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K r o n i k a

Liepos 24-28 d. LAMMC filiale Miškų insti-
tute lankėsi dr. S. Zimmermann iš Švei-
carijos miškų, sniego ir kraštovaizdžio 
tyrimų federalinio instituto (Swiss Federal 
Institute for Forest, Snow and Landscape Re-
search WSL). Svečias pristatė savo ir kolegų 
dirvožemių tvarumo tyrimus, susipažino 
su Miškų instituto veikla, lankėsi Dubravos, 
Prienų miškų urėdijose. Vizito metu aptartos 
tolimesnio bendradarbiavimo galimybės su 
Miškų instituto Ekologijos skyriaus moksli-
ninkais dr. K. Armolaičiu, dr. J. Aleinikovie-
ne, doktorantu P. Garbaravičiumi, atliekant 
dirvožemių organinės anglies tvarumo tyri-
mus, rengiant projektus, stažuotes.

Liepos 26 d. Anykščių miškų urėdijoje vy ko 
seminaras ir lauko diena „Hibridinių tuopų 
bei miškinių trešnių plantacinių miškų 
veisimas“. Seminarą vedė ASU prof. A. Pliūra 
ir doc. V. Suchockas. Apžiūrėtas sodmenų au-
ginimas Pavarių miško medelyne bei aptarti 
klonų augimo ypatumai pagal projektą įveis-
tuose parodomuosiuose – bandomuosiuose 
plantaciniuose želdiniuose ūkininko valdoje.

Liepos 31 – rugpjūčio 4 d. Lietuvos miškinin-
kų sąjunga su Aplinkos ministerija, Genera-
line miškų urėdija ir Druskininkų, Veisiejų, 
Varėnos miškų urėdijomis surengė Europos 
šalių miškininkų orientacinio sporto čem-
pionatą ,,EFOL 2012“ (plačiau – 20 p.). 

Rugpjūčio 1 d. Biržų miškų urėdijoje sureng-
ta diskusija apie vilkų daromą žalą rajo-
ne, nuostolių atlyginimą ūkininkams, vil-
kų populiacijos valdymą. Diskusijoje daly-
vavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
pirmininko pavaduotojas E. Tijušas, šios 
draugijos Biržų skyriaus vadovas K. Galvelis, 
Biržų savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas S. Staškevičius, Biržų miškų urėdo pa-
vaduotojas A. Kurklietis, seniūnijų atstovai, 
aplinkosaugininkai.

Rugpjūčio 2 d. Vilniaus miškų urėdijos Su-
dervės girininkijos miškininkai su Neries RP 
darbuotojais, Žaliųjų judėjimo talkininkais 
sutvarkė Griovių geomorfologinio draus-
tinio mišką ties Bieliūnų kaimu, kuris buvo 
teršiamas buitinėmis šiukšlėmis. 

Rugpjūčio 3 d. Marijampolės miškų urėdijo-
je surengtos renovuoto Šunskų girininki-
jos pastato atidarytuvės. 

Rugpjūčio 4 d. Pagramančio RP direkci-
ja surengė dviračiais tradicinį 35 km žygį 
„Akmenos ir Jūros upių krantais“, kurio 

Gerbiami miškininkai,
Rugsėjo trečiąjį šeštadienį švenčiame Miškininko dieną. Tai gera proga aptarti nuveiktus 
darbus, susitikti su kolegomis, numatyti gaires ateičiai. Kuo ypatingas buvo laikotarpis 
nuo praėjusių metų Miškininko dienos, kurią iškilmingai paminėjome Vilniuje? 

Pirmiausiai atkreipčiau dėmesį į kelis tarptautinius renginius, kurie vyko Lietuvoje. 
Gegužės 21-24 d. Aleksandro Stulginskio universitete – jungtinė IUFRO (miško mokslo 
specialistų) ir kitų tarptautinių organizacijų konferencija „Klimato kaitos ir oro taršos 
poveikis miško ekosistemoms“. Joje dalyvavo 220 mokslininkų iš 34 pasaulio šalių. Kon-
ferencijos metu pasidalinta patirtimi ir žiniomis, susijusiomis su klimato kaitos ir aplin-
kos užterštumo kompleksinio poveikio miško ekosistemoms vertinimu ir prognozėmis. 

Negaliu nepaminėti ir Europos miškininkų orientavimosi sporto čempionato, kuris 
vyko liepos 30 – rugpjūčio 4 d. Druskininkuose. Jame dalyvavo 340 sportininkų iš 15 
valstybių. Lietuvos miškininkai ir jų šeimos nariai įvairiose amžiaus grupėse iškovojo 18 
aukso, 12 sidabro ir 15 bronzos medalių.  

Vyko ir daugiau tarptautinių renginių. Aleksandro Stulginskio universitete buvo su-
sirinkę tarptautinės miškininkystės magistrantūros studijų programos „EUROFORES-
TER“ absolventai, kurių nemažai darbuojasi ir Lietuvoje įvairiose su mišku susijusioje 
institucijose.

Na, o kuo gyveno miškininkai, kurie tiesiogiai darbuojasi Lietuvos miškuose? Jie, 
įveikę ekonominės krizės padarinius, sutvarkę audros išdarkytus miškus, nuoširdžiai 
dirbo kasdieninius miškininkystės darbus. Už tai mes jiems esame labai dėkingi. Tačiau 
labai ramu nebuvo. Viešojoje erdvėje nuolat buvo skleidžiama visuomenę klaidinanti 
informacija apie miškininkus ir jų veiklą. Prisidengiant rūpesčiu dėl valstybės įmonių, 
tarp jų – ir miškų urėdijų, veiklos efektyvumo buvo siūloma įvairių pertvarkos projektų, 
kurie iš esmės buvo ne kas kita kaip paskiri „Visuomio“ variantai. Taigi, tarsi rūpinama-
si valstybės poreikiais, o iš tiesų siūlomos gerai veikiančios valstybinės miškų sistemos 
išdraskymo metodikos. Neabejotina, kad tai – dar tik vienas bandymas įgyvendinti vie-
nos valstybinės miško įmonės steigimą ir kompleksinio miško ūkio suskaldymo idėją. 
Absoliutus centralizavimas ir monopolistinės įmonės su visomis iš to išplaukiamomis 
pasekmėmis ne tik neprisidėtų prie valstybinio miško ūkio plėtros, bet ir pažeistų šim-
tmečiais susiformavusias miško ūkio tradicijas, sutrukdytų stabiliai funkcionuojantį 
valstybinį  miškų ūkį. Tai pirmiausia susiję su iniciatyvos ir ekonominio efektyvumo 
paieškų žemutinėse grandyse sužlugdymu. Be to, būtų labai apriboti ir sumenktų laisvo-
sios rinkos santykiai ir konkurencija. Todėl rūpesčių turime. 

Bet yra ir kuo didžiuotis – Lietuvos miškai žaliuoja. Žaliuoja dėl miškininkų ir miško 
savininkų patriotizmo, meilės gamtai ir pasiaukojamo darbo. Todėl džiaugiuosi galėda-
mas Miškininkų dienos proga pasveikinti visus Lietuvos miškininkus ir jų artimuosius, 
privačių miškų savininkus ir visus, laikančius save miško draugais. Linkiu ąžuolo stipry-
bės darbuose, malonių akimirkų laisvalaikiu, darnos šeimose ir santarvės su aplinka.

Edmundas BartkEvičius   
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas

Miškininko dieną paminėti šiemet rinksimės Ukmergėje rugsėjo 15 dieną.
Šventės atidarymas – 10 val. 
Nuo 11 iki 13 val. –  oficialus Miškininko dienos minėjimas Ukmergės kultūros centre.
Paviljonų ekspozicijose miškų urėdijos, mokslo, studijų institucijos, privačių miškų 
savininkai pristatys savo veiklą. 
Miške ekskursijos metu bus galima susipažinti su miškų ūkio technika.

Vyks koncertas.
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metu žygeiviai susipažino su vertingiausiais 
šio parko gamtos ir kultūros paveldo objek-
tais: piliakalniais, atodangomis, Akmenos 
„Didžiąja rėva“, akmeniu „Milžinas“, įspūdin-
gais ąžuolais, Akmenos ir Jūros upių santa-
ka, kt.

Rugpjūčio 17 d. Rygoje surengtame Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos miško savininkų 
asociacijų vadovų susitikime aptarti 
privataus miškų ūkio sektoriaus plėtros 
Baltijos valstybėse klausimai, pasirašyta 
rezoliucija – kreipimasis į Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos vyriausybes, kurioje išreiškia-
ma bendra pozicija dėl tolesnei privataus 
miškų ūkio plėtrai svarbių klausimų. 

Rugpjūčio 18-19 d. Valstybinės miškų tarny-
bos Miško genetinių išteklių skyriaus spe-
cialistai dalyvavo Estijoje, Viljandi regione 
surengtame Baltijos valstybių miškininkų 
susitikime „Miško dienos 2012“, kur susi-
pažino su istoriniais ir gamtinės aplinkos iš-
saugojimo objektais, europinio maumedžio 
bei mišriais pušies, eglės ir lapuočių medy-
nais. Tokie susitikimai kasmet organizuoja-
mi vis kitoje Baltijos valstybėje. 

Rugpjūčio 21-25 d. vykdant tęstinį projektą 
„Moksleiviai – į Vyriausybę 2012“, abitu-
rientai A. Raudoniūtė iš Trakų Vytauto Di-
džiojo gimnazijos ir L. Adomaitis iš Šiaulių 
universiteto gimnazijos plačiau susipažino 
su Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių 
įstaigų veikla. Rugpjūčio 25 d. jie lankėsi 
Generalinėje miškų urėdijoje. Generalinis 
miškų urėdas B. Sakalauskas moksleiviams 
papasakojo apie valstybinių miškų valdy-
mo sistemą, apie svarbiausius projektus ir 
jų įgyvendinimo rezultatus. Vilniaus miškų 
urėdijoje pristatyta priešgaisrinė miškų 
apsaugos sistema ir jos veikimo princi-
pai, miškininkų praktinė veikla. Būsimieji 
aplinkosaugininkai dalyvavo Vyriausybės 
posėdyje, susitiko su šalies prezidente D. 
Grybauskaite. 

Rugpjūčio 20-22 d. ir 27-29 d. Lietuvos ir La-
tvijos 8 savivaldybės tarptautinei komisijai 
pristatė gražiausiai tvarkomų miesto indi-
vidualių valdų ir įmonių, įstaigų teritorijas. 
Konkursas ,,Žaliausia gyvenamoji aplin-
ka“ yra Biržų, Rokiškio, Naujosios Akme-
nės, Birštono bei Latvijos Dobelės, Jekab-
pilio, Jaunjelgavos, Pliavinių savivaldybių 
su Žiemgalos regionu vykdomo Latvijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 
2007-2013 m. programos projekto LLIV-
288 „Išsaugotos miesto žaliosios zonos ir 

vandens telkiniai Žiemgaloje ir Šiaurės Lie-
tuvoje“ dalis. Biržų savivaldybei konkurse 
atstovauja ir Biržų miškų urėdijos adminis-
tracinio centro teritorija.

Rugpjūčio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje 
surengtas pasitarimas ,,Lietuvos miškų 
sektoriaus kooperatyvų ateities pers-
pektyvos”, kuriame aptartos priemonės 
miško savininkų kooperacijai skatinti. 
Jame dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento direktorius V. Vaičiūnas, šio 
departamento Privačių miškų skyriaus ve-
dėja V. Masaitienė, Generalinės miškų urė-
dijos Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriaus 
vyr. specialistas D. Stonys, LMSA valdybos 
pirmininkas A. Gaižutis, Žemės ūkio minis-
terijos specialistai.  

Rugpjūčio 24-25 d. Švedijoje prie Uppsala 
miesto esančioje valdoje Lövsta Gard vyko 
kas dveji metai organizuojama privačių 
miškų savininkams skirta miškininkys-
tės paroda ,,Mellanskogsmässan 2012“. 

Rugpjūčio 25-26 d. Baltarusijoje, netoli 
Minsko surengtame XXX-ajame pasaulio 
medkirčių čempionate dalyvavo per 100 
medkirčių iš 28 šalių. Lietuvos medkirčių 
rinktinė užėmė 11 vietą, jos atstovas R. 
Balčiūnas buvo šeštas absoliučioje įskai-
toje, G. Stasiūnas iškovojo bronzos medalį 
tarp jaunių kombinuoto pjaustymo rung-
tyje (plačiau – kitame numeryje).

  
* Valstybinė miškų tarnyba informuoja, 
kad per pirmą šių metų pusmetį nustatyti 
197 neteisėti miško kirtimo atvejai, kurių 
metu iškirsta 3880 ktm medienos (18 proc. 
mažiau, negu per 2011 m. I pusmetį). Pri-
vačiuose miškuose nustatyti 98 netei-
sėti miško kirtimo atvejai, iškirsta 3144 
ktm medienos. Valstybiniuose miškuose 
– 99 atvejai, iškirsta 736 ktm medienos. 
Iš 1000 ha privačių miškų neteisėtais kir-
timais vidutiniškai iškirsta 4 ktm medie-
nos. Valstybiniuose miškuose nustatyti 
25 pagamintos miško produkcijos grobi-
mo atvejai, pagrobta 425 ktm medienos.  
Už neteisėtus kirtimus ir kitus Miškų įsta-
tymo pažeidimus administracine tvarka 
nubausti 405 asmenys, jiems skirta 228 
tūkst. Lt baudų. 

* Bendrovės „SGS Poland“, įgaliotos „SGS 
Qualifor“ programos atstovės, auditoriai 
šių metų gegužės – liepos mėn. atliko 
kasmetinius miškų tvarkymo sertifika-
vimo FSC auditus Anykščių, Ignalinos, 

Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Mažeikių, Rietavo, 
Šiaulių ir Telšių miškų urėdijose. Rugpjūtį auditai 
vyko Alytaus, Druskininkų, Dubravos, Jurbarko, 
Prienų, Tauragės ir Vilniaus miškų urėdijose. Pa-
tikrinimų metu atlikta dokumentų peržiūra, vyko 
pokalbiai su miškų urėdijų darbuotojais ir suinte-
resuotais asmenimis, aplankyti konkretūs objek-
tai miške, kuriuose vykdoma miško ūkinė veikla. 
Kita FSC miškų tvarkymo sertifikavimo paslaugas 
miškų urėdijose atliekanti bendrovė UAB „NEP-
Con LT“ kasmetinius sertifikavimo auditus šie-
met jau atliko 14-oje miškų urėdijų, dar 12-oje 
bus atliekama antroje šių metų pusėje.

* Radviliškio miškų urėdijoje liepos mėn. lankėsi 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas G. Visal-
ga, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
doc. E. Bartkevičius, Miškininkystės katedros pro-
fesorius E. Riepšas, doc. J. Šepetienė. Susitikimo 
metu už ilgametį miškų puoselėjimą 70-mečio 
proga buvusiam ilgamečiam Gudžiūnų giri-
ninkijos girininkui J. Butkevičiui įteiktas Ge-
neralinės miškų urėdijos pasižymėjimo žen-
klas „Už nepriekaištingą tarnybą“.

* Atnaujintos Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilu-
tės rajonų, Klaipėdos ir Palangos miestų ir Nerin-
gos savivaldybių miškų priskyrimo miškų gru-
pėms schemos.  

* Anykščių rajono Šimonių girios biosferos poli-
gone regioninio parko specialistai aptiko Lietuvo-
je jau išnykusiu laikyto ir į Lietuvos Raudonosios 
knygos 0 (ex) kategoriją įrašyto augalo – Lobelio 
čemerio (Veratrum lobelianum) augavietę. 

Lobelio čemerys – tai daugiametis, trumpus sto-
rus šakniastiebius išauginantis, 50-170 cm aukš-
čio augalas. Žydi birželį – liepą, tačiau žiedai ne-
įspūdingi. Dauginasi ir plinta vėjo nešiojamomis 
sparnuotomis sėklomis. Didžiausia grėsmė šiems 
augalams - per ankstyvas šienavimas ir dirvos su-
ardymas. VSTT inf.
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M i š k i n i n k y s t ė

Lietuvos miškininkų sąjunga kartu 
su ASU Miškų ir ekologijos fakul-
tetu birželio 23 – liepos 1 d. suor-

ganizavo Miškų ir ekologijos fakulteto 
darbuotojų bei urėdų, jų pavaduotojų, 
girininkų išvyką pas Vokietijos ir Lenki-
jos miškininkus (dalyvavo 18 žmonių). 
Prof. R. Deltuvo ir doc. E. Bartkevičiaus 
atliktas paruošiamasis darbas, daugybė 
kontaktinių asmenų abiejose šalyse laida-
vo šios kelionės sėkmę. Vokietijoje daug 
turiningų susitikimų padėjo organizuoti 
prof. K. fon Gadovas, Lenkijoje – prof. dr. 
T. Najgrakovskis. 

Pas Vokietijos ir Lenkijos miškininkus
Prof. AndriuS KuliešiS

Prof. romuAldAS delTuVAS

3 lentelė. Vokietijos miškai pagal našumą (sukauptą tūrį), NMI, 2002 m.
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Medynų tūris, m3/ha

Žemutinė 
Saksonija 296 353 246 169 266 312 254 211 243 272 268 267

Hesenas 284 327 200 114 280 368 376 233 241 200 260 243

Brandenburgas 269 346 230 177 227 236 - 188 244 211 243 239
Meklenburgas-
Pr. Pomeranija 281 356 321 208 274 332 257 274 288 325 297 286

Visa Vokietija 286 352 234 164 273 404 480 274 282 301 348 317
Lietuva 226 - - - 208 217 - - 265 - 249 228

1 lentelė. Vokietijos miškai pagal nuosavybę (NMI, 2002 m.)

Žemė
Valstybiniai Koope-

ratyvų
Priva-

tūs
Rezervas 
privati-
zavimui

Plotas,
1000 haVokietijos Žemės

Miško žemės plotas, %
Žemutinė
Saksonija 4.7 29.6 7.4 58.3 0.0 1162.5

Hesenas 0.9 39.0 36.2 24.0 0.0 880.3

Brandendurgas 6.8 30.6 6.9 42.0 13.7 1071.7
Meklenburgas-
Pr. Pomeranija 10.0 40.8 10.5 23.5 15.2 535.0

Visa Vokietija 3.7 29.6 19.5 43.6 3.7 11075.8

2 lentelė. Vokietijos miškai pagal medynų rūšinę sudėtį (NMI, 2002 m.)
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Medynų plotas, %
Žemutinė 
Saksonija 10.8 13.5 3.4 14.6 42.2 18.8 0.3 2.0 29.4 4.7 55.3 2.5 1109.1

Hesenas 12.7 29.8 6.0 6.0 54.4 24.7 0.0 3.1 10.9 4.8 43.4 2.2 831.1

Brandenburgas 5.3 3.0 2.6 11.6 22.4 1.9 0.0 1.0 71.5 1.2 75.5 2.1 993.2
Meklenburgas-
Pr. Pomeranija 8.5 11.6 6.7 20.0 46.7 7.9 0.1 1.2 38.6 3.1 50.8 2.4 504.9

Visa Vokietija 9.6 14.8 5.9 9.8 40.1 28.2 1.5 1.7 23.3 2.8 57.6 2.3 10567.7

Vokietijoje susipažinome su Giotin-
geno Georgo Augusto universiteto Miš-
ko mokslų ir miškų ekologijos fakulteto, 
Šiaurės Vakarų Vokietijos Miškų tyrimo 
instituto, Ėbersvaldo aukštosios miškų 
mokyklos, Miškų meistriškumo centro 
veikla, Lenkijoje – su Poznanės Gamtos 
išteklių universiteto miškų fakulteto bei 
universiteto mokomosios miškų urėdi-
jos veikla. Vokietijoje susipažinome su 
keturių jos žemių: Heseno, Žemutinės 
Saksonijos (buv. Vakarų Vokietija) ir 

Meklenburgo – Priešakinės 
Pomeranijos bei Brandenbur-
go (buv. Rytų Vokietija) vals-
tybinių ir privačių miškinin-
kų įvairiapuse veikla, miškų 
ūkio organizacinėmis struk-
tūromis, specialistų rengimu, 
miškininkystės ypatumais, 
miškų tvarkymu, ekonomika. 
Taip pat susipažinome su ke-
turių žemių miškus tvarkan-

čių įmonių ar agentūrų veikla (1 lent.). 
Mūsų aplankytų žemių miškai skiriasi 
nuo likusios Vokietijos dalies miškų di-
desne valstybinių miškų, taip pat didesne 
pušynų dalimi (2 lent.). Heseno žemės 
miškuose vyrauja buko, eglės ir ąžuolo 
medynai. Aplankytų žemių miškų pro-
duktyvumas yra gerokai mažesnis, lygi-
nant su vidutiniu visos Vokietijos miškų 
produktyvumu (3 lent.). Pušynų, kurie 
vyrauja trijose iš keturių lankytų žemių, 
sukauptas tūris mažesnis ne tik už vidu-
tinį Vokietijos, bet ir už vidutinį Lietuvos 
pušynų tūrį (3 lent.). 

Mokymas ir mokslas
Vokietijoje miškininkus rengia 4 uni-
versitetai: Giotingeno, Freiburgo, Miun-
cheno ir Tharandto. Giotingeno univer-
sitetas, kuriame lankėmės, įkurtas 1737 
metais. Miško mokslų ir miškų ekologi-
jos fakultete nuo 2004 m. rengiami ba-
kalaurai, magistrai ir daktarai. Kasmet 
priimama po 100 bakalaurų (studijų 
trukmė 3-eji metai). Dauguma jų siekia 

Prof. K. fon Gadovas (kairėje) 
pradeda supažindinimą 
su Giotingeno universitetu
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veiklas. Universiteto mokslininkai apskai-
čiavo, jog per 42-ejus metus (1969-2011) 
darbų finansavimo pajamomis, gaunamo-
mis už 1 m3 parduotos medienos, galimy-
bės sumažėjo 4 kartus – nuo 8 iki 2 darbo 
valandų. Medienos ruošos kaštai Vokie-
tijoje sudaro vidutiniškai 15 EUR/m3, 
medienos ištraukimo – 8 EUR/m3. Vals-
tybiniai miškininkai orientuojasi į 400 
EUR/ha metines pajamas – iš esmės už 
parduotą medieną, iš dalies už medžiok-
les, kalėdines eglutes, poilsio miške pa-
slaugas. Pastaruoju metu smarkiai išaugo 
paklausa ir energetinės medienos kainos. 
Valstybiniai miškininkai gauna finansi-
nę paramą – vidutiniškai 10-30 EUR/ha 
už įvairių ūkio plėtros projektų rengimą, 
privačių miško savininkų konsultavimą, 
rekreacinių objektų įrengimą ir pan. 

Prof. Jurgen Nagel supažindino Lietu-
vos miškininkus su Šiaurės Vakarų Vokie-
tijos miškų tyrimo institutu, vykdančiu 
tyrimus 4 žemėse (2,7 mln/ha). Institutas 
turi du atramos punktus, administruoja 
2500 tyrimo barelių, kai kurie iš jų įsteigti 
1870 m. Dirba 129 nuolatiniai darbuoto-
jai ir dar apie 50 laikinų darbuotojų įvairių 
papildomų sutarčių vykdymui. Valstybės 
užsakomųjų darbų metinis finansavimas 
sudaro vidutiniškai 15 mln. EUR – apie 
4 proc. nuo pajamų iš valstybinių miškų. 
Pagrindinės instituto darbų kryptys: me-
dynų augimo, našumo, scenarinio mode-
liavimo (BWIN), atkūrimo, natūralaus 
augimo ir formavimosi, gamtos apsaugos, 
aplinkos kontrolės, informatikos, miško 
genetinių išteklių gausinimo ir gerinimo 
tyrimai. 

Instituto mokslininkai tyrimo objek-
tuose supažindino Lietuvos miškininkus 
su buko medynų formavimu ir auginimu. 
Jaunuolynuose atrenkami, pažymimi ir 
puoselėjami labai aukštos kokybės, spar-

tęsti magistro studijas (2-eji metai). Ma-
gistrai gali rinktis praktinio darbo kryptį 
miškų įmonėse (mažiausiai populiari), 
gamtos apsaugą, miško ekosistemų val-
dymą, medienos biologiją ir technologi-
ją, tarptautinę miškininkystę (tropiniai 
miškai). Eiliniam girininkui pakanka 
bakalauro diplomo, vyr. girininkams, 
vyr. specialistams vadovams būtinas ma-
gistro diplomas. Absolventai, baigę stu-
dijas, atlieka 1-erių metų praktiką, kuri 
iš dalies apmokama. Norintys įsidarbinti 
valstybinėse miškų įmonėse privalo iš-
laikyti valstybinį egzaminą.

Doktorantūros studijas kuruoja 3 
skirtingų mokslo krypčių profesoriai. 
Mokslinių darbų tematika priklauso nuo 
katedros profilio. Pvz., vidutinio klimato 
zonos miškininkystės ir miško ekologijos 
kryptyje aktualios medžių rūšių adapta-
cijos klimato pokyčiams, grynų medynų 
pavertimo mišriais, bioenergetikos, me-
džių pakantumo užpavėsinimui, atžalinių 
miškų reabilitacijos temos. Miškų poli-
tikos katedra (prof. M. Krotas) kuruoja 
ilgalaikį projektą, turint tikslą pritraukti 
į aktyvią miškininkystę smulkių miško 
valdų savininkus. Iš bendro 11,1 mln. ha 
Vokietijos miškų ploto 44 proc. privatūs, 

dar 20 proc. priklauso kooperatyvams. 
Iš viso šalyje yra 1,6 mln. privačių miško 
valdų. Stambių miško valdų ar koopera-
tyvų savininkai intensyviai ūkininkauja, 
to negalima pasakyti apie smulkių valdų 
miško savininkus. Bendros problemos – 
kaip tokius savininkus pasiekti, surasti, 
įtikinti ūkininkavimo prasmingumu, rei-
kalingumu vienytis į didesnius darinius, 
kuriuose galima būtų taikyti tvaraus 
naudojimo principus. Medienos pramo-
ninkai, įžvelgdami privačiuose miškuose 
papildomos medienos šaltinius, labai kri-
tiškai nusiteikę valstybinių miškininkų 
atžvilgiu dėl jų nesugebėjimo organizuoti 
miško ūkinę veiklą smulkiose valdose ir 
tai bando daryti patys. Tačiau savininkai 
jais dar mažiau pasitiki: dėl pramoninin-
kų mažesnės kompetencijos, dėl jų aki-
vaizdžiai trumpalaikio tikslo – siekimo 
įsigyti medienos kuo mažesne kaina. 

Valstybinių miškų girininkai atsa-
kingi už privačių miškų savininkų kon-
sultavimą, paslaugų teikimą, bet jie ne-
dirba savaitgaliais, kai savininkams būtų 
patogiausia. Svarbiausi dalykai, siekiant 
įtikinti miško savininkus, – konsultanto 
kompetencija, pasitikėjimas juo, gebė-
jimas atvykti tuo metu, kada savininkui 
labiausiai reikia. Konsultantas turi ge-
rai išmanyti ne tik miško dalykus, bet ir 
visa tai, kas svarbu savininkui, žinoti jo 
pomėgius, domėtis jo šeima. 1 ha miško 
savininko įtraukimas į aktyvią miški-
ninkystę reikalauja 0,36 val. konsultanto 
pastangų. Vykdant tokį projektą Tiurin-
gijos žemėje, mokslininkams pavyko su-
dominti aktyvia miškininkystės veikla 12 
000 smulkių miško savininkų. 

Svarbi universiteto mokslininkų veik-
los sritis – ekonominiai tyrimai (prof. B. 
Moehring). Didėjant darbo jėgos kainai 
svarbu racionalizuoti visas miško ūkio 

Buko medyne paženklinti puoselėtini ateities medžiai Po retinimo kirtimų 35 metų pocūgės – kėnio medynas

Medyne netrūksta buko savaiminukų
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čiausiai augantys ir tolygiai plote išsidėstę vadinamieji ateities 
medžiai. Jie auginami iki tikslinio 70 cm skersmens (120-140 
metų). Pademonstruotas labai spartaus augimo 35-erių metų 
amžiaus kėnio ir pocūgės medynas, kuriame iškirtus per 2 kartus 
220 m3/ha, liko augti 400 m3/ha stiebų medienos.

Ėbersvaldas
Vokietijos miškininkystę jis garsina nuo 1871 m., kai miškinin-
ko Dankelmano iniciatyva buvo įsteigtas miškų tyrimo cent-
ras. Ėbersvaldas yra ne tik Brandenburgo žemės, bet ir visos 
Vokietijos miškų mokslo mokymo gerosios praktikos lopšys. 
Prof. K. Hiopneris supažindino mus su daugeliu miškininkystei 
reikšmingų įstaigų, objektų, susijusių su Brandenburgo valstybi-
nius miškus tvarkančia agentūra ar veikiančių nepriklausomai: 
Ėbersvaldo miškų meistriškumo centru, Ėbersvaldo medienos ir 
atsinaujinančių energijos išteklių centru, Ėbersvaldo tvarios plėt-
ros aukštąja mokykla, Brandenburgo valstybinių miškų agentū-
ros Chorino vyr. girininkija, Chorino vienuolynu, jo kapinėmis, 
kuriose palaidoti garsūs miškininkai. 

Brandenburgo žemėje yra 1,1 mln. ha miškų, žemės miškin-
gumas siekia 37 proc., t.y. didesnis nei šalies vidurkis. Valstybi-
niai miškai sudaro 328 tūkst. ha, kasmet kertama 1,53 mln. m3 
arba 4,7 m3/ha medienos. Valstybiniai miškai tvarkomi Vals-
tybinės miškų agentūros, kuri yra pavaldi žemės ministerijos 
Miškų departamentui. Agentūrai, be Ėbersvaldo miškų meist-
riškumo centro, priklauso Miškų pažangos mokykla, Miško 
darbininkų mokymo centras. Augavietės, dirvožemiai ir bio-
metrija, kaip pagrindinė veiklos rezultatų kontrolės priemonė, 
yra miškininkavimo Branderburgo žemės miškuose pagrindas. 
Ėbersvaldo miškų meistriškumo centrui šioje srityje tenka 
svarbiausias vaidmuo. Centras vykdo daugybę uždavinių, su-
sijusių su tyrimais, jų diegimu, kvalifikacijos kėlimu, miškų 
inventorizacija, miškotvarka, monitoringu, genetinių išteklių 
gausinimu, Brandenburgo žemės valstybinių miškų agentūros 
duomenų tvarkymu, privačių ir valstybinių miškų veiklos ana-
lize, privačių miško savininkų konsultacijomis. Centre, kaip ir 
daugelyje valstybinių miškų įmonių, veikia jaunųjų gamtinin-
kų – miškininkų mokykla. Buvusios Rytų Vokietijos analogiš-
kose, kaip ir Vakarų miškų įstaigose, yra didesnis darbuotojų 
skaičius, nustatytas laikinų darbuotojų (pereinamajam laiko-
tarpiui) statusas. 

Ėbersvaldo miškų meistriškumo centras glaudžiai bendra-
darbiauja su Chorino vyr. girininkija. Girininkijos miškai uži-
ma 20 000 ha, visi yra valstybiniai, padalinti į 14 girininkijų, 
turi medelyną. Centre dirba 12 darbuotojų, taip pat 24 pasto-
vūs ir panašiai tiek pat laikinų darbininkų, kuriuos numatoma 
palaipsniui atleisti. Girininkijoje kasmet vyksta labai vertingų 
sortimentų, suvežamų čia iš visos Branderburgo žemės, auk-
cionai. Chorino vyr. girininkijoje yra 169 ilgalaikių tyrimų 
objektai, kai kurie įsteigti 1874 m. Mums buvo pademonstruoti 
A. Švapacho iniciatyva 1907 m. įsteigti paprastosios pušies geo-
grafiniai želdiniai bei E. Vydemano 1929 m. juose atliktų ugdo-
mųjų kirtimų bandymai. Želdiniams panaudoti pušies sodme-
nys, išauginti iš Škotijos, pietų Prancūzijos, Lenkijos, Belgijos, 
Latvijos, Vokietijos (Brandenburgo ir Reino žemės) pušynuose 
surinktų sėklų. Pagal bendrą našumą aukščiausio įvertinimo 
šiandien susilaukia Brandenburgo pušis (943 m3/ha), žemiau-
sio – Prancūzijos (399 m3/ha) pušis, pagal sukauptą tūrį pir-

moje vietoje yra Lenkijos ir Reino žemės pušys (450 m3/ha), 
paskutinėje – Prancūzijos (185 m3/ha). Latvijos ir Lenkijos pu-
šys pasižymi geriausia stiebų kokybe, Reino žemės – labiausiai 
pažeidžiamos audrų. Geriausios pagal našumą ir stiebų kokybę 
yra Brandenburgo ir Lenkijos pušys.

Ėbersvaldo aukštosios mokyklos veikla buvo atnaujinta 
1992 m. Keturiuose fakultetuose mokosi apie 2000 studentų, 
dirba daugiau 400 darbuotojų, iš jų 52 profesoriai. Kasmet at-
renkama apie 500 studentų iš 3000 stojančiųjų. Trečdalis studen-
tų – iš Branderburgo žemės ir Berlyno, trečdalis – iš kitų Rytų 
Vokietijos žemių ir trečdalis – iš Vakarų Vokietijos žemių. Veikia 
miškininkystės (apie trečdalis visų studentų), kraštovaizdžio ir 
aplinkos apsaugos, medienos technologijos ir tvarios ekonomi-
kos fakultetai. Visuose fakultetuose mokoma pagal bakalaurų 
ir magistrų programas. Brandenburgo žemė 2012 m. mokymui 
skyrė per 9 mln. EUR, moksliniam darbui – 4 mln. EUR.

Ėbersvaldo atsinaujinančių energetikos išteklių centras 
propaguoja ir konsultuoja norinčius įsitraukti į vėjo jėgainių 
statybą, energijos iš saulės gamybą, hidroenergijos, bioenergi-
jos, iš kitų atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, energiją 
taupančių namų statybą. Vokietija vėjo, saulės ir bioenergijos 
srityje pasiekusi įspūdingų rezultatų, todėl Centro veikla viso-
keriopai remiama valstybės. Pastaruoju metu Centras laimė-
jo ES projektą naujam pastatui, kuriame 1000 m2 plotas bus 
skirtas nuolat veikiančioms parodoms apie energijos gamybą iš 
atsinaujinančių išteklių bei energiją taupančių namų įrengimo 
propagandai. Mes buvome apgyvendinti Miško – Saulės name, 
kurio pagrindinės konstrukcijos – iš medienos, įdiegtos šiuo-
laikinės energijos gamybos ir taupymo sistemos. Pagerbėme 
tokiais pat principais pastatytą ir įrengtą savivaldybės pastatą 
Ėbersvaldo miesto centre.

Aplankėme Ėbersvaldo miškininkų kuruojamą senąjį Chori-
no vienuolyną, šalia jo veikiančias miškininkų kapines, kuriose 
palaidoti garsūs miškininkai mokslininkai, girininkai. Pagerbė-
me miesto kapinėse palaidotų garsiųjų miškininkų A. Švapacho, 
E. Vydemano, H. Erteldo kapus.

Brandenburgo žemės Miškininkų sąjungos prezidentas 
prof. K. Hiopneris, įvertindamas Lietuvos ir Vokietijos miški-
ninkų sąjungų ryšius, bendradarbiavimą, doc. E. Bartkevičiui ir 
prof. R. Deltuvui įteikė prof. A. Švapacho atminimo medalius.

 (tęsinys – kitame numeryje)

Ėbersvalde prie energiją taupančio Miško ir Saulės namo
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Ateities miškai – šiandieninė prob-
lema, nes jų funkcinė paskirtis 
yra daugiatikslė ir diferencijuota 

pagal socioekonominių ir aplinkosaugi-
nių veiksnių reikšmingumą. Modeliuo-
jant būsimuosius medynus turima galvoje 
tai, kad ir labai padidinus naujai veisiamų 
želdinių augimo spartą, šiandieniniai jau-
nuolynai pasieks brandos amžių tik šio 
šimtmečio antroje pusėje ar net jo pabai-
goje. Todėl svarbu taikyti pažangiausius 
selekcijos laimėjimus, naudojant turimus 
genetinius išteklius ir siekiant išsaugoti jų 
genetinę įvairovę.

Miškininkystėje iki pastarųjų dešimt-
mečių didžioji dalis pradinės medžiagos 
miško medžių selekcijoje buvo (ir yra) 
gamtinės populiacijos ir paskiri genotipai, 
tinkami genetiniam pagerinimui. Netgi 
viena rūšis turi didelę požymių ir savybių 

Miško genetiniai ištekliai ir ateities miškai
dr. asta BaLiuckiEnė

augalų genų bankas
doc. dr. rimvydas GaBriLavičius

Lammc  miškų institutas

Diskusijos Mikierių girininkijoje esančiame pušies sėkliniame medyne

Paprastojo ąžuolo 
vienų metų sėjinukai 
Pavarių medelyne

esmės padidinti ūkinių miškų produkty-
vumą ir kokybę – tai duotų nemažą eko-
nominę naudą. Medienos poreikis pasau-
lyje didėja, o dėl sparčios miestų plėtros 
bei saugotinų teritorijų plotų didėjimo 
ūkinių miškų plotai mažėja. Selekcija – 
viena iš esminių šios problemos spren-
dimo būdų, kuris leistų gauti daugiau ir 
kokybiškesnės medienos iš ploto vieneto.

Lietuva turtinga natūraliomis augalų 
rūšimis ir sukurtomis augalų veislėmis. 
Vien laukinių natūraliai augančių rūšių 
priskaičiuojama beveik 1800, o kultūrinių 
žemės ūkio veislių – 254, soduose augina-
ma 48 rūšys 2200 veislių ir formų, daržo 
augalų – 42 rūšys ir 1100 veislių ir formų. 
Tai didžiulis nacionalinis turtas, kurį iš-
saugoti ateities kartoms – visų mūsų pa-
reiga. Lietuvoje augo ir per ją ėjo europi-
nio kukmedžio (taxus bacata) šiaurinė 
arealo riba. Dabar jis Lietuvoje natūraliai 
neauga. Lietuvoje augo šiaurinė avietė 
(Rubus arcticus) ir Lobelio čemerys (Ve-
ratrum lobelianus). Iš viso išnykusių yra 
13 augalų rūšių. Sūduvoje augo europinis 
maumedis (Larix decidua). Dabar eina 
paprastosios gebenės (Hedera helix), pa-
prastojo skroblo (Carpinus betulus), kam-
puotojo česnako (Allium angulosum), 
kalninės arnikos (Arnica montana) ir kitų 
augalų arealų šiaurinės ribos. Smarkiai 
nyksta guobinių medžių rūšys, o pasta-
ruoju metu – ir uosynai. Yra išlikę ledyn-
mečių reliktų, tokių kaip beržas keružis 
(Betula nana), raudonasis garbenis (Cep-
halanthera rubijs), miškinė dirsė (Bromus 
benekeni) ir kt. Visų augalų išsaugoti dėl 
įvairių priežasčių neįmanoma. Tačiau jų 
genetinius išteklius, kaip faktiškai ir po-
tencialiai naudingus augalus, būtina sau-
goti. Tai natūralios bei kultūrinės augalų 

įvairovę. Bet kurioje miško fitocenozėje 
bemaž nerasime dviejų identiškų vienos 
rūšies individų, išskyrus tuos atvejus, kai 
jie yra vegetatyvinės kilmės. Netgi gry-
nuose medynuose galima atrinkti greitai 
ir lėtai augančius individus, atsparius ir 
neatsparius ligoms ir kenkėjams, ryškiai 
besiskiriančius ekologinėmis savybėmis, 
plastiškumu kintančios aplinkos sąlygoms 
ir pan. Šis dosnus gamtos įvairovės aruo-
das yra gamtinės populiacijos, kurios dėl 
įvairių priežasčių nuskurdinamos. Kuo 
greičiau kryptingai panaudosime turimas 
vertybes, tuo bus įvairesni, produktyves-
ni, geresnės kokybės ateities miškai.

Būdingos individui genetinės savybės 
susiformuoja apvaisinimo metu, o feno-
tipinių požymių išraiška priklauso nuo 
genotipo reakcijos normos į supančios 
aplinkos veiksnius. Selekcija gali padėti iš 
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juodalksnio (3 ha), liepos (2,5 ha), vinkšnos 
(2,6 ha), miškinės kriaušės (0,9 ha), ir miški-
nės obels (0,7 ha). 

Urėdijos vadovybei ir LAMMC miškų 
instituto mokslininkams bendradarbiaujant 
sudaryta miško sėklininkystės bazės kūrimo 
programa. Ją kuriant, turėta omenyje tai, kad 
Anykščių miškų urėdijos miškai yra aukštos 
selekcinės vertės ir didesnę jų dalį galima ap-
želdinti, taikant paramos priemones savaimi-
niam žėlimui. Anykščių miškų urėdijoje tam 
skiriamas didelis dėmesys, kyla perspektyvūs 
savaiminės kilmės jaunuolynai.

Anykščių miškų urėdijos miškuose yra 
unikalių ir vertingų autochtoninių medynų. 
Tai vinkšnos, drebulės ir beržo medynai bei 
pietinės dalies Šimonių girios pušynai. Pro-
duktyvūs mišrūs Troškūnų – Dabužių miškai, 
o taip pat garsus Anykščių šilelis ir Šventosios 
slėnio miškai. Vietinė augalija prisitaikiusi prie 
esamų gamtinių sąlygų, todėl populiacijų ar 
individų palikuonių atkėlimas iš kitų regionų 
gali būti rizikingas. Dėl to miškų reprodukcija 
daugiausia turi remtis vietiniu genofondu.

Anykščių krašto reljefas kalvotas, išraižy-
tas stačiašlaičių griovų ir vasarą išdžiūstančių 
upelių. Rajono vakaruose yra Nevėžio žemu-
mos, o kitose geografinėse kryptyse vyrauja 
aukštaičių plynaukštė su Viešintų kalnagūb-
rio pietine dalimi. Vyrauja velėniniai jauri-
niai glėjiški silpnai įmirkę, labiausiai paplitę 
vakarinėje rajono dalyje – moreninėse lygu-
mose, dirvožemiai. Moreniniuose gūbriuose 
yra smėlių: Šimonių girioje, Šventosios slėny-
je ir piečiau Anykščių.

Aukštesnio reljefo dalyje (Utenos – Ku-
piškio link) būna šalčiausi rudenys ir žiemos, 
gerokai vėluoja pavasario pradžia. Oro tempe-
ratūros absoliutus minimumas čia žemiausias 
(vidutiniškai –23ºC), o rytinėje dalyje net že-

Miško genetinių objektų apžiūra 
Anykščiuose
Augalų genų banko darbuotojai šiemet 
birželio 5-ąją aplankė LAMMC Miškų 
institutą – Miškų nacionalinių genetinių 
išteklių koordinacinį centrą, pasirenkant 
in situ ir ex situ objektus Anykščių miškų 
urėdijoje. Dalyvavo Augalų genų banko 
direktorius dr. Bronislovas Gelvonaus-
kis, jo pavaduotoja Aušra Bivilienė, vyr. 
specialistai Raimondas Baltrėnas, Laima 
Šveistytė, miško genetinių išteklių koor-
dinatorė dr. Asta Baliuckienė, LAMMC 
Miškų instituto Miško genetikos ir se-
lekcijos skyriaus vedėjas dr. Virgilijus 
Baliuckas, šio skyriaus konsultantas doc. 
dr. Rimvydas Gabrilavičius.

Aplankytus genetinius objektus api-
būdino Anykščių miškų urėdas Sigitas 
Kinderis, vyriausiasis miškininkas Kęstu-
tis Bilbokas, Mikierių girininkijoje – gi-
rininkas Laimis Trumpickas, Troškūnų 
girininkijoje – girininkas Audrius Kusta. 
Pavarių medelyno veiklą pristatė jo vedė-
jas Ričardas Juozapavičius. 

Anykščių miškų urėdija pasirinkta 
neatsitiktinai. Genetinių išteklių išsaugo-
jimui ir produktyvių miškų veisimui urė-
dijoje išskirta daug vertingų in situ geneti-
nių objektų: pušies (33 ha) ir eglės (4,3 ha) 
genetiniai draustiniai, 4 pušies (21,5 ha), 
6 eglės (16 ha), 1 ąžuolo (18,2 ha), 2 juo-
dalksnio (7,4 ha), 1 beržo (2,5 ha) ir 1 lie-
pos (0,5 ha) sėkliniai medynai, atrinkti 79 
rinktiniai (pliusiniai) medžiai (6 pušies, 
15 eglės, 15 drebulės, 8 juodalksnio, 12 
liepos ir 23 vinkšnos). Urėdijoje įveistos 
net 7 skirtingų medžių rūšių miško sėkli-
nės plantacijos (ex situ genetinių išteklių 
objektai) – pušies (6,1 ha), eglės (5 ha), 

populiacijos ar jų dalys. Juos praradus 
būtų didžiulė žala mūsų gamtai.

Vertingiausi augalai pagal nustaty-
tus kriterijus atrenkami ir priskiriami 
augalų nacionaliniams genetiniams iš-
tekliams, kurių apsaugą reglamentuoja 
Lietuvos augalų nacionalinių genetinių 
išteklių įstatymas (priimtas 2001 m.) ir jį 
papildantys teisės aktai.

Augalų genetiniai ištekliai suskirsty-
ti į 5 grupes: žemės ūkio (lauko augalų), 
miškų, žemės ūkio (sodo ir daržo au-
galų), dekoratyvinių ir vaistinių – aro-
matinių. Bendras vadovavimas augalų 
genetiniams ištekliams kaupti ir saugoti 
pavestas Aplinkos ministerijai. Prie jos 
įkurta Nuolatinė augalų nacionalinių ge-
netinių išteklių komisija, kuri inicijuoja 
ir organizuoja augalų genetinių išteklių 
tyrimo, kaupimo ir išsaugojimo strategi-
ją bei programų rengimą, siūlo Aplinkos 
ministerijai atrinktiems augalams suteikti 
nacionalinių genetinių išteklių statusą.

1997 m. gavus finansinę paramą iš 
Šiaurės šalių genų banko, Nacionalinia-
me augalų genetinių išteklių koordinaci-
niame centre, Lietuvos žemdirbystės ins-
titute buvo įkurta ilgalaikė sėklų saugyk-
la. LR Vyriausybės 2003 04 24 nutarimu 
Nr. 515 nuo 2004 01 01 įsteigtas Augalų 
genų bankas ir sudaryti augalų naciona-
linių genetinių išteklių koordinaciniai 
centrai pagal augalų grupes. Augalų genų 
bankas, kaip valstybinė institucija, koor-
dinuoja genetinių išteklių tyrimo darbus 
ir saugo augalų genetinę medžiagą, orga-
nizuoja ir derina augalų grupių koordi-
nacinių centrų darbą, saugant genetinius 
išteklius in situ (atsiradimo vietose) ir ex 
situ (perkeltoje aplinkoje).

Miškinės kriaušės sėklinė plantacija Pavarių girininkijoje Vinkšnos sėklinė plantacija Troškūnų girininkijoje
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iki Šilutės. Plantacija įveista pagal Miškų 
instituto rekomendacijas.

Buvo apžiūrėta ir miškinės obels 
sėklinė plantacija (0,7 ha), įveista Pava-
rių girininkijoje šalia miškinės kriau-
šės sėklinės plantacijos. Miškinė obelis 
gyvūnų gausinimo aspektu turi didelės 
reikšmės miško talpumui didinti ir fi-
tocenotiniams veiksniams miške gerinti 
bei bioįvairovei gausinti. Dar tarpukary-
je Miškų departamentas direktyva pata-
rė girininkams globoti miško obelaites 
ir kriaušaites. Kolekcinei miškinės obels 
sėklinei plantacijai sudaryti Lietuvos 
miškų institutas įskiepius atrinko Rasei-
nių, Radviliškio ir Anykščių miškų urė-
dijose, o Lietuvos sodininkystės ir dar-
žininkystės institutas atliko 47 miškinės 
obels klonų skiepijimus. Įsigyti skiepe-
liai 2+1,5 metų amžiaus buvo pasodinti 
medelyne, o po vienerių metų perkelti į 
sėklinę plantaciją.

Urėdijos darbuotojai supažindino su 
modernizuotu Pavarių medelynu ir jame 
auginamu medžių asortimentu.

miau –30ºC (–40ºC). Šaltomis žiemomis 
nušąla sodai.

Pagal Lietuvos biogeografinį rajona-
vimą Anykščių miškų urėdijos miškai 
išsidėstę Rytų Baltijos provincijos Borea-
linės juostos Rytų aukštaičių plynaukštės – 
Šventosios paslėnio rajonuose. Tai Švento-
sios aukštupio zona, išraižyta mažesnėmis 
upėmis ir upeliais: Virinta, Anykšta, Jara, 
Pelyša ir kt. Aplinkosauginiai prioritetai 
susiję su vandens išteklių ir biologinės 
įvairovės apsauga. Todėl bemaž visus miš-
kus galima priskirti vandens ir kraštovaiz-
džio apsauginiams.

Urėdijos miškai priklauso 2A miško 
gamtinio regiono rytinei daliai, kuri iš-
siskiria šaltesnėmis ir gilesnėmis sniego 
dangos žiemomis, vėsesnėmis vasaromis, 
didesniu kontinentalumu, trumpesniu lai-
kotarpiu be šalnų.

Klimatinėms sąlygoms būdinga že-
mesnė metinė vidutinė oro temperatūra 
(–0,2ºC), sausio – (0,5ºC), liepos – (1,1ºC) 
žemesnė už Lietuvos temperatūros vi-
durkį. Be to, Anykščių rajono teritorijoje 
dažnos pavasarinės vėlyvosios (gegužės 
15 d.) ir rudens ankstyvosios (spalio 5 d.) 
šalnos, ypač aukštesnio reljefo rajonuose. 
Todėl ankstyvosios fenologinės medžių 
formos apšąla (eglė, ąžuolas, uosis), o 
tai turi įtakos daugiaviršūniškumui su-
sidaryti. Čia perspektyvesnės vėlyvosios 
formos. Vertinant kovo, balandžio ir ge-
gužės mėnesių maksimalių ir minimalių 
temperatūrų skirtumus pa stebima, kad 
jie didesni Anykščių rajone negu Pane-
vėžio ir Ukmergės. Dirbtinai veisiant 
mišku, reikėtų parinkti medžių kilmes, 
tolerantiškas minėtiems negatyviems 
veiksniams.

Augalų genų banko ir Miškų instituto 
darbuotojai apžiūrėjo miškinės kriaušės 
sėklinę plantaciją. Miškinė kriaušė – reta 
ir nykstanti medžių rūšis Lietuvoje. Todėl 
jos išsaugojimas ir panaudojimas miško 
bioįvairovei ir talpumui bei miško pakraš-
čių formavimui labai aktualus. 2006 m. 
pavasarį Anykščių miškų urėdijos Pavarių 
girininkijoje įveista pirmoji Lietuvoje 0,9 
ha miškinės kriaušės sėklinė plantacija, 
susidedanti iš 71 klono. Jai įveisti miški-
nės kriaušės medeliai buvo sodinti 1,3-1,5 
m aukščio, išdėstyti eilėse kas 5 m, o tarp 
eilių – kas 6 metrai. Iš viso pasodinta 194 
medeliai. Motinmedžius įskiepiams atrin-
ko Lietuvos sodininkystės ir daržininkys-
tės instituto darbuotojas dr. P. Petryla Ma-
rijampolės ir Nemuno paslėnio miškuose 

Miško sėklininkystės datos
XVIII 
pab. Atlikta pirmoji vertingesnių medžių atranka (vokiečių miškininkas F. A.Wangenheimas)

XX vid. Pradėta miškų ūkio praktikoje rinktinių medžių atranka
1812 Įveisti pirmieji bandomieji (geografiniai) želdiniai (P. A. De Vilmorinas, Prancūzija)
1953 Įsteigta Miško sėklų kontrolės stotis
1956 Pradėti Lietuvos populiacijų kintamumo tyrimai (P. Džiaukštas, V. Ramanauskas)
1960 Įveisti pirmieji bandomieji (geografiniai) želdiniai Lietuvoje (Vilniaus m.u., Panerių g-ja)
1961 Pradėtas aktyvus miško medžių genetinių išteklių formavimas ir tyrimas
1962 Įveista pirmoji Lietuvoje miško sėklinė plantacija (paprastoji pušis, Dubravos MTS)

1962 Sudarytos pliusinių medžių atrinkimo (minimalių aukščių ir skersmenų) lentelės, atrinkti pirmieji pliusiniai 
(dabar rinktiniai) medžiai

1965 Įveista pirmoji Lietuvoje paprastosios eglės sėklinė plantacija (Dubravos MTS)
1966 Išleisti „Nurodymai miško sėklinėms plantacijoms sudaryti Lietuvos miškuose“
1975 Atrinkti pirmieji Lietuvoje sėkliniai draustiniai (dabar medynai)
1969 Sukurta Elitinės miško sėklininkystės grupė (Dubravos MTS - A. Kažemėkas, V.Ribikauskas, R.Macijauskas)
1972 Įveista pirmoji paprastojo ąžuolo sėklinė plantacija (Dubravos MTS)
1973 Patikslinti minimalūs pliusinių medžių matmenys, suskirstant į I ir II kategorijos medžius (J. Danusevičius ir kt.)
1974 Įkurtas Miško sėklininkystės centras ЛИТЛЕССЕМ (Dubravos MTS)
1975 Pastatyta aižykla centralizuotam kankorėžių aižymui ir sėklų laikymo sandėlis
1990 Įkurti pirmieji miško genetiniai rezervatai 

1991 Sudaryta Miško sėklininkystės ekspertų komisija (dabar Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miškų 
atkūrimo ekspertų komisija)

1992 Pradėti intensyvūs lapuočių medžių rūšių selekciniai tyrimai
1993 Parengti pirmieji Miško sėklininkystės nuostatai (J.Danusevičius)
1993 Lietuvos miškų institute įkurtas Miško genetikos ir atkūrimo skyrius (iki 1993 m. Miško želdinimo skyrius)
1994 Atrinkti pirmieji miško genetiniai draustiniai (J.Danusevičius ir kt.)
1994 Įkurtas Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras
1995 Pradėtos veisti antros kartos miško sėklinės plantacijos
1997 Įveistos pirmosios juodalksnio sėklinės plantacijos (Kėdainių ir Kuršėnų m.u.)
1997 Miršta žymiausiais miško selekcininkas dr. Vytautas Ramanauskas (1922 11 08 - 1997 01 12)
2003 Įveista pirmoji miško sėklinė plantacija kontroliuojamoje aplinkoje (karpotasis beržas) (LMSSC)
2003 Patvirtinta Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa
2005 Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras reorganizuotas į Miško genetinių išteklių tarnybą
2010 Miško genetinių išteklių tarnyba reorganizuota į Miško genetinių išteklių skyrių Valstybinėje miškų tarnyboje

Parengė dr. Vidmantas Verbyla

Mikierių girininkijoje aplankyti pušies 
genetinis draustinis ir pušies sėklinis me-
dynas bei juose esantys rinktiniai medžiai.

Su dideliu susidomėjimu buvo apžiū-
rėtas Anykščių miškų urėdijoje Šimonių 
girios pietiniame pakraštyje 2005 m. įkur-
tas Mikierių laukinių gyvūnų aptvaras, ku-
riame ganosi danieliai, muflonai, dėmėtieji 
elniai ir šernai.

Buvo palankiai įvertinti Anykščių miš-
kų urėdijoje esantys ir gerai tvarkomi bei 
prižiūrimi genetiniai objektai, savaiminio 
žėlimo puoselėjimas, pažangus urėdijos 
darbuotojų požiūris į genetinių išteklių 
išsaugojimą, sėklinės bazės kūrimą ir pro-
duktyvių bei tvarių ateities miškų veisimą. 

LAMMC Miškų instituto ir Augalų 
genų banko darbuotojams Anykščių miškų 
urėdijoje selekciniai objektai paliko įspūdį 
kaip Aukštaitijoje įsitvirtinanti regioninė 
miško selekcijos ir sėklininkystės bazė.

Pasitarimo dalyviai Troškūnų girininki-
joje aplankė unikalią vinkšnos ir juodalks-
nio sėklines plantacijas, miško muziejų, pa-
žintinį taką, girininkijos dendrariumą. ☐
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Mūsų protėviai, apsigyvenę miš-
kingoje Europos dalyje prie 
Baltijos jūros, tegalėjo įsikurti 

tik paupiuose. Didesnėmis upėmis vyko 
susisiekimas su kitais kraštais, ėjo pre-
kybos keliai, iš kurių garsiausias buvo 
Didysis Gintaro kelias, jungęs Baltijos ir 
Juodąją jūras. Miško aplinką ir vandens 
kelius aisčių gentys neblogai panaudojo ir 
karo žygiams. Istorijos šaltiniuose mini-
mi vanduoliai galėjo būti mūsų protėviai. 
Vėliau plačiai aprašomi lietuvių karių 
žygiai į rusų, lenkų, vokiečių žemes, se-
nosiose liaudies dainose minimi ir žygiai 
„už Dunojėlio“... Tokius žygius patvirtina 
ir senieji raštai, kuriuose aisčiai minimi 
Romos imperijos karuose (160-175 m.) 
su šiauriniais ir rytiniais kaimynais. Pto-
lomėjaus raštuose minimi galindai, kurie 
253 m. kartu su venedais, vanduoliais ir 
kitais buvo apsiautę Bizantiją. Aisčių že-
mes pasiekti priešams neleisdavo tankūs, 
pelkėti miškai. Vertinat miško svarbą, 
aisčių papročiuose buvo įtvirtinti įvairūs 

miško apsaugos būdai, kurie draudė be 
būtino reikalo kirsti medžius. Vėliau tai 
apibrėžta LDK teisės aktais. 

Ilgus šimtmečius skverbiantis į Lietu-
vos teritoriją įvairiais būdais vakarietiškai 
civilizacijai, kūrėsi dvarai, kaimai, mies-
teliai, didėjo ariamos žemės plotai, ilgėjo 
ir platėjo keliai, o miškų plotai mažėjo. 
Lietuva palengva „sužemdirbėjo“, imta 
teigti, kad lietuviai buvo ir tėra „vyžotų 
žemdirbių“ tauta... 

Žvelgiant į ateitį, turi keistis dabar-
tinio kaimo veidas. Miškininko specia-
lybės pakėlimas į deramą lygį, dalies 
miškų panaudojimas visuomenės porei-
kiams tenkinti, piliečių sveikatingumui 
gerinti ir kitoms socialinėms reikmėms 
sudarytų prielaidas miškui būti vienu iš 
kaimo gyventojų pragyvenimo šaltinių. 
ES parama skatinama „žalioji politi-
ka“ – žmonių grįžimas gyventi į kaimą. 

Dažname šiuolaikiniame Vakarų Euro-
pos kaime miestiečiai stengiasi įsigyti 
sodybą už 50-100 km nuo darbovietės, 
kad nors dalį laiko praleistų neužterštoje 
aplinkoje. 

Ieškant kaimo pakilimo galimybių, 
reikia daugiau dėmesio skirti naujoms 
veikloms. Juk yra daug verslų, kuriais be-
siverčiantieji galėtų išgyventi be didesnių 
investicijų, nekenkdami natūraliai aplin-
kai. Daugiau dėmesio reikėtų skirti aplin-
ką tausojančioms veikloms – netradicinei 
žemdirbystei, bitininkystei, rekreacijai, 
kaimo turizmui, natūralios produkcijos 
rinkimui. Nors nuo senų laikų medžiok lė 
buvo kaimo gyventojų papildomas vers-
las, pastaruoju metu medžioklės turi ten-
denciją tapti turtingųjų privilegija. Tai nu-
lemia ir šio verslo ar pomėgio ypatumai. 
Paskaičiavus, kiek kainuoja medžiok lės 
plotų nuoma, nuvykimas į medžioklės 
vietą, medžiotojo apranga, ginklai, amu-
nicija, žvėrių šėrimas, tai ne kiekvienas 
gali sau leisti... 

Ką kaimo gyventojui 
duoda ir galėtų duoti miškas?  

Šarūnas Laužadis
nemenčinės miškų urėdijos

ryšių su visuomene specialistas

Dzūkų bitininkystės žinovas – 
Musteikos kaimo bitininkas Vytautas Tamulevičius Straipsnio autorius kaimo sodyboje Užpaliuose
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Nuo senovės laikų miškuose kultivuotas natūralios produk-
cijos rinkimas, apibendrintas tautosakoje posakiu „Jei ne grybai 
ir ne uogos, dzūkų panos būtų nuogos...“ Ir dabar vasaros savait-
galiais Dainavos krašto turguose nuo miško gėrybių akys raibsta, 
o dažnam nereikia ir į turgų užsukti – vietos gyventojai siūlo šias 
gėrybes pakelėse. Šis smulkus verslas tinka ir tiems, kurie turi 
pragyvenimo šaltinį, bet mėgsta daug laiko praleisti gamtoje. Tik 
gaila, kad ne visada žmogus, sunkiai pririnkęs pintines miško 
gėrybių, gauna tą uždarbį, kurio vertas. Šie produktai galėtų būti 
realizuojami gerokai brangiau, jei būtų sertifikuoti kaip ekologiš-
ki. Pažymėtina, kad perdirbant sertifikuotus natūraliai augusius 
produktus, jie gali būti maišomi su ekologinės gamybos ūkyje 
išaugintais produktais, o tai dar praplečia jų naudojimo galimy-
bę. Natūralios produkcijos sertifikavimo klausimai itin aktualūs 
miškingų mūsų šalies teritorijos dalių gyventojams. Tačiau ren-
kant natūraliąją produkciją miškuose neturi būti pažeistas natū-
ralios gamtos pusiausvyros, ekosistemų stabilumas ar pakenk-
ta augalų ir gyvūnų rūšių egzistencijai. Natūralios produkcijos 
rinkėjai privalo laikytis aplinkos ministro įsakymu patvirtintos 
Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos.

Kitas svarbiausių miško gyventojų verslas nuo seno buvo bi-
tininkystė. Nuo to kilo ir geriausio draugo sinonimas – bičiulis. 
Tai toks žmogus, su kuriuo galėjai eiti kopinėti medų. O darbas 
tai buvęs nelengvas ir atsakingas, nes bitės kurdavosi aukštai me-
džių drevėse. Šiandien bitininkystė Lietuvoje vėl gana populiari. 
Jos produktai taip pat gali būti realizuojami gerokai brangiau, jei 
bus sertifikuoti ekologiškais. Kaimo žmogui dažnai nesupran-
tama, kaip apskritai medus gali būti neekologiškas? Iš dalies jie 
teisūs, tačiau žemės ūkio chemizavimas, naujų žemės ūkio kul-
tūrinių augalų veisimas, plintančios ligos turi neigiamos įtakos 
bitėms... Visgi ekologinė bitininkystė jau plinta Lietuvoje, mūsų 
bitininkai į užsienį yra eksportavę dalį savo produkcijos, kur ji 
turi paklausą. 

Lietuvoje neblogą perspektyvą turi kaimo turizmas. Inter-
neto svetainėje pristatomos ne tik kaimo turizmo sodybos, bet 
ir senoviniai amatai, regiono lankytinos vietos. Kaimo turizmo 
paslaugas teikia keli šimtai sodybų. Vis dažniau jos nuomojamos 
seminarams, konferencijoms. Todėl sparčiai augantis kaimo tu-
rizmas tampa rimtu konkurentu seniesiems kurortams bei vieš-
bučiams. Kaimo turizmo sodybų poilsiautojai nori sveiko kai-
miško maisto, todėl kai kurių sodybų savininkai jau pradeda pa-
tys verstis ekologine žemdirbyste, ieško ekologinių produktų au-
gintojų. Todėl greta kaimo turizmo gali klestėti kita perspektyvi 
kaimo verslo rūšis – ekologinės žemės ūkio produkcijos gamyba, 
jos paruošimas ir tiekimas rinkai. Būtina pasiekti, kad kaimo tu-
rizmo sodybos savo svečiams užtikrintų ne tik gerą poilsį, bet 
ir malonias emocijas. Turėtų įsivyrauti naujos arba restauruotos 
sodybos, išlaikančios senosios statybos tradicijas, pastatytos iš 
rąstų, medžio ar akmens. Jų savininkai turėtų žinoti to krašto 
etnovertybes, jas perteikti savo sodybų lankytojams. 

Racionaliai naudojant gamtos mums duotus išteklius, Lietu-
vos kaimas gali išmaitinti net apie trečdalį šalies gyventojų. Kita 
vertus, tokio gyvenimo būdo skatinimas padėtų spręsti ir aplinkos 
apsaugos problemas. Prie miškų gyvenantys kaimo žmonės gali 
apsirūpinti šilumos ir iš dalies elektros energija savo poreikiams, 
nekenkdami aplinkai, nenaudodami brangių importinių energi-

jos išteklių. Galimybes padidina ir ES parama, mokama besiver-
čiantiems aplinkai nekenkiančiais verslais, tarp jų ir miškininkys-
te. Tačiau, apžvelgę Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto 
svetainėje skelbiamus duomenis apie ES paramos 2007-2013 m. 
įgyvendinimą, matome, kad dėl įvairių priežasčių ne visas numa-
tytas priemones vienodai sėkmingai sekasi įgyvendinti. Nepaisant 
išmokamos paramos didėjimo, ES ir šalies biudžeto lėšų įsisavi-
nimas miškų plėtrai vyksta lėtokai. Ypač nerimą kelia aukščiau-
siuose valdžios sluoksniuose pasigirstančios kalbos, esą valstybės 
biudžetą reikia gelbėti miškų sąskaita. Tai reikštų, kad mes ritamės 
į „trečiojo pasaulio“ valstybių gretas. Bet yra vilties, kad taip ne-
atsitiks; juk ir Afrikoje yra valstybių, kurios net ir kęsdamos ne-
priteklių bei skurdą, nepasuko beatodairiško gamtos išteklių nau-
dojimo keliu. Pvz., Kenijos vyriausybė net pasiuntė kariuomenę 
saugoti nacionalinių parkų, tokiu būdu išsaugodama savo unikalią 
gamtą, gyvūnus ir pritraukdama į šalį gausų turistų būrį iš viso pa-
saulio. O juk ir ši šalis galėjo pasukti Somalio keliu, kuriame buvo 
sunaikinta ne tik gamta, bet ir pati valstybė... 

Vertinant ES lėšų įsisavinimą, galima teigti, kad žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimas mišku yra ne tik viena iš žemės 
panaudojimo alternatyvų, bet ir prisideda prie gamtinių išteklių 
šalyje gausinimo, padeda išlaikyti reikiamą balansą tarp kaimo 
vietovių plėtros ir aplinkosaugos. Tik rengiant ir įgyvendinant 
rėmimo programas šių programų autoriams vertėtų daugiau 
bendrauti su miškininkystės ir netradicinės žemdirbystės, kaimo 
turizmo, rekreacijos specialistais. ☐

Šiemet buvo užderėjęs gausus miško uogų derlius

Tarp Dzūkijos miškų sruvena Ūla
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M o k y m a s

Miškai urbanizuotos visuomenės, 
saugos ir rekreaciniams poreikiams

Prof. Edvardas riEPŠas 
doc. Edmundas BartkEvičius

dr. rEmiGiJus žaLkauskas
ASU Miškų ir ekologijos fakultete – nau-
jos studijų programos. Šiame numeryje 
pristatoma nauja pirmosios pakopos 
(bakalauro) studijų programa „Miestų ir 
rekreacinė miškininkystė“

Rekreacijos gamtoje plėtra susijusi 
su gyventojų gausėjimu, aplinkos 
urbanizavimu ir tarša, intensyvia 

žmonių darbine veikla, stresais. Didėjant 
šalies urbanizacijai didėja urbanizuotų 
teritorijų žaliųjų erdvių, sąlygojančių ur-
banistinės aplinkos ir gyvenimo kokybę, 
svarba. Prognozuojama, kad po 50-ies 
metų daugiau nei 80 proc. pasaulio gy-
ventojų gyvens miestuose arba jų įtakos 
zonose. Pagal Lietuvos Respublikos terito-
rijos bendrojo plano (2002 m.) urbanisti-
nio karkaso plėtros modelį, bendras pagal 
miesto gyventojų dalį urbanizacijos lygis 
2020 m. sieks 72-75 proc. Miškų tvarky-
mas miestų įtakos zonoje skiriasi nuo tra-
dicinio miškų ūkio, visų pirma dėl didelės 
urbanizuotų teritorijų apkrovos ir socia-
linių interesų. Pagrindinė urbanizuotų 
teritorijų miškų (kitaip dar vadinamų 
miestų miškų, kadangi miesto ribos yra 
sąlyginės) funkcija – rekreacija ir aplin-
kos apsauga. Dėl urbanizacijos ekspan-
sijos vis daugiau miškų atsiduria miestų 

ar priemiesčių „globoje“. Iškyla poreikis 
įvertinti ir savitai tvarkyti urbanizuotose 
teritorijose esančius miškus, nes skiriasi 
jų funkcijos, augimo sąlygos, antropoge-
ninė apkrova, valdymo ir tvarkymo prob-
lemos, šioje srityje dirbantiems specia-
listams reikalingos specializuotos žinios 
ir gebėjimai. Šiuolaikinė miškininkystė, 
miškotvarka turi integruoti savo spren-
diniuose urbanizuotų teritorijų ekologi-
nės apsaugos ir visuomenės rekreacinių 
poreikių tenkinimą dabar ir ateityje. Tai 
galėtų sumažinti vertingais rekreaciniais 
ištekliais pasižyminčių teritorijų rekrea-
cinę apkrovą. Klasikiniame apibrėžime 
miestų miškininkystė suprantama kaip 
menas, mokslas ir technologijos apie 
miško išteklių valdymą urbanizuotų te-
ritorijų ekosistemose ar jų įtakos zonoje, 
siekiant užtikrinti miestų ir priemiesčių 
miškų, parkų, kitų želdynų ir želdinių 
fiziologinę, socialinę, ekonominę bei es-
tetinę naudą visuomenei. Miestų (urba-
nizuotų teritorijų) miškai (angl. urban 
forests) – teritorijos, esančios mieste ar jo 
įtakos zonoje, kuriose dominuoja medžių 
augalija ir kuriose smulkesni vietiniai bei 
bendri urbanistiniai interesai nulemia šios 

dendrofloros bendrijų tvarkymą. Šiaurės 
Amerikoje miestų (urbanizuotų teritori-
jų) miškininkystė, kaip gamtinių išteklių 
miestų teritorijoje valdymas, pradėta plė-
toti nuo 1960 m. Europoje miestų miški-
ninkystės samprata prigijo apie 1990 m. 
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niuose miškuose 2008 m. (vertinimo or-
ganizatorius – Generalinė miškų urėdija) 
konstatuota, kad rekreacinė veikla svarbi 
bendrame visų miškų urėdijų kompleksiš-
kai vykdomų darbų kontekste. Panašiais 
periodiškai atliekamais vertinimais siekia-
ma paskatinti miškų urėdijų iniciatyvius 
darbuotojus, labiausiai prisidedančius 
prie rekreacinės veiklos plėtojimo, origi-
nalios ir nuoseklios infrastruktūros kūri-
mo ir priežiūros, aplinkos sutvarkymo ir 
puoselėjimo, visuomenės informavimo 
bei valstybinių miškų įvaizdžio gerinimo.

Siekiant optimizuoti miškų ir me-
džių išteklių teikiamą socialinę – kultū-
rinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą 
miestų įtakos zonoje, tenkinant visuome-
nės rekreacinius poreikius, reikalingas 
integruotas miestų miškų ir medžių, re-
kreacinių miškų planavimo, projektavi-
mo, įkūrimo, tvarkymo požiūris, siekiant 
darnaus vystymosi tikslų. Šiuo atžvilgiu 
miestų ir rekreacinės miškininkystės pro-
fesija turėtų būti perspektyvi ir Lietuvoje. 
2012 m. sausio 23 d. – vasario 13 d. Alek-
sandro Stulginskio universiteto ketina-
mos vykdyti studijų programos rengimo 
grupė apklausė potencialius darbdavius, 
susijusius su rekreacine veikla, miestų 
miškų, želdynų ir želdinių tvarkymu, taip 
pat studentus, siekiant išsiaiškinti studijų 
programos reikalingumą bei parengti la-
biau darbo rinkos poreikius atitinkančią 
studijų programą. Anketos pildytos in-
ternete (http://www.publika.lt/apklausa-
15-ae830b18acceca96420ac3a804dc1623.
html). Iš viso apklausoje dalyvavo 125 
potencialių darbdavių atstovai. Gau-
siausiai į anketas atsakė miškų urėdijų 
darbuotojai (lent.). 83 proc. potencialių 

ir net jos išlikimo būtinybe. Ypač žmones 
traukia natūrali gamta, kurioje randama 
ramybė, grynas oras, švarus vanduo, au-
galijos ir gyvūnijos įvairovė, pajaučiama 
subtili ekosistemų harmonija, kraštovaiz-
džio grožis, gaunama natūralių maisto 
produktų, vaistinės žaliavos ir eksponatų 
kolekcijoms. Labiausiai natūrali aplinka 
išlikusi miškuose, todėl jiems dažniau-
siai tenka didžiausias rekreacinis krūvis. 
Rekreacija, kaip ir bet koks kitas gamtos 
išteklių naudojimas, neigiamai veikia 
gamtines ekosistemas. Ypač kai jos nėra 
tam tinkamai paruoštos, prižiūrimos, 
rekreaciniai krūviai nereguliuojami. Vie-
nas iš pagrindinių miškininkystės plėtros 
tikslų – miškų rekreacinio potencialo di-
dinimas. Rekreacinė miškininkystė api-
ma žinių kompleksą rekreacinės aplinkos 
miške tyrimo, planavimo, tvarkymo ir 
naudojimo klausimais. Šios specializuo-
tos miškininkystės krypties tikslas – pa-
dėti miškininkystės, ekologijos ir aplin-
kotyros specialistams suvokti poilsiautojų 
ir miško ekosistemos, atskirų jos kompo-
nentų ir elementų sąveikos dėsningumus, 
įgyti gebėjimą kompleksiškai vertinti ir 
teoriškai pagrįsti poilsiaujančio žmogaus 
poreikių įvairovės tenkinimo galimybes 
kintančioje aplinkoje, išsaugant tvarias ir 
artimas natūralioms miško ekosistemas, 
gerinant jų rekreacines savybes ir užtikri-
nant darnų, tausojantį gamtinių išteklių 
naudojimą.

Daugumoje miškų asmenys gali lan-
kytis neribotai. Specialus dėmesys turi 
būti skiriamas rekreacinės paskirties miš-
kų (II B grupės miškai užima apie 3 proc. 
miškų plotų) pritaikymui poilsiui. Verti-
nant rekreacinę infrastruktūrą valstybi-

Nuo tada ir studijų programose pradėta 
įtraukti studijų dalykus, susijusius su miš-
kų, parkų, net pavienių medžių valdymu 
miestų, miestų įtakos zonos teritorijose. 
Remiantis urbanizuotų teritorijų miški-
ninkystės studijų Europoje apžvalga (vyk-
dytojas – Danijos Miškų ir kraštovaizdžio 
tyrimų institutas; finansuota pagal pro-
jektą COST Action E12 ‘Urban Forests 
and trees’ (angl.); apklausta 180 aukštojo 
mokslo švietimo institucijų švietimo iš 28 
šalių) urbanizuotų teritorijų elementai 
vis labiau integruojami gamtinių ištek-
lių aukštojo mokslo studijose. Daugeliu 
atvejų urbanizuotų teritorijų gamtinių iš-
teklių studijos vyksta kaip atskiri studijų 
dalykai. Į miestų miškininkystės studijas 
įtraukiami gana plataus spektro studijų 
dalykai, pirmiausiai gamtos ir socialinių 
mokslų sandūroje. Kaip kertinės mies-
tų miškininkystės disciplinos apklausos 
rezultatuose įvardintos: arboristika, miš-
kininkystė, sodininkystė, kraštovaizdžio 
architektūra, (kraštovaizdžio) ekologija. 

Tarptautinėje miško tyrimo organiza-
cijų sąjungoje (angl. International Union 
of Forest Research Organizations, IUF-
RO), vienijančioje daugiau nei 15 tūkst. 
tyrėjų, 700 miško tyrimo organizacijų 
narių iš 110 šalių, vienas iš mokslinių 
skyrių yra Miškų ir miškų ūkio socialinių 
tyrimų skyrius, apimantis atskirai Miško 
rekreacijos, kraštovaizdžio ir gamtos ap-
saugos bei Urbanizuotų teritorijų miški-
ninkystės tyrimų poskyrius. Nuo 2002 m. 
leidžiamas mokslinis žurnalas „Urban 
Forestry and Urban Greening“ (angl.). 
2005 m. pradėta vykdyti tarptautinė Ur-
banizuotų teritorijų miškininkystės ir 
miesto želdynų (angl. Urban Forestry and 
Urban Greening) magistrantūros pro-
grama. Dabar plečiamas miestų miški-
ninkystės tyrėjų tinklas Europos šiaurės, 
Baltijos šalių regione CARe-FOR-US II 
(angl. Nordic-Baltic Centre of Advanced 
Research on Forestry Serving Urbanised 
Societies), vienijantis tyrimus gamtos 
ir žmogaus sveikatos ryšių, rekreacinės 
miškininkystės, urbanizuotų teritorijų 
miškų kokybės valdymo kryptyse.

Bendrasis prioritetas šalies rekreaci-
nės sistemos raidoje teiktinas pažintinio 
turizmo ir poilsio gamtoje, tarp jų – kai-
miškoje aplinkoje, plėtrai. Poilsis gamtoje 
tampa žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų 
atgavimo patikimiausiu veiksniu. Socio-
logai vis dažniau akcentuoja, kad visa-
vertis poilsis tampa žmonijos vystymosi Ju
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Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos reikalingumas potencialių darbdavių 
atstovų požiūriu

Viso apklausta 

Apklausos klausimai 

Atstovaujama potencialaus darbdavio institucija

Viso:
Mokslo 
ir mo-
kymo 
įstaiga

Planavimo 
ir projek-
tavimo 
įstaiga

Miškų 
urėdija

Saugomų 
teritorijų 

įstaiga

Želdi-
nimo 

įmonė
Savival-

dybė
Kita 

institu-
cija

Respondentai

18 6 38 22 13 8 20 125 resp.

Už tai, kad reikalingas 
miestų ir rekreacinės 
miškininkystės specialistas 

18 6 26 17 12 8 17 104 resp.

100% 100% 68% 77% 92% 100% 85% 83%

Už tai, kad šiuo metu 
nereikalingas, bet bus 
reikalingas miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
specialistas ateityje 

- - 5 - - - 3 8 resp.

- - 14% - - - 15% 6 %

Už tai, kad nereikalingas 
toks specialistas

- - 7 5 1 - - 13 resp.

- - 18% 23% 8% - - 11%

Priimtų miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
studijų programos studentą 
atlikti profesinės veiklos 
praktiką savo įmonėje

12 3 33 15 10 8 17 98 resp.

64% 25% 86% 60% 75% 100% 86% 78%

M o k y m a s

cijų studija (apklausti 25 universitetai, 
rengiantys miškininkystės magistrus; 18 
darbdavių Europoje; apklausoje pateik-
tos 42 kompetencijos) parodė, kad į miš-
kininkystės studijų programas tikslinga 
įtraukti aplinkosaugos paslaugų, gebėji-
mo bendrauti su specialistais ir nespecia-
listais, planavimo ir organizavimo, verslo, 
vadybos kompetencijų ugdymą. 3-oje Eu-
ropos miškų fakultetų dekanų konferenci-
joje Prahoje (Čekijos Respublika; 2011 m. 
rugsėjo 7-10 d.) diskusijų metu pasiūly-
ta miško pedagogikos studijas įtraukti į 
miškininkystės studijų programas kaip 
privalomą dalyką. 2-oje Europos miškų 
fakultetų dekanų konferencijoje Brašov 
mieste (Rumunija; 2010 m. spalio 14-
17 d.) pranešimuose akcentuota, kad tra-
dicinės miškininkystės studijų programos 
turi būti plečiamos, įtraukiant aplinko-
saugos, visuomenės poreikių tenkinimo, 
kraštovaizdžio architektūros, planavimo 
kompetencijas, suteikiant studijų progra-
mos absolventams platesnes įsidarbinimo 
galimybes.

Studentų priėmimas į naują pirmo-
sios pakopos studijų programą „Miestų 
ir rekreacinė miškininkystė“ pradėtas 
nuo šių metų, akreditavus šią studijų 
programą Studijų kokybės vertinimo 
centre. Nauja studijų programa labiau 
orientuota į specializuoto miškininkavi-
mo praktiką, siekiant optimizuoti miškų 
ir kitų sumedėjusių bendrijų teikiamą 
rekreacinę, ekonominę ir aplinkosaugi-
nę naudą, rekreacinę infrastruktūrą miš-
kuose. ☐

Minėtoje apklausoje vertinti ir studi-
jų dalykai, kurie labiausiai būtų susiję su 
ketinamo rengti specialisto reikalingomis 
dalykinėmis kompetencijomis darbo rin-
koje. Daugiausiai respondentai miestų ir 
rekreacinės miškininkystės programą sie-
ja su dendrologija, parkų įrengimo ir prie-
žiūros technologijomis, kraštovaizdžio 
architektūra, rekreacinių teritorijų plana-
vimu, želdyntvarka, specialiąja ekologija. 

Studijų programos „Miestų ir rekre-
acinė miškininkystė“ rengimo grupė at-
sižvelgė į miškininkystės programų Eu-
ropoje tobulinimo pasiūlymus. 2009 m. 
Europos rinką atitinkančių antrosios pa-
kopos miškininkų absolventų kompeten-

darbdavių atstovų respondentų pasisa-
kė už tai, kad reikalingas miestų ir re-
kreacinės miškininkystės specialistas, 6 
proc. – kad šiuo metu nereikalingas, bet 
bus reikalingas ateityje. 78 proc. poten-
cialių darbdavių atstovų sutiktų priimti 
miestų ir rekreacinės miškininkystės 
studijų programos studentą atlikti profe-
sinės veiklos praktiką. 

53,6 proc. potencialių darbdavių at-
stovų respondentų mano, kad miestų ir 
rekreacinės miškininkystės studijų prog-
ramos absolventų poreikis Lietuvos dar-
bo rinkoje po 4 metų gali būti iki 15 ab-
solventų kasmet, o 25,6 proc. – nuo 15 iki 
30 absolventų kasmet.

A
. K

LOVO ĮMON
Ė

a. klovo įmonė – oficiali firmos „oregon“ atstovė Lietuvoje
palankiausiomis kainomis siūlo pirkti 

Tel. (8 45) 575700 • Faks. (8 45) 575702 • El. paštas: klovas2@takas.lt

kreipiančiąsias juostas • pjaunančiąsias grandines • vedančias žvaigždutes medkirtėms
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Šių metų Europos šalių miškininkų orientacinio 
sporto čempionatas EFOL 2012 vyko liepos 31 – 
rugpjūčio 4 d. Druskininkų ir Veisiejų miškų urėdijų 

miškuose. Čempionatą organizavo Lietuvos miškininkų 
sąjunga kartu su Aplinkos ministerija, Generaline miškų 
urėdija, Druskininkų, Veisiejų ir Varėnos miškų urėdijomis, 
renginio rėmėjai – UAB „Husqvarna Lietuva“, UAB „MMC 
Forest“, UAB „Haglof“. Tokio pobūdžio miškininkų varžy-

Europos miškininkų 
orientacinio sporto čempionatas EFOL 2012  Lietuvoje

tuvės nuo 1994 m. rengiamos kasmet vis kitoje 
Europos šalyje. 

Druskininkuose dalyvavo 338 dalyviai iš 15 
šalių: Baltarusijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Itali-
jos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, 
Suomijos, Šveicarijos, Švedijos, Vengrijos, Vokie-
tijos ir Lietuvos. Gausiausiai – iš Latvijos (70 da-
lyvių) ir Lietuvos (63 dalyviai). Šalių delegacijos 
buvo dar gausesnės, nes oficialiai skaičiuoti tik 
dalyvaujantys čempionate. Nemažai sportinin-
kų atvyko su šeimomis, netgi su mažais vaikais 
vežimėliuose.

Čempionato dalyviai suskirstyti į 14 amžiaus 
grupių (nuo 12 iki 70 metų), varžėsi trijose rung-
tyse: sprinto, vidutinio nuotolio distancijoje bei 
estafetėje. 

Rugpjūčio 1 d. Druskininkų mieste ir parke 
įvyko pirmoji rungtis – sprintas.  Joje dalyvavo 
338 orientacininkai. Varžybų trasos buvo trum-
pos – nuo 1,6 iki 3,1 km, tačiau pakankamai 
painios. Pirmąją rungtynių dieną Lietuvos ats-
tovai iškovojo apdovanojimų 10-yje amžiaus 
kategorijų.

Vakarop surengtas oficialus čempionato 
atidarymas. Pasipuošę savo šalies atributika ir 
nešini vėliavomis, čempionato dalyviai žygia-
vo iki miesto Pramogų aikštės. Susirinkusius 
pasveikinęs Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas pasidžiaugė, kad Euro-
pos miškininkų čempionatas atkeliavo į Drus-
kininkus ir išreiškė viltį, kad tokios varžytuvės 
taps gražia tradicija. Meras palinkėjo orientaci-
ninkams ištvermės, puikių rezultatų, aistruolių 
palaikymo ir pakvietė pasigrožėti pačiu Drus-
kininkų miestu bei po įtemptų varžybų pailsėti 
jo gydyklose ir rekreaciniuose objektuose. Tar-
damas sveikinimo žodį Generalinės miškų urė-
dijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius 
linkėjo, kad orientacinis sportas ateityje taptų 
olimpine sporto šaka. LMS prezidentas doc. 
Edmundas Bartkevičius čempionato dalyviams 
palinkėjo puikaus starto bei gerų pasiekimų ne 
tik sporte, bet ir miškininkystėje. Čempionato 
atidarymo ceremoniją pagyvino Marijampolės 
miškų urėdijos medžioklės ragų ansamblis bei 
šio miesto šokių ansamblis „Jovaras“. 

Sprinto rungtis

Čempionato atidarymo metu dalyvius sveikina 
LMS prezidentas E. Bartkevičius

Į finišo tiesiąją įbėga nuolatinė tokių varžybų dalyvė telšiškė L. Servienė

Gera nuotaika lydi Lietuvos 
veteraną - LMS sekretorių 
J. Ravinską

A. Smilgius ne tik 
padeda organizuoti 
čempionatus, 
bet ir pats juose 
aktyviai dalyvauja

Bėga Labanoro girininkas V. Tūba

ona GyLiEnė, audrius smiLGius
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Trasoje - EFOL prezidentas Leif Strömquist
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Moterys: W12 I vieta – Silvija Tūbaitė; W14 III vieta – 
Austėja Kalvaitytė; W20 III vieta – Indrė Olišauskaitė; W21 
I vieta – Aušrinė Kutkaitė; W35 I vieta – Eglė Staišiūnienė, 
III vieta – Edita Kaminskaitė; W45 II vieta – Aušra Sidaravi-
čienė; W50 III vieta – Violeta Kutkienė; W55 I vieta – Danutė 
Vilkelienė, W65 II vieta – Regina Švagždienė.

Vyrai: M12 I vieta – Justinas Truncė; M16 I vieta – Edvinas 
Staišiūnas; III vieta – Nojus Kalvaitis; M35 I vieta – Dalius Bo-
guška; III vieta – Mindaugas Kvedaravičius; M40 I vieta – Jus-
tas Budriūnas, II vieta – Ričardas Tėvelis; M55 II vieta – Jonas 
Vilkelis; M65 III vieta – Romualdas Veršinskas.

Paskutinę varžybę dieną, rugpjūčio 4-ąją čempionato 
dalyviai varžėsi estafečių varžybose. Šios rungties metu ko-
mandoje bėga 3 dalyviai. Komandos suskirstomos į amžiaus 
grupes: 21- 35 metai, 35-45 metai, 45-55 metai, 55-65 metai ir 
vyresni nei 65 metai. Ir šioje rungtyje Lietuvos komandos pasi-
rodė puikiai. Iškovoti net keli aukso bei sidabro medaliai.

Paskutinę varžybę dieną, rugpjūčio 4-ąją čempionato 
dalyviai varžėsi estafečių varžybose. Šios rungties metu ko-
mandoje bėga 3 dalyviai. Komandos suskirstomos į amžiaus 
grupes: 21-35 metai, 35-45 metai, 45-55 metai, 55-65 metai ir 
vyresni nei 65 metai. Ir šioje rungtyje Lietuvos komandos pasi-
rodė puikiai. Iškovoti net keli aukso bei sidabro medaliai.

Po estafečių varžybų surengtas iškilmingas čempionato 
uždarymas. 

Kitų metų rugpjūtį Europos miškininkų orientacinio spor-
to varžytuvės vyks Lenkijoje, Gdansko apylinkių miškuose. 
Todėl oficiali EFOL čempionato vėliava perduota Gdansko 
valstybinių miškų regioninės direkcijos direktoriui Zbigniew‘ui 
Kaczmarczyk‘ui, kuris sveikinimo kalboje kvietė visus šių metų 
orientacinio sporto entuziastus būtinai atvykti kitąmet į jo šalį.

***
Čempionato dalyviai dalyvavo ir pažintinėse ekskursijose 
bei susitikimuose su mūsų miškininkais. Pirmąją dieną daly-
viai supažindinti su valstybinių miškų sistema, jos valdymo 
organizavimu, miškingumo didinimo ir ąžuolynų atkūrimo 
programomis, priešgaisrinių sistemų įrengimu, miškų urėdi-
jų veikla. Surengtos ekskursijos į Dzūkijos nacionalinį parką 
bei Čepkelių rezervatą.

Po sveikinimų apdovanoti pirmos dienos 
sprinto rungties nugalėtojai. 

Moterys: W14 (moterys, 14 m.) III vieta – Aus-
tėja Kalvaitytė; W20 III vieta – Indrė Olišauskaitė; 
W21 I vieta – Aušrinė Kutkaitė; W35 II vieta – Edi-
ta Kaminskaitė, III vieta – Eglė Staišiūnienė; W50 
II vieta – Violeta Kutkienė; W55 I vieta – Danutė 
Vilkelienė; W65 I vieta – Regina Švagždienė.

Vyrai: M12 II (vyrai, 12 m.) vieta – Justinas 
Truncė, M14 I vieta – Domantas Tėvelis; M16 II 
vieta – Nojus Kalvaitis; M35 I vieta – Dalius Bo-
guška; III vieta – Audrius Smilgius; M40 III vieta – 
Justas Budriūnas; M50 III vieta – Ivanas Ziaziulia; 
M55 III vieta – Jonas Vilkelis; M65 III vieta – Rim-
vydas Kutka.

Antrą čempionato dieną varžytuvės vyko 
Veisėjų miškų urėdijos Petroškų miške. Čia 
orientacininkų laukė vidutinio nuotolio distanci-
ja, kurios ilgis priklausomai nuo amžiaus grupės 
buvo nuo 1,4 iki 7,3 km. Šią trasą šturmavo 333 
sportininkai. Diena pasitaikė labai karšta, tad 
kovoti trasoje išties nebuvo lengva. Ši diena taip 
pat buvo sėkminga Lietuvos atstovams – laimėti 
medaliai 11-oje amžiaus kategorijų. 

Lietuvos komandų rezultatai estafetėje
Vie-
ta

ko-
man-

da
Laikas etapas Pavardė, Vardas

M

2 LT
1 2:10:14

1 Staišiūnas Viktoras
2 Kokanka Tomas
3 Sabaliauskas Giedrius

6 LT 
2 2:36:57

1 Pajaujis Svajūnas
2 Stulgys Mindaugas
3 Valantinas Giedrius

 LT 
3 dsq

1 Čioraitis Edgaras
2 Vengalis Alvydas
3 Norvila Andrius

M14

 LT dsq
1 Tėvelis Domantas
2 Truncė Justinas

M35

1 LT
1 1:50:50

1 Smilgius Audrius
2 Tėvelis Ričardas
3 Budriūnas Justas

2 LT
2 1:55:41

1 Kvedaravičius Mindaugas
2 Truncė Darius
3 Boguška Dalius

M45

2 LT 1:50:48
1 Olišauskas Raimondas
2 Staišiūnas Vytautas
3 Ziaziulia Ivanas

M55

4 LT 2:04:49
1 Pranskevičius Stasys
2 Vilkelis Jonas
3 Veršinskas Romualdas

M65

9 LT 1:39:53
1 Kutka Rimvydas
2 Ravinskas Jonas

W

1 LT
1 2:24:48

1 Kutkaitė Aušrinė
2 Pareigytė Rūta
3 Sabaliauskaitė Rima

4 LT
2 3:49:24

1 Sabaliauskaitė Lina
2 Žukauskaitė Irma
3 Olišauskaitė Indrė
W35

4 LT 2:25:15
1 Servienė Lina
2 Staišiūnienė Eglė
3 Kaminskaitė Edita
W45

1 LT 2:13:50
1 Kutkienė Violeta
2 Vilkelienė Danutė
3 Veršinskienė Nijolė
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Dauguma Lietuvos delegacijos narių po varžybų uždarymo

Laisvą nuo varžybų dieną čempionato dalyviai galėjo 
susipažinti su Dzūkijos NP ir Čepkelių rezervatu

Čempionato apžvalga skaičiais
Atvyko 338 dalyviai ir 15 šalių: Latvija – 70, Lietuva – 63, Lenkija – 58, Norvegija – 42, Estija – 22, Švedi-
ja – 18, Čekija – 15, Vengrija – 13, Suomija – 12, Baltarusija ir Šveicarija – po 8, Nyderlandai – 3, Danija ir 
Vokietija – po 2, Italija – 1.



Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga 
2012 m. pirmame pusmetyje 

kęstutis GriGaLiūnas 
valstybinės miškų tarnybos 

miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistasLietuvos valstybiniuose miškuose 

per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 
naujai užregistruota vabzdžių, ligų 

sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų faktorių 
pažeidimų ir iš ankstesnio apskaitos pe-
riodo likę 25 988 ha miškų. Atlikus prie-
mones židiniai likviduoti 12 364 ha, dėl 
gamtinių priežasčių pažeidimai išnyko 
2 772 ha, kitam apskaitos periodui liko 
10 852 ha pažeidimų (metų pradžioje jų 
buvo 15 735 ha).

Lajų kenkėjų metų pradžioje liku-
sių ir naujai užregistruotų židinių buvo 
2 634 ha. Druskininkų miškų urėdijoje 
nuo 2011 m. yra likęs pušinių pjūklelių 
židinys 1980 ha, tačiau dėl kenkėjo di-
apauzės pirmame šių metų pusmetyje 
spygliagraužiai didesnės žalos pušų la-
joms nepadarė. Netikrasis eglinis skyda-
maris 17-oje miškų urėdijų pakenkė 537 
ha eglynų; 179 ha iškirstos džiūstančios 
eglės; dėl gamtinių priežasčių židiniai 
sunyko 43 ha; antram pusmečiui liko 315 
ha skydamarių pakenktų eglynų. Nepori-
nis verpikas pelkinėse augavietėse graužė 
medžių lapus Telšių miškų urėdijos 102 
ha miškuose (Varnių RP teritorijoje). Ži-

dinio centras slopsta dėl nepalankių gam-
tinių sąlygų ir natūralių priešų veiklos. 

Pastaraisiais metais gausėja mėlynojo 
alksninuko populiacija. Šio kenkėjo židi-
niai fiksuoti 12 ha miškų (dažniausiai pa-
žeidžiami pamiškėse ir pakelėse augantys 
menkaverčiai baltalksnynai). 

Medžių liemenų kenkėjai pažeidė 
2 328 ha miškų, iš jų 115 ha buvo likę 
2011 m. pažeistų. Atlikus priemones lik-
viduota 2 223 ha židinių, 104 ha liko ant-
ram pusmečiui. Didžiąją dalį pažeidimų 
sudarė eglių liemenų kenkėjai (2072 ha), 
iš kurių gausiausias – žievėgraužis tipo-
grafas.

Medžių grybinės ligos su 2011 m. 
likučiu (6099 ha) registruotos 6878 ha 
miškų. Atlikus priemones 1913 ha židi-
nių likviduoti, 140 ha sunyko dėl gam-
tinių priežasčių. Dar lieka veikiančių 
židinių 4 824 ha. Didžiausius grybinių 
ligų židinius sudaro džiūstantys uosynai 
(3 025 ha), ąžuolynai (741 ha), drebulinės 
pinties pažeisti drebulynai (1 954 ha), šak-
ninės pinties pažeisti pušynai (556 ha). 

Žvėrys pažeidė 7 683 ha miškų, įskai-
tant 2011 m. likutį (apie 30 proc. visų 
pažeidimų). Tai pirmas pagal gausumą 
miškus žalojantis faktorius. Pagrindiniai 
žalos darytojai – elniniai žvėrys ir bebrai. 
Jų pažeidimai pašalinti 2 269 ha miškų, 
dėl gamtinių priežasčių sunyko 1 549 ha, 
antram pusmečiui liko 3 865 ha (metų 
pradžioje buvo 5 107 ha). 

Abiotinių ir kitų veiksnių sukeltų pa-
žeidimų užregistruota 6 201 ha miškų, iš 
jų 912 ha buvo likę iš 2011 m. Padariniai 
likviduoti 5 742 ha, dėl gamtinių priežas-
čių jie išnyko 44 ha. Antram pusmečiui 
nesutvarkytų židinių liko 415 ha (metų 
pradžioje buvo 912 ha). Daugiausiai (apie 
94 proc.) šios kategorijos pažeidimų su-
kėlė vėtros – įvairiu intensyvumu 5857 ha 
plote išvertė ir išlaužė apie 85 tūkst. ktm 
medienos.

Pažeidimai ir jų prognozės
Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padė-
tis šių metų antrajame pusmetyje numato-
ma pusamžiuose, brandžiuose ir perbren-
dusiuose eglynuose. Lokaliniai viesulai 
vertė ir laužė miškus – laiku nesutvarkius 
žalių eglių vėjavartų – vėjalaužų, jos gali 
tapti medžių liemenų pavojingų kenkėjų 
dauginimosi židiniais. Dalis eglės medy-
nų vis dar pilnai neatsigavę nuo netikrojo 
eglinio skydamario pažeidimų ir bus jaut-
rūs žievėgraužio tipografo atakoms, kurio 
populiacija pirmame šių metų pusmetyje 
ypač sparčiai gausėjo šiaurės rytų, rytų, 
piet ryčių Lietuvos eglynuose. ☐

2 lentelė

Miško kenkėjai
2012 m. 

pirmame 
pusmetyje

Prognozė 
2012 m. 
antram 

pusmečiui
Pastabos

Medžių lajų daug 

Didžiausią grėsmę kelia netikrojo skydamario pažeistų eglynų 
gyvybingumas. Nors kenkėjo populiacija sunyko, medžių 
sveikatingumui atsistatyti prireiks laiko. Pušinių pjūklelių 
lervos yra diapauzės stadijoje ir žalos nedaro.

Medžių liemenų nedaug 
Pirmoji žievėgraužio tipografo generacija gausesnė nei 
2011 m., bet masiniai dauginimosi židiniai pirmą pusmetį 
nesiformavo.

Želdinių, žėlinių 
ir jaunuolynų nedaug  Daroma žala stabili pastaraisiais metais. 

Medžių grybinės 
ligos daug  Chroniškų ligų (uosių, ąžuolų džiūvimas, drebulinė ir šakninė 

pintis) pažeisti plotai išlieka stabiliai dideli.

1 lentelė. Šių metų pirmame pusmetyje pažeistų 
valstybinių miškų plotas (ha)

 Pažeidimai
metų 
pra-

džio je

atsi-
radę 
nauji

sunykę 
sa-

vaime
likvi-
duoti liko

Vabzdžių 3617 1609 1039 2440 1747

Infekcinių ligų 6099 779 140 1913 4824

Gyvūnų 5107 2576 1549 2269 3865

Abiotinių ir kitų 
veiksnių 912 5289 44 5742 415

Iš viso: 15735 10253 2772 12364 10852

U r ė d i j o s e

Skydamarių pažeistas eglynas
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Miškų urėdijų liepos mėn. 

parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Lt/m³
Sortimentas 2012 m. liepos mėn. 

vidutinė kaina
Indeksas 

2012 m. sausis=100

2012 m. 
sausio – liepos mėn. 

vidutinė kaina
Pušies pjautinieji rąstai 190 100.5 188
Eglės pjautinieji rąstai 203 101 200
Ąžuolo pjautinieji rąstai 530 110.9 482
Uosio pjautinieji rąstai 213 90.6 222
Drebulės pjautinieji rąstai 134 100.8 132
Beržo pjautinieji rąstai 205 95.3 210
Juodalksnio pjautinieji rąstai 176 83.8 201
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 157 102.6 155
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 127 104.1 124
Eglės popiermedžiai 77 86.5 83
Pušies popiermedžiai 77 83.7 84
Beržo popiermedžiai 98 86.7 102
Drebulės popiermedžiai 71 85.5 80
Uosio popiermedžiai 136 94.4 142
Plokščių mediena (spygliuočių) 60 77.3 73
Plokščių mediena (lapuočių) 57 77.9 69
Malkinė mediena 71 83.5 83
Iš viso apvalioji mediena 123 86.6 131
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

mo herbicidus. Dėl mažų sunaudojamų 
augalų apsaugos priemonių kiekių bei 
didelių registravimo kaštų, firmos-pla-
tintojos nėra suinteresuotos registruoti 
šių augalų apsaugos priemonių naudoji-
mui miškų ūkyje, taip pat Lietuvoje nėra 
sertifikuotos institucijos, kuri galėtų at-
likti šių produktų biologinio efektyvumo 
miškuose bandymus. 

Žeronių girininkijoje ir miško mede-
lyne pasitarimo dalyviai supažindinti su 
miškuose naudojamų augalų apsaugos 
produktų naudojimo technologijomis ir 
šiems darbams naudojamais mechaniz-
mais bei įranga. 

Valstybinės augalininkystės tarnybos 
atstovai išdėstė augalų apsaugos prie-
monių naudojimo kontrolės, jų  regis-
travimo tvarką, kuri yra labai griežta, 
bei pažadėjo visokeriopai prisidėti prie 
registravimo proceso paspartinimo tų 
augalų apsaugos priemonių, kurios jau 
įregistruotos Lietuvoje naudoti žemės 
ūkyje. Pasitarimo metu nutarta toliau 
aktyviai bendradarbiauti, sprendžiant 
augalų apsaugos priemonių naudojimo 
miškų ūkyje klausimus. 

Gmu inf.

Generalinės miškų urėdijos ir 
Valstybinės miškų tarnybos 
iniciatyva Trakų miškų urėdi-

joje liepos 10 d. surengtame pasitarime 
augalų apsaugos produktų naudojimo 
miškų ūkyje klausimais VMT Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas 
Virgilijus Vasiliauskas apžvelgė augalų 
apsaugos produktų naudojimą ir išky-
lančias prob lemas miškų ūkyje. Miškų 
urėdijose kasmet panaudojama apie 
8000 kg augalų apsaugos produktų – 
daugiausia herbicidų, taip pat apie 700 
kg fungicidų ir 1500 kg insekticidų.  Pas-
taruoju metu, galiojant FSC sertifikato 
reikalavimams, draudžiantiems naudoti 
kai kurias veikliąsias medžiagas, miškų 
urėdijoms trūksta efektyvių augalų ap-
saugos priemonių želdinių bei pagamin-
tos medienos apsaugai bei selektyvaus 
veikimo herbicidų ir fungicidų, reika-
lingų apsaugoti sodmenis nuo įvairių 
grybinių ligų miško medelynuose. Mi-
nimalių poreikių patenkinimui reikėtų 
papildomai registruoti 2-3 pavadinimų 
insekticidus, 4-6 pavadinimų fungici-
dus, 4-5 pavadinimų selektyvaus veiki-

Kiek miškų ūkiui 
kasmet reikėtų augalų apsaugos produktų?

UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI
liepų
SODINUKAI

Natūrali miško apsauga
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Kuršėnų miškų urėdijos tvarkomuose 
miškuose vyraujant laikinai užmir-
kusioms bei užmirkusioms ir pelki-

nėms augavietėms susidaro ypač lietingais 
metais gana sudėtingos sąlygos atlikti rei-
kiamus kirtimus, išvežti medieną, kokybiš-
kai atkurti iškirstus medynus, juos tinkamai 
prižiūrėti. Girininkui nuo seno miško sodi-
nimas, želdinių priežiūra buvo ir yra pagrin-
dinis ir pats kilniausias  darbas, reikalaujan-
tis didelės patirties ir atsidavimo. Nors miškų 
urėdijoje daugumos girininkijose dirbančių 
girininkų, kitų specialistų praktinė šių darbų 
patirtis siekia jau ne vieną dešimt metį, dėl 
besikeičiančių Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų iškil-
davo papildomų keblumų, įvairių diskusijų 
miškų atkūrimo srityje. 

Miškų urėdui Algimantui Kundrotui 
pasiūlius, vasarą nutarėme pasikviesti į 
miš kų urėdiją ASU profesorių, habilituotą 
daktarą Edvardą Riepšą, sukaupusį didelę 
teorinę ir praktinę miškų atkūrimo ir įvei-
simo patirtį.

Miškų urėdijos specialistams, girinin-
kams, jų pavaduotojams profesorius deta-
liai išaiškino Miškų atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų pasikeitimus, supažindino su 
valstybiniuose miškuose per paskutinius 20 
metų įvykusiais pasikeitimais medžių rūšių 
kaitoje. Po teorinės paskaitos išvykome į 
Gulbinų ir Gedinčių girininkijose parink-
tus sudėtingesnius objektus: įvairių medynų 
kirtavietes, atkuriamus miško sklypus, kad 
iškiltų kuo daugiau klausimų ir diskusijų. 
Nemažai diskutuota dėl paliekamų kirtavie-
čių savaiminiam atžėlimui, kur būta skir-
tingų nuomonių. Prof. E. Riepšo ir Kuršėnų 
miškininkų nuomonė buvo vieninga dėl 
paramos savaiminiam atžėlimui: paruošus 
dirvą ir paliekamuose savaime atželti kirta-
vietėse ar jų dalyse, tikrai pasieksime geres-
nį atkūrimo rezultatą. 

Nors Kuršėnų miškų urėdijoje palie-
kamų savaime atželti kirtaviečių plotai 
nesiekia nė trečdalio atkuriamo ploto, pro-
fesorius aktyviai visus agitavo už miško 
želdinimą, kur tai įmanoma ir kiek leidžia 
urėdijos finansinės galimybės. Mūsų urė-
dijos miškuose beveik visur pastebima ten-
dencija: palikus kirtavietes savaime atželti, 
beržo savaiminukai atsiranda tik trečiais 
metais po medyno nukirtimo. Savaiminiai 

Mokslo ir praktikos dialogai 
Kuršėnų miškuose 

rAimondAS BernoTAS 
kuršėnų miškų urėdijos

Gulbinų girininkijos girininkas

beržai užauga gana kokybiški. Tikintis, kad 
kokybiška beržo mediena išliks paklausi ir 
ateityje, augintini mišrūs jų želdiniai su 
spygliuočiais. Be to, tokie medynai yra at-
sparesni vėtroms ir ligoms.

Labiau užmirkusiuose sklypuose, kur 
sunku tikėtis pakankamo beržų atžėlimo, 
sodiname juodalksnius. Mes, girininkai, 
jau seniai pastebėjome, kad juodalksnio 
sodinukai, pasodinti jiems tinkamose 
augti vietose, itin gerai prigyja ir augimo 
tempu neretai pralenkia net drebules, balt-
alksnius. Pasitarimo metu nuoširdžiai pa-
sidžiaugėme, kad, turėdami 1997 m. įveis-
tą juodalksnio sėklinę plantaciją, urėdijos 
medelyne galime užsiauginti pakankamai 
kokybiškų juodalksnio sodmenų. 

Daugumoje mūsų miškų kirtaviečių 
neretai vyrauja kelios augavietės ir miš-
ko tipai, taip pat gausu necharakteringų, 
pereinančių iš aukštesnio į žemesnį arba 
atvirkščiai hidrotopus augaviečių. Todėl jų 
atkūrimo aptarimui buvome parinkę kelis 
sudėtingesnius objektus. Diskutuojant pa-
sidalinome patirtimi, kaip sudaryti miško 
želdinimo ir žėlimo projektą, kaip želdyti 
tuos plotelius, kur kokybiško atžėlimo ma-
žai tikėtina. Įvertindami puikų juodalksnių 
prigijimą bei beveik visada savaime išdygs-
tančius beržus, nutarėme, kad kai kuriuose 
plotuose yra galimybė sodinti ir mažesnį 
kiekį juodalksnių, nei numato nuostatai.

Kuršėnų urėdijos miškuose yra ir ąžuo-
lams augti tinkamų augaviečių. Tačiau per 

daugelį praktinio darbo metų pastebėjome, 
kad išauginti kokybiškus ąžuolų želdinius 
gana sudėtinga. Pastaraisiais metais tenka 
beveik visus pasodintus ąžuoliukus apsau-
goti individualiomis apsaugomis, tveriame 
sklypus ir tvoromis.

Prof. E. Riepšas pasidžiaugė, kad neven-
giame pasodinti miškuose ir įvairesnių me-
džių rūšių želdinių, tokių kaip vinkšnos, lie-
pos, miškinės obels ir kitų. Kolegų ,,teismui“ 
Gedinčių girininkijos girininkas Zig mantas 
Savickas pristatė 2008 m. Agailių miške 
įveistus 0,7 ha plote vinkšnos želdinius. 
Kiek vieno girininko turėtų būti reali svajo-
nė atkuriamuose ūkiniuose miškuose palikti 
ateities kartoms ir kažką neįprasto, įsimin-
tino. Profesorius ragino girininkus nebijoti 
eksperimentuoti, dažniau pasikliauti savo 
patirtimi ir žiniomis atkuriant miškus. 

Pakeliui aplankėme Gedinčių girininki-
jos miškų glūdumoje esančią Agailių bažny-
tėlę, pasidžiaugėme miškų urėdijos ir ES pa-
ramos lėšomis gražiai sutvarkyta aplinka.

Rūpindamiesi miškų ugdymu, medynų 
formavimu, daug metų taip pat bendrau-
jame su ASU profesoriumi, habilituotu 
daktaru Antanu Juodvalkiu. Šios vasaros 
pradžioje miško ugdymo klausimais su-
rengtame pasitarime Šaukėnų girininkijoje 
dalyvavo ir patirties sėmėsi ne tik visi urėdi-
joje dirbantys girininkai, jų pavaduotojai ir 
eiguliai, bet ir miško rangos darbų įmonių 
vadovai bei darbininkai, atliekantys miško 
priežiūros darbus.

Nuoširdžiai dėkojame ASU profeso-
riams Edvardui Riepšui ir Antanui Juod-
valkiui už perduodamas mokslo žinias ir 
patirtį. ☐
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Radviliškio miškų urėdija, rajono 
savivaldybė bei Lietuvai pagrąžin-
ti draugijos Radviliškio skyrius, 

siekdami įprasminti istorinį Lietuvos vardo 
paminėjimo 1000-mečio sukaktį, 2009 m. 
pavasarį ėmėsi įgyvendinti idėją – pasodinti 
ąžuolyną ir pavadinti jį šiuo garbingu var-
du. Miškų urėdijos miškininkai būsimam 
ąžuolynui augti tinkamą vietą surado Šedu-
vos girininkijoje, Baltosios kaimo pamiškė-
je. Šiam sprendimui pritarė rajono savival-
dybės taryba ir pakvietė į talką. 

Šiemet ,,Tūkstantmečio ąžuolynui“ 
eina ketvirtieji augimo metai. Todėl nu-
sprendėme prisiminti šią talką ir pasi-
žvalgyti po būsimą ąžuolyną. 

Atogrąžos: 
valdininkai virto miško sodintojais
Į Baltosios kaimo pamiškę 2009 m. ba-
landžio 25-osios rytmetį įvairiomis 
transporto priemonėmis suplūdo žmo-
nės iš visų rajono kampelių. Susirinku-
sieji buvo gražiai palydėti iki ąžuolyno 
sodinimo vietos. Daugiau kaip 5 ha plo-
te numatyta pasodinti 18 000 ąžuolaičių. 
Dar vakar kabinetuose sėdėję kaklary-
šiuoti valdininkai tądien savo apranga 
ir įrankiais tapo paprastais miško sodin-
tojais. Galima buvo ir supainioti, kuris 
čia seniūnas ar kitas koks pareigūnas... 
Miškininkams noriai talkino ir jaunieji 
miško bičiuliai.

Bendras noras visus suvienijo: pasi-
skirstę grupėmis, sodintojai iki pietų pa-
sodino net daugiau negu numatyta mede-

Šeduvoje 1000-mečio ąžuolynas 
pradėjo ketvirtuosius

Pranas LukoŠEvičius

lių. Neužmirštamos ąžuolyno sodinimo 
akimirkos liko įamžintos daugelyje foto 
nuotraukų. 

Ąžuolynas – šiemet
Vieną vasaros dieną, palydėtas Radviliš-
kio miškų urėdo pavaduotojo Egidijaus 
Barčkaus, Šeduvos girininkijos girininko 
Alberto Minkaus, išsirengiau į ,,Tūkstan-
tmečio ąžuolyną“: buvo žingeidu pama-
tyti, kaip ąžuoliukams pamiškės dirvoje 
pavyko įsišaknyti, kiek per trejus metus 
ūgtelėjo. Girininkijos miškininkų prižiū-
rimame ,,mažajame“ ąžuolyne vidutinis 
medelių aukštis buvo apie 1,2 m, o išsišo-
kusių – ir apie 1,5 metro.

Miškų urėdo pavaduotojas E. Barčkus 
sakė, kad, inventorizacijos duomenimis, 
išliko 98 proc. pasodintų ąžuoliukų (3920 
hektare). Anot pašnekovo, tokį gerą prigiji-
mą ir išlikimą lėmė sąžiningas žmonių dar-
bas, tinkamas ąžuolams dirvožemis, dirvos 
paruošimas. Ąžuoliukai labai bijo užmirki-
mo, o kai dirva paruošta vagomis ir sodinu-
kai pasodinti riekės viršuje, nenukenčia.

Kol kas ąžuoliukams augti negrasina 
ir pavojingiausias lietingą vasarą grybinis 
kenkėjas – miltligė. Ji pažeidžia medelių 
lapus, jaunus ūglius. Jiems nudžiūvus, po 
kurio laiko ąžuolas sprogsta iš naujo, ta-
čiau tada jau formuojasi kelios viršūnės. 
Kartais jauniems ūgliams nespėjus sume-
dėti juos pakanda ankstyvos šalnos.

Planuojama ąžuolyno ateitis
Pasidomėjus, kiek išliks ąžuoliukų po 
penkių, dešimties ir daugiau metų, ąžuo-
lyno šeimininkai mano, kad prigijusių 
medelių skaičius ženkliai nesikeis. Miš-
kininkai numatę, kai ąžuolynas sulauks 
20-ies metų, medyną išretinti, 1 ha palikti 
apie 2500 medelių. Po pusšimčio metų jų 
1 ha turėtų likti apie tūkstantis.

Kitais metais numatyta formuoti 
ąžuoliukams lajas: suprantamiau sakant, 
kiekvienam medeliui išgenėti neperspek-
tyvias apatines šakas; jei yra kelios vir-
šūnės, bus palikta tik viena. Miškininkai 
tikisi šiam darbui vėl sulaukti talkininkų.

Plečiasi ąžuolynai Radviliškio miškuose
Radviliškio miškų urėdijos valdomuose 
valstybiniuose miškuose išskirti du ąžuo-
lo genetiniai draustiniai – Radvilonių 
(17,3 ha) ir Margavonių (20,9 ha). Rad-
vilonių ąžuolų draustiniui – 170 metų, o 
Margavonių – jau 180 metų. Jų palikuo-
nys sodinami urėdijos miškuose. Kasmet 
miškininkai įveisia po 14-16 ha naujų 
ąžuolynų. Deja, kaip ir visur, įveistus jų 
želdinius reikia įvairiais būdais ginti nuo 
elninių žvėrių. Nuskabius medeliui vir-
šūninį ūglį, formuojasi daugiaviršūnis 
medelis. O jei tai kartojasi kelis metus, 
ąžuolas nustoja stiebtis į viršų ir auga kaip 
krūmas. Miškų urėdija tuos plotus, ku-
riuose ąžuolo sodinama 60 proc. ir dau-
giau, tveria tinklinėmis tvoromis, o kur 
sodinama mažiau, saugo repelentais.

Taigi Šeduvos ,,Tūkstantmečio ąžuo-
lynas“ papildys šių želdinių plotus. ☐
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Ąžuolų sodinimo pamokos jauniesiems 
talkininkams (2009 m. talkoje)

Ąžuolynu rūpinasi 
Šeduvos girininkijos 
girininkas Albertas Minkus Po trejų metų
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Suniokotas miško kelias
Tauragės miškų urėdija prižiūri netoli 500 km miš-
ko kelių. Jais naudojasi ir rajono gyventojai, privačių 
miškų savininkai. Pernai kelių priežiūrai ir remontui 
išleidome 1,1 mln. litų. Šiemet lietingą vasarą miško 
keliai daug kur buvo pažliugę, todėl vežti medieną sun-
kiasvorėmis mašinomis ne visur galėjome. Saugodami 
kelius,  medieną sandėliavome pakelėse, laukėme, kol 
kelias pradžius. 

Bet liepą Batakių girininkijoje privati įmonė, kirs-
dama ir išveždama medieną iš privataus miško, neat-
sižvelgusi į aplinkos sąlygas, išvažinėjo kelyje gilokas 
provėžas. Dar palijus miško kelias tapo neišvažiuoja-
mas. Miškų urėdijai teko sudaryti komisiją,  kuri nusta-
tė žalos dydį ir kreipėsi į ją padariusią įmonę atlyginti 
kelio remonto išlaidas. Jei panašūs atvejai pasikartos, 
matyt, miškų urėdija turės pasinaudoti teise laikinai 
uždaryti pažliugusius miško kelius.

Tauragės miškų urėdijoje
rAimondAS mATemAiTiS

tauragės miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius
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Rekonstruota Meižio poilsiavietė
Tauragės miškų urėdijos Šilinės girininkijos girininko Bronislo-
vo Ambrozo pastebėjimu, į netoli Tauragės miesto esančią poil-
siavietę prie Meižio tvenkinio vasarą atvyksta daug tauragiškių 
šeimų su vaikais, bet mažiesiems poilsiautojams žaisti nelabai 
betiko buvusi sena rekreacinė įranga. Siekiant apsaugoti vaikus 
nuo lietaus ir saulės kaitros, įrengta nauja smėlio dėžė su stoge-
liu, pastatytas suolelis vaikus prižiūrintiems tėvams. Meižio po-
ilsiavietėje atnaujinti ir kiti įrenginiai. Girininkas B. Ambrozas 
tikisi, kad poilsiautojai saugos jų patogumui miškininkų atnau-
jintą poilsiavietę. ☐

Dideliais kiekiais superkame
beržo ir juodalksnio rąstus

nuo 14 cm skersmens

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

Šią vasarą miškų urėdijose buvo vykdomi naujų rekreacinių 
objektų ir senųjų renovacijos darbai. 
• Rietavo miškų urėdija nuo 2009 m. vykdo Tverų girininkijoje 

esančio Lopaičių etnomitologinio komplekso pažintinio tako ir jo 
rekreacinės struktūros techninį projektą. Lopaičių etnomitologinis 
kompleksas bus pritaikomas dideliam lankytojų srautui, jo darbus 
numatyta baigti 2013 m. 

• Druskininkų miškų urėdija parengė ir pradėjo vykdyti rekreaci-
nės miškų infrastruktūros plėtros projektą, kurį įgyvendinus bus su-
tvarkytas ir geriau rekreacijai pritaikytas miškas šalia muziejaus „Gi-
rios aidas“. Lankytojams bus įrengti pažintiniai takai, vaikų žaidimų 
atrakcionai, pavėsinės, miško baldai, informaciniai stendai, renginių 
aikštelės, pastatytos tautodailininkų sukurtos skulptūros, medynai 
praturtinti įvairiais augalais. Projektui gautas finansavimas iš ES pa-
ramos fondų. 

• Dubravos EMM urėdijos Ežerėlio girininkijos Kačerginės miške 
liepą atidaryta 6 km pasivaikščiojimo trasa ,,Šaltinių takas“.

• Raseinių miškų urėdijoje vyko renovacijos darbai Viduklės giri-
ninkijos Jūkainių pažintiniame – rekreaciniame miško take. Lankyto-
jų saugumui naujai pakeista apie 650 m medinio grindinio, vedančio 
per pelkę; apžvalginio bokštelio laiptai; atnaujinti liepteliai – tilteliai. 

• Telšių miškų urėdijos miškininkai atnaujino prie Ilgio ežero Ger-
manto landšaftiniame draustinyje 2006 m. įrengtą poilsiavietę, ku-
rioje gali ilsėtis ir neįgalieji.

mG inf.



Tiesias it styga vagas 
Kėdainių urėdijoje 
ars traktorius 
su automatine 
vairavimo 
sistema
JuLiJa ruPŠytė

Kėdainių miškų urėdija garsėja 
inovacijomis: ne tik miškinin-
kystės, bet ir technologijų srity-

je. Rudenį urėdijos medelyne tiesias it 
styga vagas ars naujasis „Valtra“ trakto-
rius su automatinio vairavimo sistema. 
Pasibaigus darbams medelyne, ši sistema 
bus montuojama galingesniame „Valtra“ 
traktoriuje ir padės precizišku tikslumu 
paruošti dirvą kirtavietėse.

Kėdainių urėdija pirmoji šalyje įsigijo 
modernų kompanijos „Valtra“ traktorių 
su tikslaus automatinio vairavimo siste-
ma. Šią vasarą miškų urėdija investavo 
į technikos parko atnaujinimą ir įsigijo 
moderniausią A serijos „Valtra“ A93 h 101 
AG vardinės galios traktorių. Didžiausias 
traktoriaus privalumas – automatinė vai-
ravimo sistema: naudodamasis palydovų 
perduodamais signalais traktorius gali 
važiuoti pagal valdytojo sudarytą progra-
mą. Traktorius taip pat išsiskiria tokiomis 
savybėmis, kaip elektrohidraulinis sanka-
bų valdymas, automatinis traukos valdy-
mas, „Hi-tech“ reversavimas eigoje.

Visų pirma šis „protingas“ traktorius 
bus išbandytas rudenį ruošiant medelyno 
dirvą ąžuoliukams, kuriais garsėja Kėdainių 
miškų urėdija. Pakanka pasirinkti reikiamą 
programą ir traktorius aria tiesias it styga 

U r ė d i j o s e

žiūra, o ir estetinis vaizdas būdavo ne visa-
da pats geriausias. Ruošiant vagas su auto-
matinio valdymo sistema, šios problemos 
bus išvengta. Nors traktorininko darbas 
tokiame traktoriuje gerokai paprastesnis, 
už vairo skaityti laikraščių jis negalės – ga-
lulaukėje traktorių reikia apsukti. 

vagas. Tai labai patogu siekiant kuo labiau 
mechanizuoti darbą medelyne. Anksčiau 
kildavo problemų, nes dėl nelygių vagų bū-
davo sudėtingesnė vėlesnė medelyno prie-

Automatinė vairavimo sistema

Naujasis traktorius paruoštas darbui
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tačiau su juo, pasak miškų urėdo, į kir-
tavietę jau vien  važiuoti nejauku – kuro 
bakas pagamintas iš plastiko.

Miškų urėdijos mechanikas V. Atko-
čiūnas įsitikinęs, kad tik išskirtinės ko-
kybės ir patvarumo žemės ūkio technika 
gali būti pritaikoma darbams miške. Visų 
pirma jai reikalingos patvarios padangos 
su plieniniais kordais – vidine padangos 
dalimi, atsakinga už padangos stiprumą. 
Užvažiavus ant kelmo net ji ne visuomet 
atlaiko, o apie paprastas, žemės ūkyje nau-
dojamas padangas tokioje situacijoje net 
svarstyti neverta. Miške reikalingos aukš-
tesnės, geresnio pravažumo mašinos – to-
dėl miškininkai dažniausiai renkasi galin-
gesnę techniką. Taip pat labai svarbu nau-
doti tinkamas apsaugas – antraip technika 
bus trumpaamžė. 

Miškų urėdas nedvejoja: ratinė techni-
ka kirtavietėse pranašesnė už vikšrinę, kai 
ruošiama dirva miško želdiniams. Visų 
pirma vikšrinę šiuose darbuose brangiau 
naudoti jau vien dėl to, kad reikalingi 
brangūs pervežimai iš vienos darbo vietos 
į kitą. Šiandien bet kuriai įmonei „aštriau-
sias peilis“ – kuro sąnaudos. Seno modelio 
vikšriniai traktoriai ir dirbdami naudoja 
kur kas daugiau degalų nei galingieji „Val-
tra“. Kai darbinis mechanizmas užkliūva 
už kliūties, labai greitai galima jį sulaužyti, 
o ratinė technika patogi tuo, kad užkliu-
vusi už kliūties toliau nebevažiuoja, su-
stoja. „Visi šie faktoriai lemia, kad ratinė 
technika yra patogesnė ir ekonomiškesnė 
dirvos ruošimo darbuose nei vikšrinė“, – 
įsitikinęs J. Girinas.

Kėdainių miškai – labai įvairūs: nuo 
keletos sausų pušynėlių iki užpelkėjusių 
lapuotynų, tad technika miško darbams 
turi būti labai lanksčiai pritaikoma įvai-
riomis sąlygomis. Miškų urėdo nuo-
mone, ateities medynus būtina veisti 
mišrius, derinant tarpusavyje paskiras 
vertingas medžių rūšis, nes, kaip rodo 
skaudi patirtis, begryninant ugdomai-
siais kirtimais uosynus patirti milžiniški 
nuostoliai.  Kėdainių miškų urėdas įsi-
tikinęs, kad tobulėjant miškų technikai 
ir naudojant naujausias technologijas 
su mažesnėmis darbo sąnaudomis dirva 
bus paruošta taip, kad sodinant  miško 
želdinius norimais atstumais ir norima 
kryptimi pasaulio šalių atžvilgiu bus 
tiksliai išdėstomi mišrinimo komponen-
tai jau pradiniame ateities medyno for-
mavimo etape. ☐

bų niekuomet nepritrūks. Miškų urėdas 
pripažįsta, kad darbas miške – nelengvas, 
tad daugybės į jį besiveržiančių nėra, 
todėl svarbu kuo efektyviau panaudoti 
kiekvieno dirbančiojo gebėjimus, o kur 
įmanoma, sutaupyti laiko dalį darbų pa-
vedant technikai.

Kokios firmos traktorių pirkti miškų 
urėdijos technikos parko valdytojai gal-
vos nesuko: sprendimą diktavo ilgametė 
bendradarbiavimo su bendrove „Valtra“ 
patirtis. Pirmąjį šios kompanijos trakto-
rių anuomet dar „Valmet“ pavadinimu 
Kėdainių urėdija įsigijo dar 1998 m. Įsi-
tikinus skandinaviškų traktorių koky-
be miškų urėdija drąsiai investavo į šios 
firmos techniką ir toliau: įsigijo dar du 
galingus  – 125 AG ir 140 AG traktorius. 
Miškų urėdijos mechanikas Vidmantas 
Atkočiūnas tikina, kad per visą šį laiko-
tarpį serviso prireikė vos keletą kartų, bet 
visuomet sutrikimai būdavo sutvarkomi 
sparčiai, netrikdant gamybos. Tiesa, tai 
ir mechanikų nuopelnas: solidžiai inves-
tavus į techniką jos priežiūrai skiriamas 
ypatingas dėmesys – pajutus menkiausią 
„negalavimą“ jis šalinamas, kad netektų 
susilaukti rimtesnių problemų.

Miškų urėdas įsitikinęs, kad skandi-
navai, tvarkantys didžiulius savų miškų 
plotus, geriausiai žino, kaip gaminti miš-
ko ruošos techniką. Gerų žodžių „Valtros“ 
traktoriams jis taip pat negaili. Miškų 
urėdijos technikos parke yra ir kitų kom-
panijų, pavyzdžiui, itališkas traktorius, 

Pasibaigus darbams medelyne, auto-
matinio valdymo sistema bus perkeliama 
ant kito, galingesnio, „Valtra“ traktoriaus 
ir jos pagalba kirtavietėse bus ruošiama 
dirva. Tokiu būdu nuo daug darbo laiko 
suryjančio gairiavimo bus išvaduojami gi-
rininkijų darbuotojai. „Pabandykite to kiu 
oru kaip šių metų vasara mūsų kirtavietė-
se, tiksliau „džiunglėse“, kur žolės aukš-
tesnės už žmogų pagairiuoti ir suprasite, 
koks tai sudėtingas darbas, ypač nepa-
lankiomis oro sąlygomis. Su automatinio 
vairavimo sistema šį darbą gali atlikti vie-
nas traktorininkas – sutaupysime laiko ir 
žmogiškųjų išteklių. Tokia mūsų idėja, o 
kiek ji pasiteisins praktiškai ir kokią eko-
nominę naudą neš, galėsime pasakyti po 
metų“, – automatinės vairavimo sistemos 
naudą kirtavietėse aiškina miškų urėdas. 
J. Girinas įsitikinęs, kad investuodama į 
modernią miškų ūkio techniką nedarbo 
lygio miškų urėdija nekelia – miške dar-

Traktoriaus ženklinimas

Miškų urėdijos mechanikas V. Atkočiūnas prie valdymo pulto
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Gražia tradicija LMS asociacijoje tampa kasmet sureng-
ti išvažiuojamąjį valdybos posėdį – miško dieną pas tų 
metų konkurso „Pavyzdingai tvarkomos privačios miš-

ko valdos“ nugalėtoją. Pernai rudenį konkurse dalyvavo 58-ių 
miško valdų savininkai, kurie pagrindinius miškų tvarkymo dar-
bus atlieka savo ir šeimos narių jėgomis. Už sumanų per 100 ha 
dydžio buvusio žvyro karjero apželdymą, gerą jaunuolynų prie-
žiūrą, kitus darbus komisija pirmą vietą pernai paskyrė miško 
savininkui Pranciškui Zanišauskui iš Pakruojo rajono. 

Šiemet baigiantis birželiui susipažinti su P. Zanišausko ke-
liolikos metų privačios miškininkystės patirtimi, kylančiomis 
prob lemomis, jų sprendimu į Pakruojį buvo atvykę LMSA val-
dybos nariai, šio krašto aktyvesni miško savininkai. Susitikime 
dalyvavo Pakruojo miškų urėdas Kazimieras Gudas, jo pavaduo-
tojas Artūras Stankevičius, kiti urėdijos miškininkai, šio regiono 
miškų kontrolės, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos atstovai. 

Negaili investicijų įi savo miško ateitįi
Miško savininkas Pranciškus Zanišauskas anksčiau dirbo kolū-
kyje agronomu, pirmininku. Pakruojo miškų urėdo Kazio Gudo 
žodžiais, kai miškų urėdijai prieš 20 metų verkiant reikėjo mede-
lyno plėtrai Linksmučiuose žemės sklypo, miškininkams gerano-
riškai pagelbėjo Pranciškus. Vėliau miškų urėdijos miškininkai 
padėjo jam parengti miško įveisimo projektus, apsirūpinti miško 
sodmenimis, nešykštėjo patarimų miškininkystės klausimais. 

Išėjęs į pensiją, agronomas P. Zanišauskas nusprendė imtis 
miškininkavimo. Paveldėjęs kelis hektarus miško, Pranciškus 
ėmėsi įgyvendinti miško žemės sklypų konsolidaciją: iš kitų že-
mės ir miško savininkų superka tas žemės ir miško valdas, ku-
rios ribojasi su jo turimais plotais, kad aplink gimtinę susifor-
muotų kelios stambios (apie 100 ha) miško valdos. Todėl teko 
pirkti ir menkaverčius lapuotynus, apleistas pamiškių žemes, 
pievas, žvyro karjerus; jų sukultūrinimui ir apželdymui mišku 
įdėti daug darbo ir lėšų, prašyti ir ES paramos. 

Šiam miško savininkui – per 70 metų, bet sveikata nesiskun-
džiantis visus pradėtus miško darbus jis stengiasi atlikti šeiminin-
kiškai ir iki galo, su užsidegimu, neskaičiuodamas, ar ekonomiš-
kai apsimoka. Pranciškus džiaugiasi, kad jo žmona Vida, buvusi 
pradinių klasių mokytoja, netrukdo jo pomėgiui, neprieštarauja 

nemažoms investicijoms į mišką. Miškas – jo karalystė. Į keliose 
vietose esančias miško valdas Pranciškus važiuoja kiekvieną rytą 
kaip į tarnybą, pakeliui ir uždainuoja. Mat širdžiai gera, matant 
savo triūso rezultatus, investiciją į ateitį.

,,Turint netoli 500 ha įvairiaamžio miško, jaunuolynų, želdomų 
žemių, reikia rūpintis ir įvažiavimo keliais į mišką, želdinių priežiū-
ra, apsauga nuo žvėrių, miško rekreacija,“ – remdamasis keliolikos 
metų miškininkavimo patirtimi, pastebi P. Zanišauskas. 

Anksčiau į daugelį jo įsigytų miško sklypų buvo galima įva-
žiuoti tik žiemą gerai pašalus. Kai kur išvis jokio įvažiavimo ne-
buvo. Žinoma, įprastiniam kelių tiesimui, kaip valstybiniuose 
miškuose samdant rangovus, neužtektų ir turimo miško vertės. 
Pranciškaus miško valdos keliai – savadarbiai. Iš suvežtų kirtimo 
atliekų, šakų ir iškasto pakele griovio žemių padaroma kelio san-
kasa, ant jos viršaus užpilamas žvyro sluoksnis, kurio nereikia 
vežti iš toli – likučių yra buvusiose žvyrduobėse. Taip kasmet ki-
lometras po kilometro ilgėja per miškus išvažiuojamų kelių tink-
las. Jų patikimumu įsitikino ir šios išvykos dalyviai, po lietaus 
autobusu pasiekę miško valdos gilumą. 

Pasak valdos savininko, darbams miške kol kas užtenka turimos 
savos technikos, tik miško keliams rengti kartais pasikviečia kaimy-
nus ūkininkus su galingesne technika atvežti žvyro, iškasti griovius. 
Už talką atsilygina ūkiškai – leidžia savo miške pasirinkti virtėlių 
medžių malkoms. Svarbesniems miško darbams pasisamdo 2 dar-

Kas rytą įi savo mišką – kaip įi tarnybą 
VAcloVAS ViduGiriS

Apželdžius pušų želdiniais, 
buvęs žvyro karjeras Ročkaičių miške 
virto patrauklia rekreacine zona

Miško savininkas P. Zanišauskas (centre) dalijasi miško kelių rengimo 
patirtimi

P r i v a t ū s  m i š k a i
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Rekreacinėje miško sodyboje atsirado vietos 
ir Pakruojo kraštui būdingiems statiniams
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įveisti ne tų augaviečių medžių rūšys arba tos, 
kurias pažeidė žvėrys. Be jų numatyto kiekio 
projekte nepriduosi atliktų darbų, gali netekti 
tolimesnės paramos ar net gali tekti grąžinti 
gautas išmokas. Todėl sąžiningas miško savi-
ninkas kasmet investuoja po 10-15 tūkst. litų 
savo pinigų, želdinius tveria tvoromis, kad tos 
,,projektinės rūšys“ per prievartą čia augtų. 

Panašioje situacijoje buvo atsidūręs ukmer-
giškis miško savininkas Antanas Hofmanas, 
kuris kolegą Pranciškų galėjo tik užjausti – rei-
kia tikslinti vykdomą projektą, įteisinti neno-
rinčių augti rūšių keitimą kitomis. Vėl laukia 
biurokratinių koridorių mynimas, užuot ramiai 
triūsus miške. 

Jau kelerius metus P. Zanišauskas siekia 
šlapiose, viksvų prižėlusiose želdavietėse tarp 
tarpiai želiančių juodalksnių, eglių įveisti ber-
žus. Bet savaime jų sėklos vešliose žolėse ne-
sudygsta. Pasikvietęs į talką pulką kaimo vai-
kų, Prančiškus bandė beržyną įveisti, sėdamas 
beržų sėk las kaip runkelius į dirvą. Kad būtų 
patogiau į dirvoje padarytas duobeles įterpti 
beržų sėklas, jas maišė su pjuvenomis, žvyru. 
Bet rezultatas – nulinis. 

Savaiminį miško atsikūrimą puoselėjantis 
raseiniškis miško savininkas Antanas Šablaus-
kis išvykoje patarė Pranciškui kasmet liepos 
antroje pusėje nušienauti želdinių tarpueilius – 
tuo metu gausiai sėklas barstantys beržai apsi-
sės savaime. 

Pakruojyje, P. Zanišausko šeimos užeigoje 
aptariant šio miško savininko asmeninio miš-
kininkavimo patirtį, sėkmes ir laikinus nepasi-
sekimus, LMSA valdybos garbės pirmininkas 
prof. Stasys Mizaras apibendrintai pažymėjo 4 
išskirtinius bruožus: 1 – motyvuota, besąlygiška 
meilė miškui skatina miško savininką kelti sau 
aukštus miško tvarkymo tikslus ir jų pasiekti; 
2 – sektinas pavyzdys, kai miško savininkas sie-
kia praktiškai įgyvendinti miško sklypų konsoli-
daciją, įsigydamas tik tas valdas, kurios ribojasi 
su jo turimais plotais; 3 – kol kas ir daugelis kitų 
miško savininkų patiria nuoskaudą dėl jų teises 
ignoruojančio Medžioklės įstatymo taikymo, 
žvėrių niokojamų želdinių; 4 – diskutuotinas 
klausimas apie miško savininko daromų inves-
ticijų atsiperkamumą, kai dauguma jų pradės 
duoti grąžą  tik po daugelio, gal net 100 metų, 
kai kurios investicijos gali neatsipirkti niekada; 
todėl, matyt, reikėtų daugiau paskaičiuoti, prieš 
imantis darbo miške, kad ir mielo. 

Pabendravę su pakruojiškiu miško savinin-
ku Pranciškumi Zanišausku, įsitikinome, kad, 
vargu, ar jis skaičiuos ir toliau savo laiką, darbą 
ir lėšas, nes savo miško puoselėjimas jam yra 
tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis. ☐

šūviu į orą. Anot Pranciškaus, gindamas 
įveistas pušeles nuo žvėrių skabymo, jis 
kartą naktį atsivežė medžioklinį šautuvą 
ir kelis kartus želdiniuose iššovė. Paskli-
dus parako kvapui, miško savininkas visą 
kelią iki Pakruojo tirtėjo, ar išgirdę šūvį 
neatsivys iš paskos medžioklės plotų pri-
žiūrėtojai, nesulaikys kaip brakonieriaus. 
Daugiau, prisipažįsta miško savininkas, 
tokios nervinės įtampos nenorintis patir-
ti. O LR Seime jau kelinti metai atidėlio-
jami siūlymai keisti Medžioklės įstatyme 
nuostatas dėl medžioklės tvarkos priva-
čiose žemėse ir miškuose. 

ES paramos miškininkystei 
biurokratinės pinklės
Kaip visur šalyje, Pranciškaus valdoje 
taip pat tenka kirsti iš šaknų virstančius 
džiūstančius uosius. Prieš 4-5 metus buvo 
išdžiūvę ir daug beržų. Apie 50 ha iškirs-
to ploto teko atsodinti, 70 ha įveista nau-
jų miškų. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programą skyrus ES pa-
ramą miškų įveisimui ne miško žemėse, 
P. Zanišauskas surizikavo 2007 m. prašyti 
šiems darbams paramos už 250 tūkst. litų. 
Pasak savininko, dabar jis už miško želdi-
nių įveisimą 15,5 ha plote ir jų priežiūrą 
kasmet gauna 7800 litų išmoką. Kiti žel-
domi plotai neatitiko tuo metu NMA tai-
kytų ES paramos griežtų taisyklių reikala-
vimų, todėl teko želdinti savo lėšomis. 

Deja, miško želdinių savininką jau 
ima kamuoti nerimas, matant, kaip per 
kelerius metus ne miško žemėje sunkiai 
kabinasi kai kurios projekte numatytos 

bininkus. Visa kita nudirba pats, per atosto-
gas patalkina anūkai. 

Pagyrimo verta ir Ročkaičių miške 
įrengta apie 100 ha buvusiame žvyro kar-
jere rekreacinė zona su pušų želdiniais, 
miško apsuptyje atkurta sena sodyba, 
žvyrduobėse tyvuliuojančiais įžuvintais 
tvenkiniais, kur rengiamos net meške-
riotojų varžytuvės. Kaip testamentas 
anūkams, prie vieno tvenkinio įrengtoje 
pavėsinėje iš nuosavame miške išaugu-
sių ąžuolų stovi vietinio medžio drožėjo 
išskaptuotos šio rūpestingo miško savi-
ninko ir jo žmonos Vidos skulptūros, po 
stogine – užrašas „Ošk, šlamėk, senelių iš-
saugotas miške“. Šia miškininkystės edu-
kacine programa vaikaičiams patenkinta 
ir miško savininko šeima.

Kasdienis rūpestis – žvėrių niokojami 
pušų želdiniai 
Apie pusė P. Zanišausko miškų – mišrūs 
eglės – lapuočių jaunuolynai. Pats mie-
liausias medis jam yra pušis, reta Pakruo-
jo krašte. Todėl Pranciškus bando pušis 
veisti, kur tik randa sausesnės žemės. Jų 
sodmenis perka iš Radviliškio miškų urė-
dijos medelyno Linkaičiuose. Sėkmingai 
auga pušų jaunuolynai buvusioje karjerų 
žemėje. Bet jie netoli Gedžiūnų ir Sukme-
džio girininkijų miškų, kur nuo senų laikų 
įkurti Pakruojo miškų urėdijos profesiona-
liosios medžioklės plotai. Dalį valstybinių 
miškų nuomoja medžiotojų būreliai. Juose 
gyvenantys kanopiniai žvėrys nesirenka, 
privatus ar valdiškas miškas – vienodai 
skabo želdinių ūglius, stirninai į medelius 
kaso ataugusius ragus. Iš valstybinių miš-
kų žvėrys per P. Zanišausko miško valdą 
traukia pasiganyti į Lygumų ŽŪB pasėlius, 
pievas. Kad privatūs pušų želdiniai netap-
tų ,,komercinių“ žvėrių pašarine aikštele, 
miško savininkui teko pavienes pušeles, 
kaip ir ąžuoliukus, apgaubti vielos tinklo 
apsaugomis, pirkti plastikinius gaubtus, o 
didesnius jų želdinių plotus aptverti medi-
nėmis ir vielos tinklo tvoromis. Per mišką 
jau išsiraitė apie 40 km tokių užtvarų, jose 
įrengti atkeliami vartai. Bet įdėjus tiek dar-
bo ir lėšų, šernai migracijos vietose vielos 
tinklo tvorose pasidaro landas, kuriomis 
pasinaudoja ir kiti žvėrys. Tai Pranciškui – 
kaip negyjanti sielos žaizda...

Miško savininkui pikta, kad, būdamas 
medžiotoju, jis neturi teisės savo miško 
valdoje – beveik pusės medžioklės vieneto 
plote – ne tik reguliuoti žvėrių tankį, bet 
ir į aptvarus įsibrovusius pagąsdinti nors 
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M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
Mėgstu rudenį, ypač rugsėjį. Ir 
tai – ne poza. Daugybė nuostabių 
akimirkų rudens gamtoje tiesiog 
neleidžia nemėgti šio metų laiko.

Ruduo depresiją varo tik tada, 
kai jo reiškinius stebi pro langą.

Sunku nemačiusiam nupasa-
koti rudens ryto žaroje gimstančio 
rūko ar šalnos dievišką grožį.

Dar sunkiau gamta televizo-
riuje įpratusiam gėrėtis perduoti 
girių galiūnų briedžių ir elnių ru-
deninio rujos šėlsmo didybę.

Neįmanoma pačiam nepaban-
džius pajusti to jausmo, kuris karš-
ta banga užlieja tavo kūną, kai, 
pamėgdžiodamas galingo žvėries 
balsą, išprovokuoji jį atsiliepti ir 
pasirodyti.

Šį rudenį, spalio 4 – 6 dienomis, 
rudens žavesį galės pajusti visi, kas 
apsilankys Aleksandro Stulginskio 
universitete vyksiančioje penkto-
joje miško, medžioklės ir aplinkos 
parodoje „Sprendimų ratas 2012“

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugija kartu su renginio organi-
zatoriais lankytojų teismui prista-
tys Tarptautinę medžioklės ir žū-
klės trofėjų parodą, o spalio 6-ąją 
pakvies į XIV-ą Europos Tauriųjų 
elnių kvieslių čempionatą. 

Ir aš labai kviečiu apsilankyti.

EuGEniJus tiJuŠas

Dar vienas tiltas 
su Baltarusija

ryTiS zizAS 
Lammc miškų instituto doktorantas

Bendradarbiavimo tikslas
LAMMC filialo Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus moks-
lininkai kartu su kolegomis iš Baltarusijos 2011-2012 m. vykdo bendrą tarptauti-
nį projektą „Bestuburių ir stuburinių gyvūnų erdvinis pasiskirstymas ir esantys 
bei potencialūs migraciniai keliai Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų miško 
ekosistemose“. Bendradarbiaujama su mokslininkais iš Baltarusijos Nacionalinės 
mokslų akademijos Biologinių išteklių mokslinio – praktinio centro Minske. Pro-
jektas (Nr. TAP-10054) vykdomas pagal dvišalį susitarimą tarp LR Švietimo minis-
terijos bei Baltarusijos Valstybinio Mokslo ir Technologijų komiteto lauko tyrimų, 
mokslo ir technologijų srityse. Projektą užsakė bei europines lėšas skyrė Lietuvos 
mokslo taryba. Vykdytojų grupę abiejose šalyse sudaro ir tyrimus savo srityse vyk-
do entomologai, kanopinių žvėrių specialistai ir ornitologai. 

Šio darbo pagrindinis tikslas – nustatyti bestuburių ir stuburinių gyvūnų mode-
linių rūšių poveikį abiejų šalių pasienio zonos miško ekosistemoms, atsižvelgiant į 
abiejų šalių miškininkavimo specifiką. Taip pat projektas skirtas mokslininkų mo-
bilumui didinti bei užmegzti naujus kontaktus su  Baltarusijoje specialistais.

Mokslinis darbas
Gyvūnams neegzistuoja žmonių nubrėž-
tos valstybių administracinės ribos, todėl 
pasienio zonoje reiškiasi įprastas gyvūnų 
migravimas ir telkimasis jiems palankio-
se vietose. Abiejų šalių teritorijoje išskirta 
50 km pločio tyrimų teritorija pasienio 

Senio šalčio rezidencija Baltvydžių girioje

zonoje, Lietuvoje ji apima Druskininkų ir 
Varėnos miškų urėdijų pušynus, Baltaru-
sijoje – daugiausia Grodno (Gardino) sri-
ties miškus. Sprendžiamos tokios užduo-
tys: tiriama funkciniu požiūriu reikšmin-
gų miško ekosistemoms tam tikrų grupių 
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nare „Spatial Distribution of the Inverte-
brate and Vertebrate Animals and Their 
Present and Possible Migratory Paths in 
the forest Ecosystems of Lithuanian-Be-
larusian transboundary Areas“. Jame 
perskaityti 7 pranešimai, auditorijai pri-
statyti tyrimų rezultatai. Paminėtini ža-
ladarių (pušies spyglius graužiančių, pa-

bestuburių (drugių, vabalų, negyvosios 
medienos vabzdžių rūšių, įrašytų į Lie-
tuvos ir Baltarusijos RK), rūšinė įvairovė; 
identifikuojamos potencialiai pavojingų 
žaladarių vabzdžių rūšys; nustatomos 
svetimkraštės vabzdžių rūšys pasienio 
regionuose ir įvertinama jų plitimo tiki-
mybė bei keliai Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorijose; įvertinamas elninių žvėrių ir 
tetervinių paukščių (kurtinio ir tetervi-
no) erdvinis pasiskirstymas pasienio zo-
noje ir nustatomi jų migravimo keliai bei 
elninių žvėrių poveikis pasienio miško 
ekosistemose. Tolesnėje projekto vykdy-
mo eigoje bus parengtos rekomendacijos 
pasienio miškų ūkiui apsaugos nuo bes-

tuburių ir stuburinių gyvūnų daromos 
žalos efektyvumui didinti bei retųjų rūšių 
išsaugojimui.

Tyrimų rezultatų publikavimas
Pirmieji tyrimų rezultatai buvo pristatyti 
2011 m. rugsėjį Druskininkų miškų urė-
dijoje vykusiame tarptautiniame semi-

to 2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-8,0

Briedžių tankumo 1000 ha miškų schema 
Baltarusijos regionuose

Girių karalius stumbras ištroško

Seniausias  Baltvydžių girios ąžuolas – jam apie 600 metų
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M e d ž i o k l ė

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

klotės entomofaunos) bei retųjų vabzdžių rūšinės sudėties 
tyrimai ir pokyčiai abiejų šalių pasienio zonoje; augalėdžių 
žvėrių ir tetervinių miško paukščių pasiskirstymo buveinėse 
bei sąsajų su miško sumedėjusia augalija tyrimai; svetim-
kraščių rūšių potencialus skverbimasis iki šiol jų nelanko-
mose teritorijose ir galimos problemos. Druskininkų miškų 
urėdijos miškininkai aprodė žalingos entomofaunos ir žvė-
rių pakenktus želdinius. Seminaro medžiaga publikuota to 
paties pavadinimo išleistame leidinyje.

Turininga viešnagių programa 
Pernai kolegų iš Baltarusijos viešnagės metu Lietuvoje prista-
tėme mūsų vykdomų mokslinių tyrimų vietas ir kitose mūsų 
šalies dalyse, taip pat supažindinome su tyrimų metodais. 
Svečiai žavėjosi pakeliui aplankytais reprezentaciniais mūsų 
krašto objektais. Lygindami su vis dar vadinama „geležine“ 
santvarka savo šalyje, šie akivaizdžiai nuoširdžiai pavydėjo 
dabartinio gyvenimo lygio Lietuvoje. 

Pagal tyrimų programą numatytų mūsų delegacijos dvie-
jų „atsakomųjų vizitų“ į Baltarusiją metu, kolegos mums pa-
rengė plačias pažintines programas, pradedant apsilankymu 
dviejose didžiausiose Baltarusijoje, bei žinomose visoje Eu-
ropoje – Baltvydžių (Belovežo) ir Nalibokų giriose, dalyvau-
jant vietiniams saugomų teritorijų specialistams, miškinin-
kams bei jėgeriams. Taip pat lankėmės medžioklės ūkiuose 
bei buvome susipažindinti su Minsko ir Gardino miestais 
bei kitomis šalies istorinėmis vietovėmis ir objektais – pi-
limis, rūmais, išlikusiais griuvėsiais. Visgi sunkiai įvardija-
mos emocijos ir jausmai užplūsta viešint žemėse, kadaise, 
LDK kunigaikščių valdymo laikais priklausiusiose istorinei 
Lietuvai. Nejučiomis akys pačios „atsijoja“ baltarusiškai už-
rašytus, tačiau lietuviškus vietovių, kaimų ir miestelių pa-
vadinimus.

Kelionės metu nustebino, kad dauguma kelių Baltarusi-
joje yra geri, pakelės nušienautos. Senas tvoras gyventojai 
masiškai keičia naujomis. Rodosi, tos tvoros privalomos, iš 
gamyklos, iš betono, galima sakyti „vieno sukirpimo“, bet 

kai kurios skiriasi, nes nudažytos vis kitokiomis spalvomis. Akiai 
neįprasta, kaip baltarusiai derina spalvas, mėgsta jų daug, ryš-
kių ir įvairių. Mažutė autobusų stotelė išmarginta kokiomis 6-7, 
daugiausia gamtos vaizdais: paukščiais, žvėrimis, medžiais. Bent 
taip žmonės stengiasi išreikšti ir apginti savo individualybę. Ma-
loniai nuteikia miestų ir miestelių švara, ypač tų, kuriuose klesti 
kolūkiai: žmonės visur dirba, triūsia, pjauna krūmus ar medžius, 
šienauja, šluoja pakeles. Labai neįprastai atrodo pakelėse keletą 
kilometrų besitęsiančios pakelės medžių juostos, kur kiekvieno 
kamienai nutepti baltais dažais ar bent jau apvesti balta juosta. 
Stebina pakelėse stovintys kryžiai – vis po du: vienas – katalikų, 
kitas – provoslavų, ir dar, jeigu vienoje kelio pusėje bažnyčia, tai 
kitoje būtinai – cerkvė. O ką jau kalbėti apie kapines su didžiuliais 
kryžiais ar paminklais, išpuoštais taip čia mėgstamomis didžiulė-
mis ir įvairiaspalvėmis plastmasinėmis gėlėmis! O laukai laukai 
– kiek tik akys užmato, driekiasi javų ar bulvių laukai, kuriuose 
ropoja daugiausia galingi, apynaujai spalvoti „belarusai“. Nors 
pagal tenykščius gamtosauginius reikalavimus, kaip pasakojo 
mus lydintys kolegos, pakelėse turi būti paliktos neužsėtos juos-
tos, tačiau prezidento nerašytu paliepimu dirbami laukai prieina 
beveik iki pat važiuojamosios dalies – produkcijai gauti turi būti 
išnaudotas kiekvienas žemės lopinėlis! Žvelgiant į tokią intensy-
vią žemdirbystę, nejučiomis mintyse iškyla platūs dirvonuojantys 
mūsų Lietuvėlės laukai, tankiai apžėlę ekologiškomis piktžolėmis. 
Tiesa, kadangi autoriui tenka dažnai lankytis kitoje Baltarusijos 
dalyje, tenka pripažinti, kad tie platūs laukai ir klestintys kolūkiai 
koncentruojasi daugiausia vakarinėje ir centrinėje šios šalies te-
ritorijos dalyse, maždaug iki Minsko, ir kone visiškai šis vaizdas 
pasikeičia šiaurinėje dalyje. Kaip sako patys baltarusiai, pastaro-
joje dalyje gyvena daugiausia rusai, kuriuos „tinginius, kaip ir jų 
gimtojoje šalyje, mums reikia išmaitinti“, mat didžioji žemės ūkio 
produkcijos dalis yra eksportuojama būtent į Rusiją.

(tęsinys – kitame numeryje)

Šernų maudyklės ąžuolynuose
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Pajūryje – pamokos apie gamtąAplinkos ministerijos užsakymu šiemet 
tradicinę JMBS stovyklą „Žalioji mūsų 
vasara“ organizavo VšĮ „Lututės“ leidy-

kla. Pirmąją liepos savaitę į Klaipėdos rajone, 
Karklėje įsikūrusią poilsiavietę „Žilvitis“ su-
gužėjo 104 aktyviausi miško bičiuliai iš visos 
Lietuvos, iš kurių jauniausiam buvo septyne-
ri, vyriausiam – aštuoniolika.

Nuobodžiauti nebuvo kada
Į stovyklą susirinko labai smalsūs, reiklūs vai-
kai, po mokslo metų ištroškę ne tik vasariškų 
pramogų gamtoje, bet ir norintys kuo dau-
giau sužinoti apie mūsų miškus ir jų gyven-
tojus. „Kiekviena mūsų diena buvo kruopš-
čiai suplanuota. Susipažinome su Pajūrio ir 
Nemuno deltos regioniniais parkais, gausia 
V. Into akmenų muziejaus ekspozicija Mosė-
dyje. Viešėjome Ventės rage, kur ornitologas 
Vytautas Jusys pasakojo apie mūsų sparnuo-
čius ir jų žiedavimą. Aplankėme artilerijos 
bateriją „Memel-Nord“ netoli Klaipėdos, Kre-
tingos miškų urėdiją, kuriai esame dėkingi 
už globą ir pagalbą organizuojant išvykas ir 
pramogas“, – sakė stovyklos vadovė, JMBS 
koordinatorė Lina Marmaitė – Snitkienė. 

Kiekvieną išvyką lydėjo viktorinos, žaidi-
mai, konkursai ir kitos pramogos gamtoje. 
Jaunieji miško bičiuliai įrodė, kaip puikiai 
geba derinti naudingą veiklą ir pramogas. 
Ypač didelio susidomėjimo sulaukė vikto-
rina „Protų mūšis“. Daugiausiai taškų nuga-
lėtojams pelnė JMBB „Sakalėliai“ narė Gintė 
Petrulionytė iš Druskininkų. 

Stovyklaudami vaikai tvarkė paplūdimį 
ir Klaipėdos girininkijos teritoriją ties Olando 
kepure.

Sambūryje – per 6000 narių
JMBS nariu gali tapti kiekvienas vaikas, no-
rintis padėti miškininkams tvarkyti mišką 
ar parką, globoti gyvūnus, saugoti augalus, 
tyrinėti ir stebėti gamtą. Į šią veiklą įsitraukia 
ir vaikų darželiuose miško bičiuliukų tuntai. 
Už aktyvią veiklą būrelių nariai kviečiami da-
lyvauti stovykloje „Žalioji mūsų vasara“. Šie-
met daugiausiai darbų gamtos ir miško labui 
nuveikė Trakų, Kupiškio, Kauno, Druskininkų, 
Tauragės miškų urėdijų globojami jaunieji 
miško bičiuliai. Per 80 su šiomis miškų urė-

dijomis bendraujančių būrelių narių papildė 
vasaros stovyklos „Žalioji mūsų vasara“ sto-
vyklautojų gretas.

Miško bičiuliai kiekvienais metais da-
lyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose 
konkursuose. Šiemet Estijoje rengiamame 
konkurse „Jaunimas Europos miškuose“ Lie-
tuvai atstovaus nacionalinį konkurso etapą 
laimėjusi Kupiškio rajono Šepetos Almos 
Adamkienės pagrindinės mokyklos JMB 
būrelio „Pelkinukai“ komanda (Dominykas 
Tunaitis, Monika Mažeikaitė ir Mangirdas 
Kežys“. Juos konkursui rengia vadovė Jani-
na Daukienė).

Šiemet 8-12 klasių moksleiviai dalyvavo 
konkurse „Tiriamieji darbai miške“. Miško bi-
čiuliai domėjosi, kaip mūsų miškuose atku-
riami ąžuolynai, aiškinosi augalų dauginimosi 
paslaptis, stebėjo, kaip atgyja miškas pavasa-
rį. Keli būreliai atliko oro užterštumo tyrimus.

Pirmoji vieta už darbą „Ąžuolynų atkū-
rimas Troškūnų girininkijoje“ skirta Anykš-
čių miškų urėdijos globojamo JMB būrelio 
„Girinukas“ narėms Ugnei Kustaitei ir Alinai 
Undaravičiūtei (vadovė Rasytė Gaidienė). Šis 
konkursas taip pat tarptautinis. Ginti Lietuvos 
jaunųjų miško bičiulių vardo laureatės šiemet 
vyks į Maskvą. 

Konkursų laureatai ir prizininkai gilinti 
žinias apie miškus taip pat buvo pakviesti į 
stovyklą „Žalioji mūsų vasara“.

Gamtos fotografijos diena
Vasaros stovykloje jaunieji miško bičiuliai 
turėjo progą susipažinti ir su gamtos foto-
grafija. Su pagrindiniais fotografijos kom-
pozicijos principais vaikus supažindino 
gamtos fotografai Rimantas Aitmanas, Ro-
mualdas Barauskas. Apie paukščių fotogra-
favimą papasakojo nemažai pasaulio išmai-
šęs ornitologas Marius Čepulis, apie brie-
dį – fotografas Marius Kavaliauskas, gamtos 
fotografas ir operatorius Jonas Bilinskas 
pamokė gamtos filmavimo gudrybių. Apie 
nuotykius, patirtus gamtoje, vaikams pasa-
kojo konkurso „Gintarinis žaltys“ šių metų 
geriausiu fotografu išrinktas Renatas Jakai-
tis, gamtos fotografai Antanas Razmas, Da-
lia Račkauskaitė ir Kęstutis Vecka.

Sudie, „Žalioji mūsų vasara“
Drauge su gausiu kitų „Žilvičio“ stovyk-
lautojų būriu pagal visas tradicijas vaikai 
pagerbė Neptūną ir jo svitą. Neapsieita ir 
be šauniausių, linksmiausių, aktyviausių, 
entuziastingiausių, šmaikščiausių jaunų-
jų miško bičiulių rinkimų bei prizų. Per 
pusšimtis stovyklautojų buvo apdovanoti 
knygomis apie gamtą, fotografų darbais, 
kitomis dovanomis. O didžiausia dovana 
visiems – gausybė įspūdžių, įgytų žinių 
apie gamtą ir užsimezgusi draugystė su 
bendraminčiais.

JmBs inf.
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Stovyklavietėje

Šventinis Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas prie jūros
Ventės rage ornitologas Vytautas Jusys 
pasakoja apie paukščius ir jų žiedavimą

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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Trakų miškų urėdija tradiciškai kasmet 
organizuoja jaunųjų miško bičiulių 
šventę, kuri vyksta vis kitoje rajono 

mokykloje. Šiemet Onuškio vidurinėje mo-
kykloje vykusioje šventėje dalyvavo 6 JMB 
būreliai, iš jų pirmąją vietą iškovojo mūsų 
jaunieji miško bičiuliai „Verkniukai“. Miškų 
urėdija mums skyrė prizą – kelionę po Lie-
tuvą. 

Birželio pabaigoje iškeliavome į Panevė-
žio rajoną, Pašilių stumbryną. Mus pasitikęs 
stumbrininkas – jėgeris R. Papšys pasakojo, 
kad 50 ha aptvare gyvena 21 stumbras, vy-
riausiam iš jų – 7 metai. Matėme stumbro 
dvi pateles su jaunikliais. Stumbrai prausiasi 
išsivolioję žemėse. Jiems aptvaras yra, kaip 
mums mokykla, iki 18 metų, pasiruošti sa-
varankiškam gyvenimui. 

Šalia Pašilių stumbryno naujai atsida-
ręs Krekenavos regioninio parko lankytojų 
centras. Čia galima paklausyti gyvūnų bal-
sų, pauostyti retesnių augalų kvapų. Dide-
liuose ekranuose rodomi edukaciniai filmai. 
Lankytojų laukia unikali pažintis su parko 
simboliu stumbru, apie šiuos gyvūnus ir 
jų gyvenimo ypatumus pasakojama filme 
„Pašilių stumbrynas“. Kitame monitoriuje 
galima pamatyti, kaip atrodytų ši teritorija, 
jeigu nebūtų saugoma. Įrengta ekspozicija 
su šioje saugomoje teritorijoje surinktų gė-
lių ir žolių herbariumu.

Toliau mūsų kelionė tęsėsi į Telšius – 
„Žvėrinčių“. Miško bičiuliai čia esantiems 
žvėreliams atvežė lauktuvių. Mus mielai 
pasitiko gandras, ožkos, vištos, antys, žą-
sys. Šių augintinių šeimininkas P. Dabri-
šius pasiūlė užlipti į apžvalgos aikštelę, iš 
kurios stebėjome ir maitinome saldainiais 
15 metų meškiną Timą (Timofėjų). Matėme 

lūšis, vilkus, lapes, šešką, apuoką bei tris jo 
jauniklius. Poilsio aikštelėje smagiai pasisu-
pome įrengtomis sūpynėmis. Atsigaivinę ir 
užkandę, kelionę tęsėme į Kretingą. 

Dėkojame Kretingos M. Daujoto viduri-
nės mokyklos direktoriui J. Ginduliui, sutei-
kusiam nakvynę šioje mokykloje. Čia mus 
pasitiko jaunieji miško bičiuliai „Daujotu-
kai“, jų vadovė Giedra Benetienė. Ji mums 
parodė saulės laikrodį Kretingos vienuoly-
no teritorijoje, kur ant dienovidžio linijos 
išdėstyti akmenys su švenčių datomis ir 
mėnesio ženklais – runomis. Dvylika medi-
nių skulptūrų ir centrinis 6 m aukščio saulės 
laikrodžio stulpas suprojektuoti taip, kad 
saulės metamas šešėlis rodytų kalendori-
nes lietuvių šventes. Vakaras baigėsi Kretin-
gos rajone, pramogų komplekse „HBH – pas 
Juozą“, kur turėjome galimybę smagiai pra-
leisti laiką – apsilankyti skulptūrų parke, pa-
sisupti ant sūpynių ir pamatyti aptvaruose 
esančių gyvūnų. 

Kitą dieną keliavome į Kretingos Žie-
mos sodą. Šiuo metu šiame sode (693,16 m2 

Prizas ,,Verkniukams“ – 
kelionė po Lietuvą

Krekenavos RP lankytojų centre Susitikimas su ,,Žvėrinčiaus“ gyventojais

plote) auga 580 augalų rūšių. Gausiausias 
kolekcijas sudaro svyrantys (ampeliniai) 
augalai, sukulentai, epifitai, dracenos ir šil-
kmedinių šeimos atstovai. Iš arti matėme 
bananmedį, kuris brandino vaisius, plau-
kiojančius gyvus vėžliukus. Svetainėse 
buvo eksponuojamos restauruotos XIX a. 
pab.- XX a. pr. rytietiškos vazos iš Japonijos 
ir Kinijos (XIX a.), 1861 m. Sankt-Peterburge 
(Rusija) pagaminta vaza. 

Toliau mūsų kelionė tęsėsi prie jūros: 
vaikščiojome pakrante, rinkome akmenukus 
ir „pakrikštijome“ dvi mergaites, kurios prie 
jūros buvo pirmą kartą.

Grįždami namo, kas miegojo, kas dainas 
dainavo ir kupini įspūdžių laimingi grįžome 
namo... 

Dėkojame Trakų miškų urėdijai už su-
teiktą galimybę išvykti į šią kelionę, vairuo-
tojui Stanislovui – už kantrybę išvykos metu, 
vadovei Česlovai – už rūpestį. 

BriGita BaŠkEvičiūtė
aukštadvario vidurinės mokyklos

JmB būrelio ,,verkniukai“ narė
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Prie saulės laikrodžio Kretingos vienuolyne
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prie laužo Jurbarko miškų urėdijos miškininkų 
įdėtomis vaišėmis, prasidėjo stovyklos džiaugs-
mai: gaudynės, slėpynės, palapinių tvirtumo pa-
tikrinimai. 

Ryte apžiūrėjome įspūdingai gražią Salako 
bažnyčią. Vėliau Salako pagrindinės mokyklos di-
rektorius Leonas Sadauskas papasakojo apie šios 
mokyklos būrelių veiklą, geru žodžiu paminėjo 
jaunuosius miško bičiulius, kurie tuo metu buvo 
paskatinti išvyka į Nidą.

Atsisveikinę su Salaku išbildėjome Zarasų link. 
Ten P. Širvio mokyklos istorijos mokytoja Rimutė 
Morozovienė supažindino mus su Zarasų miestu, 
jo įspūdinga gamta ir krašto istorija. Labai smagu 
buvo palakstyti apžvalgos ratu, laiptais prie Zara-
so ežero, apžiūrėti miestą. Ekskursijos kulminacija 
– Stelmužės ąžuolas ir jo apylinkės, kur važiuojant 
vingiuotu keliu daugelis aikčiojo nuo dažnų posū-
kių ir nuokalnių. Vietinių žmonių šis kelias pramin-
tas „girtuoklių“ keliu. Apžiūrėję senolį ąžuolą, ver-
gų bokštą, kur kankino baudžiauninkus, medinę 
restauruotą bažnytėlę, sukome atgal, namų link. 

Esame dėkingi Jurbarko miškų urėdijai, JMB 
būrelių koordinatorei Daliai Mačiežienei už suteik-
tą galimybę susipažinti su iki šiol buvusiu nepažįs-
tamu Aukštaitijos kraštu. Nuoširdų ačiū tariame ir 
visiems mūsų kelyje sutiktiems miškininkams bei 
pedagogams. Jei kuris iš jų norėtų aplankyti mūsų 
kraštą ir jo miškus, esame pasiryžę priimti juos 
taip pat svetingai, kaip buvome priimti mes.

viktoriJa čELkytė
raudonės pagrindinės mokyklos JmB būrelio narė

irEna PEtroŠiEnė
Jurbarko miškų urėdijos 

kalvelių girininkijos girininkė, kelionės vadovė

Prie giliausio Lietuvoje Tauragno ežero 
klausėmės jo atsiradimo legendos, sužino-
jome, jog netoliese palaidota čia gyvenusi 
garsi žolininkė Eugenija Šimkūnaitė. Į at-
mintį įsirėžė pasakojimas apie žydų tradi-
cijas: lankydami kapus, jie neneša gėlių, o 
padeda ten rastą ar atsineštą akmenuką. 
Jų krūvelė byloja apie lankytojų gausą. 

Nepraleidome progos pabraidyti Bliū-
delių ir Labės ežerų susijungime, kopėme 
į Vestuvių kalną, kuriame gausu medinių 
skulptūrų vestuvių tematika. Atsisveikin-
dami uteniškius pakvietėme į savo kraštą.

Gražutės regioninio parko lankytojų 
centre buvome užburti mokytojos Vidos 
Žilinskienės pasakojimo apie toliausiai 
nuo jūros nutolusį Jūrų muziejų – ir nuo-
vargio kaip nebūta. Įspūdingą muziejaus 
kolekciją ši mokytoja pradėjo rinkti vien 
norėdama parodyti savo mokiniams. Vė-
liau po pasaulį pasklidę jos mokiniai pildė 
kolekciją naujais eksponatais. Su naujomis 
ekspozicijomis mus supažindino Gražutės 
RP direkcijos rekreacijos specialistas Vy-
tautas Eidėjus. 

Zarasų miškų urėdijos Salako girininko 
pavaduotojas Juozas Urbonavičius papa-
sakojo apie šią girininkiją, pristatė būsimą 
girininkijos darbuotoją Mindaugą Ilčiuką, 
kuris parodė per 7 metus surinktą miško 
kenkėjų, drugelių kolekciją. Dar niekad 
nebuvo tekę matyti paukščių plunksnų 
kolekcijų. Jei Mindaugas nepraras savo 
pomėgių, įsisukęs į miškininko – gamybi-
ninko darbus, nuveiks dar daugiau.

Nakčiai įsikūrėme poilsiavietėje prie 
Luodžio ežero, pastatėme palapinių mies-
telį. Juk mūsų buvo net 42. Pasivaišinus 

Jurbarko rajono Viešvilės, Gausantiš-
kių ir Raudonės pagrindinių mokyklų 
aktyviausi jaunieji miško bičiuliai va-

saros atostogas pradėjo įdomia kelione į 
Aukštaitiją. Išvykai autobusą skyrė Jurbar-
ko sporto centras, kelionėje lydėjo moky-
tojos Virginija Masaitienė, Loreta Pocienė 
ir Kristina Budriuvienė bei girininkė Irena 
Petrošienė.

Ukmergėje pasitiko Ukmergės miškų 
urėdijos inžinierius Ramūnas Jančiulevi-
čius ir Pašilės girininkijos girininkas Ma-
rijonas Vilkelis. Patikrinę jaunųjų miško 
bičiulių žinias, jie palydėjo į monsinjoro 
Alfonso Svarinsko iniciatyva greta savo tė-
viškės valstybinio miško žemėje įveistą Di-
džiosios Kovos apygardos partizanų atmi-
nimo parką, kuriame kiekvienam kovotojų 
būriui pastatytas atminimo kryžius. Aptarę 
Ukmergės miškininkų darbus, pasidalinę 
nerimu dėl gaisrų, pasikalbėję apie miško 
bičiulių veiklą, pasikeitėme dovanomis: 
miškininkai nudžiugino skaniu šakočiu, o 
mes padovanojome pažintinės literatūros 
apie Jurbarko kraštą.

Utenoje pasitiko miškų urėdijos inžinie-
rius Petras Stasytis, draugaujantis su Ute-
nos jaunaisiais miško bičiuliais. Pažintis su 
šiuo kraštu prasidėjo simbolinėje geležin-
kelio prekinėje stotyje, kur prie ,,siauruko“ 
stovi vagonas – juo lietuvius vežė į Sibirą. 
Įspūdis slogus, nukeliantis prisiminimais į 
tolimus ir mums nepažįstamus laikus. Bet 
tai – istorija, o ją reikia žinoti. Apžiūrėjome 
Utenos miestą, sužinojome, kokia pramo-
nės įmonių veikla garsino miestą anksčiau 
ir dabar. 

Apie ką Karšuvos girios vaikams 
ošė Aukštaitijos miškai ir ežerai?

Viešnagė pas Ukmergės miškininkus

Prie senolio Stelmužės ąžuolo

Gražutės RP lankytojų centre pažintis su jūros 
ir ežerų ekspozicija



L a i s v ą  m i n u t ę

Miške ir grybai, uogos bei žolės

Vertikaliai:
1. Nuodingiausi mūsų miškų grybai. 2. Vietoje lažo (baudžiavos) mokėti 
pinigai, lažpinigiai. 3. Medžiais apaugęs žemės plotas, kur galima rasti ir 
nemažai augalų rūšių. 4. Vieta be medžių, kur auga daug įvairių žolynų.  
5. Retas grybas, įrašytas į Raudonąją knygą. 6. Mokslinis žaliuokės pavadi-
nimas. 10. Dažnas bervidinių šeimos augalas, kurio pavadinimas susijęs 
su linu. 13. Vertingiausias mūsų miškų grybas, pasak vaikiškos knygelės, 
grybų pulkaunykas. 14.Grybas, kurio vaisiakūnis primena pirštą, kilęs 
to grybo pavadinimas. 16. Kryžmažiedžių šeimos laukinė, prieskoninė 
žolė (Cardamine). 17. Lietuvoje dažnas, grybautojų mėgstamas grybas, 
liaudiškai vadinamas „kalpoku“. 22. Viena seniausių vandens transporto 
priemonių – nedidelė, žema valtelė, dažniausiai gaminama išskaptuo-
jant medžio kamieną, naudojama Afrikos, Okeanijos, Indonezijos tau-
tose. 23. Kibi piktžolė, auganti grioviuose, ežerų pakraščiuose, pelkėse. 
25. Erškėtinių šeimos augalas, augantis drėgnose pievose, krūmuose, 
miškuose; pas mus auga 2 rūšys: raudonoji ir geltonoji.  28. Kerpė ant 
eglių, sudaranti baltas sidabriškas dėmes su spuogeliais. 29. Nevalgomas, 
kartus spygliuočių miškų grybas, gaubta kepurėle, plonu tampriu kotu 
(Collybia). 30. Augalų dauginimosi organas. 32. Lietuvoje seniau plačiai 
augintas pluoštinis augalas, iš kurio austi drabužiai populiarūs iki šiolei.

Kryžiažodžio ,,Augalai – vaistas, maistas, o kartais – ir nuodas“ (1012 m. Nr. 7) atsakymai:

Vertikaliai: 1. Takažolė. 2. Ugnis. 3. Linokė. 4. Gailis. 5. Vikis. 6. Gaisrena. 10. Ravenė. 13. Striepsnė. 14. Čiobrelis. 16. Alksnis. 17. Pipiras. 22. Miškas. 
23. Kaštonas. 25. Linažolė. 28. Pikulė. 29. Aguona. 30. Maras. 32. Mauda.

Horizontaliai: 7. Dalgutis. 8. Pataisas. 9. Dašis. 11. Dirsė. 12. Skamainis. 15. Plautė. 18. Girūnė. 19. Blandis. 20. Melisa. 21. Šindra. 24. Lipikas. 26. Ramunė. 
27. Kietis. 31. Vilkauogė. 33. Godas. 34. Balža. 35. Daratėlė. 36. Snaudalė.

Sudarė ONA GYLIENė

 1 2 3 4 5 6

7 8
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35   36

Horizontaliai:
7.  Grybas (Cortinarius), augantis spygliuočių ir mišriuose miškuose 
su beržo priemaiša. 8. Baravykinių šeimos gleivėtas, geltonai rudas 
smėlėtų pušynų grybas. 9. Dažniausias mūsų miškų lakštelinis grybas, 
kurio vaisiakūnio spalva turi labai daug atspalvių. 11. Visžalė mirtinių 
šeimos gėlė, kilusi iš Viduržemio pajūrio. 12. Senose gaisravietėse, 
miškuose, parkuose augantis ausūniečių klasės grybas (Geopyxis), ku-
rio jaunas vaisiakūnis būna trimitėlio, o vėliau gilaus puodelio formos. 
15. Draugo sinonimas. 18. Skystis, kuris bėga perpjovus piengrybį. 
19. „Taukuotas“ grybas. 20. Erškėtinių šeimos vaistinė miškų uoga, 
kurios arbata skatina prakaitavimą. 21. Mažybinis žodis, kuriuo vadi-
name rudos spalvos gyvūnėlį. 24. Iš augalų gaminamas ryškiai mėly-
nas pig mentas. 26. Cheminis junginys, lakmuso popierių nudažantis 
mėlynai. 27. Ant negyvų medžių auganti kempininių šeimos grybų 
gentis. 31. Vertingiausia laukinė pelkių uoga, kurią paprastai renkame 
rugsėjį. 33. Skėtinių šeimos šlapių vietų nuodingi augalai (Oenanthe) 
tuščiaviduriais stiebais. 34. Tropinių džiunglių sumedėjęs augalas, 
savo stiebu besivyniojantis ant kitų augalų.  35. Stambiausias mūsų 
krašto tilvikinis paukštis. 36. Augalo organas, kuriame susidaro spo-
ros, sporinė.

Sunkesni žodžiai: linokė, asoda, nuosėdis, indigas, mirta, piroga.
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I š ė j ę  n e g r į ž t i

Eidamas 85-uosius metus liepos 12 d. išė-
jo Anapilin nusipelnęs šalies mokslininkas, 
valstybinės mokslo premijos laureatas, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
5-ojo laipsnio ordino kavalierius, buvęs 
ilgametis ASU profesorius, habilituotas 
daktaras Simonas Pileckis. Jis nuėjo ilgą 
mokslininko ir pedagogo kelią LŽŪA, 
LŽŪU Augalų apsaugos katedroje nuo 
asistento, vyr. dėstytojo (1960), docento 
(1961) iki profesoriaus (1969), nuo 1969 m. 
iki 1992 m. vadovavo šiai katedrai. 

Profesorius buvo kilęs iš Trakų krašto, 
karaimų šeimos. Baigęs Trakų pradžios 
mokyklą, mokslo žinių 1940 m. siekė Tra-
kų mokytojų seminarijoje, karo metais ją 
uždarius, mokėsi privačiai. Po karo 1944-
1948 m. mokėsi Vilniuje, 5-joje lenkų gim-
nazijoje, kurią baigęs 1949 m. įstojo į LŽŪA 
studijuoti miškininkystės.

Gabus ir darbštus studentas buvo 
pastebėtas pedagogų ir pakviestas dirb-
ti vyriausiuoju laborantu Miškotvarkos 
katedroje. Studijų metais S. Pileckis su-
sidomėjo dėstytojų, žymių entomologų 
prof. Stanislovo Mastauskio ir doc. Antano 
Lešinsko vykdomais tyrimais ir į juos pats 
įsitraukė. Pirmuosius tyrimus apibendrino 
diplominiame darbe „Eglės kankorėžių 
kenkėjai Kauno apylinkės miškuose“, už 
kurį  apdovanotas Aukštojo mokslo minis-
terijos Garbės raštu. Baigęs miškininkystės 
studijas, liko dirbti asistentu LŽŪA Fitopa-
tologijos – zoologijos katedroje, dėstė 
miško entomologijos kursą Miškų ūkio 
fakulteto studentams. 

Dirbdamas LŽŪA, S. Pileckis per gana 
trumpą laiką surinko gausius duomenis 
apie Lietuvos miškų žalingus vabalus, 
1959 m. VU universiteto Gamtos fakulteto 
mokslinės tarybos posėdyje apgynė gam-
tos mokslų kandidato disertaciją „Žalinga 
vabalų fauna Lietuvos miškuose“. Per pas-
kesnius 10  metų jis paruošė fundamentinį 
mokslo veikalą „Ekologo-faunistinis ir zoo-
geografinis Lietuvos vabalų tyrimas“, kurį 
1968 m. pristačius Vilniaus universitete 
jam suteiktas gamtos mokslų daktaro (da-
bar – habilituoto daktaro) laipsnis. 

Šie S. Pileckio tyrimai tapo pamatu ko-
leopterologijos mokslui Lietuvoje. Gausūs 
ilgamečių tyrimų rezultatai buvo pub-
likuojami šalies ir užsienio moksliniuose 

leidiniuose, apibendrinti dviejose mono-
grafinio pobūdžio knygose „Lietuvos va-
balai“ (1976) ir 2 tomuose „Lietuvos fauna. 
Vabalai“ (1995, 1997). Jo vadovaujami 
mokslinius darbus atliko ir  disertacijas 
entomologijos tematika apgynė 8 dokto-
rantai (V. Monsevičius,  V. Tamutis, E. Zub-
rys, V. Slauta, V. Kapelioraitė, S. Mirinas, 
B. Bartaševičienė, G. Eitmontienė).

Ypač daug profesoriaus nuveikta to-
bulinant ir propaguojant biologinę augalų 
apsaugą, užmegzti bendradarbiavimo ry-
šiai su Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Rusijos, 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos mokslininkais, 
surengtos 6 tarptautinės mokslinės kon-
ferencijos. Lenkijos entomologų draugija 
1978 m. prof. S. Pileckį apdovanojo aukso 
ženklu. 

Plati ir produktyvi profesoriaus švie-
tėjiška veikla. Ypač didelį indėlį jis įnešė, 
kuriant LŽŪA metodinę-mokomąją bazę. 
Su bendraautoriais parašytos metodinės 
knygos „Vadovas miškų kenkėjams pažin-
ti“ (1960), „Vadovas vabzdžiams pažinti“ 
(1963), „Vadovas Lietuvos vabzdžiams pa-
žinti“ (1967), „Vadovas augalų kenkėjams 
pažinti iš pažeidimų“ (1968), „Svarbesnių 
miško medžių kenkėjai ir ligos“ (1968), 
„Žemės ūkio fitopatologijos ir entomolo-
gijos laboratoriniai darbai (1971), „ Auga-
lų apsaugos darbuotojo žinynas“ (1974), 
„Augalų apsauga“ (1975), „Žemės ūkio en-
tomologija“ (1977, 1996), „Daržovių ligos 
ir kenkėjai“ (1983), „Lauko augalų kenkė-
jai ir ligos“ (1994), „Sodo kenkėjai ir ligos“ 
(1994).  Didelio pasisekimo tarp skaitytojų 

susilaukė entomologijos mokslo populia-
rinimo knygos: „Globokime naudinguo-
sius vabzdžius“ (1982), „Įdomioji entomo-
logija“ (1986), „Neprašyti įnamiai“ (1998), 
„Įdomioji entomologija“, kuri 1986 m. 
nominuota kaip geriausia metų mokslo 
populiarioji knyga. Prof. S. Pileckio biblio-
grafiniame sąraše – 484 publikuoti darbai, 
tarp jų – 30 knygų.

Už pasiekimus žemės ūkio entomolo-
gijos ir augalų apsaugos srityje prof. S. Pi-
leckis 1974 m. apdovanotas Liaudies ūkio 
pasiekimų parodos sidabro medaliu, 
1981 m. jam suteiktas Lietuvos nusipel-
niusio mokslo veikėjo garbės vardas, už 
nuopelnus Lietuvos aukštajam mokslui 
apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laips-
nio ordinu. Skatintas LŽŪA, LŽŪU Padėkos 
ir Garbės raštais, premijomis. 

Vertas išskirtinio dėmesio ir prof. S. Pi-
leckio pilietiškumas bei visuomeninė veik-
la. Būdamas vienas iš Lietuvos entomolo-
gų draugijos iniciatorių ir steigėjų, daug 
metų ėjo šios draugijos prezidento pa-
vaduotojo pareigas, 1989 m. išrinktas 
Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 
tarybos nariu. Daugelį metų jis buvo 
mokslinių žurnalų bei leidinių  „Acta En-
tomologica Lituanica“, „Naujos ir retos 
Lietuvos vabzdžių rūšys“, „Lietuvos fau-
na“, redakcinės kolegijos narys, „Lietuviš-
kosios Tarybinės enciklopedijos“ moksli-
nis konsultantas, tarptautinės organiza-
cijos ,,International Society for Horticul-
tural Science“ tarybos narys, LŽŪU ir VU 
mokslinių tarybų narys. 

Neišmatuojamas profesoriaus indėlis 
kuriant draugišką ir jaukią aplinką kolek-
tyve, puoselėjant geranoriškumo, nesa-
vanaudiškumo tradicijas, propaguojant 
pilietiškumo ir kolektyvinio darbo idėjas. 
Mes didžiuojamės, kad toks žmogus dir-
bo, kūrė ir gyveno tarp mūsų. Liko Jo žmo-
giškumu sukurtas aukštos moralės tiltas, 
jungiantis kolegas, prasmingi darbai, ne-
savanaudiška meilė žmonėms. Šviesus at-
minimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus 
metus dirbusiųjų atmintyje.

asu miškų ir ekologijos fakulteto 
bendruomenė,

Lietuvos miškininkų sąjunga

Simonas Pileckis
1927 10 19 – 2012 07 12
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rugsėjiį
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
Rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Kauno 
miškų urėdijos miš ko želdinimo inžinierių 
MINDAUGĄ PETKEVIČIŲ, 8 d. – Valstybinio 
miškotvarkos instituto taksatorių DOMĄ 
ARMONĄ, 11 d. – Panevėžio miš kų urė-
di jos Karsakiškio gi ri nin ki jos ei gu lę 
JURGITĄ ŠLAPELę, 23 d. – Ma ri jam po lės 
miš kų urė di jos Pajevonio gi ri nin ki jos ei-
gu lį ANDRIŲ VAIČAITĮ, 29 d. – Šakių miš-
kų urė di jos miš kot var kos inžinierių DARIŲ 
BAZILIAUSKĄ, Tytuvėnų miškų urėdijos 
Dubysos girininkijos gi ri nin ko pa va duo to-
ją VILIŲ MORKŪNĄ.

Su 40-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 4 d. šią su kak tį pa žymintį Biržų 
miš kų urė di jos mechanizatorių VALDĄ 
ANILIONĮ, 6 d. – Uk mer gės miškų urėdijos 
Krikštėnų girininkijos eigulę RENATĄ 
MISIŪNIENę, 7 d. – Prienų miškų urėdijos 
Šilavoto girininkijos gi ri nin ko pa va duo to-
ją ROBERTĄ TARASEVIČIŲ, 10 d. – Kauno 
miškų urėdijos Vilkijos girininkijos eigulį 
DONATĄ GUSTAINĮ, 18 d. – Valstybinės 
miškų tarnybos Miškotvarkos, miško nau-
dojimo ir miškų ūkio statistikos skyriaus 
vedėją LEANDRĄ DELTUVĄ, 20 d. – Kre tin-
gos miš kų urė di jos Grūšlaukės gi ri nin ki jos 
miško dar bi nin ką KęSTUTĮ BUTKŲ, 29 d. – 
Tau ra gės miš kų urė di jos urė do pa va duo-
to ją EDVARDĄ BIELSKĮ, 30 d. – Šiaulių miš-
kų urė di jos miško pjovėją KęSTUTĮ IVOŠKĮ, 
Šakių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 

pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio suvirintoją 
GIEDRIŲ PREIMONĄ.

Su 50-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 2 d. šią su kak tį pa žyminčią 
Kuršėnų miš kų urė di jos Ilgšilio gi ri nin ki-
jos valytoją VIRGINIJĄ VRUBLIAUSKIE Nę, 
6 d. – Jurbarko miškų urėdijos Panemu-
nės girininkijos gi ri nin ko pa va duo to ją 
EDMUN DĄ PETRAUSKĄ, 9 d. – Prienų 
miškų urėdijos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio trak to ri nin-
ką SIGITĄ GELBŪDĄ, 14 d. – Valkininkų 
miškų urėdijos Pirčiupių girininkijos 
eigulį VYTĄ JEVČENKĄ, 15 d. – Uk mer-
gės miškų urėdijos Taujėnų girininkijos 
gi ri nin ko pa va duo to ją GRAŽVYDĄ 
DRUSKĮ, 19 d. – Kauno miškų urėdijos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio trak to ri nin ką VYTAUTĄ 
ANDRIUŠKĄ, 29 d. – buvusį Varėnos miš-
kų urė di jos Glūko girininkijos gi ri nin ko 
pa va duo to ją ALGĮ LUKŠĮ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Jonavos 
miš kų urė di jos vairuotoją VILIŲ NAVICKĄ, 
7 d. – Kre tin gos miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio vairuotoją JUOZĄ TELŠINSKĄ, 
16 d. – Valstybinio miškotvarkos ins-

tituto vyresnįjį taksatorių ROMUALDĄ 
DAMBRAUSKĄ, 19 d. – Rokiškio miš-
kų urė di jos vairuotoją VLADĄ TIDIKĮ, 
25 d. – Telšių miš kų urė di jos miško 
pjovėją ALFONSĄ BERTAUSKĄ, 28 d. – 
Kauno miškų urėdijos Vytėnų girininkijos 
eigulį ROMUALDĄ GUDAITĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu 
Rugsėjo 4 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu-
sį Šakių miš kų urė di jos Lekėčių gi ri nin-
ki jos gi ri nin ką PUTINĄ LEBEDŽINSKĄ, 
5 d. – bu vu sį ilgametį Kauno miškų 
urėdijos vairuotoją KAZĮ MARKAUSKĄ, 
8 d. – bu vu sį ilgametį Druskininkų 
miškų urėdijos Druskininkų girininkijos 
girininką JONĄ SLIDZIAUSKĄ, 25 d. – bu-
vu sią ilgametę Ne men či nės miš kų urė-
di jos darbuotoją GENOVAITę KLIMIENę. 

Rugsėjo 7 d. su kan ka 75-eri bu vu-
siam ilgamečiam Kauno miškų urėdijos 
Karmėlavos girininkijos eiguliui VLA-
DUI GRėBLIAUSKUI, 8 d. – bu vu siam 
ilgamečiam Druskininkų miškų urė di-
jos miško apsaugos inžinieriui JONUI 
MALIUKEVIČIUI, 12 d. – bu vu siam ilga me-
čiam Utenos miš kų urė di jos vairuotojui 
POVILUI LASIUI. 

Rugsėjo 23 d. su ka ks 85-eri bu vu siam 
ilgamečiam Ma ri jam po lės miš kų urė di jos 
Sasnavos gi ri nin ki jos girininkui MYKOLUI 
VITKAUSKUI.

RUGPJŪČIO NAKTIS

Šiąnakt atveriu savo duris,
Langines atlapoju ir langus –
Gal pavasario kregždė atskris,
Viską perskridus – meilę ir dangų...

Gal įsėlins rugpjūčio naktis,
Tyliai tyliai lyg ko išsigandus,
Gal sušildys, gal ji pasakys,
Kodėl šiąnakt atveriu langus.

Gal atklys pasiklydus mintis
Ir per naktį pražilus, paaugus
Taps eilėraščio posmu pirmu
Mano meilei ar mano draugui.

Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamentas lietuvių ir anglų  
kalbomis išleido reprezentaci-
nį – informacinį leidinį „Lietuvos 
privatūs miškai 2012“. Jame 
glaustai pateikiama  statistinė 
informacija apie šalies privačių 
miškų pagrindinius rodiklius, 
nuosavybės formų pasiskirsty-
mą, kirtimo apimtis. Savininkai 
supažindinami su saugomomis 

teritorijomis, miškų grupėmis ir ūkinės veiklos ribojimu jose, 
pagrindiniais privačių miškų tvarkymą reglamentuojančiais tei-
sės aktais bei kokius mokesčius miško savininkas privalo mokėti 
parduodamas savo miško valdoje pagamintą medieną; aptaria-
mos kitos savininkams aktualios temos.

Gal nukris žvaigždė iš dangaus
Man į širdį, žmogaus dovanotą,
Gal suprasiu, kodėl pavargau
Čia gyventi, mylėti, svajoti...

Šiąnakt atveriu savo duris –
Gal įsėlins rugpjūčio naktis,
Gal atklys pasiklydus mintis,
Gal nukris žvaigždė iš dangaus...

PROSTA SPORINNI
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