktąjį čempionatą, kuriame 
kviečiama dalyvauti šia sporto šaka besidominčius miškininkus ir jų šeimų narius. 

Čempionate gali dalyvauti įvairaus amžiaus atskiri asmenys ir LMS skyrių komandos. 
Čempionatas vyks Šakių miškų urėdijos Lekėčių girininkijos Damaninos miške, netoli 

Nemuno upės (Kauno rajono Jagadonių kaime). Varžybų trasa (ilgis 2,6-7 km) eis 
Nemuno šlaitais, griovomis, miškais, pelkėmis. Renginio preliminari trukmė – nuo  

sekmadienio 10 val. 30 min. iki 15 val. 

Paraiškas teikti el. paštu: edmundas.bartkevicius@asu.lt, teirautis tel. 8698 80713.
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Projekto „Inovacinių technologijų 
sklai da, diegiant tvaraus, daugiatikslio 
ūkininkavimo principus miškininkys-
tėje“, vykdomo pagal Lietuvos kaimo 
plėtros programos priemonės „Profe-
sinio mokymo ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio pro-
duktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių 
ir inovacinės praktikos sklaida“ Kazlų 
Rūdos mokomoje ir Dubravos ekspe-
rimentinėje mokomojoje miškų urėdi-
jose įveistos pirmosios Lietuvoje eglės 
augūnų eksperimentinės reprodukci-
nės plantacijos. Trumpai supažindinsi-
me su šia naujove.

 
Mūsų idėja – greitu augimu pasižymin-

čius paprastosios eglės (toliau eglės) ge-
notipus (pvz., Lietuvos aukščiausios eglės 
kloną) dauginti šaknydinant ūglius ir taip 
jų kopijoms perduoti genetinį pranašumą 
100-tu procentų. Šis būdas tinka veisti greito 
augimo plantacinius miškus, ypač nenaudo-
jamose žemėse. Ši praktika pasitvirtino ir yra 
taikoma Skandinavijos šalyse (clonal forestry) 
(Hogberg ir kt. 1995). Prekinės medienos iš-
auginimo trukmė priklausys nuo tikslinių 
sortimentų. Pvz., 25 metų želdinių vidutinis 
stiebo skersmuo gali siekti 30-40 cm.

Išbandoma naujovė – 
eglės augūnų reprodukcinės plantacijos trumpos apyvartos želdiniams 

Prof. dARIUS dANUSEVIČIUS
ASU Miškų ir ekologijos fakultetas

Tikslas – įveisti eglės augūnų demonstra-
cines reprodukcines plantacijas – eksperimen-
tinius želdinius, skirtus demonstruoti, kaip 
ekonomiškai efektyviai galima gauti greito 
augimo ir aukštos stiebo kokybės eglės me-
džių kopijas trumpos apyvartos plantaciniams 
želdiniams veisti. Reprodukcinės plantacijos 
paskirtis – genetiškai pranašių jaunų eglės 
medelių ūglių gavyba, juos įšaknydinti ir išau-
ginti vertingų genotipų kopijas – sodinukus 
trumpos apyvartos plantaciniams želdiniams. 
Svarbu žinoti, kad kokybiškai eglės ūgliai ša-
knijasi donoriniam medeliui esant jaunesniam 
nei 10-15 metų, todėl vyresnių genotipų ne-
galima klonuoti augūnais, reikia šaknydinti jų 
sėklinius palikuonis (augūnu suprantame įša-
knydintą ūglį, kuris genetiškai yra motininio 
medelio kopija (klonas). 

Nemaža žemdirbystei nebenaudojamų 
žemių dalis jau senokai dirvonuoja ar apželia 
piktžolėmis (apie 600 tūkst. ha ) ir menkaver-
čiais krūmais (75 tūkst. ha ) bei medžių retmė-
mis (kasmet po 4-5 tūkst. ha), iš kurių formuo-
jasi mažai kam naudingos miškynės. Todėl 
būtų ekonomiškai tikslinga šias apleistas 
žemes panaudoti greitam medienos išaugini-
mui. Be to, ateityje, stiprėjant natūralių miškų 
ekologinei funkcijai, trumpos apyvartos želdi-
niai gali būti vienas iš pagrindinių medienos 
produktų gavybos šaltinių. 

Trumpos apyvartos želdiniai perspek-
tyvūs ypač apleistose našiose žemės ūkio 
žemėse, kai tam teikiama ES parama. Be 

2 pav. Taip galėtų atrodyti 35 metų eglės 
plantaciniai želdiniai (apie 350 m3/ha) 
Šlėnavos klonų archyve

jau demonstruotų greitai augančių lapuočių 
medžių rūšių, ne mažiau perspektyvūs ap-
leistų žemės plotų apmiškinimui yra greitai 
augantys spygliuočiai. Tai aktualu, žinant 
santykinai didesnę eglės ir pušies medienos 
pramoninę vertę. 

Eglės mediena, be kitų savybių, turi pa-
lyginti didelę celiuliozės išeigą (iki 60 proc.), 
jos mediena išlaiko šviesią spalvą. Efektyviam 
spartaus augimo genotipo panaudojimui, 
kaip jau minėjome, reikalingas jų klonavimas, 
nes renkant sėklas net pusę genetinės sudė-
ties gauname iš tėvinio genotipo, kuris dažnai 
nežinomas ir gali būti prastos kokybės. Efek-
tyvi išeitis – vertingų genotipų dauginimas 
šaknydinant, nes dauginant in vitro sodmenų 
išauginimo kaštai žymiai didesni. 

Bet problema ta, kad mūsų šalyje nėra tin-
kamų mokslinių bei demonstracinių planta-
cinių bandymų, demonstruojančių šias tech-
nologijas. Be to, reikalingi genetiškai sąlygoto 
spartaus augimo genotipai. Kita problema, 
kad kokybiškai eglės ūgliai šaknijasi donori-
niam medeliui esant jaunesniam nei 10-15 
metų, todėl vyresnių genotipų negalima klo-
nuoti augūnais, reikia šaknydinti jų sėklinius 
palikuonis. Donoriniai medeliai tinka šakny-
dinti, kol pradeda moteriškąjį žydėjimą. Be to, 
iš senų medžių augūnai prasčiau auga negu iš 
jaunų. Todėl mūsų idėja yra speciali selekcijos 
strategija, kai augūnų donorais imami prana-
šių klonų sėkliniai palikuonys, gauti susikryž-
minus sparčiu augimu ir kokybe pasižymin-

1 pav. Eglės augūnų eksperimentinė – reprodukcinė plantacija Kazlų Rūdos EMM urėdijoje (medeliai nuo 
saulės saugomi skydeliais)
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3 pav. Pliusinio medžio klonas Nr. 15 iš Prienų rajono Šlėnavos klonų 
archyvo (35 metai)

4 pav. Speciali genetinio pagerinimo schema 
klonavimui augūnais

tiems klonams (4 pav.) Šis selekcijos metodas 
sėkmingai taikomas Švedijoje ir JAV.

Siūlome naujovišką ir perspektyvų selek-
cijos metodą, kuris įgalintų nedelsiant panau-
doti geriausius genotipus trumpos rotacijos 
plantaciniams želdinimas veisti. Taip galima 
iš karto klonuoti mūsų genetinę medžiagą ir 
naudoti ją želdiniams veisti. Įprastinėje selek-
cijoje, kur pranašūs klonai klonuojami skiepais 
ir iš jų veisiamos sėklinės plantacijos, laikotar-
pis nuo klonų atrankos iki jų sėklų rinkimo sė-
klinėse plantacijose gali trukti net 10-15 metų. 
Plantacijose bus išbandomos ne tik naujos 
augūnų auginimo ir dauginimo technologijos, 
bet ir surinkti bei išbandomi sparčiu augimu 
pasižymintys paprastosios eglės genotipai ar 
net veislės, dabar plačiai naudojamos kai ku-
riose Europos šalyse. 

Tuo tikslu Kazlų Rūdos ir Dubravos EMM 
urėdijose įveistos pirmosios Lietuvoje eglės 
augūnų demonstracinės reprodukcinės planta-
cijos. Toks parodomasis bandymas yra pirmas 

Tolesnė plantacijos genetinio pagerinimo schema 
(tikslas – spartaus augimo klonų dauginimas 
trumpos apyvartos želdinimas)

Atliekami darbai Plantacijos 
tobulinimas 

Įveisiama plantacija 1 metai

Geriausių klonų ir jų hibridų sėkliniai 
palikuonys gali būti tiesiogiai klonuojami 3-5 metai

Produkcija: Vidutiniškai 2000 vnt. augūnų per metus 
(apie 1 ha per metus)
Geriausių klonų ir jų hibridų sėkliniai 
palikuonys išbandomi 1-5 metai

Matuojant nustatomi geriausi individai, 
pagal DNR nustatoma jų tėvystė 6-7 metai

Plantacija išretinama (taip pat tarnauja 
kaip sėklinė) 8 metai

Geriausi (50 vnt.) medžiai kryžminami 
tarpusavyje (galimas ir laisvas 
apsidulkinimas, žėlimo skatinimas, 
tėvystės pagal DNR nustatymas)

8-10 metų

Kontroliniais kryžminimais gauti 
palikuonys sodinami į naują aukštesnės 
pakopos plantaciją

10-12 metų

Atrenkami geriausi palikuonys ir toliau 
klonuojami 12-16 metų

5 pav. Viršuje – ypač ankstyvos augimo 
pradžios Pietų Suomijos kilmės medelis, nuolat 
nušąlantis pavasarį Kauno rajone įveistuose 
bandomuosiuose želdiniuose. Pastebėta prasta 
kokybė ir žemas produktyvumas; 
apačioje – medelis su pleištine šaka (buvusi 
viršūnė) yra netinkamo augimo ritmo ir šalčių 
pakenkimo pasekmė

Lietuvoje ir galėtų tarnauti taip pat ūkiniams 
tikslams – greitai augančių genotipų kopijų 
apyvartos amžius (nuo sodinimo iki kirtimo) 
galėtų būti apie 25-35 metus, lyginant su da-
bartine paprastų eglynų 80 metų apyvarta. 

Tyrimų rezultatų pagrindu atrinkta 10 pra-
našiausių eglės klonų, archyve ir plantacijoje 
pasodinti šių klonų sėkliniai palikuonys, po 20 
kiekvieno klono sėklinių palikuonių, tarp jų ir 
buvusios aukščiausios Lietuvoje eglės. Šis ver-
tingas genotipas ne šiaip bus saugomas archy-
ve, o iš karto panaudotas mūsų šalies miškų 
ūkinei vertei didinti. Ateityje tokios plantacijos 
galėtų būti ne tik mokslinio – demonstracinio 
pobūdžio, bet ir puiki dauginamosios medžia-
gos bazė, teikianti sodmenis (augūnus) trum-
pos apyvartos plantacijoms kurti. 

Siekiant aukštos plantacinių eglynų kokybės 
bei produktyvumo, parinkome medžiagą, kuri 
yra tinkamo adaptyvumo – prisitaikiusi prie vie-
tinės adaptacinės aplinkos; genetiškai sąlygoto 
greitesnio augimo; aukštos stiebo kokybės.

Svarbiausias iš minėtų faktorių – tinkamas 
adaptyvumas, nes be tinkamo prisitaikymo 
nebus nei produktyvumo, nei kokybės. Adap-
tacinių požymių kintamumas patikimai susijęs 

su jų genetinėmis savybėmis, nes tik tam 
tikroje adaptacinėje aplinkoje tinka-

miausi individai gali išlikti ir tu-
rėti įtakos ateities kartų 

genetinei sudėčiai. 
Galima sumažinti 
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UAB „SEGRIS“
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Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUGA

šalčio pakenkimo riziką ir pagerinti medynų 
produktyvumą ir kokybę. Pvz., iš Pietų kraš-
tų kilę genotipai pradeda augti vėliau (taip 
išvengia pavasarinių šalnų pakenkimų) ir 
baigia vėliau (priaugina daugiau vėlyvosios 
medienos). Gamtoje eglė – ūksminė medžių 
rūšis. Sodinant naujus miškus, paprastoji eglė 
dažnai želdoma atvirose vietovėse. Todėl pa-
didėja įvairių, ypač šalnų, šalčio, sausrų pa-
kenkimų rizika.

Šalnos ir žemos temperatūros žiemą gali 
stipriai pakenkti jauniems eglės medeliams, 

augantiems atvirose vietovėse. Genotipų su-
gebėjimas išvengti šalnų ir žiemos šalčių pa-
kenkimų yra glaudžiai susijęs su jų augimo 
ritmu – aktyvaus augimo periodo pradžia ir 
pabaiga. Pradedantys vėlai augti eglės me-
deliai baigia augti taip pat vėlai. Dėl to jie 
išauga aukštesni nei anksti pradedantys ir 
anksti baigiantys augimą (Hannerz 1998). 
Bet per vėlai baigiantys augimą genotipai 
gali būti smarkiai pakenkti rudeninių šal-
nų, o vėliau ir žiemos šalčių (Krutzsch 1974, 
1993, Hannerz ir kt. 1999). Kita vertus, jei 

pradeda augti per anksti, eglaitėms gali sti-
priai pakenkti pavasarinės šalnos (Dormling 
1979, 1982, Persson ir Persson 1992). Todėl 
tik tie genotipai, kurie turi tinkamą tam ti-
kromis klimatinėmis sąlygomis augimo ri-
tmą, gali būti tinkami. 

Tokie eglės medelių fenologiniai požy-
miai, kaip viršūninių ūglių augimo pabaigos 
laikas kartu su jų sumedėjimo laipsniu bei 
pumpurų perėjimo iš gilios į negilią ramybės 
būseną laiku turi esminės įtakos eglaitėms 
išlikti ir sveikai vystytis miško želdiniuose, 
įveistuose šiauresniuose regionuose (Dietri-
chson 1971). Medelių ūgliams sustojus augti 
per vėlai, žema temperatūra rudenį gali tie-
siogiai pakenti beaugantiems audiniams ar 
sukelti jų medėjimo proceso sutrikimus, dėl 
to galimi stiprūs žiemos šalčių pakenkimai 
(Dormling 1993). Pakenkti medeliai gali žūti 
ar turėti ūkiniu požiūriu nepageidaujamų 
defektų, tokių, kaip dvi viršūnės ar kreivas 
stiebas. Įveisus didelius eglės želdinių plo-
tus iš per vėlai augimą baigiančių genotipų, 
lauktini nemaži nuostoliai dėl menko želdi-
nių prigijimo ir dėl santykinai mažesnio me-
dienos kiekio bei kokybės ateityje (Danuse-
vičius, 1999). 

Apie ūglelių šaknydinimą numatome pa-
ruošti atskiras rekomendacijas. ☐

6 pav. 9 savaičių šaknydinami augūnai Švedijoje; 
dešinėje – augūnai šaknydinti perlito ir žvyro mišinyje
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Metų medis ir krūmas 

Lietuvos dendrologų draugija 2012 m. šalies simboliniu medžiu išrinko paprastąją eglę, o krūmu – paprastąjį žalčialunkį.

Eglė pasirinkta dėl moteriško įvaizdžio: ji 
kaip motina, pasižymi globėjiškomis ir sau-
gančiomis savybėmis. Nerasi dviejų vienodų 
eglių miške, beje, kaip ir moterų. Eglės ski-
riasi žievės raštu, šakojimusi, strobilų spal-
vomis. Eglės yra daugybės dekoratyvinių 
formų ir veislių, tinkančių auginti soduose ir 
parkuose. Be to, jos labai ,,šnekios“ – iš jų me-
dienos gaminamas popierius įvairiausiems 
spaudiniams. Dėl savo medienos šviesumo ir 
,,tiesaus būdo“ eglė labai mėgstama statybi-

ninkų, baldininkų. Net kokybiškiausi smuikai 
gaminami iš eglės. 

Praėjusių metų medžiu buvo išrinktas pa-
prastasis ąžuolas, turėjęs vyriškumo, tėvišku-
mo įvaizdį. Manome, kad eglę galima laikyti jo 
moterimi.
Paprastasis žalčialunkis – ankstyvas mūsų 
miškų puošeiva. Dažnai jis sužydi jau kovo 
pabaigoje ar balandžio pradžioje. Žydėjimo 
metu apie jį sukasi bitutės, paskui sunoksta 
patrauklios raudonų uogų kekės. Tačiau ne-

apsigaukite – tai labai ,,suktas“ augalas. Panašus 
į kai kuriuos politikus ar prekeivius: nors išorė 
graži ir besišypsanti, tačiau šio krūmelio viduje 
pilna aitrių nuodingų sulčių. Sukramčius 10-12 
gražuolių uogyčių, silpnesnio žmogaus organiz-
mas gali nuspręsti nutraukti žemiško gyvenimo 
sutartį... Taip žalčialunkis mus moko budrumo ir 
atidumo. 

ARVydAS RUTKAUSKAS 
lietuvos dendrologų draugijos valdybos pirmininkas

Metų simboliai miškininko, ekologo požiūriu Prieš 40 metų, bijant elninių žvėrių pažeidimų, iškirstų pušynų vietose 
miškuose buvo sodinamos eglės. Tai pakenkė biologinei įvairovei. Miškų 
instituto mokslininkai padėjo atkurti Biržų girios eglynus. Dėl išlikusių išskir-
tinių šios girios gamtinių vertybių nustebę šių dienų botanikai ir ornitologai 
užmiršta, kad tai – tinkamai paruoštų ir įvykdytų atvejinių kirtimų rezulta-
tas. Taip pat būtina atminti, kad tuo pačiu laiku buvo nusausinta giria. Miškų 
sausinimas, kuris dabar smerkiamas, daug naudos davė miškams, aišku, tose 
vietose, kur buvo paruošti tinkami projektai. Griovių trasos, ypač išplatintos, 
pagal jas nutiesus kelius, sudaro erdves žoliniams augalams plisti. Tuo gali-
ma įsitikinti ir Pravieniškių – Būdos miškų biosferos poligono eglynuose – 
vasarą pakelėse palei kanalus mėlynuoja mėlynieji palemonai.

Žalčialunkis įsikuria dažniausiai prie vandens telkinių, mėgsta drėgnas, 
derlingas miško žemes. Šiaurės Lietuvos lygumų krašte pavasarį tinkančios 
žalčialunkiams augti vietos dažnai būna apsemtos vandens, todėl retai kas 
tepamato žydintį krūmą. Užtat vasarą, pradžiūvus žemei, šis krūmas visų akis 
patraukia raudonomis uogomis. Pasvalio krašte žmonės žalčialunkį vadina 
mėšlungiu. Seni žmonės tiki, kad suvalgius jo uogų, dantis sutrauks į krūvą. 

Dubravos arboretumo eglyne prie tvenkinuko pavasarį galima pamatyti 
violetinius žalčialunkių žiedus, kiek vėliau prie tvenkinio tokios pat spalvos 
žiedais sužydi ir saldžiašakniai pelėžirniai. Jų stiebeliai labai panašaus aukš-
čio, primena žalčialunkius. Pamačius žalčialunkio žiedelius, dažnam norisi 
nusilaužti kvapniąją šakelę. Tačiau belaužiant galima suplėšyti, suniokoti 
visą krūmelį. Žalčialunkio bežievė mediena lengvai lūžta, gamtoje nuo lūžių 
ją apsaugo storas plaušų sluoksnis. Ne veltui rusai jį vadina vilko plaušais. Iš 
plaušų galima vyti virves, net daryti vyžas. Tik nereikėtų bandyti šio augalo 
nukąsti dantimis, valgyti jo uogų – apsinuodijimas neišvengiamas. 

POVIlAS VITKAUSKAS
Kauno marių regioninio parko ekologas
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Eglių želdiniuose sužydo palemonai Miško puošeiva – paprastasis žalčialunkis

Nors subrendusi eglė yra tamsiamėgė spygliuočių rūšis, jaunos eglu-
tės miške, atrodo, tik ir laukia, kol nuvirs ar nudžiūs koks medis ir ji 
galės iškilti į saulę. Miške didžiausia eglynų gamtinė įvairovė pasie-
kiama šimtamečiuose medynuose, ypač tuose, kur yra daug išvirtusių 
medžių. Ant gulinčių eglių kamienų įsikuria į Raudonąją knygą įrašyti 
grybai – rausvosios pintainės (Fomitopsis rosea), skaisčiosios ir tikro-
sios raudonpintės (Pycnoporus fulgens, cinnabarinus). Vaikščiodami 
po eglynus, grybautojai randa valgomų grybų. Skaniausias yra pien-
grybis jautakis, kurio sultys primena kokoso riešutų pieną. Pagraužęs 
tokį žalią grybą, jautiesi lyg valgytum riešutus. Rasime ir į Raudonąją 
knygą įrašytų augalų – lomelėse auga rėpliojantys vėdrynai (Ranun-
culus reptans) bei su miškiniais pataisais plotais besidalijantys statieji 
atgiriai (Huperzia sellago).

Stebėdamas Dubravos rezervatinėje apyrubėje vėtrų pažeistus 
eglynus, vietomis randu plotų, kuriuose auga tik lazdynai. Sunku paaiš-
kinti, kodėl eglė, rūpestinga savo kartų puoselėtoja, nesugebėjo palikti 
palikuonių. Dubravos girioje atkreipiau dėmesį į įdomų eglių įveisimo 
atvejį nebenaudojamoje pievoje. Po kelerių metų sausrų pastebėjau 
(2004 m.), kad į vagų dugną susodintos eglutės skurdo nuo sausros. 
Tik melioracijos griovio pakrantėje matėsi gausiai išplitę mėlynieji pa-
lemonai (Panemonium coeruleum). Po kokių 3-ejų metų, kurie buvo 
daug šlapesni, pamačiau, kad eglutės gerokai ūgtelėjo, tarp jų išplito 
mėlynieji palemonai. Dar po kelerių metų apie 1 m aukščio palemo-
nus pradėjo lenkti eglutės. Prieš 2-ejus metus buvusią pievą apsėmė 
vanduo (matyt, bebrai užkimšo melioracijos griovį), eglutės ruduoja, o 
palemonai klesti. Reikėtų gelbėti eglutes ir leisti bent mažuose plote-
liuose išlikti palemonams. Gamtoje tai sunkiai suderinama.
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M i š k i n i n k y s t ė

Paviešintieji iš neigiamos pusės nebū-
davo patenkinti, bet tokia buvo ministro 
pozicija, o ir pats vyriausiasis redaktorius 
stengdavosi asmeniškai sušvelninti nepa-
sitenkinimo skambučius. 

Nors kartais erzindavo „aukštų“ ide-
ologų vienos ar kitos medžiagos draudi-
mas, smulkmeniški priekaištai, apskritai 
redakcinis darbas miškininkui Andriui 
Gudelevičiui tapo savas. Jis vertė domė-
tis naujovėmis, būti įvykių verpete, nuo-
lat bendrauti su žmonėmis, ieškoti naujų 
autorių, skatino gilintis į lietuvių kalbos 
dalykus bei naujoves ir tai tapo pomėgiu.

Iš mano prisiminimų
Redakcija – ministerijoje. Į redakciją at-
ėjau tuomet, kai rašytojas Juozas Aputis 
nutarė iš jos išeiti ir, apsigyvenęs garsia-
me Zervynų kaime, pasišvęsti kūrybi-
niam darbui. Jo – skyriaus redaktoriaus 
– etatas liko laisvas. Andrius Gudelevi-
čius jį pasiūlė man ir aš nė nedvejoda-
ma sutikau. 

Tuomet mūsų žurnalas vadinosi „Gi-
rios“, jame dirbo 5 darbuotojai. Finan-
sinius, ūkinius, organizacinius reikalus 
(tik ne prenumeratos) tvarkė laikraščių 
ir žurnalų susivienijimas „Periodika“. 
Redaktoriui, tuo labiau kitiems darbuo-
tojams, šie dalykai nerūpėjo. Redakcija 
buvo įsikūrusi viename penkto Miškų 
ūkio ministerijos aukšto kabinete, todėl 
į ją dažnai užsukdavo ne tik ministeri-
jos darbuotojai, bet ir su reikalais atvykę 
mokslininkai, miškų ūkių direktoriai bei 

redaktoriumi. Sutikau, nors šioms parei-
goms gal labiau būtų tikęs žurnalistas“. 

Darbas naujajam redaktoriui pati-
ko. Iki šiol jis prisimena tvirtą užnugarį 
ministro asmenyje bei nuolatinį rūpestį 
žurnalu: ir organizuojant prenumeratą, 
ir ieškant autorių, ir siūlant naujas temas. 
Daug padėdavo redkolegijos nariai. At-
rodė, lyg ir viskas gerai, bet 1963 m. virš 
„Mūsų girių“ pradėjo kauptis juodi de-
besys ir maždaug po metų vietoj miški-
ninkų žurnalo pradėjo eiti „Mūsų gamta“. 
A. Gudelevičius nesako, kad šio žurnalo 
nereikėjo, bet jį steigti kaip naują, o ne ant 
„Mūsų girių“ pamato. Tačiau buvo nuei-
ta lengviausiu keliu. Šiuos pokyčius lėmė 
dviejų sistemų: miškų ir aplinkos apsau-
gos – vadovų nesutarimai ir asmeninės 
ambicijos. Nesutarimai dar ilgai drumstė 
miškų ir medžioklės ūkio santykius.

Dėl įkaitusios atmosferos redakcijo-
je būdamas ramaus būdo ir vengdamas 
konfliktinių situacijų Andrius Gudelevi-
čius perėjo dirbti į Vilniaus baldų projek-
tavimo ir konstravimo biurą. Po ketverių 
metų (1968 m.) pakviečiamas Techninės 
informacijos skyriaus viršininku į Darbo 
mokslinio organizavimo ir ekonominių 
tyrimų laboratoriją. 

Vėl vyriausiasis redaktorius. „Gi-
rioms“ iš „Mūsų gamtos“ priedo 1970 m. 
tapus savarankišku mėnesiniu leidiniu 
(ne žurnalu), A. Gudelevičius mielai grį-
žo redaktoriauti. „Prasidėjo gana ramus 
periodas, – prisimena buvęs redakto-
rius. – Miškininkai nuveikė didelius dar-
bus: daug naujų miškų pasodino ir at-
kūrė iškirstus, daug kelių nutiesė, šlapių 
miškų nusausino, gražių sodybų pastatė. 
Šios temos atsispindėjo „Giriose“, nors, 
antra vertus, ne į viską žiūrėta per „ro-
žinius akinius“. Matėme ir žvėrių daro-
mą žalą miškams, sunkiosios technikos 
išmaltas kirtavietes, miškų užšlemštimą, 
specialistų rengimo trūkumus, mokslo 
vyrų rengiamų disertacijų atitrūkimą 
nuo gyvenimo, žinojome apie kartais 
neracionaliai naudojamas lėšas, pik-
tnaudžiavimus. Tai buvo svarstoma mi-
nisterijos kolegijos posėdžiuose, apie tai 
rašėme ir „Giriose“. 

Iš pasakojimų
Nusipelniusiam šalies miškininkui An-
driui Gudelevičiui, buvusiam mūsų 
žurnalo vyriausiajam redaktoriui (1959-
1964 m. ir 1970-1982), miškų sistemoje 
išdirbusiam 45-erius metus, balandžio 
5-ąją sukako garbingas jubiliejus – 90 
metų. Nors per savo karjerą jis užėmė 
gana aukštas pareigas: Nemenčinės miškų 
ūkio direktorius, Miškų ūkio ministerijos 
Miško ugdymo ir naudojimo skyriaus 
viršininkas, Vyriausiosios miškų valdy-
bos viršininko pavaduotojas, Miškų ūkio 
ir miško pramonės ministerijos Miško 
kultūrų ir miško apsaugos valdybos vir-
šininkas, A. Gudelevičius įsitikinęs, jog 
dirbti kiekvienas miškininkas turėtų pra-
dėti nuo girininko pavaduotojo. Jis per 
visą savo darbo biografiją jautė tų kelerių 
– girininkijoje nedirbtų – metų stygių: 
tai, jog 1949 m., vos baigęs Miškų ūkio fa-
kultetą, buvo paskirtas Švenčionių miškų 
ūkio vyriausiuoju miškininku, jis vadino 
ir tebevadina ne privalumu, o trūkumu. 
Praktinės miškininkystės jaunasis specia-
listas tuomet mokėsi iš ilgamečio ir pasi-
šventusio Kregžlės girininkijos girininko 
Vaclovo Stupelio. Iš jo perėmė dokumen-
tacijos tvarkymo, daigynų įveisimo bei 
kitų darbų subtilybes. Iki šiol A. Gude-
levičius tvirtai įsitikinęs, kad svarbiausia 
figūra miške yra girininkas.

Vyriausiasis redaktorius. Jam, vienos 
svarbiausių tuometinėje ministerijoje val-
dybos viršininkų, ministras A. Matulionis 
1957 m. pavedė redaguoti atkurtą žurnalą 
„Mūsų girios“, o vėliau siūlė skirti vyriau-
siuoju redaktoriumi. Paklaustas, kodėl 
būtent toks buvo ministro sprendimas, 
mano pašnekovas svarsto: „Gal dėl to, kad, 
be specialybės dalykų, domėjausi grožine 
literatūra, šalies ir užsienio spauda. Gerą 
kalbos pagrindą įgijau Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje. Kalbos užterštumas verti-
niais mane labai erzino. Pradėjęs dirbti 
ministerijoje, stengiausi taisyti siunčiamų 
raštų, vadovybės įsakymų kalbą. Būdavo 
pasikviečia ministras į kabinetą, vaikšto 
pirmyn atgal ir diktuoja. Aš rašau. Baigę 
dar kartą surikiuojam sakinius. Turbūt 
tai ir paskatino A. Matulionį siūlyti mane 

Darbas redakcijoje patiko
JūRATė REČIūNIENė – KUUSIENė
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mane ir į redakciją, ir į miškininkystę, kad 
tai buvo vienintelis mano darbas, matyt, 
toks ir bus.

Apie žurnalo išleidimo senąsias tech-
nologijas šįkart su buvusiu vyriausiuoju 
redaktoriumi nesikalbėjome: jis tik sakė, 
kad su tokiom pajėgom, kaip yra „Mūsų 
giriose“ dabar (dirbame trise) ir dar rū-
pindamiesi visais ūkiniais reikalais, žur-
nalo neišleistume. Todėl jis džiaugėsi 
nauja darbo technologija ir informacine 
technika, kitomis naujovėmis. O ypač 
tuo, kad miškininkų vadovybė, dauguma 
miškininkų žurnalą palaiko, kad jis eina 
iki šiol. „Be tokio palaikymo, nei anais, 
nei šiais laikais „Mūsų girios“ egzistuoti 
nebūtų galėjusios ir dabar neegzistuo-
tų“, – sakė buvęs vyriausiasis redaktorius.

Memuarai – ateičiai. Jubiliejaus proga 
buvusį pirmąjį savo redaktorių aplan-
kiau du kartus. Atmintis jo puiki. Iškal-
ba taipogi (net, sakyčiau, geresnė, negu 
prieš 30 metų). Mąstymas šiuolaikiškas, 
logiškas, aktualus – jaučiasi, kad žmogus 
domisi nūdienos reikalais, juos žino ir 
vertina. Ir jei net kelios mūsų vyriau-
sybės nebūtų žmonių „pajauninusios“, 
sudarytume mudu gražų tandemą: A. 
Gudelevičius (kaip kadaise A. Matulio-
nis) diktuotų, o aš (kaip kadaise A. Gu-
delevičius) rašyčiau šio eigulio sūnaus 
prisiminimus, kartu pridėdama ir savus, 
nuo Nepriklausomybės atgavimo rašo-
mus miškų žinybos įvykius. Stora išeitų 
knyga. Bet kadangi vis tebesu „jauna“ ir 
reikia eiti į darbą, mudviejų memuarus 
atidedame ateičiai. ☐

Andrius Gudelevičius pasiprašė atleidžia-
mas iš redakcijos vadovo pareigų. Pagrin-
dinė priežastis – labai sustiprėjusi LKP 
CK „globa“, pastangos profesinį žurnalą 
kreipti „Agitatoriaus bloknoto“ keliu ir 
tai, kad šias tendencijas palaikė aukščiau-
sia ministerijos vadovybė. Veidmainiauti 
šis miškininkas nenorėjo, tiesą sakant, ir 
nemokėjo... Išėjęs į pensiją 6-erius me-
tus dirbo ministerijos Miško naudojimo 
skyriuje, vėliau sumažinus etatus, buvo 
atleistas. Bet po kurio laiko jam pasitaikė 
proga įgyvendinti gyvenimo svajonę: pa-
dirbėti girininkijoje. 

Nusipirkę butą Švenčionėliuose, jiedu 
su žmona Terese paliko sostinės šurmulį. 
A. Gudelevičių tuometinis Švenčionėlių 
miškų urėdas Pranas Ivoška 1995 m. pri-
ėmė Aukštagirio girininko, kuriuo dirbo 
(ir tebedirba) Artūras Maliavka, pava-
duotoju. Puikiai jie abu sutarė, šauniai 
dirbo. Lankiausi pas juos, gėrėjausi, kaip 
puikiai dera tokio didelio amžiaus skirtu-
mo žmonės (Artūras buvo atšventęs vos 
30-metį), o A. Gudelevičius tuomet man 
vis kartojo, kad nuo to, ką daro dabar, rei-
kėjo karjerą pradėti, o ne nuo vyriausiojo 
miškininko kėdės. 

Vėl Vilniuje. Tačiau laikui nenumal-
domai bėgant, o sveikatai irgi negerėjant, 
Gudelevičiai vėl nutarė kraustytis į Vil-
nių, kur daugiau ir geresnių gydytojų, kur 
gyvena Teresės dukra Inga ir Andriaus 
sūnus Sigitas, anūkai. Gaila, kad nedaž-
nai susitinku su buvusiu savo uošviu. 
Bet kiekvieną kartą, kai jį prisimenu, esu 
jam nuoširdžiai dėkinga, kad tada atvedė 

vyriausieji specialistai. Stebėjausi, kaip 
paprastai mūsų vyriausiasis redaktorius, 
su jais bendraudamas, lyg ir draugiškame 
lygmenyje sutvarkydavo daugybę reika-
lų, aptardavo naujoves, suorganizuodavo 
straipsnius, užglaistydavo pasitaikančius 
nelygumus. Pamažu, atidžiai stebėdama 
ir daug ką dėdamasi į galvą, susipažinau 
su miškininkų viršūne ir aš. Daug ko 
apie žmones pasiklausdavau ir A. Gude-
levičiaus. Kas būdavo teigiama, jis visada 
papasakodavo, o jei ko nenorėdavo sa-
kyti, kažką neaiškiai sumurmėdavo ir aš 
suprasdavau, kad geriau neklausinėti. Kai 
kurie Miškų ministerijos skyrių ir val-
dybų viršininkai, vyriausieji specialistai 
man mažiau patiko: į mus, jaunus, jie žiū-
rėjo gana iš aukšto, todėl į jų ir redakto-
riaus pokalbius mudu su kolega Vaclovu 
beveik nesikišdavome. Bet kai atvažiuo-
davo mokslininkai: Vaidotas Antanaitis, 
Vytautas Padaiga, kai užsukdavo Vilniaus 
miško chemijos ūkio direktorius Zenonas 
Vaškevičius, MTD tarybos pirmininko 
pavaduotojas Jonas Stukšys, kai kurie se-
nieji miškų ūkių direktoriai, užvirdavo ir 
bendras linksmas pokalbis, ir rimtos dis-
kusijos. Dažnai užsiplikydavome arbatos, 
svečias kartais (tiesa, retai) išsitraukdavo 
sauso vyno ar kalvadoso butelį, kukliai 
pasivaišindavome, o likutį redaktorius 
įdėdavo į spintą kitam kartui.

 
Įgyvendinta svajonė Švenčionėliuose. 

Nepaisant visų teigiamų dalykų: galimy-
bės plačiai bendrauti, laisvo darbo gra-
fiko, kas mėnesį išleidžiamo „produk-
to“ – žurnalo, sulaukęs pensinio amžiaus 
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M o k y m a s

Daugumai vyresnės kartos šalies 
miškininkų mokantis LŽŪA yra 
dėstęs miško paukščių ir žvėrių 

biologijos, dendrologijos, miškininkystės, 
gamtosaugos disciplinas buvęs ilgametis 
fakulteto docentas dr. Algirdas Navasai-
tis, balandžio 27 d. pažymėjęs 80-metį. 

Įvairiapusis A. Navasaičio polinkis į 
mišką įgimtas iš tėvo pusės. Studijuoda-
mas 1950-1955 m. LŽŪA miškininkystę, 
Algirdas Navasaitis, paskatintas Miški-
ninkystės katedros vedėjo prof. Tado Iva-
nausko, ėmė domėtis ornitologija. Baigęs 
1955 m. Miškų fakultetą, prof. T. Ivanaus-
ko teikimu, Algirdas liko dirbti Miškinin-
kystės katedroje vyresniuoju laborantu, 
1956 m. paskirtas asistentu, 1957-1963 m. 
dirbo vyresniuoju dėstytoju, vadovavo 
mokomosioms miškininkystės prakti-
koms. Apibendrinęs Lietuvos kikilinių 
paukščių gyvenseną, 1963 m. jis apgynė 
disertaciją, 1964 m. tapo docentu, 1967-
1977 m. rinktas Miškininkystės katedros 
vedėju. Vėliau iki 2003 m. vasario dirbo 
Miškininkystės katedroje docentu. Iš pe-
dagoginės veiklos doc. A. Navasaitis pa-
sitraukė, išdirbęs toje pačioje katedroje 
48-erius metus. 

Kolega gali pasidžiaugti savo išugdy-
tais mokiniais: aspirantai Petras Kurlavi-
čius ir Eugenijus Drobelis apgynė diserta-

Miškininkystės katedroje – 48 metai
doc. GEdIMINAS BRAzAITIS

ASU Miškininkystės katedros vedėjas, 
doc. JANINA ŠEPETIENė

cijas, tapo žymiais ornitologijos žinovais, 
gamtosaugininkais, kartu lengvai valdan-
čiais plunksną. 

Doc. A. Navasaitį savo mokytoju gali 
laikyti ir kitų fakultetų absolventai: Agro-
nomijos fakulteto studentams jis dėstė 
miškininkystę, nuo 1985 m. – ekologiją 
ir gamtosaugą visiems LŽŪA studentams. 
Buvusio dėstytojo nepamiršta absolventai. 
Įvairių renginių, susitikimų metu jie dė-
koja docentui už suteiktas dendrologijos, 
paukščių ir žvėrių biologijos žinias, nuro-
dytą gamtininko kelią, bendras medžiok-
les ar kartu užtrauktą smagią dainą... 

Algirdas Navasaitis nuo studijų laikų 
lankė chorą, įvairius ansamblius. Džiugu, 
jog ir dabar yra aktyvus žinomo vyrų vo-
kalinio ansamblio „Perkūnas“ narys.

Be tiesioginio pedagoginio darbo, jis 
daug laiko skyrė mokslinei, visuomeni-
nei veiklai, gamtosaugai, medžioklėms ir 
kelionėms. Aktyviai dalyvavo tarptauti-
niuose ornitologų simpoziumuose, kon-
ferencijoje, paskelbė apie 250 mokslinių 
ir mokslo populiarinimo straipsnių, yra 
autorius ir bendraautoris tokių miški-
ninkams žinomų knygų ir vadovėlių, 
kaip „Lietuvos miškų paukščiai“ (1983), 

„Lietuvos medžiai“ (1979), „Dendrologi-
ja“ (1963, 1973), „Miškininkystė“ (1967, 
1979), „Melioracija ir miškininkystė“ 
(1974), „Medžioklė“ (1998), „Lietuvos 
fauna. Paukščiai“ (1990, 1991) ir kitų. 

Doc. A. Navasaitis 1965-1990 m. va-
dovavo LŽŪA Gamtos apsaugos drau-
gijai. Jo iniciatyva visų LŽŪA fakultetų 
studentams buvo įvestas aplinkosaugos 
kursas. Už aktyvią gamtosauginę veiklą 
1978 m. jam suteiktas Gamtos apsaugos 
draugijos Garbės nario vardas. 

Iki šiol docentas daug dėmesio skiria 
savo buvusio mokytojo prof. T. Ivanausko 
sodybos Obelynėje aplinkos išsaugojimui. 
Norėdami Obelynę išpopuliarinti, su bro-
liu doc. Mindaugu Navasaičiu paruošė ir 
išleido 2 knygas apie šį unikalų gamtos 
objektą: „Obelynė“ (1980) ir „Akademi-
kas Tadas Ivanauskas ir Obelynė“ (2002).

Per 20 metų Algirdas rinktas LŽŪA 
medžiotojų mokomojo būrelio pirminin-
ku, perteikė studentams prof. T. Ivanaus-
ko propaguotas medžioklės tradicijas. 
Noriai dalyvauja ir dabar mokomosiose 
fakulteto medžioklėse, kaip visada žvalus, 
judrus, pasitempęs, geros nuotaikos, taik-
lus šaulys. Šilutės rajone 2011 m. pabaigo-
je vykusioje medžioklėje tapo jos karaliu-
mi – 2 šūviais sumedžiojo 3 šernus.

Sveikatos ir sėkmės Jums! ☐

Išvykoje broliai Algirdas, Mindaugas ir Stasys Navasaičiai Mokomojoje medžioklėje doc. A. Navasaitis 
su ASU doc. L. Straigyte
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riai T. Ivanauskas, A. Navasaitis, V. Skuo-
dis). Jame buvo trumpai aprašyti Lietu-
voje aptinkami miško paukščiai ir žvėrys, 
pristatytas medžioklės ūkis. Vadovėlis per 
metus iš knygynų išnyko. 

Gausėjant lietuviškų leidinių, moky-
mo priemonių, gerėjo dėstymo bei moky-
mosi kokybė. Dėstant medžioklės pagrin-
dus ruoštos mokomosios praktikos, joms 
reikėjo savos bazės. Situacija pagerėjo, kai 
mokomosioms medžioklėms leista nau-
dotis Kauno miškų ūkio Padauguvos giri-
ninkijos miško plotais bei greta tų miškų 
esančiais LŽŪA mokomojo ūkio laukais. 

Pirmieji Miškų ūkio fakulteto me-
džioklės būrelio vadovai buvo prof. T. Iva-
nauskas, doc. V. Stinskas, nuo 1957 m. – 
A. Navasaitis. Naudodamiesi Kauno rajo-
ne esančiais medžioklės plotais, galėjome 
ne tik juos geriau prižiūrėti, saugoti, ruošti 
biotechnines priemones, bet juose atlikti 
ir kai kuriuos mokslinius tyrimus. Stu-
dentai taikė vertingų medelių apsaugos 
priemones nuo žvėrių pakenkimų, ruošė 
šia tema diplominius darbus. Medžioklės 
būrelyje taikėme taisyklingos medžioklės 
metodus, sukurtus prof. T. Ivanausko, 
Mykolo Jankausko, Juozo Soko. Ir bū-

Nuo 1956 m. LŽŪA Miškų ūkio fakul-
tete dėstyti medžioklės kursą pakviestas 
tuometinis Kauno zoologijos muziejaus 
direktorius V. Skuodis ir LŽŪA dėstytojas 
Algirdas Navasaitis. Miškų ūkio fakulteto 
dėstytojams ir studentams pradėtos or-
ganizuoti mokomosios medžioklės, į jas 
kviesti ir medžiotojai iš kitų fakultetų. 

Miško žvėrių ir paukščių biologijos su 
medžioklės ūkio pagrindais disciplinos 
dėstymui gerinti naujai statomuose LŽŪA 
rūmuose buvo numatytas miško paukščių 
ir žvėrių kabinetas. Prof. T. Ivanauskui va-
dovaujant, šio straipsnio autoriui reikėjo 
kabinetą įruošti. Tam surinkti iš Vilniaus 
universiteto atsivežti eksponatai, vėliau 
kolekcija pildyta iš prof. T. Ivanausko pa-
skutinių ekspedicijų atsivežtų paukščių 
padarytomis iškamšomis. Miškininkystės 
katedros vedėjas doc. Vincas Stinskas su-
tiko įdarbinti taksidermistą Staškevičių, 
kuris su studentais iš medžioklių trofėjų 
bei rastų žuvusių paukščių ir žvėrių darė 
iškamšas, kitas mokymo priemones. 

Po prof. T. Ivanausko mirties, 1971 m. 
pasirodė pirmas lietuviškai parašytas va-
dovėlis ,,Miško paukščių bei žvėrių biolo-
gija ir medžioklės ūkio pagrindai“ (auto-

Su medžiokle sietina disciplina bū-
simiems miškininkams skaitoma 
nuo pat Miškininkystės katedros 

įsteigimo 1923 m., šiai katedrai dar 
būnant Kauno universiteto sudėtyje. 
Tuomet stu dijų programoje buvo prof. 
Tado Ivanausko dėstomas taisyklingos 
medžioklės ir zoologijos kursas. Dot-
nuvoje įsteigus Žemės ūkio akademiją, 
miško žvėrių ir paukščių biologijos su 
medžiokle kursą 1924-1928 m. dėstė 
doc. J. Elisonas. 

Miškininkystės katedrą 1940 m. per-
kėlus į Vilniaus universitetą, medžioklės 
discipliną 1942-1943 m. dėstė doc. Anta-
nas Rukuiža, žvėrių ir paukščių biologiją 
(1940-1948 m.) – prof. Tadas Ivanauskas. 
1949 m. Miškų ūkio fakultetas iš Vilniaus 
universiteto perkeltas į Kauną, LŽŪA; 
miško žvėrių ir paukščių biologiją su me-
džioklės ūkio pagrindais 1949-1970 m. 
dėstė prof. T. Ivanauskas.

Medžioklės disciplinos kursas studen-
tams miškininkams buvo labai trumpas, 
atsiskaitant bendru egzaminu, dažniau-
siai Kauno zoologijos muziejuje. Tuo 
metu stigo vadovėlių ir medžioklės lei-
dinių lietuvių kalba. Studentai šia tema 
galėjo savarankiškai ką nors sužinoti tik 
iš bibliotekose išlikusių prieškarinių lie-
tuviškų „Medžioklės“ žurnalų bei rusiškų 
ir vokiškų leidinių. 

Antrojo pasaulinio karo metu Lietu-
voje neveikė Medžioklės taisyklės, me-
džiota tik pavieniui ar nedidelėmis gru-
pelėmis. Pokario Lietuvoje 1946 m. kovo 
7 d. patvirtintos pirmosios Medžioklės 
taisyklės nustatė medžiojimo tvarką ir 
terminus. Čia pasistengė medžioklę ko-
ordinuojančios įstaigos: 1947 m. įkurta 
Medžioklės ūkio valdyba prie LTSR Mi-
nistrų tarybos ir visuomeninė Lietuvos 
medžiotojų draugija. Medžiotojams, 
inspektoriams, visuomeniniams inspek-
toriams, miškininkams imti ruošti semi-
narai, medžioklės kursai. Lietuvių kalba 
išleisti mokomieji leidiniai „Kaip naikinti 
vilkus“, „Švelniaplaukių žvėrių kailių pa-
ruošimas“, „Žvėrių ir paukščių medžiok-
lė“, „Medžiotojo vadovas“ (1957). 

Doc. A. Navasaitis su studentais Miško žvėrių ir paukščių kabinete

Medžioklės disciplinų 
dėstymo miškininkams raida 

 doc. AlGIRdAS NAVASAITIS
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M o k y m a s

Fakulteto mokomojo medžioklės būrelio nariai stengėsi įvai-
riais būdais turtinti naudojamus medžioklės plotus. Sunkiausia 
buvo apsaugoti miškus nuo brakonierių, ypač kilpininkų. Respub-
likos mastu ypač išgarsėjo studentų grupė, vadovaujama ketvirto 
kurso studento, dabartinio prof. Andriaus Kuliešio, kuriems pa-
vyko sučiupti brakonieriaujant net patį Kauno rajono valstybinį 
gamtos apsaugos inspektorių. Surinkta kilpų vielos, lynų ir įvairių 
spąstų kolekcija buvo eksponuojama miško žvėrių ir paukščių ka-
binete, kuriam 1999 m. suteiktas prof. T. Ivanausko vardas. 

Keičiantis Miškų ūkio fakultete studijų programų struktūrai, 
1990 m. medžioklės ūkio disciplinai skaityti pakviestas prof. Vy-
tautas Padaiga iš Miškų instituto, nuo 1991 m. – doc. Kęstutis Pė-
telis. Šiuo laikotarpiu paruošta nemažai vadovėlių ir kitų leidinių: 
„Lietuvos žinduoliai“ (1972), „Medžiotojo vadovas“ (1980), „Me-
džioklinis šautuvas“ (1993), „Medžioklės ūkio pagrindai“ (1996), 
„Medžioklės žodynas“ (1997), „Medžioklė“ (1998).

Būsimiems miškininkams skaitoma medžioklės ūkio discipli-
na išskirta į 2 dalykus: „Miško žvėrių ir paukščių biologija“ bei 
„Medžioklėtyros pagrindai“. Pastarąjį kursą nuo 1991 m. dės-
to doc. Kęstutis Pėtelis, o miško žvėrių ir paukščių biologiją iki 
2003 m. dėstė doc. Algirdas Navasaitis, nuo 2002 m. – doc. Gedi-
minas Brazaitis.

Keičiantis mūsų aukštosios mokyklos pavadinimams, statusui 
bei studijų programoms, nuo pat Miškininkystės katedros įsteigi-
mo pradžios nesikeitė tik poreikis miško žvėrių ir paukščių biolo-
gijos bei medžioklės žinių. Per beveik 90 metų trunkantį katedros 
egzistavimą šios disciplinos pagrindiniais dėstytojais tebuvo 7 
asmenys: doc. J. Elisonas (1924-1928 m.), doc. A. Rukuiža (1938-
1940 m.; 1942-1943 m.), prof. T. Ivanauskas (1922-1923 m.; 1941-
1943 m. ir 1944-1970 m.), doc. A. Navasaitis (1968-2003 m.), 
prof. V. Padaiga (1990-1999 m.), doc. K. Pėtelis (nuo 1991 m. iki 
dabar), doc. G. Brazaitis (nuo 2002 m. iki dabar).

Aptariamų disciplinų mokymo tikslais šiuo metu ASU Miškų 
ir ekologijos fakultetas naudojasi 4 medžioklės plotų vienetais. 
Juose atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos mokomo-
sios medžioklės, fakultetas turi savo medžioklės ragų pūtikų 
būrelį. Malonu, jog į mokomąsias medžiokles nepamirštami pa-
kviesti ir senjorai. ☐

damas garbaus amžiaus prof. T. Ivanauskas stengdavosi kasmet 
dalyvauti mokomosiose medžioklėse. Studentams varovams va-
dovaudavo girininkijos eigulys. Medžioklės pradžios ir pabaigos 
paskelbimui naudojome geležinkeliečių dūdeles, vėliau – muzi-
kantų triūbas, dar vėliau prof. Vaidotas Antanaitis padovanojo iš 
Vokietijos atvežtą tikrą vokišką medžioklės ragą.

Po medžioklės prie laužo vykdavo aptarimas, kurį prof. 
T. Ivanauskas pradėdavo visada kokiais nors pagyrimais. Buvo 
skaitomas protokolas, kurį ruošdavo vyresniųjų kursų studentai. 
Profesoriaus veido išraiška išduodavo, kokia buvo medžioklė. Ap-
tarimas baigdavosi geriausio šaulio – karaliaus, daugiausia prašo-
vusių ar pražiopsojusių laimikį medžiotojų paskelbimu. Studentai 
varovai vertinti pagal jų ėjimo tvarką, garsą, paklydimus. 

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

Medžioklėje su prof. Tadu Ivanausku (dešinėje)

As
m

en
ini

o 
ar

ch
yv

o 
nu

ot
ra

uk
os



Titaniška stiprybė – 
skandinaviška kokybė!

Miško diskinės akėčios!

Ypatingai tvirtas „V“ formos rëmas!

Medelių ir krūmų daigų sodinamosios!

Daigø aukštis turi neviršyti 40 cm.

®

 Ekonomiški ir galingi „Sisu“ varikliai
 Moderni medvežės valdymo sistema „Logset TOC“
 Racionalaus dizaino, erdvi kabina
 Puiki kabinos garso izoliacija

UAB „Biržų žemtiekimas“ • Tiekimo g. 4 , LT-41128 Biržai
Tel. 8 450 31383 • Mob.: 8 619 56295 • Faks. 8 450 31484 • El. p.: info@zemtiekimas.lt • www.zemtiekimas.lt

Efektyvi technika profesionaliems miško ruošos darbams!

Pasirūpinkite gamtos grožiu!

Našûs ir patikimi purkštuvai medþiø ir augmenijos apsaugai!

BIRÞØ
ÞEMTIEKIMAS UAB

Naujiena! Naujiena! Naujiena!

Tralai miško ir kitos didþiagabaritinës technikos perveþimui!



S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

Neries regioninio parko puošme-
nomis – vos prieš pusmetį atsi-
naujinusiais didingais Buivydų 

ir Bradeliškių piliakalniais – gėrisi ne 
tik parko lankytojai, bet ir kultūros pa-
veldo specialistai. Archeologijos pavel-
do išsaugojimo konkurse šių piliakalnių 
komplekso pritaikymas pažintinei rekre-

Įvertintas piliakalnių tvarkymas

acijai įvertintas Didžiuoju prizu. Minint 
tarptautinę paminklų ir paminklinių 
vietovių apsaugos dieną, Neries regio-
ninio parko direkcijai įteiktas Didžiojo 
prizo diplomas.

Buivydų ir Bradeliškių piliakalnių 
sutvarkymas – bendras Valstybinės sau-
gomų teritorijų tarnybos ir Neries regi-

oninio parko direkcijos darbo rezultatas. 
Projekto įgyvendinimui gavus ES struk-
tūrinių fondų programos „Saugomų te-
ritorijų tvarkymas“ lėšų, sutvarkyti pilia-
kalniai, siekiant sustabdyti ilgametę šlaitų 
eroziją ir pritaikyti senovės lietuvių kovos 
vietas turistų lankymui. Darbų metu at-
likti kraštovaizdžio kirtimai, specialiųjų 
pasivaikščiojimo takelių, terasų ir laiptų 
įrengimas bei kiti rekonstukciniai dar-
bai atvėrė daug įspūdingesnį Buivydų ir 
Bradeliškių piliakalnių komplekso vaiz-
dą. Piliakalniai stūkso vos už 27 km nuo 
Vilniaus.

Nuo jų viršaus galima pasigrožėti 
apačioje srovenančia vienintele Lietuvos 
kalnų upe – Dūkšta. Neries link ji vingu-
riuoja kanjoną primenančiu, šimtamečių 
miškų ir natūralių pievų su retųjų augalų 
bei vabzdžių buveinėmis apsuptu slėniu. 

Nuo gegužės 1 d. ir savaitgaliais dirbs 
Neries regioninio parko lankytojų centras 
(Vilniaus g. 3, Dūkštos), kur lankytojams 
bus suteikta visa dominanti informacija 
apie parko lankytinas vietas. 

Daugiau informacijos apie Neries re-
gioninį parką, jo gamtos ir kultūros ver-
tybes, siūlomas gido vedamas ekskursijas 
ir kitą direkcijos vykdomą veiklą galite 
rasti: www.neriesparkas.lt

VSTT inf.

Bradeliškių ir Buivydų piliakalnių kompleksas
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S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

Italijos Alpėse 
gyvena kurtiniai 

doktorantas RyTIS zIzAS
lAMMc Miškų institutas

Tyrinėjant kurtinių gyvenimą, man teko aplankyti nemažai 
šalių, kur šie paukščiai paplitę. Pernai spalio pradžioje bu-
vau išvykęs į mokslinę stažuotę Italijos Alpėse, Trentino re-

gione, Paneveggio – Pale di San Martino nacionaliniame parke, 
kur susipažinau su kurtinių ir kitų vištinių paukščių ekologijos 
tyrimų, apskaitų metodais, paukščių gaudymo technika, darbui 
reikalingu radijo telemetrijos metodu. Stažuotės metu kartu su 
kurtinių specialistais dalyvavome seminare – susitikime su Ita-
lijos miškininkais, kuriame aptarėme kurtinių populiacijai iški-
lusias grėsmes bei apsaugos praktinio įgyvendinimo klausimus. 
Stažuotė buvo tiesiogiai susijusi su vykdomų doktorantūros stu-
dijų tematika. Jos išlaidas finansavo Lietuvos Mokslo taryba.

Dolomitinės Alpės 
Aplankyti Italijos Alpes planavau seniai. Nacionalinis parkas Pa-
neveggio – Pale di San Martino įsikūręs pačioje Italijos šiaurė-
je, kiek daugiau nei 19 tūkst. ha plote. Kraštovaizdis parke labai 
įvairus: šiaurinėje dalyje veši Paneveggio miško eglynai (2700 ha), 
saugomi jau daugelį metų; pietrytinė dalis apima dalį Dolomiti-
nių, o vakarinė – dalį Lagorai kalnų grandinių, kurių viršukalnėse 
pilkuoja plika uoliena. Vienoje kitoje viršūnėje boluoja neištirps-
tančio sniego kepurės. Tarp miškų plyti natūralios pievos, ganyk-
los. Kelionėje keletą šimtų kilometrų teko važiuoti autobusu, 
traukiniais ir autostopu, todėl pasižvalgyti po viršukalnes, kalnų 
perėjas bei slėnius buvo nemažai progų. Dolomitinėmis Alpėmis 
jos pavadintos dėl rusvai gelsvos uolienos ir joje esančio mine-
ralo dolomito, kuris šiems kalnams suteikia savotiškas spalvas ir 
formas. Italai šį kraštą atsikovojo per Pirmąjį pasaulinį karą – kal-

nuose vyko aršūs mūšiai tarp italų ir austrų. Dabar Alpės garsėja 
kaip vyno, sūrių, turizmo ir žiemos sporto vieta. Ši kalninė Italijos 
dalis yra kone atskira šalis šalyje: skiriasi ne tik kraštovaizdis, bet 
ir žmonių papročiai, gyvenimo būdas, kalba, netgi pragyvenimo 
lygis – infrastruktūrai gaunamos keliskart didesnes lėšos nei liku-
sioje šalies dalyje. Trentino regionas išsiskiria dar ir tuo, jog visi 
miestų, kaimų, gatvių pavadinimai, netgi traukinių tvarkaraščiai 
rašomi dviem – vokiečių ir italų kalbomis. Mat, čia po karo liko 
gyventi daug sąjungininkų vokiečių, kurie pristatė viešbučių, alu-
barių ir išplėtojo turizmo verslą. Šiais laikais daug jų tėvynainių 
turistų užplūsta šį kraštą, ieškodami kalnuose gryno oro, poilsio ir 
pramogų, ypač juos traukia nedidelės paslaugų kainos. Vasarą čia 
lankosi mėgėjai vaikščioti kalnų takais, lipti į viršukalnes stačiais 
maršrutais įrengtomis trasomis bei landžioti po urvus ir nuo karo 
likusius gynybinius tunelius bei pastatus. Čia gyvenantys tikrieji 
italai prižiūri priekalnėse vynuogių, kivi, obelų plantacijas, gami-
na vyną, o kalnų slėniuose verčiasi gyvulininkyste, miškininkyste. 
Miesteliuose įkurta daug įvairaus dydžio gamyklų, lentpjūvių. 

Viešnagės metu visą savaitę pasitaikė visiškai nebūdingi 
spaliui orai – nė lašelio lietaus, beveik visada saulėta, šilta, pūtė 
lengvas vėjelis. Italai tvirtino, kad šis spalis buvo šilčiausias per 
pastaruosius pusšimtį metų, o žiemą sniego storis čia paprastai 
siekia porą metrų. Tai rodo pakelėse kyšantys 2,5 m kuoliukai, 
žymintys kelkraštį. Kalnuose civilizacijos radau kur kas daugiau, 
nei tikėjausi. Kur tik kiek plokštesnis reljefas – įsikūrę kaimai 
ir miesteliai, kuriuose dauguma pastatų yra įvairaus tipo vieš-
bučiai – nuo nakvynės namų iki prabangių apartamentų. Tiesa, 
bene trys ketvirtadaliai jų buvo uždaryti – šeimininkai ne sezo-

Sodyba kalnų slėnyje
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medžių skaičių ploto vienete. Brandūs, li-
goti ar pažeisti medžiai kirtimui atrenkami 
iš medžių grupių, panašiai, kaip mūsų at-
rankiniai kirtimai. Plynieji vykdomi retai 
ir tik nedidelėmis, kelių dešimčių arų ploto 
biržėmis. Bioįvairovei padidinti, taip pat ir 
kurtinių gyvenimo sąlygoms pagerinti, jei 
kertama šalia kurtinių tuokviečių, biržėse 
paliekama keletas brandžių medžių. Daž-
niausiai plyni kirtimai vykdomi likviduo-
jant stichinių nelaimių pasekmes, kurių 
kartkartėmis pasitaiko. Kirtavietės orien-
tuojamos pietų kryptimi, kad savaiminukai 
gautų pakankamai šviesos. Kertama ranki-
niu būdu, mediena ištraukiama iki keliukų 
lynais, pasitelkiant specialią techniką. Italų 
miškininkai sakė, kad ištrauktos iki keliu-
ko geriausios kokybės eglės medienos 1 m3 
kainuoja apie 300 eurų. 

Ketvirtadalis miškų čia yra privatūs, 
kiek teko matyti – tankūs, išstypę, nes pri-
vatininkams ištraukti ir išvežti iš kalnuotų 
vietovių medieną labai brangiai kainuoja, o 
dažnai ir neįmanoma – paprasčiausiai nėra 
kelių. Tiesti kelius stačiuose kalnuose – 
jiems neprieinama prabanga. Todėl kai kur 
privatūs miškai priežiūrai yra išretinami, o 
mediena paliekama supūti kirtavietėse. 

Valstybiniai miškai nuo privačių miš-
kų skiriasi kaip diena nuo nakties. Juo-
se serpantinais vingiuojantys keliukai, į 
kuriuos lengvąja mašina vos įmanoma 
užkilti pirma pavara, yra nužvyruoti, kas 
keletą metrų įkasti mediniai vandens nu-
bėgimo loveliai. Medynai netankūs ir ne 
per reti, stiebiasi tris dešimtis metrų ir 
daugiau siekiančios storos, mažai nulai-
bėjusios eglės, maumedžiai. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

naujam projektui: tyrinėja kurtinių gy-
venseną, buveinių naudojimą, perėjimo 
sėkmingumą, išgyvenimą, žmonių trikdy-
mo ir miškininkavimo poveikį, bando nu-
statyti kurtinių mažėjimo priežastis. Šiuos 
ilgalaikius tyrimus finansuoja minėtas 
nacionalinis parkas. Radijo telemetrijos 
tyrimai vykdomi nuo 2009 m. Per šį laiką 
radijo siųstuvais paženklinta 17 kurtinių. 
Projektas vykdomas bendradarbiaujant su 
Vokietijos kurtinių specialistais. Visoje Al-
pių kalnų masyvo dalyje, priklausančioje 
Italijai, Austrijai, Šveicarijai bei Vokietijai, 
pastebimas vištinių (daugiausia tetervinių) 
šeimos paukščių mažėjimas. 

Išmokti dirbti radijo telemetrijos me-
todu į nacionalinį parką pas Lucą atvyksta 
daug studentų. Per keletą dienų, praleistų 
kalnuose sekiojant radijo siųstuvais pažy-
mėtus kurtinius, Lucas padėjo įvaldyti šį 
metodą, supažindino su miškininkavimo 
specifika, gyvūnija, gyventojų tradicijo-
mis ir papročiais kalnuose.

Miškininkavimas kalnuose
Kalnuotose vietovėse jau šešios dešim-
tys metų nesodinama miškų – todėl be 
natūraliai šiame regione augančių eglių, 
maumedžių, bukų, kur ne kur mažais lo-
pais išplitusių pušų, nedidelių kalnų upių 
slėniuose želiančių beržų ir alksnių, kitos 
medžių rūšys įsitvirtinti praktiškai negali. 
Kalnuose medžių šaknys prisitaikiusios 
skverbtis į uolų plyšius, rangosi ant stačių 
akmeninių sienų. 

Italų miškininkų nuomone, natūraliai 
susiformavę medynai atsparesni grybi-
nėms ligoms, vėjavartoms, sniegolaužoms, 
kenkėjų invazijoms. Auginant medynus, 
vienintelė sąlyga yra palaikyti tam tikrą 

no metu gyvena didmiesčiuose. Beieško-
damas gyvenamosios vietos, nemažai pa-
vargau, ypač dėl to, kad anglų kalba šiame 
regione susišnekėti beveik neįmanoma. 
Galiausiai pavyko surasti turistų infor-
macinį centrą, kurio darbuotojos puikiai 
moka anglų kalbą ir greitai surado man 
gyvenamąją vietą, beje, už labai priimtiną 
kainą. 

Kalnus išraizgę asfaltuoti, geros koky-
bės keliai, stačiuose šlaituose lyg gyvatės 
vingiuoja serpantinai. Ten, kur neužteko 
vietos įsikurti kaimui, veši alpinės pievos, 
kuriose šalia ūkinių trobesių, skalam-
bindami didžiuliais tradiciniais varpais, 
ganosi naminiai gyvuliai. Iš jų pieno pa-
gamintų tradicinių sūrių galima įsigyti 
specialiose parduotuvėse kone kiekviena-
me didesniame miestelyje. Karvių bandos 
nuo senų laikų vis dar tradiciškai gano-
mos ir miškuose, tik rudeniop iš kalnų 
miškų jos genamos žemyn į fermas. 

Nuvykęs susitikau su mane stažuotėn 
kvietusiu vištinių paukščių žinovu Luca 
Rotelli. Šis radijo telemetrijos metodu 
dirbantis specialistas gerai ištyrinėjo te-
tervinų gyvenimą šiaurinėje Italijos Alpių 
dalyje, o keletą pastarųjų metų paskyrė AU
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Kurtinių tyrėjas Luca Rotelli 
su sekimo įranga Medienos ištraukimo įranga iš kalnų miškų

Dolomitinės uolos
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Kiek kartų girininkas 
turėtų ateiti iį atkuriamą kirtavietę?

VAclOVAS TREPėNAITIS

Teisės aktų pataisose galima pasiklysti 
kaip miške 
Dalyvaujant LMS Miško auginimo spe-
cialistų, Girininkų bendrijos tarybos 
posėdžiuose, kituose miškininkų pasita-
rimuose klausantis svarstomas miškinin-
kystės aktualijas, susidaro vaizdas, kad 
iš šalies miškininkystėje taikomų teisės 
aktų, galima sakyti, vos ne kasmet pil-
domi, tikslinami yra Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatai – bene labiausiai rei-
kalingas teisės dokumentas kiekvienam 
girininkui, miškų atkūrimo specialistui, 
miškų kontrolieriui ir miško savininkui. 
Jie susilaukia iš gamybininkų daugiausia 
pastabų, kritikos. Mat, juose įdėtais 38 
punktų reikalavimais bandoma teisiškai 
sureguliuoti iškertamų valstybinių ir pri-
vačių miškų atkūrimą, naujo miško įvei-
simą ne miško žemėse, privačiose valdose 
ir šių darbų kontrolę. 

Pernai gruodžio viduryje vykusiame 
Girininkų bendrijos tarybos posėdyje 
ilgametis Jonavos miškų urėdijos Svi-
lonių girininkijos girininkas Kęstutis 
Kakanis pradėjo diskusiją, kad kai ku-
rie šių nuostatų reikalavimai gamyboje 
gali būti traktuojami dviprasmiškai, kaip 
tokiu atveju elgtis girininkui. Šių metų 
,,Mūsų girių“ 1 nr. jis rašė, kad ,, ...nuos-
tatai turėtų būti tikslūs, kaip Kelių eismo 
taisyklės, kuriose nėra neaiškumų ar dvi-
prasmybių, arba tik rekomendacinio po-
būdžio, kur pagal vietos sąlygas atkursi-
me miškus ne blogesnius, negu laikantis 
griežtų normų“. 

Viena iš šių nuostatų rengėjų – Aplin-
kos ministerijos Miškų departamento 
Miškininkystės skyriaus vyriausioji speci-
alistė Zita Bitvinskaitė pripažįsta, kad miš-
ke kiekvieną veiksmą sunku reglamentuoti 
teisės aktu, todėl lieka laisvės interpretaci-
jai. Be to, skiriasi miškininkų ir teisininkų 
požiūriai į miškininkystės teisės aktus. 
Teisininkų nuomone, nuostatuose neturė-
tų būti aprašomos miško atkūrimo vado-
vėlinės tiesos, o pateikiamos tik šio darbo 
teisinio reguliavimo taisyklės. Pasak Z. Bi-
tvinskaitės, kiekvieną miškininkystės tei-
sės akte keičiamą želdinių, žėlinių ar kitą 
apibrėžimą, formuluotę dar reikia derinti 
su Valstybine lietuvių kalbos komisija, ku-
riai būna nepriimtini kalbiškai kai kurie 
miškininkų specialistų siūlomi profesiniai 
teiginiai, sąvokos, pavadinimai ir dėl to jie 
keičiami, norminami. 

Kaune, ASU Miš kų ir eko lo gi jos fa-
kul te te kovo 9 d. vykusiame bendrame 
LMS Miško auginimo specialistų bendri-
jos ir Girininkų bendrijos tarybos narių 
susirinkime kilusiose diskusijose išryškė-
jo, kad vienaip šių nuostatų reikalavimus 
supranta miškų urėdijose miškų urėdo 
pavaduotojas, vyriausiasis miškininkas, 
miškų atkūrimo (želdinimo) inžinierius, 
kitaip praktinis jų įgyvendintojas – giri-
ninkas ar jo pavaduotojas. Dar kitaip gali 
suprasti miško savininkas, želdinių pro-
jektuotojas ar miškų kontrolierius. Vieni 
miškų urėdijų specialistai linkę gilintis į 
miškininkystės teisės aktų pokyčius, ak-

tyviai dalyvauja jų svarstyme, teikia siū-
lymus tobulinimui, kiti nenori veltis į dis-
kusijas, pasyviai laukia gatavos, išbaigtos 
instrukcijos. 

Miško auginimo specialistų bendrijos 
narys, Kaišiadorių miškų urėdijos vyriau-
siasis miškininkas Marijonas Bernotavi-
čius sakė, kad, įsigaliojus miškininkystės 
teisės akto kokiam pakeitimui, jis paren-
gia šio dokumento naujos redakcijos ko-
mentarą ir elektroniniu paštu išsiunčia 
girininkams, kad tolimesnėje veikloje 
būtų mažiau neaiškumų ir nesusipratimų. 
Matyt, tokio paaiškinamojo komentaro 
reikėtų ir kitose miškų urėdijose. Gamy-
bininkų svajonė – keičiamo miškininkys-
tės teisės akto redakciją, jos paaiškinimus 
rasti Aplinkos ministerijos tinklapyje. 

Kad Miško atkūrimo ir įveisimo nuo-
status ar kitą miškininkystės teisės doku-
mentą visi vienodai suprastų ir jo laikytų-
si, susikalbėtume profesiniais terminais, 
matyt, reikėtų kiekvienos miškininkystės 
srities teisės aktų rengėjo papildomo iš-
aiškinimo, komentaro. 

Pasiūlyta įsteigti ,,Mūsų giriose“ sky-
relį, kuriame miškininkystės teisės aktų 
rengėjai pristatytų teisės aktų papildy-
mus, pakomentuotų jų taikymą prakti-
nėje miškininkystėje, atsakytų į iškilusius 
gamybininkams ar miško savininkams 
klausimus. Taip pat siūlyta miškininkystės 
juridinėms konsultacijoms pasinaudoti 
ir Valstybinės miškų tarnybos tinklapiu, 
kuriame miškininkai operatyviau galėtų 
rasti atsakymus į jų iškeltus klausimus. 
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ASU prof. Edvardo Riepšo manymu, 
tam galėtų pasitarnauti ir sudarytinas nau-
jas miškininko (girininko) žinynas, ku-
riame šių nuostatų teisinius reikalavimus 
būtų galima išdėstyti suprantamiau, išsa-
miau kaip patarimus, rekomendacijas. 

Spęstinos kasdieninės miško atkūrimo 
aktualijos 
Aplinkos ministerijos Miškų departa-
mente šių metų kovo 23 d. vykusiame 
LMS Miško auginimo specialistų bendri-
jos ir Girininkų bendrijos tarybos atstovų 
darbiniame posėdyje, dalyvaujant Miškų 
departamento Miškininkystės skyriaus 
specialistams, prof. Edvardui Riepšui, 
dar kartą diskutuota dėl esamų Miško 
atkūrimo ir įveisimo nuostatų praktinio 
taikymo girininkijose, miškų atkūrimo ir 
įveisimo projektų sudarymo, įveistų žel-
dinių ir žėlinių apskaitos, jų įvertinimo 
formuluočių, ko būtų galima atsisakyti, 
ką supaprastinti.

Nemažai diskutuota dėl iškirsto miško 
atkūrimo būdo parinkimo girininkijose, 
įveistų miško želdinių ir žėlinių apskaitos 
metodikos, kiek kartų girininkas turė-
tų ateiti įvertinti jų būklę iki jaunuolyno 
amžiaus?

Į šių nuostatų tobulinimą vienas iš 
labiau įsigilinusių gamybininkų – Kai-
šiadorių miškų urėdijos vyr. miškinin-
kas M. Bernotavičius diskusijoje pateikė 
tokią gamybinę situaciją valstybiniame 
miške: 2010 m. plynai iškirsta biržė; po 
1-2 metų girininkas ar jo pavaduotojas 
parengia kirtavietės atkūrimo projektą; 
2012 m. pavasarį kirtavietė apželdoma 
ąžuolo, spygliuočių ir lapuočių želdiniais 

bei dalis paliekama žėlimui. Pagal nuos-
tatų reikalavimus, girininkas ar jo pava-
duotojas 2012 m. vasarą (per 2 mėn. nuo 
darbų atlikimo) privalo ateiti į želdavie-
tę įvertinti pavasarį pasodintų želdinių 
darbų kokybę, rudenį – atlikti želdinių 
apskaitą. 2013 m. gruodyje baigsis pagal 
Miškų įstatymo reikalavimus šios kirta-
vietės atkūrimui skirti treji metai, todėl 
bus privalu įvertinti miško atkūrimo bū-
klę bei atlikti žėlinių apskaitą. 2014 m. 
pavasarį kirtavietės atkūrimu domėsis 
miškų kontrolė, todėl girininkui reikės 
eiti rodyti savo darbą, tų pačių metų ru-
denį – atlikti 3 metų želdinių apskaitą. 
2015-2016 m. šioje buvusioje kirtavietė-
je girininkas ar jo pavaduotojas privalės 
įvertinti minkštųjų lapuočių želdinius ir 
žėlinius. Po to teks 7-ais arba 8-ais me-
tais (2017-2018 m.) įvertinti spygliuočių 
ir kietųjų lapuočių želdinius ir žėlinius. 
Plius dar kelis kartus čia teks ateiti gi-
rininkijos specialistams su želdinių ir 
žėlinių priežiūros bei apsaugos darbais. 
Įveisto jauno miško dar laukia ir miško-
tvarkininkų inventorizacinis įvertinimas, 
rengiant miškų urėdijoje miškotvarkos 
projektą. Anot M. Bernotavičiaus, tiek 
dėmesio skirti vienos kirtavietės atkūri-
mui būtų galima, jei girininkijos plotas 
siektų 1 tūkst. ha, o ne 3-5 tūkst. ha.

Girininkų bendrijos tarybos narės, 
Šiaulių miškų urėdijos Rėkyvos girinin-
kijos girininkės Aurelijos Jočienės paste-
bėjimu, mišriu būdu atkuriamą mišką 
apskaitant, atskirus plotelius, kad surastų 
kirtaviečių sąžalynuose, girininkijų spe-
cialistai sklypelių ribas ženklina dažais ar 
ryškių juostų kaspinėliais. 

Girininkų bendrijos atstovai siūlė 
grįžti prie ankstesnės nuostatų nuorodos: 
jeigu kirtavietėje želdiniai sudaro daugiau 
kaip 50 proc. ploto, atkuriamą mišką ap-
skaityti pagal želdinių apskaitos metodiką, 
jei mažiau – pagal žėlinių apskaitos meto-
diką. Pasiūlyta įveistus mišrius želdinius 
apskaityti pirmais ir trečiais metais. 

Prof. Edvardas Riešas pažymėjo, 
jog girininkas, jaučiantis atsakomybę 
už atkuriamą mišką, dar prieš medyno 
kirtimą turėtų matyti viziją, kaip atkurs 
mišką. Būdamas girininku, jis įvertinda-
vo kirtavietėje pomiškio gausą, atžėlimo 
galimybes, ateidavo į želdavietę ir antrais 
metais po pasodinimo, kur reikėdavo, 
želdinius papildydavo, neskaičiuodamas 
atėjimo kartų. 

Norėdamas būti labiau užtikrintas 
miško atkūrimo sėkme, Jonavos miškų 
urėdijos Svilonių girininkijos girininkas 
Kęstutis Kakanis sakė taip pat nueinantis 
į želdavietę pasižiūrėti ir antrais po paso-
dinimo metais, įvertina kitų medelių su-
žėlimo galimybę. 

Girininkų praktiniu įsitikinimu, 100 
proc. laikytis sumanyto miško atkūrimo 
projekto miške ne visuomet išeina – gam-
ta padaro savo korekcijas. Pasodinus miš-
rius spygliuočių želdinius (pavyzdžiui, 
5P5E), po metų kitų pridygsta vagose 
savaiminių pušaičių, eglaičių, berželių ar 
kitų rūšių medžių. Auga mišrus medy-
nas. Deja, sudarant miškų urėdijoje naują 
miškotvarkos projektą, girininkai neretai 
susilaukia nepalankaus atkurto medyno 
įvertinimo. Palyginęs miško atkūrimo 
projektą su faktine jaunuolyno rūšine 
medelių sudėtimi, taksatorius konsta-
tuoja, jog girininkui nepavyko atkurti 
projektuotos rūšių sudėties jaunuolyno; 
skaičiuojama, kiek procentų pagal pro-
jektą veistų sodinukų neišaugo medeliais 
(išdžiūvo, buvo užstelbti kitų, pakenkti 
kenkėjų, žvėrių). Tai išmuša ,,iš vėžių‘‘ ir 
patyrusį girininką. 

Ką daro vėliau kitoje atkuriamoje kir-
tavietėje taip ,,pamokytas“ girininkas? Jis, 
gamybininkų teigimu, iškerta įveistuose 
želdiniuose atsiradusius savaiminius žėli-
nius, kad būsimas medynas nevirstų miš-
riu jaunuolynu (iš želdinių ir žėlinių) ir 
vėliau niekas jam nepriekaištauja dėl nu-
krypimų nuo miško atkūrimo projekto...

Gamybininkų pastebėjimu, sudary-
to miško atkūrimo projekto svarba su-
menksta, pasiekus želdiniams ar žėli-
niams jaunuolyno amžių. Inventorizuo-

Panevėžio miškų urėdijos Paežerio girininkijos girininkas Rimantas Juozaitis įveistuose želdiniuose
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damas buvusioje didelėje kirtavietėje 
atkurtą jauną medyną, taksatorius pagal 
rastas augančias medžių rūšis jį suskaido 
atskirais sklypeliais ir girininko atliktas 
skrupulingas želdinių ir žėlinių apskaity-
mas netenka prasmės. Pasiūlyta formuo-
jant mišrų ateities jaunuolyną labiau api-
brėžti, kiek procentų galima medžių rū-
šių sudėties paklaida (nukrypimas) nuo 
projektinės jų rūšių sudėties; koks jaunas 
medynas pagal rūšių sudėtį yra laikomas 
grynu, kokiais atvejais gali būti skaidomas 
atskirais sklypais pagal kitas rūšis.

Taip pat pastebėta, kad praktiniame 
darbe girininkai skirtingai suvokia žel-
dinių ir žėlinių tankio sąvoką ir įvairiai 
taiko apskaitoje (vieni želdinių tankį skai-
čiuoja visame želdomame plote, kiti – 1 
ha). Miško auginimo bendrijos specialistų 
manymu, reikėtų dar kartą įvardinti, kad 
visam želdomam sklypui skaičiuojamas 
sodmenų poreikis, o želdinių tankis – tik 
ploto vienete (1 ha). 

Girininkų bendrijos tarybos kai ku-
rie nariai klausė, iš kokių lėšų urėdijose 
apmokėti už sužėlusių atžalų naikinimą 
kirtavietėse iki projekto sudarymo, nuo 
kurio termino skaičiuoti kirtavietės atkū-
rimo laiką, jeigu į kitus metus pratęsiamas 
biržės iškirtimo laikas? 

Pastabos dėl ąžuolų bei plantacinių 
želdinių veisimo tvarkos privačioje 
žemėje
Aplinkos ministerijos Miškų departamen-
to Miškininkystės skyriaus vyr. specialis-
tės Z. Bitvinskaitės ir kitų pastebėjimu, 
įsigaliojo netoleruotina praktika priva-
čioje ne miško žemėje veisti ąžuolo želdi-
nius jiems nelabai tinkamose augavietėse, 
siekiant gauti didesnę ES paramos išmo-
ką. Tokių parengtų ir patvirtintų projek-
tų, Z. Bitvinskaitės teigimu, ypač apstu 
Rytų Lietuvos regione. Dėl to pernai buvo 
kreiptasi ir į Žemės ūkio ministeriją. 

Abiejuose bendrijų posėdžiuose at-
kreiptas dėmesys į ginčytiną, bet dažnai 
praktikuojamą ąžuolų veisimą Nc ir Lc 
augavietėse, kaip pagrindinę želdinių rūšį. 
Kalbėjusių miškininkų manymu, šioje au-
gavietėje ąžuolas gali želti ar veistinas tik 
kaip priemaiša kitoms rūšims. Radikales-
niųjų požiūriu, veisti ąžuolą pievose yra 
ąžuolynų didinimo programos parodija. 

Kokiose augavietėse veistini ąžuolo 
želdiniai, prieš kelerius metus dr. Anta-
nas Malinauskas buvo atlikęs užsakomąjį 
darbą ir parengęs rekomendacijas. Tačiau 

privačių žemių želdinių projektuotojai 
teigia jų nematę ir vadovaujasi nuostatų 
reikalavimais. 

Miško auginimo specialistų bendri-
jos nariai atkreipė dėmesį ir į želdinių 
veisimo žemės ūkio žemėse technolo-
ginius pažeidimus. Anot M. Bernotavi-
čiaus, pastaruoju metu (po Miško įvei-
simo taisyklių pakeitimo) projektuotojų 
atnešamuose tvirtinti privačių žemių ap-
želdinimo projektuose želdiniai dažnai 
būna suprojektuoti visame sklypo plote, 
nepaliekant tuščios ribinės 15 m juostos 
su kitu žemės sklypo savininku, nepro-
jektuojamos priešgaisrinės mineralizuo-
tos juostos. Be to, netiriamas želdaviečių 
dirvožemis arba atliekama tik jo tyrimo 
imitacija – iškasama lauke duobelė. Taip 
gudraujama, kad už apželdintą plotą 
būtų kuo didesnė išmoka. Principin-
gam miškų urėdijos vyr. miškininkui ar 
miškų urėdo pavaduotojui nepatvirtinus 
tokio projekto, jų teikėjai bando užgin-
čyti, kad nepažeidžia esamų teisės aktų 
reikalavimų. 

Prof. E. Riepšo pastebėjimu, teisės 
aktuose nėra tinkamai apibrėžtas ir kas-
met vis labiau populiarėjantis hibridinės 
tuopos, drebulės ar kitų rūšių medžių 
plantacinių želdinių veisimas privačio-
je žemėje. Tai komercinės paskirties 
trumpos apyvartos želdiniai, kuriems 
neturėtų būti taikomi Miškų įstatymo 
reikalavimai. Jie neturėtų būti apskai-
tomi šalies miškais. Kadangi didesnės 

ES išmokos yra skiriamos už hibridinės 
drebulės įveisimą (apie 10 500 Lt/ha), ši 
rūšis, kaip ir ąžuolas, tampa vis labiau 
dominuojanti laukų želdiniuose. Jos 
sodinukai vežami iš Latvijos, nežiūrint 
klonų savybių, turimų tinkamų auga-
viečių, viliantis, kad bus daug pelningos 
medienos po 20-25 metų. 

Kas keistina Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatuose?
Diskusijose prieita prie nuomonės, kad 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pa-
keitimo projekte darytina per 10 pataisy-
mų. Pavyzdžiui, nuostatų 30 punkte įtei-
sinti, kad sklypuose ar jų dalyse, kuriuose 
taikytas želdinimas arba mišrus miško 
atkūrimo būdas (želdinimas ir žėlimas), 
apskaita turi būti atliekama pirmais ir 
trečiais metais po želdinių pasodinimo, 
žėlinių – trečiaisiais metais po Miško 
želdinimo ir žėlimo projekto sudarymo; 
31 punktą pripažinti netekusiu galios; 25 
punkte įteisinti reikalavimą, kad veisiant 
mišką privačioje žemėje, kaimyninių 
sklypų savininkų sutikimai būtų patvir-
tinti notaro; 34 punkte – minkštųjų ir 
kietųjų lapuočių bei spygliuočių kokybės 
vertinimas atliekamas kartu – 7-8 metais; 
pakeisti nuostatų 5 priedą (Miško želdini-
mo ir žėlimo projekto formą): 1.1 punkte 
nustatyti, kad želdinių tankio grafoje turi 
būti nurodytas projektuotų medžių rūšių 
sodinamas tankis pagal medžių ir krūmų 
rūšis; 1.2 punkte (mišraus miško atkūri-
mo būdo) – medžių ir krūmų rūšių so-
dinamas tankis ir želiančių medžių rūšių 
normatyvinis (14 punkto) tankis pagal 
projektuotas medžių rūšis; 1.3 punkte – 
normatyvinis (pagal 14 punktą) tankis 
pagal projektuotas medžių rūšis 1 ha; 7 
priedą išdėstyti nauja redakcija, atsižvel-
giant į nuostatų tekste padarytus pakei-
timus ir nustatyti, kad vertinant miško 
želdinių ir žėlinių kokybę būtų leidžiama 
paklaida iki 20 proc. projektuotos rūšinės 
sudėties.

Bendru sutarimu prieita prie nuo-
monės, kad Aplinkos ministerijos Miškų 
departamentas turėtų inicijuoti Miško 
atkūrimo ir įveisimo rekomendacijų 
rengimą ir prašyti ASU Miškų ir ekolo-
gijos fakultetą organizuoti šia tema giri-
ninkų kvalifikacijos kėlimo kursus. Taip 
pat kreiptasi į prof. E. Riepšą pateikti pa-
siūlymus dėl rengiamo nuostatų projek-
to priedo ,,Vyraujančios tikslinės medžių 
rūšys miškui įveisti“. ☐
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Ar tikslinga ugdyti medyną, ką 
kirsti, kokiu intensyvumu – šie 
klausimai praktinėje miškinin-

kystėje iškyla ne vienam net ir ilgametę 
darbo patirtį turinčiam girininkui. Iškilo 
jie ir Trakų miškų urėdijos miškininkams, 
2010 m. patvirtinus naujas Miško kirtimų 
taisykles, padidinus ugdomųjų kirtimų 
amžių bei pakeitus kitas ugdomųjų kirti-
mų projektavimo nuostatas. 

Baigiantis kovui atvirai diskusijai 
miške – pasitarti, pasidalinti mintimis, iš-
mokti naujų ir prisiminti senų miškinin-
kystės tiesų – Trakų miškų urėdas Vygan-
tas Mierkis pakvietė miškų urėdijos inži-
nierius, girininkus, eigulius, konsultantu 
atvyko prof. Antanas Juodvalkis.

Medynų ugdymo praktinis semina-
ras vyko Rūdiškių ir Žeronių girininkijų 
miškuose – tipinguose Trakų miškams 

Diskusija miške: 
ar teisingai ugdome medynus?

TOMAS TERVydIS 
Trakų miškų urėdijos 

miškotvarkos inžinierius

medynuose. Diskusijai parinkta 10 objek-
tų, kuriuose dalyviai galėjo pamatyti, ver-
tinti ugdomuosius miško kirtimus nuo 
2003 m. iki šiuo metu vykdomų ar dar tik 
planuojamų ugdyti. Daugiausia klausimų 
ir minčių diskusijoms keliančius medy-
nus pristatė girininkai Jonas Aliukonis 
ir Alvydas Adomavičius, išdėstę, ką, kaip 
ir kodėl iškirto, ką paliko. Kolegos „teis-
me“ išsakė savo nuomones bei pastabas, 
kas gerai padaryta, ką būtų galima daryti 
ir kitaip. Atlikti darbai kolegų balsavimu 
įvertinti balais (blogai, patenkinamai, ge-
rai). Kadangi objektai buvo parinkti dis-
kusiniai, neaiškūs, ne visur prieita ir prie 
bendros nuomonės, tačiau blogų vertini-
mų nebuvo. 

Visiems buvo naudinga išklausyti 
kolegų, prof. A. Juodvalkio pastabų bei 
pamokymų. Šiame praktiniame semina-
re kiekvienas sužinojome kažką naujo, 
įžvelgėme savo darbuose taisytinų daly-
kų, supratome, ko ateityje nereikėtų dary-
ti ugdant medynus. ☐

JU
Oz

O 
ūS

O 
nu

ot
ra

uk
os



U r ė d i j o s e

Rokiškio miškų urėdijos Kamajų girininkas Sigitas Markevičius ir miškų urėdas Rimantas Kapušinskas

Rytais Kamajų girininką (Rokiškio 
miškų urėdija) Sigitą Markevičių 
pažadina gaidžių, balandžių ir 

medžioklinių fazanų choras. Vakarais jį 
pasitinka elnių, danielių ir muflonų ban-
da. Nemažas Kamajų girininko ūkis, ta-
čiau jo širdis – miškuose. Juose jis pradėjo 
34-tus darbo metus.

Tęsia protėvių gyvenimą
Markevičių sodyboje Greviškių kaime 
auga drevėta liepa. Niekas nežino, kiek 
jai metų. Bet Sigitas neabejoja, jog liepą, 
kaip ir ąžuolą, kitus sodybos medžius pa-
sodino jo protėviai – gal seneliai, gal pro-
seneliai. Sodybą po liepa pastatė jo sene-
liai – Kazys ir Veronika Motiejūnai. Dvie-
jų galų troba, dar ilgesni tvartai – stambūs 
ūkininkai buvo Sigito seneliai. Prie Sme-
tonos turėjo 25 ha žemės. Užtat ir Sibirą 
kentėjo. Buvo ištremtas ir Sigito tėvas 
Juozas, nors jis buvo bežemis nuo Utenos. 
„Įskundė dvarininkė, jog tėvas remia Lie-
tuvos partizanus“, – tarsteli Sigitas. Kalėjo 
Vorkutos lageriuose. Kartą, pasak jo, tėvą 
išmetė į „štabelius“. Bet sanitaras buvo 
lietuvis, tad jis ir pastebėjo, kad žmogus 
dar gyvas. Sigitas prasitarė apie tai, tik no-
rėdamas pabrėžti, jog žmogus gali pakelti 
tiek, kiek nepakeliama. „Dabar visi skun-
džiasi, kad sunku gyventi, o kaip žmonės 
Sibirą išgyveno?“ – pridūrė.

Žemė nepakeis 
girininkui miško 

AldONA KVEdARIENė

Grįžę iš Sibiro tėvai gimtojoje sodybo-
je Greviškiuose rado grūdų sandėlius. Su-
sirentė pašiūrę ir, kol atsistatė trobesius, 
gyveno joje su mažais vaikais. Visą soviet-
metį jie buvo laukininkystės darbininkai. 
Tačiau nealko. Ir vaikus išmokslino. Sigi-
tas po vidurinės atėjo į Rokiškio miškų 
ūkio susivienijimą ir įsidarbino miško 
techniku. Gaudavo 70 rublių, bet tada tai 
buvo tvirta valiuta. Ne tik pats išsilaikė, 
bet ir tėvams padėjo. Miškininkystę jis 
baigė neakivaizdiniu būdu. 

Girininku tuomet buvo Jonas Smals-
tys – Sigito būsimos žmonos Audronės 
sesers Irenos vyras. „Nežinojau, jog bū-
sime giminės“, – šyptelėjo Sigitas. Svainis 
ir buvo jo pirmas miškininkystės moky-
tojas. Bet kaip ir dera geram mokiniui, 
Sigitas peraugo mokytoją: vėliau girinin-
ku tapo S. Markevičius, o J. Smalstys – jo 
pavaduotoju. O Audronės sesuo Irena ir 
šiandien dirba Sigito pavaduotoja. Dau-
giausia, pasak girininko, – su popieriais: 
jų juk nemažėja.

Nepasitikėjimas žeidžia 
„Pažiūrėkite kelių lapų mūsų miško kultū-
rų projektai“,– staiga kalbą pasuko Kama-
jų girininkas. – O buvo vieno“. Ir miškai 
kažkaip žaliuoja – nė vieno kvartalo juk 
nėra tuščio. Dabar kokių tik grafų, kokių 
priemonių nereikalaujama tame projekte 

nurodyti. Net savaiminio atžėlimo pro-
jekte, pasak girininko, turi būti nurody-
ta medžių rūšis, jų tankumas. Žino kas, 
kokie ir kokiu tankumu medžiai sudygs? 
„Sužinosi po keturių metų, bet projek-
te turi parodyti jau po dvejų“,– aiškino 
girininkas. Labiausiai jam patiko dirbti 
nepriklausomybės atkūrimo pradžioje. 
Tuomet net važtaraščių nebuvo – jokios 
kontrolės, jokio nepasitikėjimo. Ir korup-
cijos nebuvo. „Dirbome iš širdies ir idė-
jos“, – galvą už savo kolegas guldė Kamajų 
girininkas. „Dabar dirbtinai menkinamas 
pasitikėjimas miškininkais. Mes dirba-
me kaip ir anksčiau: miškui atiduodame 
visą savo laiką, bet vis girdime: korupcija 
– miške, miškininkai – vagys. Tai ne tik 
mums, bet ir miškui – ne į gera“,– liejo 
nuoskaudas girininkas. 

Dirbtinis nepasitikėjimas miškinin-
kais varžo. Nė nulūžusios šakos ant kelio, 
nė malkos, gink Dieve, neparduos jie pir-
ma nesurašę popierių. Kiekvienam kubui 
nenukirstu mišku parduodamų malkpa-
galių, griuvenų, sausuolių turi gauti Miš-
kų kontrolės skyriaus leidimą. Tiesa, da-
bar tai vadina pranešimais. „Išvirto medis 
ar ateina kaimo žmogus pirkti malkų, ką 
mes darome? Pažymime medžius, skai-
čiuojame tūrį, kainą, sudarytą medžiagą 
siunčiame urėdijai, kad ši gautų leidimą 
kirsti mišką. Kol popieriai suvaikšto ten 
ir atgal, praeina savaitė. Kam pirkėjui 
laukti? Jis geriau nusipirks tas malkas iš 
savininko – šiam leidimų juk nereikia“,– 
pasakojo girininkas ir klausė, kodėl nu-
statytos nevienodos sąlygos privačiame ir 
valstybiniame miške. Juk pastarieji nuo to 
kenčia – praranda pirkėją. Girininko nuo-
mone, pakaktų, jog girininkija tik dek-
laruotų, kam ir kiek pardavė medienos. 
„Nesakau, kad leidimų visai nereikia. Bet 
parduodant iki 10 kubų vienam pirkėjui 
jie tikrai nebūtini“,– siūlė girininkas. 

Pavyzdys – Salagiryje 
Kartais girininkas sulaukia tokių reikala-
vimų, kad jam ima atrodyti, jog jų auto-
riai nėra matę miško: nei sodino jie jo, nei 
augino. Štai pastaruoju metu užvirė dis-
kusija: kirsti Dusetų girioje raudonuosius 
ąžuolus ar palikti. Dusetų giria yra Sartų 
regioninio parko teritorijoje. Tad tvarka 
joje – gamtosaugininkų. Miškininkams 
patikėti tik būtiniausi ūkiniai darbai. Jie 
ir sodina, ir augina mišką, ir savo lėšas į jį 
kiša. Tokiu būdu Dusetų girioje pasodino 
ir hektarą ąžuolyno. Ąžuoliukams dabar 



žmogaus. Kiti šeria juos iš rankos, kaip kokius veršius. Žvėris yra 
žvėris – jam reikia laisvės, o ne žmogaus“, – tikino Sigitas.

Ir iš tikrųjų, iš miško išvaryti pavyko tik muflonus. Šie vos 
pabaidyti pasileido vorele po aptvarą. Kartu bidzeno ir pora jau-
niklių. „Muflonų jaunikliai vos gimsta ir lekia su banda. O da-
nielių, elnių patelės, kai atsiveda jauniklius, slepia“,– paaiškino 
žvėrių augintojas.

Užtat į paukščius gali žiūrėti kiek nori – visi jie tinklo apt-
vare: fazanai jei išskris, atgal negrįš. Kokių tik plunksnų, kokių 
spalvų jų nėra. Vienas – kaip papūga: ryškiai geltonomis su oran-
žiniu atspalviu plunksnomis, sparnai žalsvi su mėlynu atspalviu, 
o skiauterė ir uodega – kaip vaivorykštė. Tai – auksinis fazanas. Į 
Europą atkeliavo iš Rytų Tibeto. 

Be auksinio, uodegas pučia, sparnais plaka karališki, banani-
niai, mėlynieji, ausytieji fazanai. Kiek ir kokių veislių fazanų turi, 
nežino nė pats jų augintojas. Kartu su fazanais gražiai sugyvena 
ir dekoratyvieji balandžiai – margiai, pūstagūžiai, rudauodegiai. 

Keistas tas girininko ūkis. Net vištos čia kitokios. Sako, tupi 
ne ant laktos, o obelyje. Kiek sudeda kiaušinių, tiek priperi viš-
čiukų. Nesvarbu, ar tai būna vištaitės, ar gaidžiai. Kiek ir šitų yra, 
šeimininkai nežino. „Na, žadintuvo tai mums nereikia – prikelia 
gaidžių choras“, – sako Sigito Audronė. 

Kaip tokias armijas plunksnuočių jie iššeria? O dar ir žvė-
rims reikia. „Grūdų turime savų“, – Markevičiai dirba apie 120 
ha žemės. „Nejaugi iš girininko algos išgyvensi“, – prisipažino 
Sigitas. Todėl jam tenka dirbti ir žemę. Bet tarnystės miškui jis 
niekada neatsisakys. Miškas – jam daugiau už žemę, žvėris ir net 
įvairiaspalvius paukščius. ☐

10 metų – gamtosaugininkai užsigeidė juos iškirsti. Mat jie – 
raudonieji – ne vietinės kilmės, neva, pradės plisti ir užkariaus 
visą Dusetų girią. „Kur jūs matėte, kad ąžuolas kaip Sosnovskio 
barštis daugintųsi? Ąžuolui išauginti reikia nemažai pastangų“,– 
žino ilgametis Kamajų girininkas.

Arba štai antras Dusetų girios šeimininkų įsakymas – iš 
gamtos rezervato iškirsti 15-25 metų eglynus. Mat sodinti vie-
narūšiai želdiniai rezervate netinka. „Tai ko rezervatas lindo į 
monokultūras?“– nesuprato girininkas. Juk 20 ha šių eglynų 
buvo pasodinta anksčiau, nei juos besiplėsdamas užėmė rezer-
vatas. „Nesakau, kad monokultūros gerai: ir ekosistemą skurdi-
na, ir miško kenkėjams bei gaisrams plisti sudaro sąlygas. Bet 
jei buvo taip sodinama, ar reikia dabar juos be laiko kirsti? Kam 
tada rezervatas, jeigu ir jame imsimės reguliuoti gamtą?“– klau-
sė girininkas. 

Geriausia, pasak jo, miškininkystė – Salagiryje, kur niekas 
į miškininkų darbą nesikiša. Ten taip pat būta net 100 ha vien-
tiso eglyno. „Bet vieną biržę iškertame, pertveriame mišką la-
puočiais, kitą iškertame, paliekame ją savaime atželti. Niekur 
nebesodiname nei grynos eglės, nei grynų lapuočių. Bet ne vi-
sur gali palikti savaime želti. Pvz., Dimitreliškio miške sunkokai 
vyks atžėlimas, Salagiryje – gerai, Dusetų girioje – gerai“, – žino 
kiekvieną mišką girininkas. Pasak jo, miškas gerai atžels ten, kur 
žemė derlingesnė ir drėgnesnė.

Žvėris skaičiuoja medžiotojai 
Dar viena problema, kurios negali nutylėti Kamajų girininkas, – 
medžioklės ūkis. Nuo jo dabar valstybinių miškų valdytojai, ly-
ginant su Miškų ministro V.Antanaičio laikais, nušalinti. Žvėris 
skaičiuoja medžiotojai. Girininko įsitikinimu, suskaičiuoja jie 
savo naudai. Tai yra, rodo, jog žvėrių yra daugiau nei iš tikrųjų. 
Tuomet gauna leidimą ir daugiau jų sumedžioti. 

S. Markevičius pats yra medžiotojas, 12 metų vadovauja 
„Energetiko“ medžiotojų būreliui, bet nebijo pasakyti, jog dalis 
medžiotojų Lietuvoje yra mėsininkų. Tad žvėrių miškuose ma-
žėja. Pvz., šiuo metu sumažėję stirnų. Kamajų miškuose, apskai-
čiavo girininkas, jų yra apie 230. Kadangi girininkijos teritorijo-
je – apie 12 tūkst. ha miškų, 100-ui ha tenka 2 stirnos. 

Turi egzotišką ūkį
Kamajų girininkas S. Markevičius apie miškus galėtų kalbėti die-
nų dienas – visas jo laikas jiems pašvęstas. Bet kada gi jis parodys 
savo žvėryną? Prie namų Greviškiuose S. Markevičius laiko 21 
danielių, 5 dėmėtuosius elnius, 14 muflonų, 8 stirnas. Jie gyvena 
13 ha miško aptvare. „Kažin ar išeis parodyti. Nepratinu jų prie 
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Sodyba, kurioje gyvena girininkas S. Markevičiaus, statyta jo senelių – 
Kazio ir Veronikos Motiejūnų

Aptvare sugyvena visi žvėrys
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Veisiejų miškų urėdijos darbuotojai balandžio 12 d. iš-
sirengė į ekskursiją aplankyti LR Seimą. Pabuvojome 
plenariniame posėdyje – Vyriausybės valandoje, ap-

žiūrėjome istorines I rūmų sales, parodas. Bendravome su Sei-
mo nariais Jonu Šimėnu, Justinu Urbanavičiumi, prof. Justinu 
Karosu. Veisiejų miškų urėdas Zenius Želionis papasakojo apie 
miškų urėdijos darbus ir rūpesčius, urėdo pavaduotojas Vytau-
tas Sinkevičius – apie apvaliosios medienos prekybos problemas 
bei elektroninę medienos pardavimo sistemą. 

Miškų urėdui Zeniui Želioniui už ilgametį darbą, nuoširdų 
rūpinimąsi miškų atkūrimu bei gamtos vertybių puoselėjimą 
įteiktas LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Padėkos raštas.

Ekskursija įi Seimą
VyTAUTAS STAcEVIČIUS

Veisiejų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas

Veisiejų miškininkų susitikimas su Seimo nariais
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Seimo nariams padėkoję už nuoširdų priėmimą, grįždami 
namo užvažiavome į Valkininkų miškų urėdiją, kur buvome 
maloniai priimti miškų urėdo Arvydo Strazdo, susipažinome su 
turistiniu pažintiniu taku ,,Žodis girios draugui“. ☐



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

Sortimentas
2012 m. 

kovo mėn. 
vidutinė 

kaina

Indeksas  
2012 m. 

sausis=100

2012 m. 
sausio - 

kovo mėn. 
vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 187 98.9 186

Eglės pjautinieji rąstai 201 100 201

Ąžuolo pjautinieji rąstai 472 98.7 477

Uosio pjautinieji rąstai 223 94.9 246

Drebulės pjautinieji rąstai 133 100.8 133

Beržo pjautinieji rąstai 211 98.1 214

Juodalksnio pjautinieji rąstai 206 98.1 207

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 156 102 156

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 123 100.8 122

Eglės popiermedžiai 89 100 88

Pušies popiermedžiai 91 98.9 92

Beržo popiermedžiai 107 94.7 114

Drebulės popiermedžiai 86 103.6 84

Uosio popiermedžiai 155 107.6 142

Plokščių mediena (spygliuočių) 77 100 77

Plokščių mediena (lapuočių) 75 101.4 74

Malkinė mediena 88 103.5 85

Iš viso apvalioji mediena 137 96.5 137

Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.

Mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų 
medžių liemenų pavojingų kenkėjų kiaušinėlių, lervų, 
lėliukių, naujos kartos suaugėlių. 

Mediena apsaugota, jei nėra pavojingų kenkėjų 
veiklos požymių.
 
Žievinimas – vienas iš efektyviausių medienos apsau-
gos būdų apsaugoti pavasarį medieną nuo medžių 
liemenų pavojingų kenkėjų bei techninių medienos 
gadintojų įsigraužimų. Trūkumai: didelės darbo są-
naudos, todėl efektyvi priemonė, esant ne ypač dide-
liems medienos kiekiams. Privalumai: susmulkinta 
žievė yra viena iš geriausių komposto gamybos sudė-
tinių dalių, taip pat tinka biokurui.

Medienos išvežimas toliau nei 3 km nuo miško ar 
medynų, kuriuose spygliuočiai medžiai sudaro 20 ir 
daugiau proc. medyno rūšinėje sudėtyje. Priemonė 
reikalauja geros darbų organizacijos, nemažai logis-
tikos bei finansinių išteklių, sunkiai įgyvendinama 
labai miškinguose Lietuvos rajonuose.

Medienos rietuvių apdengimas poliesterio tinklu, 
agroplėvele, spygliuočių medžių žalių šakų sluoksniu 
ir pan. Trūkumai: apsauginį tinklą reikia saugoti, nes 
jį mėgsta pasisavinti ,,ilgapirščiai“, rankiniu būdu pa-
vojinga dengti dideles ir aukštas rietuves, neatsargiai 
elgiantis tinklas plyšta. Privalumai: priemonė ekolo-
giška, nes nepurškiami chemikalai, neteršiama gam-
ta, didelis efektyvumas.

Medienos laikymas drėgnuoju būdu – palaikomas 
80-100 proc. medienos drėgnumas, ją dirbtinai lieti-
nant ar panardinat vandenyje. Būdas efektyvus kon-
centruotai laikant medieną. 

Valstybinės miškų tarnybos inf. 

Necheminiai 
miško medienos 
apsaugos būdai
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Tuomet jai buvo tik dešimt metų. 
Tėvelis, mama ir jiedu su dvejais metais 
vyresniu broliu Jonu pasislėpė tvarte, ant 
praėjimo užstūmę ėdžias ir pririšę arklį. 
„Naktį girdime, kaip į kiemą įsuko maši-
na, šunį tuoj pat nušovė“,– pasakoja ji su 
siaubu. Neradę tremiamųjų enkavedistai 
pasišalino, o rytą šeima kaip stovi išėjo 
iš namų. Mėnesį pasislapstę pas kaimy-
nus atvažiavo į Pageležius (Ukmergės r.). 
Pasidirbdino naujus pasus, mama įsi-
darbino duonos kepykloje, tėvas – sargu. 
Tačiau gyventi jiems teko už trijų eilių 
spygliuotos tvoros – Pageležiuose, Akla-
jame ežere buvo likęs vokiečių statytas 
žydų getas.

Ukmergės vidurinėje mokykloje 
Alfonsa sutiko ir Stasį iš Plaštakos kai-
mo (dabar – Anykščių r.). Stasys baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą, Alfon-
sa – Utenos medicinos mokyklą. Visą 
gyvenimą jiedu Žemaitkiemyje: Alfonsa 
48 metus dirbo felčere, Stasys 36 – Že-
maitkiemio mokyklos direktoriumi. O 
kai reikėjo tėvų mišką atsikelti ten, kur 
nugyveno visą gyvenimą, nuėjo naujus 
kryžiaus kelius. „Taigi, kaip ir visur: ge-
riausi miškai, kaip ir žemė, buvo pirma 
matuojama visokiems spekuliantams, o 
ne tikriesiems savininkams“,– numoja 
ranka Stasys. 

Turi 50 hektarų 
Stasys bei Alfonsa Misiūnai, gyvenantys 
Žemaitkiemio miestelyje (Ukmergės r.) 
turi per 50 ha nuosavo miško. 26 ha yra 
netoli Žemaitkiemio esančiame Valų miš-
ke, tiek pat – Geniškių, ant Siesarties upės 
kranto.

Misiūnai mišką labai brangina, nes dėl 
jo Alfonsos tėvas Stanislovas Indriliūnas 
20 metų Amerikos fabrikuose nugarą len-
kė. Parsivežęs 60 tūkst. dolerių Deikiškių 
kaime, netoli Vabalninko (Biržų r.) nupir-
ko sau ir broliui Juozui po 12 ha miško.

 Alfonsos tėvai turėjo dar 38 ha ir že-
mės, todėl po karo jie buvo vieni iš kandi-
datų į Sibiro tremtį. „Mamytė kelis metus 
lašiniais, dešromis vis išsipirkdavo, o pas-
kutiniaisiais – 1949-aisiais – pasakė, jog 
vis tiek veš“, – prisimena Alfonsa. 

Draustinis žvyrduobėje
Ar miško savininkai pagrįstai reiškia pretenzijas dėl pasikeitusių ūkininkavimo sąlygų saugomose teritorijose?

AldONA MATUlEVIČIūTė
Atkuria geresniu mišku
Miškų aplink Žemaitkiemį nepalyginsi su 
tais, kurie liko Deikiškiuose. Ten, pasak 
Stasio, ąžuolai, eglės, kaip nulietos. Čia – 
alksniai, drebulės. Buvo ir uosių, bet šie, 
kaip ir daug kur, išdžiūvo. 

Pernai išvalė, šįmet vėl privirto. Todėl 
ir tądien, kai lankėmės, Stasys triūsė miš-
ke. „Miške jis nuo ryto lig vakaro“,– sakė 
Alfonsa. Nugriūva koks medis, Stasys ir 
važiuoja su savo mažuoju traktoriuku. 
Malkomis apsirūpina ne tik pats, bet pri-
veža jų ir kaimynams.

Tiesa, buvo ir sveiko brandaus miško, 
kurį savininkas galėjo iškirsti ir parduo-
ti. Tačiau iškirtęs skuba atsodinti. Ir ne 
bet kokiu, o geresniu, nei buvo mišku. 
„Juodalksniai dabar jau dideli“, – daug 
kur Stasys sodino juodalksnius. Jie labai 
tinka baldų gamybai. Baldai atrodo kaip 
raudonmedžio. 

Juodalksnius S. Misiūnas pasodino 
ten, kur buvo drėgnesnė augimvietė. O 
aukštesnėse vietose sodino eglaites. Porą 
eilių eglaičių, porą – berželių. Krašte 
biržės dar kokį šermukšnį, erškėtį įki-
šo. „Mačiau, čia taip ir valstybiniuose 
miškuose sodina,“ – nusižiūrėjo miško 
savininkas. Įkišo ir vieną kitą maumedį. 
Bandė auginti net klevų, tačiau šie neiš-
silaikė. „Apėjo žolėmis, nyko ir išnyko, 
matyt, netiko jiems augimvietė“, – svarsto 

Miško savininkai Alfonsa ir Stasys Misiūnai

Iš miško 
ant Siesarties upės kranto 
savininkas naudos neturi
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nės, miško savininkas turi patikslinti savo 
valdos miškotvarkos projektą. 

Miškotvarkos projektų tikslinimas sa-
vininkams, žinoma, kainuoja, tačiau, jei 
jiems bus numatyta kompensacija, šios 
išlaidos taip pat bus kompensuojamos. 
Kompensacijos mokamos, jei miško sa-
vininkas iš tiesų patiria nuostolį. Pvz., jei 
jis trečios ar ketvirtos grupės miške būtų 
galėjęs kirsti ir gauti pajamų, tačiau pa-
sikeitus miško statusui to daryti negali. 
Kompensuojama prarandamos medienos 
verte, kuri apskaičiuojama pagal aplinkos 
ministro patvirtintas vidutines nenukirsto 
miško kainas. 

AM Saugomų teritorijų ir kraštovaiz-
džio departamento duomenimis, nuo 
2006 m., kai buvo pradėtos mokėti kom-
pensacijos, jų iš Lietuvos biudžeto išmo-
kėta 73,3 tūkst. litų ir 4 mln. 641 tūkst. 
litų – iš ES Žemės ūkio fondo kaimo plėt-
rai. Pasak šio departamento Saugomų te-
ritorijų strategijos skyriaus vedėjo Algio 
Klimavičiaus, kompensacijas iš biudžeto 
gavo 19 pareiškėjų, 1117 – iš ES fondų. Jis 
nepamiršo pridurti, kad tie patys pareiš-
kėjai kompensacijas gali gauti kasmet, tad 
pareiškėjų skaičius nesutampa su parem-
tų savininkų skaičiumi: per metus kom-
pensacijas iš ES gauna vidutiniškai 250, iš 
valstybės biudžeto – 6 miško savininkai. 

Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra 171 715 
miško savininkų, kurie valdo 671 816 ha 
miškų. Kokiam jų skaičiui buvo pakeistos 
ūkininkavimo sąlygos ir kiek dėl to miš-
ko savininkai patiria nuostolių, Saugomų 
teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas 
duomenų neturi. ☐

eglučių. Tačiau jos skursta. „Iškirsčiau 
lazdynus, gautų jos šviesos. Ar ne gražiau 
būtų žalios eglutės, nei tas raistas?“ – re-
toriškai klausė S. Misiūnas. 

 
Pakeitė Miškotvarkos institutas
 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento Ukmergės rajono agentūros ve-
dėjas Jonas Čyvas patvirtino, jog Siesarties 
kraštovaizdžio draustinis Vyriausybės nu-
tarimu pavadintas 1997 m. Iki tol čia buvo 
Siesarties geomorfologinis draustinis. Ta-
čiau Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos (VSTT) direktorė Rūta Baškytė sako, 
jog draustinio pavadinimo pakeitimas sa-
vaime miškų grupės nekeičia. „Mūsų tar-
nyba Siesarties kraštovaizdžio draustiniui 
tvarkymo plano nerengė“,– tvirtino ji. 

„Miško grupė Siesarties kraštovaizdžio 
draustinyje Vyriausybės nutarimu buvo 
pakeista 2002 m.“, – atsivertė planą Valsty-
binės miškų tarnybos (VMT) Miškotvar-
kos skyriaus vedėjas Leonardas Deltuva. 
Tačiau jis nežinojo, kodėl, dėl kokių verty-
bių. „Reiktų atlikti tyrimą, kelti archyvus – 
miškotvarkos projektą Vyriausybei Miško-
tvarkos institutas“, – tarstelėjo šio instituto 
funkcijas perėmusios VMT atstovas.

„Kaip skiriasi ūkininkavimas antros 
grupės miške nuo ūkininkavimo trečios 
grupės miške?“ – perklausė Valstybinės 
aplinkos apsaugos inspekcijos (VAAI) Miš-
kų kontrolės skyriaus vedėjas Artūnas Bal-
čius. Ir atsakė: „Žiauriai“. Ūkininkaujant 3 
grupės miške, pasak jo, miškas tvarkomas 
panašiai, kaip ūkiniame, tai yra, 4 grupės 
miške. Trečios grupės miškuose turi būti 
tik siauresnės kirtimų biržės bei viduti-
niškai dešimčia metų ilgesnis medžių kir-
timo amžius. O 2 grupės miške medį gali 
pasiimti tik tada, kai jis sulaukia gamtinės 
brandos, plynieji kirtimai visiškai nelei-
džiami. Nebent mišką pakirstų gamtos sti-
chija ar ligos. Net ir atrankiniai, ugdomieji 
kirtimai ne visada ir ne visur galimi. 

Kompensuota vienetams 
Aplinkos ministerijos Miškų departamen-
to Privačių miškų skyriaus vedėja Vilija 
Masaitienė priminė, jog miškų savininkai 
pasikeitus jų valdose ūkininkavimo reži-
mui gali siekti kompensacijų. Su prašymu 
jie turėtų kreiptis į VMT teritorinius miš-
kų kontrolės skyrius. Kompensacija mo-
kama iš valstybės biudžeto, o jei ūkinin-
kavimo apribojimai atsiranda dėl Natūra 
2000 teritorijų – iš ES Žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai. Tačiau, pasak V. Masaitie-

S. Misiūnas. Vietoje klevų pasisėjo ir auga 
drebulės. Irgi neblogai. Tik reikėtų jas jau 
retinti. „Anądien sutikau Želvos eigulį 
Romualdą Rimeikį, jis ir sako: nelauk, re-
tink“, – su valstybinių miškų augintojais 
miško savininkas gerai sutaria. Jie jam ne 
tik patarėjai, bet ir padėjėjai.

 Ukmergės miškų urėdija vienais me-
tais, kai buvo tai galima, padovanojo jam 
pušų sodmenų. Labai dideli buvo, manė, 
kad neprigis, bet prigijo. Pušaites jis paso-
dino pamiškėje, pustomame smėlyje. „Kai 
eidavau į mokyklą, niekaip nesuprasdavau, 
kodėl kolūkis ten rugius sėja, – kaip vyro 
plikė jie būdavo“,– prisiminė S. Misiūnas. 

Miško savininkas parodė, kaip dabar 
atrodo tas kalnelis. Pušys – didesnės už 
žmogų, per vidurį eina kelias. Jį paliko, 
kad galėtų kaimynas ūkininkas į savo dir-
bamus laukus įvažiuoti. Kelio pakraščius 
apsodino eglėmis, ąžuolais. Pats, kaip 
sakė, prisirinko gilių, rudenį sukišo jas į 
durpes, sudaigino, o pavasarį išnešė į pu-
šyną. Įsikabino ąžuolai. 

Buvo geomorfologinis draustinis
O Geniškių miške, kaip sako miško savi-
ninkas, jo ūkininkavimas sustojo. „Taigi 
ten – Siesarties kraštovaizdžio drausti-
nis“, – pabrėžė jis.

Saugoti čia iš tiesų yra ką. Siesarties 
krantai aukšti ir statūs, jie slenka į upės 
vagą, su savimi nusinešdamas ne tik žyd-
rą žibuoklių patalą, bet ir medžius. Tokie 
krantai ne dėl upės sraunumo, nors šioje 
vietoje ji ir daro staigų posūkį. Gilias rė-
vas suformavo ir mums paliko besitrauk-
damas paskutinis ledynas. S. Misiūnas ir 
šiandien mokyklos vaikus atveda jas pa-
rodyti – jis tebedėsto geografiją. Tačiau 
kaip miško savininkas S. Misiūnas nesi-
veržė į šį rojų. Kur davė mišką, ten ėmė. 
Juolab, kad kai vyko nuosavybės grąži-
nimas, čia buvo Siesarties geomorfologi-
nis draustinis. „Dar klausiau, ką veiksiu 
miške, jei jis draustinyje. O, atsakė man, 
kaip ir kitame miške: galėsi ir kirsti, ir 
auginti. Tik žemės kasinėti čia nebus ga-
lima“, – prisiminė miško savininkas. Bet 
po kelių metų Siesarties geomorfologinis 
draustinis tapo kraštovaizdžio draustiniu, 
o trečios grupės miškas – antros. „Sutin-
ku, kad prie upės gali būti draustinis – iš 
tiesų ten nedera žmogui rankų kišti. Bet 
kai rėžė – iki pat plento. O paplentėje so-
vietmečiu buvusi žvyrduobė“, – rodė sa-
vininkas. Ko tik joje nėra! Ir lazdynų, ir 
išpuvusių uosių. Pasisėjo ir savaiminių M
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Šiame kalnelyje vėjas pustė smėlį, dabar jame 
auga gražus pušynėlis
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M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui

Baltijos jūros regiono miškų 
bei vandens tinklas ir bebrai

dr. OlGIRdA BElOVA
lAMMc Miškų institutas

(Tęsinys, pradžia – 3 nr.)
 
Bebrų išteklių naudojimas turi remtis jų kasmetine apskaita, bebraviečių ap-
sauga nuo nepagrįsto ardymo, biotechnija ir racionaliu naudojimu. Apskai-
ta vykdoma tiesiogiai stebint, gaudant gyvagaudžiais spąstais arba pagal be-
brų mitybinę veiklą, atsižvelgiant į nukirstų bei nevisiškai nukirstų medžių 
skersmenį (V.S. Pojarkovo metodu), kai perskaičiavimo koeficientas yra 4. 
Lytinis dimorfizmas išreikštas silp nai, todėl sugauto žvėries lytis gali būti 
nustatoma palpuojant. Taip pat sunkiai praktiškai atskiriamas gyvo žvėries 
amžius – tam gali padėti gaudytojo patirtis ir žvėrių išorinių požymių ste-
bėjimas. 

Rekomenduojamos biotechninės priemonės, kontroliuojant bebrų mi-
tybos bazę bei vandens režimą. Nekeliančių pavojaus miškui ar ūkininkų 
valdoms bebraviečių prieigose palei kanalus ir 10 m atstumu nuo jų esantys 
karklynai yra pagrindinis mitybos baras ir saugomi nuo iškirtimo. Rekomen-
duotinas karklų kirtimas ,,ant kelmo“. Nesant karklynų, taikomas atraktyvus 
šėrimas karklų, drebulių šakomis ir medelių kamienais pavasarėjant ir rudenį. 
Kitaip bebrai pasiskirsto plačiai ir didėja jų veiklos teritorija. Vandens režimas 
kontroliuojamas valant apleistus kanalus ūkininkavimui netinkančiose vietose. 
Bebravietėse, kur kyla potencialus pavojus medynui ar ūkininkų valdoms, kar-
klynų sąžalynai pašalinami, eliminuojant bebrų mitybos bazę ir įveisiant bebrų 
nemėgiamas rūšis. Pamiškės laukuose esantys kanalai privačiose valdose turi 
būti savininkų atitinkamai prižiūrimi, užkertant kelią įsikurti bebravietei: palei 
griovius iškertami kark lynai, kiti krūmynai, medžiai, šienaujama žolė, išvalo-
mas melioracinių kanalų dug nas. Bebravietės turi būti kontroliuojamos ir pre-
vencinės priemonės taikomos jau pradinėje stadijoje esant pirmiems užtvindy-
mo požymiams medynuose, ir paliekamos ten, kur užtvindymas negresia.

Bebrų populiacijai kontroliuoti ir racionaliai naudoti rekomenduojama 
15-20 proc. sumedžiojimo – gaudymo norma. Nekontroliuojamos ir nenau-
dojamos vietinės bebrų populiacijos gausa miškų urėdijų palankiuose bioto-

Bebrų patvenktas kanalas

Taiiip gali būti tik Lietuvoje!
Ši sakralinė tūlo tautiečio ištarta frazė ,,mūsuose“ turi 

tik vieną prasmę – taip blogai tegali būti tik Lietuvoje.  
Prieš keletą dienų paskambino Estijos medžiotojų są-

jungos direktorius. Jį sudomino Estiją pasiekęs gandas, 
kad šernai Lietuvoje medžiojami be licencijų. Patardęs 
mane gerą pusvalandį, sužinojęs, kad, nelimituojant me-
džioklės, miško kiaulių populiacija ėmė augti lyg ant mie-
lių, ir kad mes jau atsisakėme licencijų stirnoms, kolega 
giliai atsidusęs ištarė: gaila, mūsų medžiotojai tam dar 
nepribrendę.

Pernai, vidurvasarį Budapešte susirinko Europos są-
jungos valstybių pareigūnai, kuruojantys medžioklę. 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos atstovų  paruoštas medžio-
klės teisinio reguliavimo ir stambiųjų gyvūnų populiacijų 
būklės mūsų krašte pristatymas sulaukė didžiulio kolegų 
susidomėjimo, o mūsų patirtis sudomino ne tik Rytų, bet 
ir Vakarų Europos medžiotojus.

Pernai birželį Bratislavoje vykusioje tarptautinėje 
paro doje vos nesprogau iš pasididžiavimo savo kraštu. 
Minios parodos lankytojų varvino seiles prie mūsų stendo 
ir nepaliovė klausinėti: negi toooookius trofėjus išaugina 
ne aptvaruose, o laisvėje gyvenantys Lietuvos žvėrys.

Prieš keletą metų garsiojoje Dortmundo mugėje ,,Jagd 
und Hund“, šnekučiuodamasis su Vokietijos medžioklės 
draugijos prezidentu, net tūptelėjau iš netikėtumo. Gar-
bus vienos iš didžiausių ir įtakingiausių Europos medžio-
tojų organizacijų vadovas pareiškė: sudėtinga Jūsų kraš-
to istorija Lietuvos medžiotojams suteikė unikalią progą 
dabar siekti medžiojamiems gyvūnams palankiausios 
teisinio medžioklės reguliavimo aplinkos, stambūs Jūsų 
medžioklės plotų vienetai kelia pavydą, gaila, kad Vokie-
tijoje apie tokias galimybes negalime net svajoti.

Bene prieš dešimtį metų garbaus amžiaus, unikalios 
gyvenimo patirties (išgyveno Stalingrado katilą, wehr-
machte ,,dirbo“ snaiperiu) svečias iš Vokietijos, mane, 
besiguodžiantį lietuviškomis problemomis, ,,juodai“ su-
gėdino: gyveni civilizuotos Europos vidury, gyveni nuos-
tabios natūralios gamtos apsupty, medžioji įspūdingus 
žvėris – ir tau dar blogai?!

P.S. Nuoširdžiai prisipažįstu: šį Tėvynės šlovinimo prie-
puolį sukėlė nuolatiniai posėdžiai – Seime, ministerijose, 
savivaldybėse, visuomeninėse organizacijose ir net na-
muose su žmona. Atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau. Tvir-
tai tikiu – priepuolis praeis.

EUGENIJUS TIJUŠAS
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Atsižvelgiant į būtinybę reguliuoti 
bebrų populiacijos gausą, kad būtų suma-
žinta bebrų daroma žala žmogaus ūkinės 
veiklos objektams bei užtikrinta žuvų 
migracijos kelių tinkama būklė, aplinkos 
ministro 2003 m. gegužės 9 d. įsakymu 
Nr. 265 įteisinta bebrų populiacijos gau-
sos reguliavimo tvarka. Pagal ją yra iš-
skiriamos bebravietės, kuriose dėl bebrų 
veiklos iškyla grėsmė automobilių kelių, 
geležinkelio, vandens saugyklų pylimų, 
pastatų ar kitų ūkinės veiklos objektų 
saugumui, dėl patvankos semiami žemės 
ūkio pasėliai, miškas arba patvanka yra 
saugomų ir globojamų žuvų migracijos 
keliuose. Šios bebravietės traktuojamos 
kaip neperspektyvios (likviduotinos) ir 
nurodomos likviduoti, išardant bebrų 
įrengtas patvankas, trobeles, sutvarkant 
jų išraustus vandens telkinių krantus ar 
pylimus per leidžiamą bebrus medžioti 
laikotarpį (nuo rugpjūčio 1 d. iki balan-
džio 15 d.). Užtvankų ardymas ir bebra-
vietės likvidavimas leidžiamas tik gavus 
Regiono aplinkos apsaugos departamen-
to leidimą. 

Rudeninis bebraviečių likvidavi-
mas – pavojingas šių gyvūnų išgyvenimo 
žiemą požiūriu. Todėl patartina neardyti 
bebraviečių nuo lapkričio iki kovo, atsi-
žvelgiant į konkrečių metų nevegetaci-
nio laikotarpio atšiaurumą. Tokiu atveju 
rekomenduotinas plačiai daugelyje šalių 

puose gali viršyti plotų ekologinę talpą. Be 
to, pernelyg gausioje populiacijoje išauga 
invazinių ir bakterinių ligų grėsmė (pvz., 
tuliaremija). O pakankamas plėšrūnų ar 
parazitinių ligų poveikis, sumažinąs gau-
są, nėra realus. 

Nerekomenduojama viršyti 20 proc., 
nes silpnėja vietinė populiacija, atsižvel-
giant į palyginti lėtą rotaciją (kas 3-eji 
metai). Kasmetinis 15 proc. išėmimas 
stabilizuoja populiaciją, o pagausėjus 
žvėrių ir jų daromos žalos mastui – 20 
proc., iš jų 50 proc. sudaro jauni bebrai. 
Palankiausias metas medžioti bebrus 
yra gruodžio – kovo mėn., kai geriausi 
kailiai, o gaudyti selektyviniais spąstais 
spalio – kovo mėn. Atsižvelgiant, kad 
bebrai aktyviausi tamsiuoju paros laiku, 
prožektorių uždraudimas sunkina jų at-
rankinį medžiojimą. Kita vertus, efekty-
vus medžiojimas su urviniais šunimis, 
naudojant gaudykles (narvelius), graibš-
tus bebrams ištraukti iš vandens. Taikant 
bebrų gaudymą selektyviniais spąstais, 
tie patys spąstai gali būti perkeliami 
į kitą neperspektyvinę (likviduotiną) 
beb ravietę. Periodiškai bebrai gaudytini 
visoje teritorijoje pagrindinėse poten-
cialios žalos miškui vietose. Reproduk-
torius bebrus patartina palikti nelikvi-
duotinose bebravietėse, atsižvelgiant 
į tai, kad veisiasi viena bebrų pora šei-
moje. Pagavus vieną reproduktorių beb-
rą, bebravietė išlieka, nes kitą veisimo-
si laikotarpį netekto bebro vietą užima 
ateivis partneris arba lytiškai subrendęs 
jauniklis. Gausių šeimų apgyvendintose 
ir likviduotinose bebravietėse patartina 
įrengti po 3 spąstus skirtingose vieto-
se. Į spąstus, palikus dviems savaitėms, 
patenka daugiau suaugusių bei dalis 
jaunų bebrų, o į paliktus pakartotinai 
ilgesniam nei 2 savaitėms, sugaunama 
daugiau jaunų bebrų. Rekomenduojama 
tose pačiose neperspektyvinėse bebra-
vietėse kitą sezoną organizuoti pakarto-
tiną bebrų gaudymą. 

Paplitęs bebrų užtvankų ardymas ska-
tina šių žvėrių statybinę (rekonstrukcinę) 
veiklą. Atliktais tyrimais nustatyta, kad 
bebrai pajėgūs atstatyti užtvankas viduti-
niškai per 24 val. 

Nuo patvenkimo išdžiūvęs medynas

pripažintas užtvankos vandens nulei-
dimas, įrengiant pralaidas – nuleidimo 
vamzdžius. Bet šis metodas tinka vieto-
se, kur priimtinas laikinas užmirkimas. 
Nors šios priemonės įrengimui ir prie-
žiūrai reikia papildomų darbo sąnaudų, 
bet nuslopinamas nutekamo vandens 
sukeliamas triukšmas ir netrikdomi žvė-
rys. Jeigu nuleidimas pernelyg silpnas, 
tuomet bebrai toje pačioje bebravietėje 
įrengia kitą užtvanką. Nuleidimo vamz-
dis turi būti apsaugotas didelio skers-
mens vielos tinklu, kitaip bebrai gali 
užkimšti vamzdį kaip užtaiso išardytą 
užtvanką. Vamzdis gali būti plastikinis, 
didesnio skersmens. Gali būti įrengiami 
vienas ar keli drenažo vamzdžiai. 

Taigi, bebrai yra priskiriami žalin-
giems gyvūnams ūkiniu požiūriu ir 
kertinėms rūšims moksliniu požiūriu 
(vaidinantiems lemiamą vaidmenį bio-
loginei įvairovei palaikyti). Be to, jie yra 
ir vandenų užterštumo rodiklis, nes ven-
gia užterštų telkinių. Galima žmogaus 
ir bebro koegzistencija sudaro sąlygas, 
reikalingas išgyventi daugeliui kitų rū-
šių, kartu apsaugant gyvybės grandinę, 
nuo kurios mes patys priklausome. Visai 
nepriimtina situacija „nėra rūšies – nėra 
problemos“. Todėl svarbu rasti kompro-
misinį sprendimą, nesunaikinant gyvū-
nų rūšies ir išsaugant jų buveinėse nesu-
darkytus miškus. ☐
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Potraukis medžioklei nugalėjo
Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju 
profesionalu ANTANU TRUSK AUSKU

(Tęsinys, pradžia – 3 nr.)

Medžiojote daugybėje pasaulio 
šalių. Kokios įspūdingiausios šalys 
medžioklei? Kaip atrodo lietuviška 
medžioklė, lyginant su kitais kraštais?
Kiekviena šalis įdomi ir graži savo gamta, 
gyvūnija, žmonėmis, klimatu. Medžioto-
jai labai daug keliauja – tai bene žingei-
džiausia pasaulio visuomenės dalis. Kiek-
vienoje šalyje jie pamato tai, ko niekada 
nepamatys eilinis turistas. Mes pasiekia-
me atokiausius, nuošaliausius kampelius, 
kur turistų niekas neveža, nes tai ir bran-
gu, ir kartais net pavojinga. 

Afrika nuostabi visais metų laikais. 
Tai – didžiulis kontinentas su geografi-
nių juostų įvairove: nuo šlapiųjų miškų 
iki pustomo Sacharos smėlio. Kiekvienoje 
šalyje – daugybė gyvūnų rūšių, skiriasi 
jų medžiojimo tvarka, tradicijos. Žvėrių 

gausa pasižymi Tanzanija, tačiau tai viena 
brangiausių šalių medžioklei šiame kon-
tinente. Daugumai medžiotojų patinka 
Namibija ir Pietų Afrika. Jos palyginti ne-
brangios ir lengviau pasiekiamos. 

Labai patiko Australija. Nors medžio-
jome neilgai, bet įspūdžių parsivežėme 
su kaupu. Šiame kontinente daug žvėrių. 
Australijoje visų medžiotojų tikslas – su-
medžioti vandens buivolą. Tai ne vietinės 
rūšies gyvūnas, kaip ir dauguma kitų. Kaž-
kada Australijoje gyveno vien sterbliniai 
(kengūros, koalos ir kiti), kiek vėliau – lau-
kinis šuo dingo. Visa kita fauna – atvežti-
niai iš Europos, Azijos, Amerikos.

Matėme labai daug šernų, kurių net 
dieną galima sumedžioti po keturis, pen-
kis. Daug sulaukėjusių bulių, ožkų. Teko 
matyti įspūdingo dydžio krokodilų. Jų 
Australijoje iš karto sumedžioti negalima: 
pirmiausia reikia pagauti gyvagaudžiais 
spąstais (didele dėže iš metalinio tinklo) 
ir, jei jis yra tinkamo dydžio ir amžiaus, tik 
tuomet galima nušauti. Krokodilus šautu-

vais medžiojome Zimbabvėje ir Tanzani-
joje. Trofėjai – oda ir kaukolė. 

Labai gražios ir tvarkingos Aliaska, 
Kanada. Nuostabi gamtos įvairove Rusija. 
Įdomios Kirgizija, Kazachstanas, Azer-
baidžanas. 

Neseniai grįžau iš Anglijos. Čia medžio-
jau pirmą kartą. Buvau tiesiog priblokštas 
smulkiosios faunos gausos. Medžioklės 
plotuose pilna fazanų, ančių, kurapkų, zui-
kių, triušių. Matėme daug stirnų, vandeni-
nių stirnų ir muntjakų (mažųjų pasaulio 
elnių), šeškų, kiaunių, lapių. Sumedžiojau 
vandeninę stirną ir muntjaką. Tarp anglų 
labai populiari fazanų medžioklė, kurie 
užauga ir gyvena laisvėje, nors pradžiai 
nemažai jų išperinama ir išauginama faza-
nynuose. Pamiškėse, pagrioviuose pavasa-
rį įrengiamos gaudyklės, kuriomis gaudo-
mos patelės. Kai tik jos padeda kiaušinius, 
tuoj pat išleidžiamos į laisvę, o kiaušiniai 
patalpinami į inkubatorius. Išsiritę faza-
niukai ilgai aptvaruose nelaikomi – kiek 
paaugusius išleidžia į laisvę. 

Šį pavasarį ketinu vykti į Argentiną, 
rudeniop – į Naująją Zelandiją.

Kiekviena medžioklė – tai įvykis su 
savo istorija ir prisiminimais. Tarybiniais 
laikais vyravo daugiausia taip vadinama 
mėsinė medžioklė. Tada žvėriena buvo 
vienintelis eksporto šaltinis, kuris duoda-
vo nemažai valiutinių pajamų tuometinei 
LTSR. Deja, ir mūsų medžiotojų požiūris 
toks ilgą laiką buvo išlikęs, dar ir dabar 
jis jaučiamas. Jau po Nepriklausomybės 
atgavimo, prisimenu, grįžtu iš Afrikos, o 
manęs pažįstami klausinėja, ar mėsą par-
sivežiau? Aš jiems atsakydavau, laukit vy-
rai, šaldytuvai dar kol kas kerta Sacharą, 
jei neužbuksuos, tai tikrai parvyks. 

Taip jau priimta, kad mėsa trofėjinė-
se medžioklėse priklauso organizatoriui. 
Medžiotojas turi teisę tik į trofėjus. Išsky-
rus JAV. Šioje šalyje, jei nusipirkai licenci-
ją, tai visas sumedžiotas žvėris priklauso 
tau su visa mėsa. Kadangi mėsos nepar-
siveši – medžioklės organizatoriui turi 
pasirašyti dovanojimo aktą.

Senos demokratijos šalyse beveik ne-
pasitaiko brakonieriavimo. Vyrauja gele-
žinė tvarka ir jos laikomasi. Be to, vyrauja 
kitoks požiūris į įstatymą negu posovieti-
nėse respublikose. 

Vienas iš medžioklės Anglijoje (2012 m.) laimikių – vandens stirna. 
Šalia vietinė medžioklės organizatorė Sue Westlake – Guy
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kalnų miško zonoje, kur avietynuose mėgdavo lankytis meškos, 
maralai, sibiriniai stirninai. Prasėdėjau iki sutemų, tačiau nieko 
nepešęs leidausi žemyn upės link. Jau buvo tamsoka, todėl ėjau 
gana lėtai. Priekyje išgirdau traškesį. Maniau, kad mano bendra-
žygiai atėjo manęs pasitikti. Stabtelėjau, pakėliau žvilgsnį, o gi, 
žiūriu, priešais meškutė neskubėdama išeina. Nuo manęs kokių 
30-40 metrų nutolusi. Greitai suvedžiau lygiavamzdžio lygį į 
dangų, nusitaikiau į sprandą ir šoviau. Meška susmuko ant že-
mės. Smagu pasidarė, jog pirmą dieną tokį laimikį sumedžiojau. 
(Tai nebuvo mano pirmoji meška – iki tol jau turėjau 7 sume-
džiojęs, o iš viso ant mano sąžinės – 23 meškos). 

Žinodamas, kad meškos gyvybingos, persitaisiau šautuvą ir 
laukiu. Žiūriu ji vėl keliasi. Išlaukiau truputį, vėl šoviau į spran-
dą, ji vėl griuvo. Pamaniau, kad dabar tikrai pavyko. Įkalta eks-
portinių medžioklių taisyklė (mat, medžiojant eksportui, būtinai 
reikėdavo šauti tik į galvą ar į kaklą, nors šiuolaikinio medžiotojo 
požiūriu, tai – patys blogiausi šūviai) davė savo – niekur kitur 
nesitaikiau, tik į sprandą. Vėl persitaisiau. Nors švietė mėnesie-
na, meškos jau gerai nemačiau. Pagalvojau, reikia šauti gulinčiai. 
Iššoviau, bet trečiu šūviu greičiausiai nepataikiau. Po šio šūvio ji 
šoko ant manęs. Viena mintis buvo – vėl šauti į galvą ar į spran-
dą. Šoviau tiesiai į galvą. Kol grabaliojausi dar kartą persitaisyti, 
meškutė smogė letena į kaklą vos kelis milimetrus nuo miego 
arterijos. Įsikando ranką ir ėmė ją kratyti. Liko vienas išsigelbė-
jimas – išsitraukti peilį ir smogti jai į kaklą. Peilį buvau užsikišęs 
už bato aulo, kurio niekaip negalėjau pasiekti. Bandžiau kokius 
tris keturis kartus, bet taip ir nepasiekiau. Besigrumiant su ma-
nimi meška, matyt, nusilpo – ėmė ir mane paliko. 

Šiaip ne taip parsliūkinau į stovyklą. Nejaučiau jokio skaus-
mo. O ir baimės neliko. Parėjau visas kruvinas. Draugai praska-
lavo, sutvarstė žaizdas. Ranka taip sutino, jog atrodė kaip geras 
duonos kepalas. Prisiskaitę visokių istorijų apie meškų kerštą, 
mano kolegos rytą nusprendė palikti stovyklą. O aš geras dvi sa-
vaites gydžiau žaizdas „mumio“. Jis tikrai man padėjo. Liko tik 
nežymūs randai... 

Kalbėjosi RIMONdAS VASIlIAUSKAS

Sovietmečiu Lietuvos miškuose priveista labai daug žvėrių. 
Girininkaujant Kazitiškyje žiemą neįmanoma buvo suvaldyti brie-
džių antplūdžio. Nepadėdavo jokios apsaugos priemonės. Per pen-
kerius girininkavimo metus net du kartus teko želdinius atsodinti. 
Paskui atsirado kitas kraštutinumas – nuomonė, jog reikia stipriai 
mažinti kai kurių žvėrių populiaciją. Be to, sumažėjo kontrolės 
institucijų įtaka, išplito beveik nevaldomas brakonieriavimas. Žvė-
rių šalies miškuose išties ėmė mažėti, ypač briedžių, elnių. Iš pri-
gimties esu optimistas, todėl, manau, kad mūsų jaunoje valstybėje 
ir šioje srityje reikalai susitvarkys į gerąją pusę. 

Žinoma, niekada nesulyginsi Lietuvos ir Afrikos gyvūnų gau-
sos. Mes nesame ir geroje klimatinėje zonoje, nes Lietuva yra ant 
briedžių pietinio arealo ribos, stirnų ir elnių – šiaurinio arealo 
pakraštyje. Deja, bet atvykstantiems klientams, norintiems sume-
džioti gerą trofėjinį šerną, briedį siūlau keliones į Baltarusiją...

Ar skiriasi klientai – Lietuvos medžiotojas ir užsienietis 
medžiotojas?

Skiriasi pats požiūris į medžioklę. Kalbu apie medžiotojus 
iš Europos, Amerikos, kurie važinėja po užsienį, atvažiuoja pas 
mus, mes vežame juos kitur. 

Medžioklė – procesas, sąlygojamas daugybės aplinkybių. 
Procesas, dažnai visai nepriklausantis nuo medžioklės organi-
zatoriaus. Negalima nuspėti orų sąlygų, žvėrių migracijos, plėš-
rūnų elgesio, neretai tiesiogiai lemiančių medžioklės eigą. Daug 
kas, žinoma, priklauso ir nuo asmeninės sėkmės. Užsieniečio 
medžiotojo požiūris, iškilus nesklandumams, tolerantiškesnis, 
nes medžioklę jis įsivaizduoja kaip savotišką dalį savo gyvenimo 
proceso. Jam svarbus buvimas gamtoje, žvėrių ieškojimas, stebė-
jimas, sekimas. Gi, tūlam lietuvaičiui medžiotojui – duok viską 
greitai ir tuoj pat. Aišku, kiekvienas nori grįžti su laimikiu. Bet 
pirkdamas medžioklę, klientas perka patį procesą, o ne trofėjų. 
Tokias mūsiškių užgaidas dažnai palyginu su apsipirkimu eilinė-
je maisto parduotuvėje, kur gali nusipirkti, ko tau reikia.

Medžioklines keliones planuojame labai kruopščiai ir atsa-
kingai, dažniausiai užsakome pusę metų į priekį. Kai organi-
zuoju naują maršrutą, mažiausiai 10-12 verslo partnerių turi 
patvirtinti, kad pasirinkta šalis ir vieta tikrai geri. Stengiamės, 
kad būtų maksimaliai geri medžioklės plotai, žvėrys, patikimi 
vietiniai partneriai bei profesionalūs medžiotojai vedliai. Nau-
juoju maršrutu važiuoju vienas arba kartu su patikrintais drau-
gais. Kai lydžiu grupę, pats nemedžioju. Todėl visus savo trofėjus 
sumedžiojau, ieškodamas naujų maršrutų ir plotų. 

Gal papasakosite, kaip ten su ta meška buvo?
 Atsitiko tai Rytų Sajanuose 1984 m. per mano ilgąsias giri-

ninko atostogas. Tais laikais galima buvo medžioti vienam, ne-
reikėjo, kad šalia būtų profesionalus medžiotojas, vedlys ar jėge-
ris. Užtekdavo išsipirkti medžioklės lapą. Į kalnus kopiau kartu 
su „laukiniais turistais“. Jie nesiekė kategorijų, nesiregistruodavo 
punktuose. Bet nukakdavo į atokiausius kampelius, kartais gana 
avantiūristiškais keliais, takeliais. Todėl tokia kompanija man la-
bai tiko. Tada buvome penkiese – keturi tikri turistai ir aš – me-
džiotojas. Be to, ir prie maršruto nebuvome griežtai „prisirišę“. 
Nuo kalnų gyvenvietės buvome nutolę apie 8 dienas kelio pėsčio-
mis per kalnagūbrį. Apsistojome palapinėse prie upės, nuo ku-
rios planavome plaukti tolyn. Tą dieną vienas išėjo fotografuoti, 
kiti trise „kalnų ašarų – mumio“ ieškoti, o aš – medžioti. Buvome 

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

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

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į
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mitybai tinkamo pašaro, ilgesniam lai-
kui įsikuria elninių žvėrių patelės ir jau-
nikliai, todėl jų žala čia tampa didesnė. Į 
tai reikėtų atsižvelgti darant žvėrių aps-
kaitas ir nustatant elninių žvėrių sume-
džiojimo limitą.

G. Tamošiūno manymu, reikėtų keis-
ti požiūrį ir padidinti briedžių patelių ir 
jauniklių sumedžiojimo limitą, nes šie 
žvėrys skabo jaunuolynuose medelių 
ūglius ir nutirpus sniegui.

Deja, žvėrių apskaitos tikslumas ne-
mažai priklauso nuo medžioklės plo-
tuose ją vykdančio medžiotojų būrelio 
pareigingumo, požiūrio į žvėrių gausos 
ir miško santykį. Ne mažiau svarbu, kaip 
į miškų urėdijų pateiktus duomenis apie 
jauno miško pažeidimus reaguoja Me-
džiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų 
nustatymo komisijos regionuose, ar kore-
guojami, tikslinami žvėrių sumedžiojimo 
limitai medžiotojų būreliams. 

LMS Miško auginimo specialistų 
bendrijos pirmininkas, Šakių miškų urė-
do pavaduotojas Romas Kupstaitis kovo 
16 d. Bendrijos vardu raštu kreipėsi į 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamentą dėl briedžių sumedžiojimo 
limito nustatymo. Rašte pažymėta, kad 
Miško auginimo specialistų bendrijos su-
sirinkime kovo 9 d. buvo išreikšta Šiaurės 
Lietuvos miškų urėdijų specialistų nuo-
monė, jog rajonų medžiojamųjų gyvūnų 
sumedžiojimo limitų nustatymo komisi-
jos, paskirstydamos briedžių sumedžioji-
mo limitus rajone (savivaldybėje), esant 
ženkliai žalai miškui, siūlo sumedžioti 
daugiau jauniklių ir patelių, bet Aplinkos 
ministerija daugumai rajonų leidžia me-
džioti tik briedžių patinus. Kadangi pagal 
selekcijos reikalavimus pirmiausia turi 
būti medžiojami brandūs arba selekcinius 
požymius turintys briedžių patinai, kiti 
briedžiai nesumedžiojami, skirtos licen-
cijos grąžinamos, o dėl briedžių populia-
cijos gausėjimo didėja žala miško želdi-
niams ir žėliniams, dalis jų sunaikinama. 

Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos departamente skirstant licencijas brie-
džiams medžioti, miškininkai prašė atsi-
žvelgti į rajonų komisijų siūlomą medžioti 
patinų ir patelių bei jauniklių santykį.

MG inf.

žinti buvo imtasi visuose ūkio lygmeny-
se, keičiant gyvūnų populiacijų valdymo 
strategijas, kontrolės bei miško apsaugos 
priemones. Kita vertus, elniniai žvėrys, 
gyvendami miško aplinkoje, turi maitin-
tis medžių bei krūmų ūgliais, kamienų 
žieve, taip neišvengiamai darydami po-
veikį medynų rūšinei sudėčiai, struktūrai, 
gyvybingumui. Atėjus žiemai, elniniai 
žvėrys susitelkia būtent miško želdiniuo-
se, jaunuose medynuose, kur jie gali ge-
riausiai patenkinti savo mitybos, saugos 
ir kitus gyvybinius poreikius. 

Tam, kad įvertintų jų daromą neigia-
mą poveikį jaunam miškui, pastaraisiais 
metais Miškų instituto darbuotojai atliko 
tyrimo darbus Šiaulių regiono valstybi-
niuose miškuose. Remiantis šiais tyrimais, 
pasak dr. O. Belovos, Aplinkos ministeri-
jai šiemet bus parengtos rekomendaci-
jos dėl elninių žvėrių daromo neigiamo 
poveikio miško želdiniams ir žėliniams 
metodikos tobulinimo, bus siūloma keisti 
žalos apskaičiavimo formulę.

Šiaulių miškų urėdo pavaduotojas 
Giedrius Tamošiūnas siūlė pratęsti iki 
kiekvienų metų balandžio 15 d. elninių 
žvėrių padarytos žalos miško želdiniams 
ir žėliniams nustatymo terminą, nes vė-
lyvais, šaltais pavasariais šie žvėrys ilgiau 
užsibūna miške (ir po balandžio 1 d. 
skabo ūglius, laupo žievę). Tyrimais nu-
statyta, kad jauno miško masyve, esant 

Jau ne pirmus metus LMS Miško augi-
nimo specialistų bendrijos posėdžiuo-
se kalbama apie būtinumą tobulinti 

Aplinkos ministerijos 2001 m. patvirtintą 
,,Elninių žvėrių daromo neigiamo povei-
kio miško želdiniams, žėliniams vertini-
mo metodiką“. Miškų urėdijų specialistų 
teigimu, pagal šią painią metodiką skai-
čiuojant girininkijose elninių žvėrių da-
romą žalą miško želdiniams ir žėliniams, 
sugaištama daug laiko, įdedama nemažai 
pastangų, bet reali žala miškui dažnai 
lieka neįvertinta ir neatlyginta, nes į pa-
kenktų miško želdinių ir žėlinių apskai-
tą neįtraukiami repelentais aptepti, bet 
ženk liai pakenkti želdinių plotai. 

Kuršėnų miškų urėdijos atstovai siūlė 
visai atsisakyti minėtos vertinimo meto-
dikos, o elninių žvėrių pažeidimus regis-
truoti, vadovaujantis Abiotinių veiksnių, 
miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų 
pažeidimų miškui apskaitos tvarka.

Kaune, ASU Miš kų ir eko lo gi jos fa-
kul te te kovo 9 d. vykusiame LMS Miško 
auginimo specialistų bendrijos posėdyje 
dar kartą aptarta ši problema ir galimas 
jos sprendimo kelias. Posėdyje dalyvavusi 
LAMMC filialo Miškų instituto vyresnioji 
mokslo darbuotoja dr. Olgirda Belova pa-
žymėjo, jog elninių žvėrių ekologinis bei 
ekonominis poveikis miško želdiniams 
bei žėliniams išlieka opia nūdienos prob-
lema. Priemonių šiam poveikiui suma-

Ar bus išgirstas miškininkų siūlymas?

Nukandžioti ūgliai
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5–12 klasių amžiaus grupėje nugalėtojais paskelbti penki 
moksleiviai: Kauno miškų urėdijos globojamų būrelių nariai 
Justas Kardoka, Dominyka Gumbelevičiūtė iš JMBB „Kaštonas“ 
ir Povilas Čiubelis iš JMBB „Juodasis gandras“, taip pat Mindau-
gas Bauža iš Tauragės miškų urėdijos globojamo JMBB „Skrob-
las“ ir Giedrius Cikanas iš JMBB „Atžalynas“, kuriuo rūpinasi 
Jurbarko miškų urėdija.

Rašinių konkursas sėkmingiausias buvo Anykščių ir Tau-
ragės miškų urėdijų globojamiems JMBB. Laureatėmis tapo po 
kelias šių būrelių jaunąsias miško bičiules – Agnė Masilionytė ir 
Justina Dubraitė – Manaikaitė (JMBB „Atžalynas“) bei Giedrė 
Žygaitytė, Laura Šimkutė (JMBB „Aš – miško bičiulis“) ir Silvija 
Šegždaitė (JMBB „Skroblas“). Organizatorių diplomais ir dova-
nomis buvo apdovanotos dar trys rašinių autorės: Ieva Kuda-
rauskaitė iš JMBB „Bebriukai“ (globėja – Trakų miškų urėdija), 
Dominyka Ginelevičiūtė iš JMBB „Kaštonas“ (globėja – Kauno 
miškų urėdija) ir Augustė Skačelytė iš JMBB „Pelkinukai“ (glo-
bėja – Kupiškio miškų urėdija).

JMBS inf.

Šių metų kovo 30 d. Aleksandro Stulginskio universitete 
buvo apdovanoti plakatų konkurso „Saugokime miškus“ 
ir rašinių konkurso „Kodėl svarbu rūpintis mišku?“ lau-

reatai. Konkursuose dalyvavo Jaunųjų miško bičiulių (JMB) 
būrelių, klubų, mokyklinių girininkijų, miško bičiuliukų tuntų 
(vaikų darželių) nariai. Plakatų ir rašinių konkursus inicijavo 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, organizavo VšĮ „Lu-
tutės“ leidykla.

Pasak Jaunųjų miško bičiulių sambūrio (JMBS) veiklos ko-
ordinatorės Linos Marmaitės – Snitkienės, tokiais konkursais 
vaikai skatinami atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, suvokti 
aplinkosaugos ir miškosaugos svarbą, ugdoma karta, atsakinga 
už mišką ir jo gyventojus.

Nors jaunieji miško bičiuliai pasirengti konkursams turėjo 
mažiau nei tris mėnesius, tačiau jų atsiųstiems darbams nesti-
go išmonės, kruopštumo ir nuoširdumo. Ypač kūrybingi vai-
kai buvo kurdami plakatus. Konkursui pristatyti darbai buvo 
atlikti įvairiausia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, 
pieštukais, mišria technika (karpiniai, fotografijos derinti su 
akvarele).

Kiek sudėtingesnis pasirodė esąs rašinių konkursas, sulaukęs 
mažiau darbų. Tačiau ir čia konkursantams nestingo originalu-
mo. Jiems puikiai pavyko atskleisti konkurso temą ir komisi-
jos narius įtikinti, kad jaunieji miško bičiuliai tikrai žino, kodėl 
svarbu rūpintis mišku, ir tai jiems – tikrai netušti žodžiai.

Jaunųjų miško bičiulių darbus vertino komisija, kurią suda-
rė miškininkai, žurnalistai ir dailės specialistai. Vertinant vaikų 
plakatus, pirmiausia buvo atsižvelgiama, kaip pavyko perteikti 
konkurso temą, kaip darbuose atsispindi ekologinis ir miško-
sauginis sąmoningumas. Dailės mokyklos dėstytojo R. Aitmano 
teigimu, tokiuose konkursuose svarbu atkreipti dėmesį ir į vaikų 
gebėjimą vaizdu perteikti mintis, formos ir turinio originalumą, 
piešinio kompoziciją.

Renkant rašinių konkurso laureatus, komisijai taip pat svar-
biausia buvo, kaip konkursantams pasisekė atskleisti pagrindi-
nę temą. Pasak „Žurnalo apie gamtą“ atsakingosios redaktorės 
I. Oranskytės, itin didelis dėmesys buvo skiriamas darbų origi-
nalumui, asmeninei autorių patirčiai rūpinantis mišku.

Aktyviausiai konkursuose dalyvavo Tauragės, Panevėžio, 
Kauno ir Anykščių miškų urėdijų globojami jaunųjų miško bi-
čiulių būreliai. 

Plakatų konkurso laureatais ikimokyklinio amžiaus ir 1–4 
klasių moksleivių grupėje tapo net keturi Panevėžio miškų 
urėdijos globojamo JMBB „Gamtos vaikai“ nariai: Simona 
Žarskutė, Austėja Minkevičiūtė, Audrius Savickas, Mantas 
Bobinas. Greta panevėžiečių atsiimti apdovanojimų JMBS 
koordinatorė L. Marmaitė – Snitkienė pakvietė dar tris jau-
nuosius gamtininkus: Danielę Valiaugaitę iš Ukmergės miš-
kų urėdijos globojamo vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“, Nedą 
Zagurską iš Kėdainių miškų urėdijos globojamo JMBB „Žilvi-
čiukai“ ir Deividą Pocių iš Rietavo miškų urėdijos globojamo 
JMBB „Pelėdžiukas“. 

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė

Apdovanoti JMB būrelių plakatų ir rašinių 
konkursų laureatai

 MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 04 ■ 39



L a i s v ą  m i n u t ę

Nepalas. Jakų ir Ječių šalyje
JURGA BUdRyTė

(Tęsinys, pradžia – 3 nr.)

Įspūdingiausias pastatas Katmandu 
Dubar aikštėje – trijų aukštų šventyk la 
Kumari Bahal. Joje gyvena gyvoji deivė 

Kumari, maža graži mergaitė, kuri pagal 
senovinius papročius išrenkama iš kitų 
ir paskelbiama deive. Nuo to momento ji 
atskiriama nuo šeimos ir apsigyvena šven-
tykloje. Su ja iš tikrųjų elgiamasi kaip su 
deive, tačiau šventyklą jai leidžiama palikti 
vieną kartą per metus per Indra Jatra šven-
tę, kad didžiule karieta, išpuošta papuo-
šalais ir gėlėmis, lydima savo šventikių, 
apvažiuotų miestą. Kumari pasirodo šven-
tyklos lange kartą ar du per savaitę, tačiau 
fotografuoti jos negalima. Kai mergaitei 
prasideda brendimo amžius, ji pakeičiama 
nauja Kumari, o senoji gali grįžti į norma-
lų mirtingųjų gyvenimą. Kai priėjome prie 
šios šventyklos, vietinis „trintukas“ mums 
papasakojo, kad šiuo metu jie kaip tik turi 
dar visai „šviežią“ deivę, kuri Kumari yra 
dar tik antrus metus.

Pasak legendos, kažkada Kathmandu 
slėnyje tyvuliavo ežeras, iš visų pusių ap-
suptas Himalajų kalnų. Vieną kartą jogas 
Manjushree pamatė šventąjį lotosą, išny-
rantį iš gilių ežero vandenų, tada paėmęs 
kardą atidarė lotose tunelį ir visas vanduo 
pro jį išbėgo. Taip gimė Kathmandu slė-
nis. Kad ežero tikrai būta, patvirtino ne-
seni geologiniai tyrinėjimai.

Istoriškai Kathmandu slėnis yra Ne-
varų etninės grupės gyvenamoji vieta. 
Nevarų kultūra savo aukso amžių pasie-
kė maždaug XVII a., kai slėnį valdė trys 
miestai – valstybės, įsikūrę prie upės – 
Kantipur (Katmandu), Latipur (Patan) ir 
Bhadgaon (Bhaktapur) – visi jie varžėsi 
tarpusavyje architektūriniais sprendimais 
ir puošnumu, todėl paliko labai turtingą 
kultūrinį paveldą, kuris šiuo metu saugo-
mas UNESCO.

Mums iš sostinės užteko laiko nuva-
žiuoti tik į vieną – Bhaktapurą. Bilietas 
už įėjimą į senamiestį kainuoja nepigiai – 
apie penkiolika dolerių, tačiau aplankyti šį 
viduramžių miestą tikrai verta. Be nuos-
tabaus grožio drožinėtų šventyklų fasadų, 
jame galima visą dieną spoksoti į čia pat 
gatvėje dirbančius amatininkus – kera-
mikus, kurie pusę aikštės nustato puo-
dais ir dubenimis, kad šie išdžiūtų prieš 
saulę; medžio drožėjais ir skulptoriais, 
restauruojančiais senąsias šventyklas; 
tapytojais, kurie atvirose galerijose dvie-
jų plaukelių teptukais piešia neįtikėtino 
smulkumo šventus budistinius paveiks-
lus, o šie kartais gali būti net kelių kvad-
ratinių metrų skersmens. Mes radome 
rankų darbo popieriaus fabrikėlį, įsikū-
rusį keistame keturių aukštų name. Visi 

aukštai bet kaip sulipdyti vienas ant kito, 
tarsi koks kregždžių lizdas ir kiekviename 
jų vyksta kokia nors popieriaus gamybos 
proceso dalis. Ant stogo popierius džio-
vinamas, paskleistas ant didelių tinklų. 
Į popierių įmaišoma visokiausių žolelių, 
žydinčių gėlių, tad kiekvienas lapelis yra 
skirtingas. Savininkas draugiškas – viską 
leido patiems apžiūrėti. 

Po Kathmandu triukšmo ir nuolatinio 
erzelio Bhaktapure malonu praleisti dieną. 

Anapurnos žiedas
Ištrauka iš dienoraščio:
„Kratomės klaikius garsus skleidžiančia 
„Tata“ kalnų link. Sėdime pačiame auto-
buso priekyje, tad visas smogas bei dul-
kės pro atidarytas autobuso duris sėda ant 
veidų ir rūbų. Kodėl tos durys turi būti 
atidarytos, beprotiškai sukinėjantis kalnų 
serpantinais, man dar paslaptis. Šiaip ar 
taip, prasilenkiant su kitomis transporto 
priemonėmis ar bandant „įsipaišyt“ į po-
sūkį nesumažinus greičio, patartina į ką 
nors įsitverti, idant neišbyrėtum lauk. Ra-
šyti, beje, taipogi „vienas malonumas“ – 
reikia pasitelkti visus savo kaligrafinius 
sugebėjimus. 

Kaip tik dabar į mūsų „prašmatnų“ 
autobusą įlipo kažkoks vietinis kaimo dai-
norėlis su bet kaip iš medžio išskaptuotu 
zyzekliu ir jau penkias minutes atkakliai 
jį džyrina atsistojęs prie ausies. Daro-
si apmaudžiai neaišku, ką su juo daryti. 
Mat, jei jam duosiu pinigų, kad nutiltų, 
galimas daiktas, jog supras, kad man pa-
tiko ir įsikurs prie ausies visam likusiam 
kelionės laikui.“ 

Įsitikinome, kad vairuoti autobusą 
vienam šioje šalyje visiškai neįmanoma. 
Kiekviename keleiviniame transporte bū-

Bhaktapure
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tinai turi būti vairuotojas ir keli besikeičiantys kasininkai, kurie 
persisvėrę per atidarytas važiuojančio autobuso duris, pučiant 
skersvėjui su dulkėmis, rėkia sekančio kaimelio pavadinimą, jei 
kas eidamas pro šalį sugalvotų įlipti.

Po dvylikos valandų kelionės (vietoj žadėtų devynių), paga-
liau pasiekėme tikslą – mažutį kalnų miestelį Bhulbule, iš kurio 
turėjome kitą rytą pradėti savo žygį Anapurnos žiedu. 

Anapurna – kalnų masyvas Himalajuose. Išvertus iš senovi-
nės Sanskrito kalbos, reiškia „pilna maisto“, induizme Anapurna 
yra derliaus deivė, kuri per daugelį amžių virto Lakšme – gero-
vės deive. 

Anapurnos masyve yra net 4 viršūnės šiuo pavadinimu, jos 
visos aukštesnės nei 7000 metrų, aukščiausia – Anapurna I - 
8,091 metro. Kalnų masyvas apima 4 Nepalo provincijas: Lam-
jung, Manang, Mustang ir Myagdi. Lamjung ir Myagdi – žemes-
nėse provincijose – gyvena daugiausia hindu tautybės žmonės. 
Jose galima pamatyti žalių subtropinių slėnių ir terasinės žem-
dirbystės panoramų. Manang ir Mustang provincijų gyventojai 
save kildina daugiausia iš Tibeto, esančio šiaurėje. 

Apeiti pilną Anapurnos žiedą reiškia pėdinti pėsčiomis per 
kalnus ir klonius apie 3, 4 savaites. Mes pasirinkome dalį treko, 
kurį turėjome įveikti per 10 dienų. 

Ištrauka iš dienoraščio:
„Antrą dieną žingsniuojame Anapurnos žiedu. Vakar kelias, bent 
man, buvo žymiai lengvesnis. Ėjome pro kaimus palei upę (prieš 
srovę, nes lipam aukštyn). Ta jų laiptinė žemdirbytė labai gražiai 

„įsipaišo“ į landšaftą. Bet šiaip – kas per žmonės – aukštyn žemyn 
bėginėja akmeniniais laiptukais, kylančiais tokia stačia vertikale, ir 
tokiais nesaugiai padrikais, kad mums po kiekvieno etapo reikia 
sustoti pailsėti. Lyg kokie kalnų ožiai – iki upės ir atgal su pilno-
mis pintinėmis. Šiandien pusę dienos ropštėmės į viršų akmeni-
mis. Paskui perėjom kažkuriuos Manang provincijos vartus. Net 
vidury kalnų, kur kelias vis tiek tėra vienintelis, nepaliečiai būtinai 
pastato vartus su maldų malūnėliais šonuose. Visą dieną vietiniai 
vis pasprogdindavo kažkur šalimais kalnuose dinamitą, nes tiesia 
naują kelią. Tą proga eismas senuoju vis sustodavo, saugantis, kad 
kokia uola ant galvos nenukristų. Dažnai prasilenkinėjame arba 
prisivejame mulų karavanus, gabenančius maistą, statybines me-
džiagas ir kitas prekes į aukščiau įsikūrusius kaimus. 

Upė Marsyangdi labai gražios turkio spalvos. Nuo kalnų į ją 
suteka daugybė upeliukų, stačiose vietose virstančių kriokliais. 
Nuo uolų kraštų kabo žydinčios orchidėjos ir karvės, kurios sta-
čia siena užlipa ne ką blogiau nei ožkos. Žydinčių rododendrų 
giraičių taip pat jau užtikome. Apsistojome beveik dviejų kilo-
metrų aukštyje. Šalta.“

Nepaliečiai, skirtingai nei mes, šalčio, atrodo, visai nejaučia. 
Vaikšto apsirengę lyg vasarą, basi su šlepetėmis žingsniuoja per 
sniegą, vaikai be kelnių turškiasi saulės ištirpintose naktį užšą-
lančiose balose. 

Namai kiauri, ir, atrodo, niekas dėl to per daug nesuka galvos. 
Vėjas pučia per visus plyšius, lauke minusinė temperatūra naktį, 
tad miegame net su kepurėmis. Aišku, patogu, kai nakvynę su 
karštu maistu gali gauti bet kokiame aukštyje. Nereikia palapinės 
ir puodų neštis. Tiesa, maistas nelabai koks – makaronai, bulvės 
ir ryžiai. Mėsa baigiasi ties dviem kilometrais aukščio. Tai jokiu 
būdu nereiškia, kad kalnuose gyvenantys žmonės yra vegetarai, 
jie tiesiog mėsos turi nedaug, tik savo pačių poreikiams, todėl 
turistams neparduoda. 

Elektros kaimuose dažniausiai nebūna, nes vienintelė elekt-
ros linija eina palei tą patį vienintelį kelią, sujungdama visus kai-
mus, tad jei kuriame nors „užtrumpina“, elektros nėra visur. O 
kadangi laidai išvedžioti bet kaip ir net neizoliuoti – „trumpina“ 
beveik visą laiką. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

Kumari šventyklos 
vidinis kiemas Kathmandu

Laiptinė žemdirbystė

Vienintelis keliasPuodžiaus dirbtuvė
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1 2 3  4  5 6

7 8

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
9 ✴ 10 ✴ 11

✴ ✴ 12 ✴ ✴
✴ ✴ 13 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 14 ✴ ✴

15 ✴ 16 ✴ ✴ 17 ✴ 18

✴ 19 ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

20 ✴ 21

✴ ✴ ✴ 22 ✴ ✴ ✴
23 ✴ 24 ✴ 25

26 ✴ ✴ ✴ ✴ 27

✴ ✴ ✴ 28 ✴ ✴ ✴ ✴ 29 ✴ ✴ ✴
✴ 30 ✴ 31 ✴ 32 ✴

33 ✴ ✴ 34

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
35 36

Pavasario sulaukus...

Horizontaliai:
7. Skėtinių šeimos stambus augalas. 8. Kokį paukštį, kartais vadiname 
ledspira. 9. Lietuvoje dažnas varliagyvių šeimos atstovas. 11. Lede iškirs-
ta skylė. 12. Augalas ir žvaigždynas tuo pačiu pavadinimu. 15. Ankstyva 
miškų gėlytė mėlynais žiedeliais. 18. Šis paukštis apdainuotas dainoje ,,....
ilgas kojas turi“. 19. Saulašarinių šeimos nykstantis augalas. 20. Paukš-
tis, pavasarį skaičiuojantis mums skirtus metus. 21. Amžinai žaliuojantis, 
mažas (30-60 cm aukščio) miškuose augantis krūmelis. 24. Šiltųjų kraštų 
pluoštinis augalas. 26. Skėtinių šeimos miškų augalas, „mėgstantis girtis“. 
27. Startinių šeimos paukštis. 31. Stumbražolės kitas vardas. 33. Šiltųjų 
kraštų augalas, iš kurio gaminama tekila. 34. Poringa vulkaninė uoliena, 
pas mus dažniausiai naudojama kojų padams šveisti. 35. Anksti žydintis 
miškų augalas, naudojamas blužnies ligoms gydyti. 36. Ūksmininių šei-
mos daugiametis, mažas augalas.

Sunkesni žodžiai: gyvatžolė, blužnutė, striepsnė, džiutas, gludas, aldrūnė.

Vertikaliai:
1. Antras pavasario mėnuo. 2. Mažas paukštelis, kuris dar vadina-
mas ledspira. 3. Anksti pavasarį pabundantis pūkuotas vabzdys. 
4. Naktį ūbaujantis paukštis, laikomas proto simboliu. 5. Varnėno 
pati. 6. Juodas kranksintis varninis paukštis. 10. Miškų gyvūnas, 
vikriai liuoksintis medžių šakomis. 13. Varpinių šeimos miškų au-
galas laibu stiebu, svyruojančiomis varputėmis. 14. Viksvuolinių 
šeimos užaugančių ežerų pakraščių, pelkių aukštas laibas augalas. 
16 Kerpė, kurios platūs „lapai“ turi karpytus kraštus. 17. Namelis 
paukščiui gyventi. 22. Plunksnų kuokštas paukščio viršugalvyje. 
23. Ankstyva pavasarinė pievų ir miškų gėlė, dar vadinama šilų 
karaliene. 25. Žvirblinių šeimos paukštis, didesnis už varnėną. 28. 
Smalsi miškų pelėda, vaikiško žurnalo simbolis. 29. Tilvikų šeimos 
rudai raibas, ilgasnapis paukštis. 30. Kultūrinis javas, iš jo kruopų 
verdamas skanus kisielius. 32. Didelis daugiametis, sumedėjęs 
augalas.

Kryžiažodžio „Tarp paukščių ir žolių“ atsakymai (2012 m. Nr.3)

Vertikaliai: 1. Dalgutis. 2. Antis. 3. Laukys. 4. Suopis. 5. Angis. 6. Skylenis. 10. Stirna. 13. Svirbelis. 14. Žalvarnis. 16. Sklypas. 17. Dagilis. 22. 
Melisa. 23. Kelmutis. 25. Stepukas. 28. Kailis. 29. Lizdas. 30. Raugė. 32. Pušis.

Horizontaliai: 7. Varnėnas. 8. Musinukė. 9. Ėglis. 11. Kielė. 12. Gyvatėdis. 15. Viksva. 18. Gailis. 19. Skunsas. 20. Obelys. 21. Vilkas. 24. Galenis. 
26. Nertis. 27. Ligutė. 31. Pavasaris. 33. Bukas. 34. Rubus. 35. Vingiris. 36. Pataisas.

Sudarė ONA GyLIENĖ

L a i s v ą  m i n u t ę
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Tai judrūs, guvūs, mėgstantys bendrauti 
žmonės, jie lengvai tampa dėmesio cent-
ru. Iš jų ir laukiama, kad draugijoje sukurs 
nevaržomą aplinką. Visi juos mato links-
mus ir be gyvenimo problemų. Tik patys 
artimieji žino, kokie jie iš tikrųjų jautrūs ir 
kaip greitai nusivilia.

Todėl, kad ir kaip stengiasi tai nuslėp-
ti, jie iš prigimties – pesimistai. Supranta 
diplomatijos ir mokėjimo organizuoti har-
moningus santykius pranašumą. Jie pa-
tikimi, pareigingi, vykdo pažadus, net jei 
jiems tai ir nenaudinga. Šie žmonės nėra 
materialistai, tačiau dažniausiai neblogai 
uždirba, nes nebijo darbo, yra protingi.

Meilėje ir santuokoje tai – sunkūs part-
neriai: meile greitai nusivilia ir susidaro 
apie ją neigiamą nuomonę. Myli vaikus ir 
su jais gerai jaučiasi. Vaikai jiems suteikia 
didžiausią džiaugsmą ir pasitenkinimą.

Po šiuo ženklu gimė: M.S. Kiuri, M. Mičel, 
O. Hepurn, D. Kukas, Z. Froidas, K. Marksas, 
L. Trockis, J. Bramsas, P. Čaikovskis, F. Aste-
ras, I. Turgenevas, F. Dostojevskis, R. Valen-
tino, A. Delonas, L. de Kaprio. 

Taip velniškai šviesu, 
Taip saulėta ir gryna,
Ant supintų kasų – 
Varpeliai krištoliniai.

Gal tai todėl, kad čia,
Kur žodis turi gylį,
Ties nerimo brasta
Jazminas meile žydi…

Žydėjimo tiek daug.
Svaigina tyliai, supa.
Sakytum iš dangaus
Prakiuro vyno upės.

Ir šviečia danguje –
Net saulė jai pavydi! –
Jazmino šypsena
Lyg tūkstantis saulyčių...

Jazminas
Gegužės 1 – gegužės 14 d., 
lapkričio 3 – lapkričio 11 d.

Tai dievo dovana*?
Jazmino meilės saulė?
Gal šviečia danguje
Pavasario apgaulė?

*Manoma, kad jazmino vardas kilęs iš Artimųjų Rytų, 
nes persiškai yasmin reiškia „Dievo dovana“.

PROSTA SPORINNI

D r u i d ų  h o r o s k o p a s



21 d. – Šalčininkų miš kų urė di jos Dainavos 
gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką-priešgaisrinį 
budėtoją BENEDIKT DUDINSKIJ, 31 d. – 
Rietavo miš kų urė di jos Skroblės gi ri nin-
ki jos gi ri nin ką JONĄ ŠIURĮ, Kaišiadorių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio suvirintoją KAZĮ 
DZEDULIONĮ.

SU 70-UO JU GIM TA DIE NIU 
Gegužės 8 d. šią su kak tį pa žy min tį bu-
vu sį il ga me tį Kaišiadorių miš kų urė di-
jos darbuotoją ZIGFRIDĄ LIUTKEVIČIų, 
13 d. – bu vu sį Veisiejų miš kų urė di jos Laz-
dijų gi ri nin ki jos girininką, Veisiejų-Metelių 
regioninio parko direktorių RAMUTĮ JONĄ 
VEČERKAUSKĄ. 

Gegužės 1 d. sukanka 75-eri bu vu siai il-
gametei Panevėžio miš kų urėdijos miš ko 
želdinimo in ži nie rei ALDONAI JUŠKIENEI, 
21 d. – bu vu siam ilgamečiam Marijam-
polės miš kų urė di jos Žaltyčio gi ri nin ki jos 
ei gu liui ALGIRDUI BUZUI, 29 d. – bu vu-
siam ilgamečiam Veisiejų miš kų urė di jos 
Stalų gi ri nin ki jos girininkui ANTANUI MI-
LIUKUI. 

SU 80-UO JU GIM TA DIE NIU 
Gegužės 5 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu-
sį il ga me tį Alytaus miš kų urė di jos Punios 
gi ri nin ki jos girininką JUOZĄ JEGELEVI-
ČIų, 14 d. – bu vu sį il ga me tį Kre tin gos 
miš kų urė di jos Šventosios gi ri nin ki jos 
girininką RIMANTĄ KVIKLĮ, 18 d. – bu vu-
sį ilgametį Marijampolės miš kų urė di jos 
Paežerių gi ri nin ki jos ei gu lį VINCĄ KAVA-
LIAUSKĄ, 29 d. – bu vu sį il ga me tį Kėdai-
nių miš kų urė di jos vyriausiąjį miškininką, 
miškų kontrolės darbuotoją KLEMENSĄ 
MARKAUSKĄ.

Gegužės 18 d. sukanka 85-eri vilniečiui 
miškininkui, bu vu siam ilgamečiam miš-
kų kontrolės darbuotojui PRANUI BRAT-
KAUSKUI, 25 d. – bu vu siam ilgamečiam 
Marijampolės miš kų urė di jos Paežerių 
gi ri nin ki jos girininkui BRONISLOVUI KLI-
MUI, 30 d. – bu vu siam ilgamečiam Mari-
jampolės miš kų urė di jos Šunskų gi ri nin ki-
jos eiguliui VITUI STARKEVIČIUI.

ky bos ir tech ni nio pa da li nio trak to ri nin ką 
RIČARDĄ ČESNULEVIČIų, 17 d. – Taura-
gės miš kų urė di jos medelyno darbininką 
ALGIMANTĄ GRINEVIČIų, 19 d. – Alytaus 
miš kų urė di jos miško rekreacijos darbinin-
ką KęSTUTĮ DZEVyŽĮ, 21 d. – Švenčionėlių 
miš kų urė di jos miš ko želdinimo in ži nie rių 
VyTAUTĄ BUNEVIČIų, 26 d. – Kau no miš-
kų urė di jos Kulautuvos miško daigyno 
darbininką KęSTUTĮ LILĄ, 28 d. – Pane-
vėžio miš kų urėdijos urėdo pa va duo to-
ją miškininkystei GINTARĄ RAŠKAUSKĄ, 
29 d. – Tel šių miš kų urė di jos Šateikių gi-
ri nin ki jos girininką JUOZĄ BERNIų, Tau-
ragės miš kų urė di jos Batakių gi ri nin ki jos 
eigulį EUGENIJų VASILIAUSKĄ. 

SU 60-UO JU GIM TA DIE NIU 
Gegužės 4 d. šią su kak tį pa žy min tį Jo-
niškio miš kų urė dijos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio sargą AN-
TANĄ GABRILAVIČIų, 5 d. – miškininką, 
Vilniaus edukologijos universiteto Botani-
kos kated ros profesorių, habil. dr. PETRĄ 
KURLAVIČIų, 7 d. – Kaz lų Rū dos mo ko mo-
sios miš kų urė di jos medelyno viršininką 
JUOZĄ RAGUCKĄ, 10 d. – Kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos Agurkiškės 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką STASĮ RUSECKĄ, 
11 d. – Alytaus miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio medienvežio au to mo bi lio vai ruo to ją 
LIUBERTĄ KRAJAUSKĄ, Tel šių miš kų urė-
di jos sandėlininkę REGINĄ JONUŠIENę, 
12 d. – Radviliškio miš kų urė di jos valyto-
ją REGINĄ MORKŪNIENę, 18 d. – Tel šių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio tekintoją STASĮ 
BUTKų, 20 d. – Rokiškio miš kų urė di jos 
vairuotoją PETRĄ AUGENIJų STREIKų, 

gegužę
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
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Jona-
vos miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio trak to ri nin ką 
MARIų MIKALAJŪNĄ, 3 d. – Joniškio miš-
kų urė di jos Beržėnų gi ri nin ki jos girininko 
pavaduotoją RAIMONDĄ MOTUZĄ, 7 d. – 
Panevėžio miš kų urė di jos medienos ruo-
šos padalinio vairuotoją TOMĄ TRIVOLĄ, 
19 d. – Tytuvėnų miš kų urė di jos vyriau-
siosios buhalterės pavaduotoją JURGITĄ 
ČIRVINSKIENę. 

SU 40-UO JU GIM TA DIE NIU
Gegužės 4 d. šią su kak tį pa žy min tį Ignali-
nos miš kų urė di jos Daugėliškio gi ri nin ki-
jos miš ko dar bi nin ką IRMANTĄ ALBAITĮ, 
5 d. – Kre tin gos miš kų urė di jos Grūšlaukės 
gi ri nin ki jos trak to ri nin ką GINTAUTĄ BENE-
TĮ, 6 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio 
poskyrio Biržų rajone vyriausiąjį specialis-
tą ALGIRDĄ GEDGAUDĄ, 11 d. – Tauragės 
miš kų urė di jos Balskų gi ri nin ki jos gi ri nin-
ką EUGENIJų AURILĄ, 12 d. – Tel šių miš kų 
urė di jos miškotvarkos inžinierių SVAJŪNĄ 
RIMGAILĄ, 14 d. – Kaz lų Rū dos mo ko mo-
sios miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio miško trau-
kimo trak to ri nin ką RIČARDĄ ZABLACKĄ, 
23 d. – Varėnos miš kų urė di jos urėdo pa-
vaduotoją GINTARĄ KAZLAUSKĄ. 

SU 50-UO JU GIM TA DIE NIU 
Gegužės 7 d. šią su kak tį pa žy min tį Šven-
čionėlių miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio kū-
riką – sargą VALDIMIRĄ DRABAVIČIų, 
8 d. – Pakruojo miš kų urė di jos informa-
tiką GEDIMINĄ STUOGĮ, Jurbarko miš kų 
urė di jos Panemunės gi ri nin ki jos ei gu lę 
STASę KAMAITIENę, 9 d. – Zarasų miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio vadybininkę REGI-
NĄ JANAUDIENę, Kau no miš kų urė di jos 
Vytėnų gi ri nin ki jos gamybos kontrolierių 
VLADIMIRĄ JEGOROVĄ, 11 d. – Ši lu tės 
miš kų urė di jos Žemaitkiemio gi ri nin ki jos 
pjūklininką ANTANĄ GEČĄ, 15 d. – Varė-
nos miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
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