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Gegužės 2 dieną Vilniuje, LITEXPO 
pa rodų rūmuose vyks IV-asis girinin-
kų suvažiavimas. Pradžia 10 val.  

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 
vasario 18 d. nutarimu Miškų instituto jau-
nesniajai mokslo darbuotojai dr. Jūratai Bu-
chovskai už mokslinį darbą ,,Paprastosios 
pušies (Pinus sylvestris L.) DNR polimorfizmo 
geografinio pasiskirstymo dėsningumai 
rūšies pasiskirstymo areale“ skirta Jaunųjų 
mokslininkų mokslinių darbų premija ir 
pagyrimo raštas.

Kovo 3-6 d. Vokietijoje, Ebersvalde vyko 
miškų sveikumo monitoringo progra-
mos „ICP-Forests“ ekspertų pasitarimas, 
kurį organizavo Vokietijos Thuneno miško 
ekosistemų institutas. Renginyje dalyvavo 
beveik šimtas specialistų daugiau kaip iš 
20-ties Europos šalių, Turkijos, tarp jų – Vals-
tybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų 
inventorizacijos skyriaus vedėjo pavaduoto-
jas R. Beniušis.

Kovo 3 d. Lietuvos miškų instituto vyresnysis 
mokslo darbuotojas dr. (HP) A. Pliūra dalyva-
vo konsorciumo darbiniame susitikime Da-
nijoje, Kopenhagos universitete. Konsorciu-
mo vadovas dr. R. Vasaitis (Švedija) pristatė 
konsorciumo dalyvius, ES HOROZON 2020 
programos projektų šaukimo kryptis, tikslus 
ir uždavinius, rengiamos ELMASH projekto 
paraiškos į ES HOROZON 2020 programą pa-
grindinius tikslus ir darbinių uždavinių pa-
ketus. A. Pliūra pranešime pristatė Lietuvoje 
mokslininkų grupės (dr. V. Lygis, dr. R. Bakys, 
dr. V. Suchockas ir doktorantė D. Marčiuly-
nienė) vykdytus ir vykdomus projektus uo-
sio genetinio atsparumo patogenui Hyme-
noscyphus pseudoalbibus ir šio patogeno 
virulentiškumo srityse, pagrindinius tyrimų 
rezultatus, planuojamus tyrimus integruo-
jantis į bendrą tyrimų programą. Kitas kon-
sorciumo narių darbinis susitikimas bus su-
rengtas Čekijoje, Prahoje. 

Kovo 5 d. Akademijoje vyko ASU Mokslo 
skyriaus organizuota konferencija „Alek-
sandro Stulginskio universiteto 2013 m. 
mokslinės veiklos rezultatai“. Jos metu 
pristatyti svarbiausi fakultetų ir akademinių 

centrų 2013 m. atlikti moksliniai darbai, išsa-
kytos pagrindinės problemos bei pasiūlymai 
mokslinei veiklai gerinti.

Nuo kovo 5 d., aplinkos ministrui V. Mazu-
roniui suteikus įgaliojimus spręsti apie ne-
teisėtais kirtimais gamtai padarytos žalos 
atlyginimo įkainius, ministras šiuos įkainius 
padidino dešimteriopai. Žala apskaičiuoja-
ma pagal ministro patvirtintą naują Fizinių 
ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose 
padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio 
apskaičiavimo metodiką. 

Iki šiol žalos atlyginimo įkainis už ūki-
niuose miškuose neteisėtai plynaisiais kirti-
mais iškirstą kiekvieną 1 m3 buvo 40 Lt, da-
bar – 400 litų. Bendra žala apskaičiuojama, 
šį įkainį dauginant iš atitinkamo koeficiento. 
Pavyzdžiui, už neteisėtai nukirstus ar kitaip 
sunaikintus arba sužalotus medžius pusam-
žiuose medynuose nustatytas 1,5 koeficien-
tas. Todėl minėtuoju atveju už 1 m3 neteisė-
tai iškirstų medynų reikės atlyginti 600 (400 
x 1,5) litų gamtai padarytą žalą. Iškirtus apie 
30 m3 tokių medynų – tiek telpa į sunkveži-
mį su priekaba – pažeidėjas turės atlyginti 
18 tūkst. litų žalą. 

Užkardant neteisėtus miško kirtimus 
intensyvinama prevencinė miško apsaugos 
pareigūnų veikla. Praėjusių metų rudenį 
valstybiniams miškų pareigūnams suteikus 
valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių 
teises, jie gali bet kuriuo paros metu stab-
dyti ir tikrinti transportą, įtarę, kad juo gabe-
nama mediena ir kiti miško ištekliai, įsigyti 
neturint leidimo. 

Kovo 11 d. Briuselyje surengtas Europos 
miško savininkų asociacijų federacijos 
valdybos posėdis. Jame aptarta: ES numa-
toma finansinė parama miškininkystės prie-
monėms 2014-2020 m. per Kaimo plėtros 
programą, rengiama ES Miškų strategija, de-
rybinis procesas dėl Teisiškai įpareigojančio 
susitarimo dėl Europos miškų, kiti klausimai.

Kovo 11-15 d. Lietuvoje lankėsi tarptautinės 
miškininkystės magistrantūros studijų pro-
gramos „EUROFORESTER“ studentai ir 
dėstytojai iš 13 šalių. Jie susitiko su ASU, 
Aplinkos minsiterijos Miškų departamen-
to, Generalinės miškų urėdijos, Dzūkijos NP 

ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijos, UAB „Boen Lietuva“, Biržų miškų 
urėdijos darbuotojais, LMSA nariais. Švedi-
jos žemės ūkio mokslų universitetas kartu su 
kitais 16 akademinio tinklo partneriais, įskai-
tant ir ASU, vykdo „EUROFORESTER“ studijų 
programą. Panašiomis mokomosiomis išvy-
komis siekiama studentus supažindinti su 
Baltijos jūros regiono šalių miškininkavimo 
praktika, palyginti skirtingos valdymo struk-
tūros, miško politikos efektyvumą.

Kovo 12-14 d. Druskininkų miškų urėdijoje 
vyko miškų sertifikavimo auditas.   

Kovo 13 d. Aplinkos apsaugos agentūros di-
rektoriui R. Sakalauskui ir Bendrojo pagalbos 
centro vadovui J. Targonskui pasirašius ben-
dradarbiavimo sutartį, kiekvienas šalies 
gyventojas gali pranešti bendruoju pa-
galbos telefonu 112 apie deginamą žolę, 
brakonieriavimą, neteisėtą miško ar kitų 
želdinių kirtimą, laužų deginimą draudžia-
moje vietoje, miško paklotės ardymą, taip 
pat kitus pažeidimus, eismo įvykius su gy-
vūnais, sužeistus gyvūnus ir pan. Pranešimai 
perduodami į RAAD-us, kur visą parą budi 
aplinkosaugininkų ekipažas. Planuojama, 
kad nuo liepos 1 d. Aplinkos ministerijoje 
bus įsteigtas Analizės skyrius, kuris nagrinės 
visus gaunamus pranešimus apie gamto-
sauginius pažeidimus ir ieškos būdų, kaip 
greičiau ir veiksmingiau į juos reaguoti. 

Kovo 15 d. baigėsi pakartotinė kertinių miš-
ko buveinių (KMB) inventorizacija. Pernai 
įvertinta 5409 vnt. (P)KMB, kurios užėmė 
13649,8 ha plotą, įsteigta 161 nauja ir panai-
kintos 1282 buveinės. 

Kovo 17-21 d. Aplinkos ministerija, Genera-
linės miškų urėdija ir visos miškų urėdijos 
kartu su jaunaisiais miško bičiuliais surengė 
pavasarinę akciją ,,Paukščiai grįžta namo“, 
kurios metu miškuose, parkuose kelti inkilai 
sparnuočiams (plačiau – 9 p.). 

Kovo 20 d. Dzūkijos NP ir Čepkelių valstybi-
nio gamtinio rezervato direkcijos Merkinės 
lankytojų centre atidaryta paroda „Vygrių 
nacionalinis parkas – ežerų kraštas“. Paro-
da veiks iki balandžio 15 d. 
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Kovo 21 d. pažymint Tarptautinę miškų dieną, Vilniuje, Generalinės 
miškų urėdijos patalpose surengtas šios akcijos baigiamasis renginys. 
Tą dieną kelti inkilai Vilniaus Kalnų parke, apdovanoti geriausių foto-
grafijų konkurso „Paukščiai grįžta namo“ nuotraukų autoriai, įteiktos 
M. K. Čiurlionio fondo trys nominacijos ,,Lietuvos šviesuoliai“ (pla-
čiau – 7 p.).

Kovo 22 d. Zarasų rajone, Dusetų dailės galerijoje atidaryta pirmoji 
Benjamino Sakalausko fotografijos darbų paroda, kuri veiks iki 
balandžio 15 d.  Fotografijose užfiksuoti kelionių įspūdžiai, Lietuvos 
gamta ir netikėti paukščių ar žvėrių žvilgsniai. 

Šia paroda pasidžiaugė ir sėkmės jos autoriui palinkėjo į atidarymą 
atvykę: aplinkos ministras V. Mazuronis su žmona, LRS Aplinkos ap-
saugos komiteto pirmininko pavaduotojas P. Saudargas, Seimo nariai 
V. Saulis, A. Dumbrava, buvę Seimo nariai A. Vaišnoras, J. Urbanavičius, 
LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius su žmona, Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas E. Bukelskis, kolegos miški-
ninkai, Dusetų krašto gyventojai, giminės bei išvakarėse parodą aplan-
kęs aplinkos viceministras L. Jonauskas. Kūrybinius patarimus parodos 
autoriui išsakė žinomi fotografai – J. Danauskas, V. Knyva, R. Nalivaika, 
J. Barzdėnas, G. Kovaliovas, N. Ribokaitė, dailininkė N. Saukienė. 

Parodą pristatęs Dusetų dailės galerijos direktorius menininkas 
A. Stauskas pažymėjo, kad prieš 19 metų Dusetų menininkų prašy-
mu tuometinio Zarasų rajono mero B. Sakalausko iniciatyva įkurta 
pirmoji tokia galerija Lietuvoje. Apie jos svarbą ne tik Dusetų kraštui 
ir tuometinio Zarasų rajono mero B. Sakalausko įžvalgumą kalbėjo 
parodos atidaryme dalyvavęs LR Seimo narys A. Dumbrava. Seimo 
narys V. Saulis pakvietė fotografijų autorių tokią parodą suorganizuo-
ti ir Rokiškio dvare.

Kovo 25 d. aplinkos ministras V. Mazuronis ir viceministrai D. Mato-
nienė, L. Jonauskas dalyvavo Anykščių miškų urėdijoje, kur svars-
tyti Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Anykščių miškų urėdijų 
2013 m. ūkinės – ekonominės veiklos rezultatai.

Kovo 26 d. Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos 
organizavo mokomąjį seminarą aplinkos apsaugos, miškų urėdi-
jų ir Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės pareigūnams, 
dalyvaujantiems reiduose. Seminare dalyvavęs aplinkos ministras 

V. Mazuronis pabrėžė, kad pagrindinis šio seminaro tikslas – užtikrin-
ti sklandesnę aplinkos apsaugos sistemos veiklą ir geresnę aplinkos 
ir miškų apsaugą rajonuose. 

Kovo 26 d. Akademijoje, ASU vyko LMS Miško auginimo specia-
listų bendrijos narių susirinkimas. Jame dalyvavo LMS preziden-
tas prof. E. Bartkevičius, prof. E. Riepšas, Miškų instituto direktoriaus 
pavaduotojas mokslui dr. V. Mikšys, Aplinkos ministerijos Miškų 
departemento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė Z. Bitvinskaitė, 
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. P. Zolubas, 
šios tarnybos skyrių vedėjai A. Balčius, dr. V. Verbyla, kiti svečiai.  

Aptarti valstybinių miškininkų prioritetiniai uždaviniai, įgyven-
dinant Nacionalinės miškų sektoriaus plėtros programą 2014 m.; 
biokuro ruošos galimybės, panaudojant jaunuolynų ugdymo ir reti-
namais kirtimais iškertamą menkavertę medieną ir kirtimo atliekas; 
valstybinių miškų kontrolės aktualijos; miškų urėdijose esamų miško 
genetinių objektų naudojimo perspektyvos. 

LMS Miško auginimo specialistų bendrijos vadovu išrinktas Ma-
rijonas Bernotavičius, Kaišiadorių miškų urėdijos vyr. miškininkas. 

Kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės posėdžių salėje vyko viešas 
parengto Šiaulių miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų 
plotų schemos pakeitimo projekto svarstymas. 

Kovo 26 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje surengta 
„Atvirų durų diena“ bei viktorina „Proto mūšis“, vykdoma pagal 
projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“. 

Kovo 29 d. – balandžio 3 d. Čekijoje, Brno mieste surengtos dvi paro-
dos: atsinaujinančių energijos šaltinių miškininkystėje ir  žemės ūkyje 
paroda ,,BIOMASS 2014“ bei  miškininkystės ir medžioklės paroda 
,,SILVA REGINA 2014“. Organizuotuose renginiuose aptartos miš-
kininkystės ir miško pramonės vystymo perspektyvos, pasinaudojant 
ES struktūrinių fondų galimybėmis.

Rygos tarptautiniame Parodų centre balandžio 25-27 d. vyks 14-oji  
tarptautinė miškininkystės ir medienos gaminių paroda – forumas 
„Miškas ir medis 2014“.
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Daugeliui miškininkų dar neįprasta, kad Miško dieną švenčiame 
ir kovo 21-ąją. Kodėl dukart per metus? Jungtinių Tautų Genera-
linė asamblėja 2012 metų pabaigoje priėmė rezoliuciją, kurioje 
kovo 21-ąją paskelbė Tarptautine miškų diena ir pakvietė visas 
šalis nares kasmet, pradedant 2013 metais, šią dieną dėmesį 
skirti miškams, organizuoti konkrečius renginius ar kitaip at-
kreipti visuomenės dėmesį į miškų svarbą. Taigi, prie šios naujo-
vės pradedame pratintis ir Lietuvoje.

Pasaulio miškai dengia daugiau kaip 30 proc. visos Žemės sau-
sumos teritorijos, juose randama daugiau kaip 60 tūkst. medžių rū-
šių, bet kasmet prarandama daugiau kaip 13 mln. ha šių miškų arba 
teritoriją 2 kartus didesnę už Lietuvos plotą. Tokie praradimai verčia 
susimąstyti, ypač žinant, kad nuo miškų tiesiogiai priklausomi yra 
apie 1,6 milijardo vargingiausių Žemės gyventojų. Norėdamos at-
kreipti dar didesnį visų šalių visuomenės dėmesį į miškų nykimo ir 
kitas susijusias problemas, Jungtinės Tautos ir paskelbė minėtą kovo 
21 d. Tarptautine miškų diena. Pagrindiniai šios dienos paminėjimui 
skirtų renginių akcentai yra siejami su naujų miškų ar ne miškuose 
augančių medžių sodinimu. 

Negalima sakyti, kad tai visiškai nauja iniciatyva ir iki tol tarptau-
tinė bendruomenė nieko panašaus nedarė. Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO) dar 1971 m. kovo 21 d. buvo paskelbusi 
Pasauline miškų ūkio diena ir pakvietusi šalis nares kasmet šią dieną 
skirti miškų ūkio klausimams. Vėliau Tarptautinis miškų ūkio tyrimų 
centras (CIFOR) nutarė minėti miško dienas, siejant jas su ypač svar-
biais su miškais ir klimato kaita susijusiais tarptautiniais renginiais. 
Tokios miško dienos buvo kasmet minimos 2007-2012 m., pradedant 
2007 m. Balyje, Indonezijoje vykusiosios Jungtinių Tautų Klimato kai-
tos pagrindų konvencijos (UNFCCC) šalių narių konferencijos metu ir 
baigiant 2012 m. Dohoje, Katare vykusios tokios konferencijos metu. 
Nors visos šios dienos turėjo ambicingus siekius ir skambius šūkius, 
vis dėlto toks miško dienos minėjimo būdas menkai tepasiekė pla-
čiąją visuomenę, nes labai trūko tiesioginio ryšio su nacionaliniuose 
lygmenyse vykstančiais procesais. 

Taigi, tokiame kontekste ir išsirutuliojo naujas jau minėtas Tarp-
tautinės miško dienos kovo 21-osios formatas, kuriam Lietuvoje visai 
nesudėtinga ir prasminga surasti tinkamą turinį. Iš esmės nieko naujo 
labai daryti ir nereikia – pavasarinės miško sodinimo ar sugrįžtančių 
paukščių sutiktuvių šventės Lietuvoje jokia ne naujiena, o žinojimas 
to, kad ne vien mums čia Lietuvoje rūpi miškai ir gamta, tik dar labiau 
padidina tokių renginių svarbą ir prasmę. 

Suprantama, kad savi miškai mums yra svarbiausi. Tačiau rūpi-
nantis Lietuvos miškais, reikia nepamiršti ir to, kas dedasi likusio mar-
go Pasaulio miškuose. Ne veltui, inicijuojant Tarptautinę miškų dieną, 
pirmiausia minėtas miškų nykimas (naikinimas) pasauliniu mastu. Iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai lyg ir ne mūsų reikalas – miškų 
plotai ir Lietuvoje, ir Europoje kasmet tik didėja. Bet negalima pa-
miršti, kad prie miškų naikinimo pasauliniu mastu prisidedame kie-
kvienas savo vartojimu. Ir tai ne tik vartojimu egzotiškos medienos 
produktų, bet ir kasdieniu vartojimu tų maisto produktų, kurie už-
auginti plantacijose, įveistose negrįžtamai iškirtus ilgus šimtmečius 

Kovo 21-oji – Tarptautinė miškų diena
 

nerijus kuPstaitis
Aplinkos ministerijos Miškų departamento 

Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas

nuolat augusius natūralius atogrąžų miškus. Tokių dalykų akcentavi-
mas nėra įprastas ne tik Lietuvoje, todėl naujoji Tarptautinės miško 
dienos platforma kviečia kalbėti ir apie tai. 

Kviesdamos minėti Tarptautinę miškų dieną, Jungtinės Tautos 
pirmiausia ir sukūrė naują platformą, skirtą informuoti visuomenę 
apie visų pasaulio miškų ekosistemų svarbą ir įtaką darniam vysty-
muisi. Žinome, kad miškai dažnai pralaimi kovoje dėl konkuruojan-
čių žemės naudojimo poreikių. Urbanizacija ir nuolat augantys gy-
ventojų vartojimo poreikiai yra susiję su miškų naikinimu dėl didelio 
masto žemės ūkio veiklos, vertingos medienos, naftos ir kitų išteklių 
gavybos. Todėl minint Tarptautinę miškų dieną svarbu ne vien pasi-
džiaugti gerai tvarkomais ir gausinamais Lietuvos miškais, bet ir at-
kreipti visuomenės dėmesį į globalias ir su kiekvienu mūsų susijusias 
miškų problemas.

Internete uždavus paiešką „International Day of Forests“, nesun-
ku surasti, kad Tarptautinės miškų dienos koordinatoriai FAO kvie-
čia pasinaudoti jų sukurtais Tarptautinės miškų dienos logotipais ir 
plakatais, kuriuos pateikia interneto svetainėje http://www.fao.org/
forestry/, taip pat kviečia pasidalinti informacija apie šios dienos 
paminėjimui skirtus nacionalinius renginius, siunčiant informaciją ir 
nuotraukas elektroninio pašto adresu IDF@fao.org .

Tarptautinės miškų dienos plakatas 
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Pagerbti  iškilūs miškininkai
Minint Tarptautinę miškų dieną, Vilniuje, 

Generalinėje miškų urėdijoje kovo 21-
ąją surengtame iškilmingame renginyje 

tradicinėmis M. K. Čiurlionio fondo nominacijos 
„Lietuvos Šviesuolis“ pagerbti du iškilūs šalies miš-
kininkai: buvęs LMS prezidentas, ASU Miško biolo-
gijos ir miškininkystės instituto profesorius, habil. 
dr. Edvardas Riepšas ir buvęs ilgametis Dubravos 
EMM urėdijos Kačerginės, Ežerėlio girininkijos 
girininkas, LMS prezidiumo, Girininkų bendrijos 
tarybos narys bei LMS Garbės narys Kazimieras 
Balčiūnas. 

Taip pat nominacija „Lietuvos Šviesuolis“ pa-
gerbtas už čekų ir lietuvių miškininkų ryšių puo-
selėjimą doc. Ladislav Slonek, daugelį metų vado-
vavęs Brno Mendelio žemės ir miškų ūkio univer-
siteto Miškų ir medienos fakultetui, dirbęs Čekijos 
valstybinėje miškų tarnyboje. 

Nominacijų pažymas ir vardines Rex statulėles 
nominantams įteikė aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis. Negalėjus L. Slonek dalyvauti šventėje, 
perduoti jam šį apdovanojimą ministras patikė-
jo LMS prezidentui prof. Edmundui Bartkevičiui. 
Šventinėje ceremonijoje dalyvavo generalinis 
miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, LMS 
prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, nomi-
nantų kolegos iš ASU ir Dubravos EMM urėdijos. 

Nuotaikingu koncertu visus pasveikino B. Dva-
riono  dešimtmetės muzikos mokyklos atlikėjai.   

Trumpai pristatome ,,Lietuvos Šviesuolių“ no-
minacijas pelniusių miškininkų profesines biogra-
fijas, jų indėlį į šalies miškininkystės plėtrą, mokslą, 
švietimą, gamtosaugą ir visuomeninę veiklą.

Nominacijoje prof. Edvardui Riepšui ra-
šoma: ,,Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad 
savo gyvenimo darbus skyrėte švietimui, 
mokslui ir Lietuvos gamtos saugojimui, 
Didžiojo pasaulio menininko M. K. Čiurlio-
nio akivaizdoje padedate kurti ir išsaugoti 
nacionalines vertybes bei puoselėti tautos 
paveldą“. 

Miškininkas gamybininkas, moks-
lininkas, pedagogas, visuomenininkas 
prof. Edvardas Riepšas (gimė 1941 m. rug-
sėjo 22 d. Skuodo rajone, Lenkimų kaime) 
yra trečios kartos miškininkas – jo tėtis ir 
senelis buvo eiguliai. Baigęs 1962 m. Vil-
niaus miškų technikumą, profesinę karje-
rą E. Riepšas pradėjo miško techniku Kre-
tingos miškų ūkio Kūlupėnų girininkijoje, 
Neringos miškų ūkio Nidos girininkijos 
girininko padėjėju. Dirbant 1967-1970 m. 
Preilos girininkijos girininku, į jo vykdo-
mus želdinių veisimo, ugdymo, smėlynų 
tvirtinimo bei kraštovaizdžio formavi-
mo kirtimus, kitus kūrybiškus darbus 
atkreipė dėmesį tuometinis Lietuvos 
miškų instituto direktoriaus pavaduoto-
jas dr. Vytautas Ramanauskas – 1969 m. 
neakivaizdiniu būdu baigusį LŽŪA Miškų 
ūkio fakultetą jauną girininką pakvietė 
1970 m. dirbti į institutą. 

Toliau sekė studijos Maskvos miško 
technikos instituto aspirantūroje, 1973 m. 
apgintas disertacinis darbas „Pušų žel-
diniai Pietų Pabaltijo pajūrio eoliniuose 

smėlynuose”, 1989 m.  – daktarinė diser-
tacija „Rekreacinio miško naudojimo op-
timizavimo ekologiniai – miškininkystės 
pagrindai“.                                                            

1991 m. prasidėjo trečiasis E. Riep-
šo įvairiapusės veiklos etapas – pakvie-
čiamas antraeilėse pareigose dėstyti į 
LŽŪA, 1993 m. išrenkamas Miškų fakul-
teto Miškininkystės katedros vedėju, su-
teikiamas profesoriaus vardas. Būsimie-
siems miškininkams ASU jis dėsto miško 
atkūrimo ir įveisimo dalykus, pateikė 
per 15 mokslinių rekomendacijų miško 
želdymo bei rekreacinės miškininkystės 
srityje. Profesorius iki šių metų rekre-
acinių teritorijų planavimo, tvarkymo 
ir vadybos disciplinas dėstė Klaipėdos 
universiteto dvejuose fakultetuose. Jis 
yra daugelio miškininkystės leidinių 
bendraautoris, dalyvauja valstybinėse 
institucijose rengiant miškininkystės 
teisinius dokumentus (nuostatus, tai-
sykles, metodikas) bei praktinius miškų 
atkūrimo projektus (pvz., Kuršių nerijos  
gaisravietės atkūrimas, Žalgirio mūšio 
600-osioms metinėms pažymėti miško 
parkas Nemenčinės miškų urėdijoje ir 
kt.).  Už Kuršių nerijos NP generalinio 
plano parengimą apdovanotas prezi-
dento V. Adamkaus diplomu bei meda-
liu. Be to, profesorius rengė gyvenviečių 
apželdinimo bei parkų rekonstrukcijos 
projektus. 

Aplinkos ministras V. Mazuronis įteikia nominaciją „Lietuvos Šviesuolis“ prof. E. Riepšui ir K. Balčiūnui
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technikumą ir atlikęs karinę prievolę, nuo 
1970 m. dirbo girininko pavaduotoju Kauno 
miško pramonės ūkio Padauguvos girininki-
joje, Dubravos miškų tyrimo stoties Šilėnų 
girininkijoje, 1977-2010 m. – Kačerginės, 
Ežerėlio girininkijos girininku. Neakivaizdi-
niu būdu 1977 m. baigė LŽŪA.

Dirbdamas girininkijose K. Balčiūnas rū-
pinosi miškų atkūrimu, apsauga,  bandomų-
jų želdinių įveisimu, rekreacija. 

Prasidėjus Atgimimui, jis tapo aktyviu 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio dalyviu, 
rinktas Kačerginės skyriaus iniciatyvinės 
grupės nariu, vėliau šios grupės pirminin-
ku. Tam turėjo ir politinį pagrindą – nuo 
1967 m. jis  padėjo leisti draustus katalikiš-
kus leidinius, kurie spausdinti Viršužiglio 

Ryški ir prof. E. Riepšo visuomeninė vei-
kla. Net tris kadencijas (2002-2008 m.) jis rink-
tas Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu. 
LMS suvažiavimuose priimtomis rezoliucijo-
mis ir kaip LMS vadovui ne kartą teko kreiptis 
į valstybės valdymo aukščiausias institucijas 
dėl iškilusių grėsmių valstybiniams miškams. 
Daug dėmesio skyrė ryšių su visuomene ge-
rinimui, ekologinio švietimo propagavimui, 
darbui su jaunaisiais miško bičiuliais, Miški-
ninko dienos švenčių organizavimui, ryšiams 
su kitų šalių miškininkais. Jam suteiktas LMS 
Garbės nario vardas.

Profesorius 2003-2008 m. rinktas į Lie-
tuvos Mokslo tarybą, 1999-2003 m. – LŽŪU 
profesorių klubo „Sciania“ prezidentu, yra 
Aplinkos ministerijos konsultacinės tarybos 
bei Miško genetinių išteklių, sėklininkystės 
ir atkūrimo ekspertų komisijos narys ir kt. 
Esant tokiam užimtumui, tenka visuome-
ninei veiklai skirti ir beveik visą laisvalaikį. 
Pasisakyme nominantas pažymėjo, jog pro-
fesiniame kelyje, kuriuo jau eina 52 metus, 
visuomet stengęsis apie miškų ūkio reikalus, 
mokslo problemas išsakyti motyvuotą nuo-
monę, kuri neretai padėdavo surasti pozity-
vius sprendimus.  

     
Buvusiam girininkui Kazimierui Balčiū-

nui ši nominacija skirta už svarų indėlį miški-
ninkystėje bei aktyvią visuomeninę veiklą.

Gimęs 1948 m. vasario 18 d. Kauno ra-
jono Viršužiglio kaime, jis beveik visą savo 
darbinę veiklą skyrė gimtojo Kauno rajo-
no miškams. Baigęs 1967 m. Kauno miškų 

ri
m

on
do

 v
as

il
ia

us
ko

 n
uo

tra
uk

os

Čekų miškininkas dr. Ladislav Slonek

Įteikus apdovanojimus: iš kairės – prof. E. Bartkevičius, nominantai K. Balčiūnas, prof. E. Riepšas, 
aplinkos ministras V. Mazuronis

gyvenvietėje įrengtoje spaustuvėje, vėliau 
perkeltoje į Dubravos girioje esančią Elnių 
eiguvos pasodą. 

Nuo 1990 m. K. Balčiūnas yra Šaulių są-
jungos narys, kurį laiką vadovavo Kauno ra-
jono Šaulių rinktinės Zapyškio šaulių būriui, 
aktyviai dalyvauja Kačerginės miestelio ben-
druomenės veikloje.

K. Balčiūnui suteiktas LMS Garbės nario 
vardas, kurį pelnė būdamas ilgamečiu LMS 
prezidiumo nariu, Girininkų bendrijos ta-
rybos nariu, Kauno zonos girininkų veiklos 
koordinatoriumi, Dubravos EMM urėdijos 
tarybos nariu. 

Tardamas padėkos žodį, K. Balčiūnas 
sakė, kad taip dirbti ir gyventi buvo išauklė-
tas tėvų. Jis pacitavo pamokančią sentenciją 
apie gerus darbus ir sąžiningumą iš vienuo-
lės Motinos Teresės knygos „Visai paprastas 
kelias“: 

,, ...Jeigu darote gera žmonėms, Jums 
priskiria egoistinius arba savanaudiškus mo-
tyvus. – Vis dėlto darykite gera!

...Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti ry-
toj. – Vis dėlto darykite gerus darbus! 

...Sąžiningumas ir nuoširdumas daro 
Jus pažeidžiamą. – Vis dėlto būkite sąžiningi 
ir nuoširdūs! ...“

Kaip išminčių priesaką: ,,Kam daug duo-
ta, iš to bus daug ir pareikalauta...“, nominan-
tas atvirutę su šia sentencija įteikė generali-
niam miškų urėdui B. Sakalauskui, susilaukęs 
šventės dalyvių palaikančių plojimų.    

Čekų miškininkas, ilgametis Brno Men-
delio žemės ir miškų ūkio universiteto Miškų 
ir medienos fakulteto dekanas doc. Ladis-
lav Slonek padėjo užmegzti čekų ir lietuvių 
miškininkų ne tik profesinius, bet ir kultūri-
nius ryšius. ASU Miškų ir ekologijos fakulte-
to dekanas prof. Edmundas Bartkevičius su 
kolegomis buvo pakviesti į Lietuvos garbės 
konsulato Brno atidarymą. 2006 m. šiame 
universitete lankėsi ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto delegacija. 

Pradėjus L. Slonek dirbti Čekijos Valsty-
binėje miškų direkcijoje direktoriaus patarė-
ju, užsimezgė Lietuvos ir Čekijos miškininkų 
gamybininkų ryšiai. Generalinio miškų urė-
do B. Sakalausko prašymu jis padėjo į čekų 
kalbą išversti Antano Baranausko poemą 
,,Anykščių šilelis“. 

Šį vertimą L. Slonek pristatė 2009 m. 
Anykščių miesto šventės metu. Taip odė miš-
kui suskambo trylikta užsienio kalba. 

VAcloVAs TrepėnAiTis
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„Paukščiai griįžta namo“ 
akcijos akimirkos

Pažymėti Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2013 m. kovo 
21 d. paskelbtą Tarptautinę miškų dieną, ugdyti jaunosios 
kartos atsakingą požiūrį į supančią aplinką bei skatinti akade-

miko prof. T. Ivanausko pradėtos gamtosauginės veiklos tęstinumą, 
Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija ir visos miškų urėdijos 
kovo 17-21 d. organizavo edukologinę akciją „Paukščiai grįžta namo“, 
kurios metu miškų urėdijų miškininkai su mokyklų JMB sambūrio 
nariais, jų mokytojais kėlė miškuose, parkuose sparnuočiams inki-
lus. Prieš šią akciją mokyklose pakvipo medžiu – mokiniai, padedami 
miškininkų, technologijų mokytojų mediena ir patarimais, darė įvai-
riems miško sparnuočiams skirtus būstus.

Daugelyje inkilų kėlimo renginių gamtoje dalyvavo ir LR Seimo 
nariai, Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos, visuomeni-
nių organizacijų atstovai, vietos bendruomenių nariai. 

Sparnuočiams iškelta per 3000 inkilų
Nepaisant gausiai krentančių sniego dribsnių, iš pat kovo 17-osios 
ryto į Vilniaus miškų urėdijos Verkių girininkijos priemiestinį mišką 
kelti inkilų atvyko šios akcijos globėjas – aplinkos ministras Valen-
tinas Mazuronis, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, 
Vilniaus miškų urėdijos, Pavilnių ir Verkių regioninio parko atstovai, 
būrys jaunųjų gamtos mylėtojų iš Baltupių, Naujininkų, kitų miesto 
mokyklų. 

„Tokios inkilų kėlimo šventės prasmingos ir turėtų sulaukti dides-
nio atgarsio, nes jos lavina jaunimą. Jei apima pakankamai plačius vi-
suomenės sluoksnius – moksleivius, jaunimą, vietos bendruomenes, 
tai tampa meilės gamtai, sugrįžtantiems paukščiams ir meilės Lietuvai 
akcija“, – pažymėjo sveikinimo žodyje aplinkos ministras V. Mazu-
ronis. Kartu su moksleiviais jis į medžius įkėlė 5 inkilus. Anot Verkių 
girininkijos girininko Valdo Liegaus, tądien buvo įkelta apie šimtas 
,,socialinių būstų“ miško sparnuotiems gyventojams. Talkinant jau-
niesiems gamtos mylėtojams Verkių miškuose inkilai keliami jau 
bene trisdešimt pavasarių. 

Į Šešuolių girią, Šešuolių girininkiją kelti inkilų atvyko gausus bū-
rys talkininkų – LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
A. Salamakinas, jo pavaduotojas P. Saudargas, šio komiteto nariai, jų 
padėjėjai, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Ukmergės Šilo pa-
grindinės mokyklos mokiniai, jų mokytojai. Svečius pasitikęs Ukmer-
gės miškų urėdas V. Kraujalis, Šešuolių girininkijos girininkas V. Šal-
čiūnas ir eiguliai išdalijo apie pusšimtį dar šviežiu medžiu kvepiančių 
inkilų ir visi ėmėsi atsakingo darbo – sukabinti juos į medžius.

...Tą dieną Anykščių miškų urėdijoje inkilai kelti Mickūnų, Troš-
kūnų, Svėdasų girininkijose. Į Šimonių girią autobusu atvyko būrys 
Anykščių rajono Viešintų pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiu-
lių, kuriuos pasitiko Mickūnų girininkijos miškininkai. Po inkilų kėlimo 
prie laužo apšilus ir užkandus, girininkas Benjaminas Rimkus įteikė 
nuotraukų konkurso dalyviams Anykščių miškų urėdijos prizus.

Šimonių girioje, prie Priepodo ežero Svėdasų girininkijos giri-
ninkas Donatas Tuska, kiti miškininkai kartu su Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto gimnazijos mokytojais ir JMB būrelio ,,Ąžuoliukas“ nariais 
įkėlė į medžius 50 inkilų margasparnėms musinukėms, didžiosioms 
ir kuoduotosioms zylėms, bukučiams, kitiems girios sparnuočiams. 

Verkių miške inkilus kelia aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 
ir Vilniaus miškų urėdijos urėdas Artūras Nanartavičius

Pabandom 
ir mes...
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Vilniuje, Kalnų parke aplinkos ministras V. Mazuronis pakabino 
Švenčionių vidurinės mokyklos JMB klubo ,,Žuvėdra“ narės I. 
Kuliešaitės šventei padovanotą inkilą, kurį jai pagaminti padėjo 
senelis – Gelednės girininkijos ilgametis eigulys V. Milaševskis

Šventinė akimirka Vilniuje, Kalnų parko papėdėje

nieji miško bičiuliai. Išvalyta 560 ankstesniais 
metais  iškeltų inkilų. Į Šilinės girininkiją kelti 
inkilų atvyko JMB būrelio ,,Giliukai“ nariai, 
Dauglaukio ir Pajūrio bendruomenių gamtos 
mylėtojai, gamtininkas fotografas Eugenijus 
Kavaliauskas. Iškelta 50 inkilų. Gamtininkas 
Eugenijus Kavaliauskas pasakojo talkinin-
kams apie Kuisių pušyne gyvenančius retus 
paukščius, demonstravo jų nuotraukas. Mo-
kytojai Onutei Gaurylienei už nuoširdų darbą 
su jaunaisiais miško bičiuliais įteikta Tauragės 
miškų urėdijos padėka. Šventė susieta ir su 
poeto K. Donelaičio jubiliejiniu minėjimu – 
skaityta ištrauka iš poemos ,,Metai“. Žygaičių 
girininkijoje inkilus kėlė Žygaičių gimnazijos 
JMB  būrelio ,,Skroblas“ nariai, jų padrąsinti 
atvyko miškų urėdas Robertas Piečia, miš-
ko želdinimo inžinierė Zinaida Bandzinienė, 
Šilinės girininkijos girininkas Bronislovas 
Ambrozas, ,,Lietuvos ryto“ televizijos laidos 
,,Mūsų miškai“ rengėjai. Susirinkę apie 30 
žmonių iškėlė 70 naujų inkilų. Laidos vedėjai 

„Kopos“, kur atvyko apie 40 jaunųjų miško 
bičiulių iš A. Lipniūno, J. Miltinio, M. Karkos, 
,,Ąžuolo“, ,,Vilties“, ,,Senvagės“, Paliūniškio ir 
Karsakiškio mokyklų. Įkėlus į medžius apie 
100 inkilų, jaunimas pasižadėjo čia užsuk-
ti vasarą ir suskaičiuoti kiek yra apgyventų 
būstų. Miškų urėdijos vyriausiasis miškinin-
kas Gintaras Raškauskas įteikė paskatą foto-
grafijų regioniniame konkurse pirmąją vietą 
laimėjusiai Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
JMB būrelio narei, 5 klasės moksleivei Liepai 
Emilijai Skruzdytei.

Nemenčinės miškų urėdijoje Pabradės 
girininkijoje inkilus kėlė „Ryto“ gimnazijos 
JMB būrelio „Alksniai“ ir ekologų klubo „Ža-
liuoju taku“ nariai. Pabradės girininkijos gi-
rininkas Giedrius Grincevičius talkininkams 
paaiškino, kaip teisingai juos derėtų iškelti. 

Tauragės miškų urėdijos miškuose šį pa-
vasarį iškelta apie 1000  inkilų, kuriuos gami-
no urėdijos darbuotojai ir apie 300 padova-
nojo regiono gamtos mylėtojai, mokyklų jau-

Troškūnų girininkijoje talkino Troškūnų Ka-
zio Inčiūros vidurinės mokyklos JMB būrelio 
,,Girinukas“ nariai.

Kretingos miškų urėdijos miškininkai 
kartu su M. Daujoto pagrindinės mokyklos 
mokiniais ir JMB ,,Jaunieji daujotukai“ būre-
lio nariais inkilus kėlė parke prie Pastauninko 
upelio. Šakių miškų urėdijoje ši akcija vyko 
Kidulių girininkijos Sudargo miške, prie Su-
dargo ir Grinaičių kaimo esančių piliakalnių. Į 
Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių girininkiją 
kelti inkilų atvyko Miroslavo vidurinės mo-
kyklos JMB būrelio „Girinukai“ nariai. Šiaulių 
miškų urėdijoje paukščių grįžimo šventės 
surengtos Meškuičių, Gruzdžių, Kurtuvėnų 
ir Rėkyvos girininkijose. Nepabūgę žiemiš-
ko oro, jaunieji miško mylėtojai iš Meškuičių 
vidurinės, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrin-
dinės, Rėkyvos pagrindinės ir Kurtuvėnų pra-
dinės mokyklų su mokytojais ir Šiaulių miškų 
urėdijos miškininkais pakabino medžiuose 
per 150 inkilų. 

Panevėžio miškų urėdijoje ši akcija vyko 
Karsakiškio girininkijos miško poilsiavietėje 

Žygaičių girininkijoje jauniesiems miško bičiuliams kelti inkilus 
talkina Tauragės miškų urėdas Robertas Piečia (antras iš kairės) Pabradės girininkijos girininko Giedriaus Grincevičiaus instruktažas
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Dovydo Cicėno iš Ignalinos (N. Daugėliškio 
vidurinė m.), Karolio Karpinsko iš Jonavos 
(Užusalių pagrindinė m.), Vaivos Vasiljevaitės 
iš Druskininkų (,,Atgimimo“ m.), Laimio Baliu-
konio iš Trakų (Aukštadvario žemės ūkio mo-
kykla), Dovilės Skamarakaitės iš Valkininkų 
(Valkininkų vidurinė m.), Aistės Ramanaus-
kaitės iš Alytaus (Makniūnų pagrindinė m.), 
Liepos Emilijos Skruzdytės iš Panevėžio (Ra-
guvėlės pagrindinė m.), Emilijos Toliušytės iš 
Rietavo (Kvėdarnos P. Liatuko pradinė m.) bei 
Rimantės Stankūnaitės iš Joniškio (Gaščiūnų 
pagrindinė m.) nuotraukas.

Nugalėtojus pasveikino aplinkos minis-
tras V. Mazuronis, generalinis miškų urėdas 
B. Sakalauskas, LMS prezidentas prof. E. Bart-
kevičius. Dubravos EMM urėdijos atstovai ir 
jaunieji miško bičiuliai šventės dalyvių vardu 
ministrui padovanojo ąžuolinį inkilą. 

Šventinį renginį vedė Loreta Sungailie-
nė, koncertinę programą surengė Vilniaus 
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 
akordeonistai ir dainininkai. 

parengė vaclovas vidugiris

ir fotografai skubėjo įamžinti nesurežisuotas 
šventės akimirkas. Paskatinti fotografijų  kon-
kurso ,,Paukščiai grįžta namo“ regioniniai nu-
galėtojai: I vieta skirta ,,Versmės“ gimnazijos II 
C klasės mokiniui Eugenijui Ambrozui, II vie-
ta – Žygaičių gimnazijos I D klasės mokiniui 
Modestui Beitui. Žygaičių gimnazijos moky-
tojai, JMB būrelio vadovei Irenai Žebelienei 
įteikta Tauragės miškų urėdijos padėka. Į Tau-
ragės girininkijos organizuotą šventę atvyko 
Tarailių pagrindinės mokyklos JMB būrelio 
,,Drauge su mišku“ nariai su vadove mokyto-
ja Nijole Baubliene, urėdijos viešųjų pirkimų 
inžinierius Raimondas Matemaitis. Netrukta 
iškelti 43 inkilus. Mokytoja N. Baublienė pa-
skatinta Tauragės miškų urėdijos padėka. 

Ir kitų miškų urėdijos miškininkai yra dė-
kingi jauniesiems miško bičiuliams, jų moky-
tojams, gamtos mylėtojams, kurie prisidėjo 
nuoširdžiu darbu ir patarimais rengiant šią 
akciją, regi gamtosauginio darbo prasmę. 

Baigiamasis inkilų kėlimo akcijos etapas 
surengtas kovo 21 d. Vilniuje, Kalnų parke, 
kur savo atsivežtus inkilus kėlė į medžius 

atvykę atstovai iš kiekvienos miškų urėdijos. 
Diena pasitaikė saulėta, pavasariškai šilta. 
Svečius pasitiko ir pasveikino šio miško val-
dovė ,,Pelėda“. Iki pietų visi atsivežti inkilai 
buvo sukabinti į medžius. Kaip pastebėjo 
ir šiame šventiniame renginyje dalyvavęs 
aplinkos ministras V. Mazuronis, tai buvo ti-
kras visų suartėjimas su gamta. 

Paukščiai – fotografijose
Baigiamasis šventės akordas kovo 21-ios 
popietę nuskambėjo Generalinės miškų 
urėdijos patalpose, kur pažymint Pasaulinę 
miškų dieną buvo apibendrinti fotografijų 
konkurso „Paukščiai grįžta namo“ rezultatai, 
geriausių nuotraukų autorių dešimtukas 
pagerbtas padėkomis ir vertingomis dova-
nomis (fotoaparatais), taip pat paskatinti 
visose miškų urėdijose prizininkais tapę 
jaunieji fotografai. Jų darbai eksponuoti 
šventės metu, o vėliau ši paroda keliaus po 
šalį. Į konkurso laureatų dešimtuką komisija 
atrinko moksleivių – Granto Aniulio iš Dubra-
vos EMM urėdijos (V. Kudirkos progimnazija), 

Konkurso ,,Paukščiai grįžta namo“ laureatų fotografijų paroda 
Generalinėje miškų urėdijoje
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Šį pavasarį Švenčionėlių miškų urėdi-
jos miškuose iškelta 400 inkilų. Pir-
mas jų kėlimas pradėtas kovo 12 d. 

netoli sienos su Baltarusija, Adutiškio giri-
ninkijoje, dalyvaujant talkininkams iš Adu-
tiškio vidurinės bei Svirkų skyriaus pradi-
nės mokyklos. Renginio vedėjos Adutiškio 
vidurinėje mokykloje supažindino moks-
leivius, kaip taisyklingai pagaminti inkilus, 
kokiems paukščiams jie skiriami, o moks-
leiviai atsakinėjo, kokie paukščiai gyvena 
Adutiškio – Antanų miške. Šios girininkijos 
girininkas Andrejus Činčikas, girininko pa-
vaduotojas Remigijus Chaleckis ir eigulys 
Vytautas Gudelis pakvietė talkininkus ka-
binti inkilų.

Kovo 13 d. po trumpos paskaitėlės Žei-
menos girininkijoje inkilus kabino Švenčio-
nėlių progimnazijos JMB būrelio „Ąžuoliukai“ 
(vadovė Janina Mikėnienė) nariai, vaikučiai 
iš Švenčionėlių socialinių paslaugų centro 
neformalaus ugdymo su pedagoge Lina Ro-
devičiene bei Švenčionėlių Mindaugo gim-
nazijos atstovai – per 40 dalyvių. Švenčionių 
girininkijos eigulys Vaclovas Rimašius pade-
monstravo vaikams, kaip pasigaminti inkilą 
uralinei pelėdai.

Kovo 17 d. inkilų kabinimo šventė su-
rengta Sarios ir Gelednės girininkijose. Ak-
cijoje dalyvavo Švenčionėlių miškų urėdas 
Nauris Jotautas, girininkijų miškininkai, jau-
nieji miško bičiuliai iš Švenčionių vidurinės 
mokyklos bei būsimieji miškininkai iš Šven-
čionių profesinio rengimo centro. Urėdijos 
ryšių su visuomene specialistė Ona Gylienė 
ir Adutiškio girininko pavaduotoja Irina Ju-
sienė jauniesiems miško bičiuliams surengė 

Švenčionių miškuose inkilai kelti visą kovą

mini viktoriną: pažėrė daug įdomių faktų 
apie paukščius bei pateikė ir nemažai klau-
simų. Teisingai į juos atsakiusieji buvo apdo-
vanoti atminimo dovanėlėmis. 

Kovo 18 d. apie inkilus, sugrįžtančius 
paukščius ir kitas įdomybes miškininkai kal-
bėjosi su Švenčionių Zigmo Žemaičio gim-
nazijos aštuntokais, vėliau prie gimnazijos 
iškabino inkilus. 

Švenčionėlių miškų urėdijos miškinin-
kai jau antrus metus Švenčionių vidurinėje 
mokykloje kartu mini Žemės dieną, dalyvau-
dami gražiausio inkilo konkurse. Į konkursą 
įsijungė visos mokyklos klasės – pagaminti 

Tinklinės medelių apsaugos TENAX

• didelis pasirinkimas, 
pastoviai turime sandėlyje

• atsparios UV spinduliams

• puikus kainos ir kokybės santykis

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506  El. paštas info@mmc.lt  www.miskui.lt

24 gražūs inkilai. Konkurso nugalėtojai buvo 
apdovanoti mokyklos padėkomis ir Šven-
čionėlių miškų urėdijos įsteigtais prizais – 
gamtinės tematikos knygutėmis. Gražiausi 
7 inkilai iškeliavo į konkursą Sirvėtos regio-
niniame parke, kiti iškabinti prie mokyklos 
esančiame parke.

Po to kiekviena klasė kūrė Žemės meno 
paveikslus, kurie demonstruoti aikštėje prie 
mokyklos. Be to, mokyklos muziejuje nuo 
vasario mėnesio veikia urėdijoje gaminamų 
inkilų paroda.

onA Gylienė
 Švenčionėlių miškų urėdijos 

ryšių su visuomene specialistė

Prieš inkilų kėlimą – miškininkų instruktažas
M
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eglučių. Kontrolės plote nuo pakenkimų nu-
džiūvo 6 proc. sodmenų, o apdoroti KVAAE 
vašku išliko visi. Pušiniai straubliukai žymiai 
intensyviau pakenkė neapdorotus sodmenis 
(kontrolės plote). Su įvairaus intensyvumo 
straubliukų pakenkimais bendras sodmenų 
kiekis kontrolės plote sudarė 34 proc., apdo-
rotų vašku – tik 12 proc. arba kontrolės plote 
buvo pakenkta 2,8 karto intensyviau. Nuo kitų 
priežasčių kontrolės plote nudžiūvo 7 proc. 
eglučių, o „vaškuotų“ – tik 1 proc. Be to, tokio 
paties intensyvumo straubliukų pakenkimai 
kontrolės medeliams buvo žalingesni, nes 
žievės žaizdos padarytos stiebelių apačioje, o 
apdorotų eglučių – virš vaško sluoksnio. Ka-
dangi jos buvo aukščiau, todėl žymiai mažiau 
pavojingos sodmenų gyvybingumui.

Sodmenų išgyvenimas buvo vertinamas 
rudenį, pasibaigus eglučių vegetacijos pro-
cesams (3 pav.). Jo esmė – nustatyti vaško 
KVAAE įtaką medelių gyvybingumui, jiems 
augus miško želdiniuose vieną sezoną. Ver-
tinta pagal skalę: sveiki medeliai (šių metų 
ūgliai ir spygliai išaugę normalaus dydžio, 
spygliai žali), menka ūglių prieauga (šių 
metų ūgliai ir spygliai trumpesni už pernykš-
čius, spygliai gali būti gelsvesni), nudžiūvusi 
viršūnė (sausas viršūninis ūglis, lajos apatinė 
dalis gyvybinga), džiūstantis medelis (spy-
gliai nugeltę ar parudę, medelis džiūsta), 
nudžiūvęs medelis (medelis žuvęs). Sveikų 
eglučių, apdorotų vašku, buvo 92 proc., kon-
trolės plote – 42 proc., t. y. „vaškuotų“ – 2,2 
karto daugiau. Kontrolės plote, nei KVAAE 
bandyme, 6 kartus daugiau buvo eglučių 
su menku ūglių prieaugiu ir 2,5 karto dau-
giau – su nudžiūvusia viršūne. Kontrolės 
plote džiūstantys medeliai sudarė 2 proc., 

ku galima medelyne ne darbų įkarščio metu 
(pvz., žiemą ar anksti pavasarį).

Lietuvoje šį spygliuočių želdinių ap-
saugos būdą propaguoja UAB „Graderlitas“ 
(aprašymai jos internetiniame tinklapyje). 
Firma kelis kartus miškininkams stengėsi 
pademonstruoti vaškavimo aparatą „The 
Fountain“, bet nepavyko jo atgabenti. Todėl 
2013 m. kovą organizavo miško medelynų 
specialistų išvyką į Latviją, kur Podini miško 
medelyne supažindino su šia technologija.

Vaško KVAAE apsauginis efektas
Šios priemonės apsauginio efekto bandy-
mams Lietuvos sąlygomis 2013 m. pavasarį 
į dvi miškų urėdijas buvo atvežta po 500 vnt. 
eglės sodinukų, kurių stiebeliai KVAAE vašku 
buvo apdoroti Latvijoje. Jie pasodinti plyno-
se kirtavietėse su tokiu pačiu kiekiu neap-
dorotų medelių (kontrolei). Veiksmingumo 
apskaitos 2013 m. vykdytos 2 kartus: pirmą 
kartą nustatyti pušinių straubliukų paken-
kimo intensyvumą (liepos 9-10 d.), antrą 
kartą – įvertinti eglės sodinukų išgyvenimą 
per pirmą augimo sezoną miško želdiniuose 
(spalio 25 d. ir 29 d.).

Pakenkimo intensyvumo apskaita paro-
dė (2 pav.), kad sveikų eglučių buvo apie 1,5 
karto daugiau apsaugant KVAAE vašku nei 
kontrolės plote. Jame rasta 1,2 karto daugiau 
eglučių su pavieniais pakenkimais. Taip pat 
buvo net 5,7 karto daugiau stipriai pakenktų 

Mūsų krašte straubliukiniai vaba-
lai yra vieni iš žalingiausių miško 
želdinių kenkėjų. Jie pagraužia 

jaunų pušaičių ir eglaičių žievę, pumpurus, 
spyglius, išgraužia takus stiebeliuose ir ša-
knyse. Kirtavietėse pasodinti medeliai dėl to 
neprigyja, skursta, silpnai auga, nudžiūna. Iš 
šių kenkėjų labiausiai paplitę ir daugiausia 
žalos daro didieji pušiniai straubliukai (Hy-
lobius abietis L.). Dėl slėpiningo gyvenimo 
būdo nelengva sekti šių vabzdžių gausą ir 
numatyti galimų pakenkimų grėsmę. Dabar 
praktinėje miškininkystėje taikomi želdinių 
apsaugos būdai dažnai būna nepakankamai 
veiksmingi. Be to, miškininkai yra prisiėmę 
įsipareigojimus mažinti cheminių augalų ap-
saugos produktų naudojimą, todėl juos turi 
keisti biologinio, mechaninio ir kito poveikio 
priemonėmis. Želdiniuose beveik nebenau-
dojamas ekologiškas, pigus ir veiksmingas 
medelių apsaugos būdas – sodmenų stie-
belių ir šaknų apvėlimas lengvo priemolio-
karvės mėšlo tyre, nes sodintojai nebenori 
„terliotis“. Vertėtų prisiminti ir pradėti taikyti 
senolių naudotus natūralius produktus me-
džių apsaugai: vašką, lajų, gyvūnų riebalus, 
anglį, augalines dervas, kanifoliją, aliejų, 
avių vilną, pakulas ir kitas medžiagas.

Apsauginis vaškas KVAAE
Želdinių apsaugai nuo pušinių straubliukų 
daromos žalos firma „Norsk Wax“ sukūrė 
gamtai nekenkiantį būdą: medelių kamie-
nėlių padengimą KVAAE medžiaga, kurios 
pagrindas – vaškas. Jis nekenkia aplinkai, 
netirpsta ir neįsigeria į augalą, du sezonus iš-
lieka elastingas dėl aplinką tausojančių prie-
dų, plečiasi kartu su medelio stiebelio storė-
jimu, prisitaiko prie augalo augimo procesų. 
Dėl balto pigmento ryškumo vaškas atbaido 
straubliukus ir apsaugo sodinuką nuo sau-
lės spindulių. Straubliukai negraužia KVAAE 
padengtų augalo dalių, nes jiems nepatinka 
vaško pojūtis burnos organuose. Taip du se-
zonus apsaugomas medelis.

KVAAE vašku sodinukai padengiami 
prieš sodinimą firmos „The Fountain“ sukurta 
įranga. Lyginant su cheminiais insekticidais, 
jų nebereikia kelis kartus purkšti, atkrenta 
daugkartiniai stebėjimai nustatant pažeidi-
mų pradžią ir skubūs pasiruošimai purški-
mui. Labai dideliems medelynams siūlomos 
pusiau automatizuotos linijos. Šio būdo dar 
viena gera savybė – sodmenis padengti vaš-

Želdinių apsauga nuo pušinių straubliukų 
be „chemijos“

virgilijus vasiliauskas
Valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

1 pav. Vaško KVAAE veiksmingumo vertinimo skalė apsaugant eglės želdinius nuo pušinių 
straubliukų pakenkimų

Sveikas medis Stiprūs pažeidimaiPavieniai pažeidimai Medelis džiūsta
nuo pažeidimų
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Želdinių pakenkimai Želdinių išgyvenimas

Kai kas tikina, kad efektyvesnis yra pigesnis 
insekticidas ,,Aktara“, kurio apsauginis poveikis 
faktiškai trunka 0,5-1,5 mėn. Jo veiksmingumo 
trukmė priklauso nuo to, kiek preparato įgeria 
augalų šaknys, įmerktos į insekticido tirpalą. 
,,Aktaros“ pasklidimas medelio audiniuose ir 
kenkėjų nuodijamasis poveikis priklauso nuo 
mirkymo laiko, tirpalo koncentracijos, šaknų 
masės, medelio gyvybingumo, vandens pra-
laidumo į požievinius audinius. Straubliukai 
nusinuodija tik tuomet, kai užėda insekticidu 
prisotintos žievės. Bet medeliai vis vien būna 
pažeidžiami, nors ir mažesniu intensyvumu 
už neapdorotus. Kuo pavasaris karštesnis ir 
sausesnis, tuo lėčiau ,,Aktara“ sklinda medelio 
audiniuose ir greičiau skyla, todėl mažėja ap-
sauginis efektas. Bet tokie orai labai palankūs 
straubliukų padidėjusiam aktyvumui ir ken-
kimui, tuomet pakenkimo galimybė didėja, o 
,,Aktara“ veiksmingumas silpnėja.

Kadangi miškų urėdijos yra prisiėmę 
įsipareigojimus plačiau naudoti aplinkai ne-
nuodingus preparatus, vaško KVAAE naudo-
jimas būtų viena iš veiksmingų išeičių. Juo 
apdoroti medelių kamienėlius patogiausia 
būtų saugyklas-šaldytuvus turinčioms miš-
kų urėdijoms. Tokią paslaugą jos galėtų teik-
ti ir kaimynams.

Pesticidų vartojimo atsisakymas ir ne 
cheminių miško augalų apsaugos priemonių 
naudojimas neišvengiamas jau netolimoje 
ateityje, nes to siekia visi gamtos saugotojai 
ir mylėtojai, tai numatyta ir dabartinėje miš-
kų politikoje. 

o tarp apdorotų vašku džiūstančių nebuvo. 
„Vaškuotų“ medelių nudžiūvo tik 1 proc., 
kontrolės plote – 21 proc., tai viršija penkta-
dalį visų kontrolei pasodintų eglučių.

Bandymo patirtis
Bandymams pasirinktos miškų urėdijos su 
teigiamu miškininkų požiūriu į naujoves 
miškų apsaugoje (jų pavadinimų nenuro-
dau etikos tikslais). Medeliai sodinti ir želdi-
niai prižiūrėti pagal miškų urėdijose priimtą 
praktiką. Bet buvo prašoma nevykdyti įpras-
tinių priemonių sodmenų apsaugai nuo 
pušinių straubliukų, kad nebūtų pašalinės 
įtakos bandymo rezultatams. 

Abiejų miškų urėdijų kirtavietėse KVAAE 
vašku apdorotų eglučių pažeidimai ir augi-
mas buvo beveik identiški: visose vertinimo 
kategorijose pušinių straubliukų pakenkimų 
intensyvumai skyrėsi iki 3 proc., o išgyveni-
mo vertinimų skirtumai – iki 2 proc. Bandy-
mų kontrolėse skirtumai buvo ryškūs, nes 
viename plote buvo žymiai gausiau pušinių 
straubliukų už kitą, todėl ir pažeidimų inten-
syvumas buvo ženklesnis. Tačiau „vaškuotų“ 
eglučių pažeidimų intensyvumui ir medelių 
išgyvenimui tie straubliukų gausos skirtu-
mai neturėjo įtakos.

Eglutės žymiai geriau prigijo ir augo su 
KVAAE vašku padengtais stiebeliais, tai svar-
biausia bandymo išvada. Joms neigiamos 
įtakos neturėjo pušinių straubliukų paken-
kimai, kurie buvo neintensyvūs, o žievėje 
vabalų padarytos žaizdelės užgijo vegetaci-

3 pav. KVAAE vašku apsaugotų eglės sodmenų išgyvenimas želdiniuose 
po pirmo sezono

jos metu. Virš 90 proc. „vaškuotų“ sodmenų 
išaugino sodrius ūglius, kai kontrolės plote 
tokių buvo vos virš 40 proc. Kontrolės plo-
te eglučių intensyvūs pakenkimai sukėlė 
medelių džiūvimą, o dėl mažiau intensyvių 
pakenkimų ten jos silpnai augo. Silpnai au-
gančių gyvybingų eglučių, kurios išaugino 
smulkius ūgliukus bei trumpus spyglius, 
kontrolės plote buvo 30 proc., o apsaugotų 
KVAAE vašku – tik 5 proc. Tokių medelių to-
limesnis augimas keletą metų labai priklau-
sys nuo būsimų aplinkos sąlygų palankumo, 
ypač didelę įtaką joms darys būsimos orų 
sąlygos, nulemsiančios išgyvenimą jaunuo-
lyne bei ligų ir kenkėjų pažeidimus.

Girdėjau kai kurių miškininkų skeptiškus 
atsiliepimus apie vašką KVAAE, nes jis – nepi-
gus, o sodmenų apdorojimui reikalinga spe-
cializuota brangi įranga. UAB „Graderlitas“ 
duomenimis, Lietuvoje 1 kg vaško KVAAE 
kaina būtų 30 Lt be PVM. Apdoroti 1000 me-
delių reikia apie 10 kg vaško. Kuo sodmenys 
stambesni, tuo didesnė vaško išeiga. Dar pri-
sidėtų medelių apdorojimo darbų kaštai, to-
dėl 1 ha želdinių apsaugai susidarytų didžiu-
lės išlaidos. Jei įvertinsime du metus trun-
kantį apsauginį efektą bei galimybę vašką 
naudoti pagal principą „apdorojai ir pamir-
šai“, nes nebereikės daugkartinių straubliu-
kų gausos stebėjimų ir želdinių purškimų 
cheminiais preparatais, tai santykinė kaina 
apsaugoti želdinius KVAAE vašku nėra ypa-
tingai aukšta. Vaško sluoksnio apsauginiam 
efektui įtakos neturi orų permainos.

P a d ė s i m e  u ž a u g i n t i  J ū s ų  m i š k ą !

Mob. tel.: 8 685 21688, 8 684 28609
El. paštas info@graderlitas.lt
www.graderlitas.lt

Šiuolaikiškas būdas 
mechaniškai apsaugoti 
miško sodmenis

2 pav. Vaško KVAAE veiksmingumas apsaugant eglės želdinius 
nuo pušinių straubliukų
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Raudonkraštė pintainė (Fomitopsis pinicola), sukelianti medienos 
rudąjį puvinį, vėlai rudenį augusi ant juodalksnių stuobrių, rauplė-
tasis vingurėlis (Daedaleopsis confragosa) – ant žilvičio ir purpurinė 
plutpintė (Stereum purpureum) – kaštono šakavietėje, sukeliantys 
baltąjį medienos puvinį, vasarį jau sporuliavo.

 

Juodkotės ugniabudės (Flammulina velutipes) jaunos kepurėlės 
pažeistose lapuočių medžių vietose, malkinėje medienoje, ant kelmų 
aptinkamos šiltą rudenį ir žiemą, kai oro temperatūra būna plius 5º C. 
Tai dažniausiai augantis valgomas grybas.

Žieminė skylėtbudė (Polyporus brumalis), sukelianti baltąjį medienos 
puvinį, auga ant išvartų visą vegetacijos periodą, ypač pavasarį. 
Paprastoji alksniabudė (Schizophyllum commune) auga dažniausiai 
ant stuobrių, šakų, kelmų, džiūstančios medienos, nusilpusių medžių. 
Tai sumedėję grybai, sukeliantys silpną paviršinį puvinį, auga net ir 
nešaltomis žiemomis, esant teigiamai temperatūrai.

Grybų paplitimas ir jų daroma žala sumedėjusiems auga-
lams įvairiais metais yra labai skirtinga. Būna metų, kai 
grybinės ligos labai mažai pasireiškia. Sausais ir karštais 

metais su trumpais lietingais periodais plinta miltligės, rūdligės, 
dėmėtligės, o šaltais, drėgnais – puvinių sukėlėjai. Ypač ryškūs 
būna šalčio ar sausros padariniai urbanizuotose teritorijose, kur, 
esant suspaustoms medžių šaknims, trūkinėja kamienų žievė. 
Miškuose daugiausiai aptinkama mechaninių žievės pažeidimų. 
Per pažeistas vietas plinta įvairūs mikroorganizmai – virusai, bak-
terijos, mikro ir makro grybai. 

Neįprastai šiltas 2013 m. ruduo skatino patogeninių grybų au-
gimą priemiesčių miškuose. Spalio-gruodžio mėn. dažniausiai ant 
sužalotų žilvičių, beržų intensyviausiai vystėsi paprastasis kelmu-
tis (Armillaria mellea), ant uosių – pilkšvoji kreivabudė (Pleurotus 
pulmonarius).

Šių metų sausį vyravo kontrastingi orai: pirmojo dešimtadie-
nio oro temperatūra buvo plius 3,6-10°C, o trečiojo dešimtadie-
nio – minus 13°C. Žemiausia oro temperatūra didesnėje šalies da-
lyje nukrito iki minus 17-23°C, o Varėnoje – iki minus 26°C. Sausio 
pabaigoje daugelyje rajonų dirvožemio įšalo gylis siekė 30-60 cm, 
o šiauriniuose rajonuose – 63-99 cm. Vyravusi labai plona sniego 
danga neišsaugojo nuo nušalimų daugelio kultūrinių augalų bei 
pasodintų iš rudens ir nespėjusių prigyti medelių.

Vasario mėn. vidutinė oro temperatūra siekė nuo minus 0,6º C 
rytiniuose šalies rajonuose iki plius 1,5º C pajūryje. Ant kelmų, nu-
kritusių stambių šakų, malkų pradėjo vystytis medieną ardantys 
grybai. Ant ąžuolo kelmo aptiktas ąžuolinis vinguris (Daedalea qu-
ercina), sukeliantis rudąjį puvinį, o šakų džiūtį – ąžuolinė vaškuotė 
(Peniophora quercina).

Ant žilvičių ir alksnių išvartų 
vystėsi medieną ardantis gurusis 
rūsiagrybis (Coniophora puteana).

Grybai – šiį vasariį priemiesčio miškuose
dr. BAnGA GriGAliūnAiTė, dr. antanas matelis

gtc Botanikos institutas

Pilkšvoji kreivabudė uosio šaknų 
kaklelyje

Kreivabudės sukeltas 
uosio medienos puvinys

Ąžuolinis vinguris ant ąžuolo kelmo Ąžuolinė vaškuotė ant ąžuolo šakos

Rauplėtasis vingurėlis 
ant žilvičio šakavietėje

Purpurinė plutpintė 
kaštono šakavietėje

Juodkotė ugniabudė ant žilvičio kelmo Juodkotė ugniabudė ant guobos 
kamieno

Žieminė skylėtbudė 
ant juodalksnio išvartos

Raudonkraštė pintainė 
ant juodalksnio stuobrio

Sporuliojanti raudonkraštė 
pintainė

Paprastoji alksniabudė ant liepos kelmo
Gurusis rūsiagrybis ant žilvičio išvartos
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Fitoftora (Phytophthora sp.) aptikta ant juodalksnių vasario pa-
baigoje. Iš žaizdos augalo kamienu sunkėsi gausus eksudatas. Numa-
rintos žievės tarpuląsčiuose randamos gausios ovalinės storasienės 
sporos. Grybas gali daugelį metų išsilaikyti dirvoje saprotrofinėje 
būklėje ir iš čia, esant palankioms jam vystytis sąlygoms, pro suža-
lotą žievę arba pro pumpurus įsiskverbti į augalo audinius ir pereiti 
į parazitinį gyvenimo būdą, sukeldamas pumpurų, šakų ir pagaliau 
viso augalo džiūtį.

 
Liaukingasis drebutis (Exidia glandulosa) – juodas, blizgantis, gar-

banotai raukšlėtas gniužulas yra saprotrofas. Jis auga vėlai rudenį ant 
nulūžusių lapuočių šakų, išvartų. Žiemą drebutinė trama sukietėja. 
Vaisiakūniai pradeda vystytis, kai oro temperatūra yra teigiama. 

Vasario antrojoje pusėje dirvožemio įšalo gylis mažėjo, o pieti-
niuose šlaituose ir visai atitirpo. Atšilusioje paklotėje vasario pabaigo-
je jau augo mėšlagrybinių (Coprinaceae) šeimos grybai, o iš pažeistų 
beržų ir klevų kamienų ėmė tekėti sula, atgijo skruzdėlės. Tai beveik 
mėnesiu anksčiau, negu praėjusiais metais.

Kai kurie grybai, kaip gurusis rūsiagrybis, juodkotė ugniabudė, 
žieminė skylėtbudė, augę vasarį, kada dar buvo pakankamai drė-
gmės, esant ypač sausiems orams kovo pirmame dešimtadienyje, 
džiūvo arba visai sunyko. Toks šiemet buvo ankstyvas gamtos atbu-
dimas. 

Fitoftorozės sukėlėjas juodalksnio 
kamiene

Eksudatas juodalksnio numarintoje 
žievėje

Liaukingasis drebutis ant nulūžusio 
baltalksnio

Mėšlagrybiniai – paklotės 
saprotrofai vasarį

Iš sužaloto klevo kamieno 
vasarį tekėjo sula

Skruzdėlės apniko paprastąją 
alksniabudę

LIKMERE
.

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
 telefonu 8 340 60054

el.  paštu info@likmere.lt
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Vešlus, žalias, derlingas kraštas su žy-
dinčiomis pievomis, klestinčiais so-
dais ir daržovių laukais, pasiturinčiais 

gyventojais, tūkstantmečių senumo pamin-
klais ir kvapą gniaužiančiais vaizdais – tokią 
pamačiau Siciliją, visai neatitinkančią filmų 
suformuotos išankstinės nuomonės. Tiesa, 
tai jau nebe vienas turtingiausių Italijos re-
gionų, kaip kažkada – dabar ekonomistai Si-
ciliją vadina ,,Italijos Graikija“, bet atvykėliui 
tikrai taip neatrodo. Viena, ko lietuvio akiai 
trūksta šiai didžiausiai Viduržemio jūros sa-
lai – miškų. Kadaise miškinga sala jau romė-
nų valdymo laikais, prieš porą tūkstantmečių, 
tapo žemdirbystės centru, o dėl miškų iškir-
timo pasikeitė ir klimatas – sumažėjo kritu-
lių, nuseko upės. Šis procesas vyko ir vėliau: 
nuo vidutiniškai 750 mm kasmetinių kritulių 
1921-1960 m. jų sumažėjo iki 650 mm 1961-
1990 m., panašus kiekis ir dabar. Sausesnėje 
centrinėje ir pietvakarinėje Sicilijos dalyje 
plyti uolėti kalnai ir žolėtos žemumos, o me-
džių rasime tik soduose ir parkuose. Šiauri-
nėje salos dalyje, kur kritulių daugiau, išliko 
ir trys miškų masyvai – netoli garsiojo Etnos 

ugnikalnio, Bosco della Ficuzza rezervate 
prie Palermo ir Nebrodi kalnuose. 

Čia 1993 m. rugpjūčio 4 d. įkurtas regio-
ninis parkas (Parco dei Nebrodi) yra didžiau-
sia saugoma Sicilijos teritorija, apimanti 
beveik 86 000 ha plotą, o didžioji jos dalis – 
Nebrodi miškas, dar vadinamas Caronia. El-
niai, davę jam vardą (graikiškai nebros – el-
niukas), išnyko neatmenamais laikais, nors ir 
vėliau negu drambliai, begemotai bei raga-
nosiai, kurių suakmenėjusių kaulų randama 
šiose vietovėse. Vilkams pasisekė labiau, bet 
ir jų dabar nebėra – paskutinis vilkas čia su-
medžiotas apie 1920 m. Išlikusias retas gy-
vūnų ir augalų rūšis apsaugoti nuo tokio pat 
likimo padeda regioninio parko įkūrimas ir 
griežtos gamtosaugos taisyklės.

Vieną apniukusią, bet karštą praėjusių 
metų spalio dieną šiame miške ir pralei-
dau… Pirmasis įspūdis – tai laukinis, nelies-
tas, nelankomas, mažai kam žinomas natūra-
lios gamtos draustinis, kuriame beveik nėra 
atrakcijų turistams, bet gausu gamtininką 
žavinčių siurprizų. Kelias dienas pavažinėjus 
tipiškais, į kalnus vedančiais Sicilijos keliais, 

ši kelionė nebuvo sunki – gana tiesus, tik 
vietomis staigių posūkių paįvairintas lėtai 
aukštyn kylantis lygus plentas. Žinoma, ke-
liasdešimties kilometrų atstumas žemėlapy-
je tampa šimtais realybėje, bet su tuo Sicili-
joje reikia susitaikyti. Už langų – tankus, bet 
neaukštas, švelnų rudenišką aukso atspalvį 
įgaunantis lapuočių miškas. Tikiuosi jame 
pamatyti vietinių, niekur kitur nesutinkamų 
gyvūnų – San Fratello arklių ir Nebrodi juo-
dųjų šernų. Netrukus iš tiesų tolyn nuo kelio 
nuskuodžia keli juodi padarai, kurių gerai 
įžiūrėti nepavyksta. Nutariu, kad tai ir buvo 
šernai, o nieko panašaus į arklius taip ir ne-
pamačiau. 

Maždaug vieno kilometro aukštyje, radę 
nedidelį šalutinį keliuką (tokių čia mažai), 
sustojame. Nuo artimiausių medžių purpteli 
būrelis smulkių paukščių, o pačiuose pade-
besyse lėtus ratus sukantys plačiasparniai į 
mus nekreipia jokio dėmesio. Nebrodi parke 
gyvena apie 150 rūšių paukščių, tarp jų reti 
plėšrūnai – kilnusis erelis (Aquila chrysae-
tos L.), palšasis grifas (Gyps fulvus Hablizl) 
ir maitvanagis (Neophron percnopterus L.). 

Pasivaikščiojimas po Nebrodi mišką
dr. VAlerijA BAronienė

Nebrodi panorama
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kas aplinkui niekuo nesiskiria nei nuo buvu-
sio, nei nuo to, kuris driekiasi kiek žemiau, 
įkalbu bent kiek pavažiuoti miško gilumon 
vedančiu keliuku. Po poros kilometrų auto-
mobilį tenka palikti ir žingsniuoti pėsčiomis. 
Tikrai nesu alpinistė, mano šortai ir basutės 
nė iš tolo neprimena žygio aprangos, bet 
vaikščioti mėgstu, o ir apylinkės neatrodo 
grėsmingos. Leidžiuosi per retą šviesų mišką 
aukšyn, mintyse sudarinėdama dendrofloros 
sąrašą. Pirmuoju punktu, žinoma, įrašau bu-
kus (Fagus sylvatica L.) – nors nei išlakūs, nei 
labai stori, bet čia tikrai vyraujantys augalai. 
Tiesą sakant, bent pusvalandį išvis nematau 
jokio kito medžio, o krūmų bei žolių taip pat 
labai nedaug: dailūs laurinio žalčialunkio 
(Daphne laureola L.) krūmeliai, kai kur kažko-
kie paparčiai, o vietomis – daugybė žydinčių 
ciklamenų. 

Keliaujant aukštyn, vienur kitur atsiveria 
laukymės ir aikštelės. Jose didesnė ir me-
džių, ir krūmų bei žolinių augalų įvairovė. At-
pažįstu vienapiestes gudobeles, akmeninius 
ąžuolus, dygiąsias slyvas, miškines obelis, 
trakinius klevus, paprastuosius erškėčius, 
dygiąsias pelžiedes. Pievelėse žaliuoja vana-
gės, kažkokios smulkios gegužraibės, vikiai, 
notrelės ar jų giminaičiai, įvairūs vėdryniniai 
augalai, snapučiai, sidabražolės, saulutės, 
skėtiniai ir viksviniai žolynai. Atvirose vieto-
se neaukštoje žolėje iš tolo švyti violetiniai 
krokų žiedai.

Jokie dygliuoti brūzgynai šįkart kelio 
nepastoja, tad tikiuosi įkopti iki aukščiausios 
Nebrodi viršukalnės Monte Soro (1847 m), 
kurią kartkartėmis įžiūriu už miško properšų, 
o pakeliui gal ir pamatyti nelabai toli esan-
tį Maullazzo ežerą. Deja, po poros valandų 
žygio tiesiog priešais atsiveria stačiai žemyn 
smingantis skardis. Iš po kojų byrant akme-
nukams, prieinu kiek įmanydama arčiau ir 

krūmų, paįvairintų ankštiniais (kurių daugu-
ma irgi dygliuoti), kol galop pasiduodu, lyg 
būčiau ne dendrologė, o paprasčiausia tu-
ristė. Brūzgynuose rasti takelį, vedantį atgal 
link automobilio, nėra jokių galimybių. Taigi, 
leidžiuosi akiplotu su viltimi, kad bent kryp-
tis teisinga. Po geros valandos plaukuose, 
rankose ir kojose, jau nekalbant apie rūbus, 
parsinešu ne tik visą herbarą spyglių, dyglių, 
lapų bei šakelių, bet ir pusėtiną smulkiosios 
faunos rinkinį. Bestuburių zoologija nelabai 
domiuosi, tad išmėtau visus gyvus ir negy-
vus egzempliorius bei jų veiklos produktus 
ir susirūšiuoju tyčia ar netyčia parsineštus 
botaninius objektus. Tuo tarpu pasiekiame 
aukščiausią (maždaug 1,5 km) kelio atkarpą. 
Nors mano bendrakeleiviui atrodo, kad miš-

Nekantrauju susipažinti su mišku, tad siauru 
nežinia kieno vaikščiotu takeliu pasileidžiu 
pirmyn. Aplink – akmeniniai ir kamštiniai 
ąžuolai (Quercus ilex L., Q. suber L.), kai kur 
paprastoji medlieva (Amelanchier ovalis Me-
dik.), grūstinis šermukšnis (Sorbus torminalis 
(L.) Crantz.), aukšti mirtų (Myrtus commu-
nis L.) krūmai, aitriai kvepiantys žydintys pis-
tacijų (Pistacia lentiscus L.) medeliai, vienas 
kitas kukmedis (Taxus baccata L.) ir bugienis 
(Ilex aquifolium L.). Nespėjusi pasidžiaugti 
visai patogiu taku ir retu pomiškiu, kuriame 
atpažįstu vikius, prožirnius ir erikas, išeinu į 
krūmokšnių sąžalyną, o takelis kažkaip ne-
pastebimai dingsta iš po kojų. Kelias dešim-
tis metrų kapanojuosi tarp gudobelių, erš-
kėčių, slyvų, gervuogių ir panašių dygliuotų 

Akmeniniai ąžuolai
Gausiausia augalija – bukai ir ciklamenai
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parisų alėjomis. Paskutinis žvilgsnis į Nebrodi kalnus – ir leidžiamės 
keliu žemyn, nes mūsų dar laukia daug Sicilijos įdomybių.

Gįžusi Lietuvon truputį pasidomėjau Sicilijos miškininkų veikla. 
Nuo XX a. vidurio Sicilijoje pasodinta nemažai naujų miškų. Čia vei-
siami ne tik vietinių rūšių medžiai, bet ir svetimžemiai, kaip eukalip-
tai. Bendras miškų plotas skirtingų šaltinių nurodomas nevienodai: 
nuo 180 iki 500 tūkst. ha, tai sudaro atitinkamai nuo 7 iki 19 proc. 
salos ploto. Šis skirtumas labiausiai priklauso nuo to, kokio dydžio 
medžiais apaugusį plotą ir kokio amžiaus želdinius autorius laiko 
mišku. Miškais, taip pat ir visais didesniais regioniniais parkais, rū-
pinasi Sicilijos regiono miškininkystės departamentas. Tenykščiams 
miško darbininkams įstatymais garantuotas tam tikras darbo dienų 
skaičius per metus. Bloomberg Businesweek bei The New York Ti-
mes duomenimis, 340 tūkst. ha plotą (šis skaičius turbūt ir yra pa-
našiausias į tiesą) užimančiuose Sicilijos miškuose kasmet įdarbina-
ma maždaug 26 tūkst. sezoninių darbininkų. Tai didžiulis kiekis, bet 
vos ne dvigubai mažesnis už buvusį 2006 m. – tada miškuose dirbo 
40 000 darbininkų! Tiesa, bendras darbo dienų skaičius pasikeitė ne-
daug: 2006 m. kiekvienas dirbdavo po 101 dieną per metus, o nuo 
2009 m. – maždaug po 150. Svarbiausi tenykščių miškininkų darbai – 
miškų apsauga, sodinimas, priežiūra, gaisrų prevencija. Labai daug 
dėmesio skiriama augalų ir gyvūnų, ypač endeminių, retų ir nykstan-
čių, bei jų buveinių saugojimui. Suprantama, kad jokių pajamų miš-
kininkai negauna, tad tokios valstybės investicijos į Sicilijos miškus 
kelia pagarbą. 

žvelgiu apačion, kur keliasdešimties metrų gylyje vingiuoja sausas 
griovys – pavasarį juo tikriausiai kliokia iš kalnų srūvantis vanduo. 
Primenu sau, kad norėjau tik apžiūrėti mišką, o ne šturmuoti kalnų 
viršūnes, net jei jos rimtiems alpinistams tebūtų aukštokos kalvos. 
Po bukų, ąžuolų ir platanalapių klevų šakomis leidžiuosi žemyn. Tylių 
įprastinių miško garsų fone išgirdusi kažkokį aidintį bilsnojimą, pasu-
ku ton pusėn. Netrukus prieinu neblogai išvažinėtą keliuką, perkopiu 
mažą kalvelę ir pamatau plačioje žalioje pievoje kelias besiganančias 
karves su mediniais varpeliais ant kaklų. Štai tau ir nuošalus, negyve-
namas ir nelankomas kalnų užkampis…

Žemai jau matau keliuką, kuriuo atvažiavome. Paskutinis stabte-
lėjimas – šįkart prie vešlaus, nokstančiomis uogomis apkibusio krū-
mo. Kad tai guobalapė gervuogė (Rubus ulmifolius Scott.), išsiaiškinau 
tik vėliau, o kol kas pakanka ir to, kad uogų daug, jos skanios ir net 
nelabai dulkėtos. Ačiū Nebrodi miškui už šią atsisveikinimo dovaną!

Grįžtant kelias veda per nedidelį senovinį San Fratello miestelį. Iš 
tolo juoduojantys kiparisų siluetai kviečia sustoti. Aplankome tylias 
švarutėles miestelio kapines, apžiūrime senas ir naujas koplytėles, 
šeimų mauzoliejus, antkapius ir kolumbariumus, pasivaikštome ki-

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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Senovinio San Fratello miestelio kapinės

Kalnuose tokių aikštelių gausu

Guobalapė gervuogė
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būdavo tik 3-5 ministerijas, rodo išskirtinį 
valstybės dėmesį savo šalies miškams.

1785 m. Klaipėdos apskrityje atsiranda 
vyr. girininko pareigybė ir ji išsilaiko iki An-
trojo pasaulinio karo pabaigos. Nuo 1802 m. 
ši pareigybė sujungiama su krašto jėgerio 
pareigybe. Juo tampa Heinrichas Leopoldas 
Eckertas. XVIII a. girininko buveinė buvo Ra-
sytėje. 1763 m. juo buvo Peteris Danielius 
Borchertas. Kiek vėliau Rasytė sujungta su 
Kranto girininkija. Pačioje nerijoje liko tik ei-
guliai (Nagliuose ir Rasytėje). 

Bene įdomiausia tai, kad nerijoje valsty-
binė ar artima valstybinei bendruomeninė 
miškų nuosavybė išliko nuo nuosavybės 
atsiradimo pradžios per visą Prūsijos valsty-
bės egzistavimą. Mat stiprėjant ir plečiantis 
Klaipėdos uostui nuomos principais arba ki-
tais būdais, įskaitant pirkimą, žemių ir miškų 
nerijoje įsigijo uostas (uosto pirkliai) ar pats 
miesto magistratas. Buvo atvejų, kai valsty-
binės žemės (smėlynai) buvo veltui perduo-
dami uostui su sąlyga, kad jos bus apželdin-
tos. Tačiau stambių privačių valdų nerijoje 
beveik nebuvo. 

Mes aptikome du atvejus: vieną 180 x 
500 rykščių (apie 130 ha) dydžio Briedžių 
pievą, priklausiusią kontinentinėje daly-
je prie Klaipėdos buvusiam riteriškajam 
dvarui ir valstybės išpirktą 1881 m. bei dar 
vieną stambią valdą prie Rasytės. Kuršių 
nerijoje neatsirado privačių dvarų ir vokie-
čių kolonistų stambių ūkių netgi didžiosios 
kolonizacijos metais, kai visoje Semboje 
labai palankiomis sąlygomis kūrėsi ateivių 
iš Vokietijos bei Austrijos ūkiai. Taip atsitiko 
ne dėl kokių nors iškilių apsauginių tikslų, 
bet paprasčiausiai dėl to, kad nerijoje tokių 
dvarų ir ūkių kūrimuisi nebuvo tinkamų že-
mių ir miškų. Nerijos gyventojais išliko tie 
patys autochtonai, besiverčiantys žvejyba ir 
pagalbiniu žemės ūkiu bei jų gretas papildę 
naujai atvykę kuršiai bei žemaičiai. Vokiečių 
kolonistai įsitvirtino administracinėse struk-
tūrose, smuklių versle, prekyboje, Didžiojo 
pašto kelio aptarnavime. Miškų tarnyboje 
visas aukštesnes pareigybes taip pat užėmė 
vokiečiai, o vietiniai gyventojai buvo priima-
mi tik į žemiausią miškų sargybos grandį.

Vokietijoje XVIII a. antroje pusėje atsira-
do pirmosios Europoje miškų mokyklos. Te-

gi, XVI a. antroje pusėje miško naudojimas 
visoje Kuršių nerijoje buvo griežtai apribo-
tas. Ir ne todėl, kad esantį mišką valdovai no-
rėjo kam nors parduoti, o todėl, kad miškų 
nerijoje buvo nedaug ir jie jau buvo tiek nu-
alinti, kad negalėjo tenkinti paties valdovo 
būtiniausių reikmių. 

Minėtas Georgas Frydrichas, uždrausda-
mas klaipėdiečiams nerijoje gaminti staty-
binę medieną, nurodo, kad „tvirtovės ir val-
diškų pastatų išlaikymui prireikus medienos jis 
jos turi ieškoti ir gabentis iš kitų valsčių. Dėl to 
miesto prašymas medienos laivams ir pasta-
tams negali būti patenkintas“.

1624 m. prie Šarkuvos buvo įkurtas me-
džiojamų žvėrių aptvaras, kuriame laikyta 
apie 100 elnių. Jame drausta ne tik kirsti 
mišką, bet ir ganyti. Gaila, bet mums nepa-
vyko rasti duomenų apie šio aptvaro, o tuo 
pačiu ir pirmos saugomos teritorijos nerijoje 
gyvavimo trukmę. 

XVI a. antroje pusėje pasaulietinėje Prū-
sijos valstybėje funkcionavo Vyriausiojo 
Prūsijos miškų prižiūrėtojo (Oberforstmeis-
ter) tarnyba, susidėjusi iš dviejų vyresniųjų 
prižiūrėtojų ir keleto raštininkų. Valsčiuose 
buvo valsčių prižiūrėtojai ir sargai. Girininki-
jų tuomet dar nebuvo.

Didžiojo Klaipėdos valsčiaus, kuriam pri-
klausė ir nerija, valstybinės miškų tarnybos 
pareigūnas Hansas Baumgartas paminėtas 
pirmą kartą 1619 m. Šis pareigūnas miško 
priežiūrą įgyvendino kartu su žemesniais 
didžiajam Klaipėdos valsčiui pavaldžiais pa-
prastų valsčių pareigūnais – žemių raiteliais 
(Land Reuters) ir raitaisiais seniūnais (Beritt-
Schulzen). Kuršių nerijoje buvo trys tokie 
seniūnai – Nagliuose, Karvaičiuose ir Nidoje. 
Tačiau jiems buvo skirtas tik vieno raitojo se-
niūno atlyginimas. Tai reiškia, kad kiekvienas 
dirbo tik trečdaliu etato. Vadinasi, tik vienam 
etatui tebuvo miškų. Atsiradus girininkijoms 
šios pareigybės buvo pakeistos. Tai buvo pa-
daryta XVIII a. antroje pusėje, nes žinoma, 
kad 1777 m. mirė pirmasis didžiojo valsčiaus 
etatinis girininkas Vilhelmas Eckertas. 

Kalbant apie Prūsijos miškų valdymą, la-
bai svarbus faktas yra tai, kad Prūsijoje 1770 
m. buvo pirmą kartą įsteigta atskira Miškų 
ūkio ministerija. Tokios ministerijos atsiradi-
mas, kai tuomet Europos valstybėse iš viso 

Kuršių nerijos miškai 
gamtinės ir socialinės raidos kontekste

 AlGirdAs BrukAs, Viliūnė nAureckAiTė

(Tęsinys, pradžia 1 nr.)

Prūsiško miškų ūkio 
bendrieji raidos bruožai
Nuo XIII a. vidurio kuriantis Teutonų ordino 
valstybei, užgrobtas pagoniškas baltų žemes 
Romos popiežius paskirdavo jose įkurtoms 
vyskupijoms (apie trečdalį) arba tiesiogiai 
ordinui (apie du trečdalius). Taip vyskupas 
arba ordino magistras tapdavo žemių ir miš-
kų suverenu. Ordino riteriai dėl savo statu-
so privačios nuosavybės teisėmis užgrobtų 
žemių negalėjo gauti. Didysis magistras, o 
nuo 1525 m civiliai Prūsijos valdovai steigė 
jose valstybinius dvarus, skirstė kuriamiems 
valstybiniams valsčiams, dalino kuriamiems 
miestams ir atvykstantiems kolonistams.

Valdovo ar jo vardu išduodamos privi-
legijos buvo pagrindinis teisinis dokumen-
tas, apibrėžiantis miško valdytojo teises ar 
miško naudotojo galimus veiksmus. Vienas 
seniausių išlikusių dokumentų yra didžiojo 
ordino magistro Heinricho von Richtenber-
go 1475 m. pakartotas ankstesnių (maždaug 
XV a. vidurio) Klaipėdos miestiečių privile-
gijų patvirtinimas. Jame rašoma: „Kaip ypa-
tingą palankumo ženklą, mes leidžiame jiems 
laisvai kirsti mišką jų laivams statyti ir jų pas-
tatams ręsti, taip pat jų poreikiams laisvai ga-
mintis malkas, bet tik ne pardavimui“. Tad XV a. 
viduryje Klaipėdos gyventojai dar laisvai ga-
lėjo naudotis valstybiniais miškais savo po-
reikių tenkinimui. Tačiau praėjus maždaug 
šimtmečiui padėtis jau buvo iš esmės pasi-
keitus. 1590 m. Prūsijos hercogas Georgas 
Frydrichas uždraudė miško kirtimą klaipė-
diečių statybinėms reikmėms, įskaitant laivų 
statybą, leido tik malkų pasigaminimą, ir tai 
su sąlyga, kad tam būtų naudojami tik sau-
suoliai ir virteliai. Apribojimai taikyti ne tik 
Klaipėdos miestiečiams, bet ir pačios nerijos 
gyventojams. Tai įrodo 1578 m. Brandenbur-
go markgrafo Albrechto Frydricho išduota 
privilegija Rasytės jėgeriui Jokūbui Petche-
liui. Jam „leidžiama gamintis malkas, kaip ir 
kitiems jo kaimynams, o taip pat ir statybinį 
mišką, kiek reikia savo statiniams, bet ne dau-
giau ir ne pačioje nerijoje, o Sembos lygumos 
tose vietose, kur nebus mums daroma žala ir 
kad jie mišką imtų kiekvieną kartą įspėdami 
(pranešdami) ir pagal landfogto leidimą“. Tai-
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žemės, bet tai vienintelė stambesnė nerijos 
gyvenvietė, kuriai nereikėjo dėl užpustymų 
kraustytis į kitą vietą. Brangios investicijos 
pasiteisino, bet valstybė negalėjo sau leisti 
daryti tokias išlaidas ir dambų pagalba sau-
goti visą neriją. Todėl smėlynų judėjimas, 
veikiamas mūsų aprašytų kompleksinių 
priežasčių, įgavo vis didesnius mastus.

Prūsijos valdžia 1800 m. išskyrė lėšų 
smėlynų tvirtinimui pietinėje nerijos daly-
je – Šarkuvos, Kuncų, Rasytės ruože. Tiesio-
giniam darbų organizavimui ir vykdymui pa-
skirtas danų kilmės kopų inspektorius Soren 
Bjorna, kuris jau turėjo analogiškų darbų pa-
tirtį prie Dancigo. Klaipėdos pirklių sąjungos 
lėšomis 1810 m. pradėti tvirtinimo darbai ir 
kitame nerijos gale – Kopgalyje, o 1836 m. 
birželio 9 d. karaliaus kabineto įsaku pirklių 
bendrijai perduota visa nerijos smaigalio da-
lis su sąlyga, kad čia būtų vykdomi apželdi-
nimo darbai. Ryškų pėdsaką ties Nida paliko 
ir privatus investuotojas – Nidos pašto sto-
ties valdytojų Kuvertų šeima (matyt, viena 
iš turtingiausių to meto šeimų nerijoje). Net 
dvi Kuvertų kartos (tėvas ir sūnus) atkakliai 
savo lėšomis tvirtino ir želdė slenkančias 
kopas ties Nida. Valstybės lėšomis dar buvo 
atliekami tvirtinimo ir želdinimo darbai ke-
liose kitose vietose. Beveik per 70-metį buvo 
sukaupta neįkainojama patirtis. Kompleksiš-
kumu ir universalumu bei praktikoje išban-
dytais rezultatais išsiskyrė S. Bjorno darbai 
(jis mirė 1819 m., palaidotas Šarkuvos ka-
pinaitėse, kur pastatytas kuklus paminklas). 
Paaiškėjo, kad galutinai sutramdyti slenkan-
tį smėlį, apsaugoti Klaipėdos uostą ir nerijos 

miško XIX a. antroje pusėje, Lietuvoje beveik 
neturi analogų nei pagal savo amžių, nei 
pobūdį. Nebent galėtų būti gretinamas su 
Vilniaus Vingio parku. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
bendra Prūsijos miškų politika ir miškų ūkis 
nuo savo atsiradimo pradžios (apytikriai XV-
XVI a. sandūros) buvo pirmaujantys Euro-
poje. Tačiau jie negalėjo užtikrinti natūralių 
Kuršių nerijos miškų išsaugojimo dėl čia bu-
vusių specifinių gamtinių sąlygų ir daugybės 
socialinio pobūdžio priežasčių. 

Smėlynų sustabdymas 
ir jų apželdinimas
Šiandien neįmanoma tiksliai pasakyti, ar 
maždaug apie 1100-ius metus Brokisto pro-
taka, jungusi Baltijos jūrą su Kuršių mariomis 
kamieninėje nerijos dalyje buvo užpilta jūros 
nešmenų, ar užpustyta smėliu sustiprėjus jo 
pustymui po miškų nulydymo ir pavertimo 
žemdirbystės plotais. Gal veikė abi pagrin-
dinės priežastys? Taip pat nežinia, ar tada 
žmonės bandė kaip nors kovoti su šia stichi-
ja, iš esmės pakeitusia jų gyvenimo būdą ir 
sąlygas. Primindami šį faktą, norime pabrėž-
ti, kad judančių smėlynų ir žmogaus interesų 
susikirtimo problemos nerijoje žinomos jau 
beveik tūkstantis metų. Iš rašytinių šaltinių 
žinomi smėlynų sulaikymo ir tvirtinimo dar-
bai, vykdyti XV a. netoli Rasytės, naudojant 
mechanines tvorelių tipo priemones. Jūros 
pakraštyje statytos dambos, ir net gi buvo 
speciali dambų statytojo pareigybė. Nors 
apie Rasytę irgi vyko smėlio pustymas, nu-
kentėjo ar net buvo apnaikintos dirbamos 

oriniai miškų mokslo darbai, liečiantys miš-
kininkystės, miškų ekonomikos ir miškotvar-
kos klausimus, pradėti gvildenti XVI a. ir buvo 
įvairiapusiškai plėtojami XVII a., kol išsivystė 
į „normalaus miško teoriją“ ir „nepertraukia-
mo miško naudojimo“ principus, pritaikytus 
daugelyje kitų šalių. Miškų naudojimo regu-
liavimas Prūsijoje pradėtas diegti praktikoje 
jau XVII a. Svarbią praktinę reikšmę stabdant 
smėlynų plitimą Baltijos pajūryje, įskaitant ir 
neriją, turėjo 1768 m. Wittenbergo universi-
teto profesoriaus Johano Danieliaus Titijaus 
parengtos rekomendacijos pustomų smėly-
nų sulaikymui.

Prūsijoje XIX a. aštuntasis dešimtmetis 
turėjo istorinės reikšmės šios šalies miškų 
ūkiui. Jame priimti labai svarbūs teisės aktai 
dėl apsauginių miškų išskyrimo bei tvarky-
mo, dėl bendruomeninių miškų valstybinės 
priežiūros, o 1874 m. priimtas nutarimas 
dėl valstybinių miškų plėtimo, juos įveisiant 
„tuščiose“ žemėse, kur toks įveisimas pripa-
žintas būtinu, o taip pat superkant tuos miš-
kus, kurių išsaugojimas yra būtinas. Šiems 
tikslams nuo 1874 m. kasmet iš biudžeto 
skiriama „ypatinga suma“ (tikslinės lėšos) – 
1 mln. 50 tūkst. markių. Atsirado galimybės 
pradėti didįjį nerijos pertvarkymą, kuris tru-
ko apie 30 metų.

Be to, reikia pabrėžti ir kūrybinio pobū-
džio miškų tarnybos veiklą, prasidėjus neri-
joje poilsiavimo ir kitokios rekreacinės vei-
klos bumui. Pirmiausia – tai parkinių miškų 
veisimas Klaipėdos aplinkoje, vėliau – esa-
mų miškų pritaikymas rekreacijai. Juodkran-
tės miško parkas, suformuotas iš natūralaus 

Pustomi Kuršių nerijos smiltynai Taip nerijos pajūrio kopas tvirtino XX a. antroje pusėje 
Nidos miškininkai
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dintas „Rasytės karaliumi“ ar dažniausiai „Se-
nuoju kopų karaliumi“ („Alte Dunenkönig“).

Po 1905 m. naujų miškų buvo sodinama 
nedaug, bet tebedirbo gausi (iki 50 žmonių) 
kopų priežiūros tarnyba. Tuomet jau tiek 
žmonės, tiek valdžios institucijos suprato, 
kad nerijos miškai turi būt saugomi bei glo-
bojami, nesiekiant ekonominės naudos.

Bene objektyviausiai ieškant, randant ir 
įgyvendinant smėlynų sutvirtinimo pasieki-
mus bei nuopelnus Baltijos pajūryje įvertino 
vokiečių mokslininkas Adalbertas Becenber-
geris (Adalbert Bezzenberger): 

„Labiausiai turime būti dėkingi nuose-
kliam darbui tų žmonių, kuriems buvo paves-
ta vadovauti kopų tvirtinimui ir valdžiai, kuri 
šiuos žmones parinko ir paskyrė bei suteikė už-
davinių sprendimui reikalingas lėšas. Svarbu, 
kad buvo suvokta kopų, kaip didžiulių jūros 
dambų reikšmė visame pajūryje, o ypač Kuršių 
nerijoje... Kopų ir pajūrio tvirtinimas Prūsijoje 
turi ilgą, siekiančią XV- XVI a., istoriją, o sukurti 
principai ir metodai yra daugelio metų darbo 
ir vystymosi rezultatas“.

 
 (tęsinys kitame numeryje)

niausiai iš kuoliukų gaminamomis kvadrati-
nėmis 2 x 2 m dydžio užtvaromis. Kad tuose 
kvadratuose nebūtų pustomas smėlis, juose 
dar buvo pakreikiama susmulkintų žabų ar 
nendrių, o rudenį į 15-20 cm gylį pridedama 
molio ar mergelio. Šios vietos pažymimos ir 
jose pavasarį buvo sodinami pušaičių dai-
gai. Galiausiai ir dalis paliktų natūralių keliu-
kų taip pat užsodinti daigais. Priešgaisrinės 
apsaugos tikslais paliekama ateičiai tanki 
priešgaisrinių juostų sistema – neretesnė 
kaip kas 140 m, bet buvo ir tankesnių. Be 
aprašytų keliukų ir pagrindinio žvyrkelio, 
Hageno kalvų grandine nuo Smiltynės iki 
aštuntojo kilometro nutiestas siaurasis gele-
žinkelis. Žolinės augalijos veisimui naudota 
keletas kiek kitokių technologijų, o apsau-
ginio kopagūbrio „užauginimas“ turėjo vėl 
visiškai savitą metodiką.

Nuo XIX a. 8-to dešimtmečio, išsprendus 
valstybės lygmenyje finansavimo klausimus, 
atsirado galimybės pradėti didįjį Kuršių ne-
rijos pertvarkymą, kuris truko apie 30 metų 
ir apėmė visą neriją. Šių darbų metu ne tik 
sukurtas apsauginis pajūrio kopagūbris, bet 
ir pasodinta daugiau kaip 3000 ha miško, 
daugiausia kalnapušynų. Be to, tvirtintos kai 
kurios pavojingiausios išplovimams Kuršma-
rių pakrantės, o Klaipėdos uosto aplinkoje – 
krantinės. Šio laikotarpio svarbiausias darbų 
vykdytojas buvo Wilhelm Franz Epha (1828 
11 08 – 1904 09 19). Po tarnybos ir mokslų 
Rytprūsių pirmajame jėgerių batalione jis 
įsidarbino Klaipėdos pirklių sąjungos miš-
kų apsaugos inspektoriumi, o nuo 1864 m. 
Krante dirbo kaip kopų apsaugos inspekto-
rius. Nors iki pensijos 1903 m. jis dar turėjo 
ir kitokių pareigybių, vietinių gyventojų va-

gyvenvietes bus galima tik pagal sukauptą 
patirtį sutvarkant visą neriją. 

Tai reiškė:
– apsauginio kopagūbrio, kuris atliktų iš 

jūros išmetamų smėlių akumuliavimo funk-
ciją, sukūrimą visame nerijos jūriniame pa-
kraštyje;

– slenkančių kopų ir kitų judančių smė-
lynų sutvirtinimą mechaninėmis priemonė-
mis (įvairaus tipo skydais, tvoromis, žabais, 
šakomis) ir miškų (atskirais atvejais - žolinės 
augalijos) įveisimą, galutinai suformuojant 
stabilų dirvožemį.

Tik visas šis kompleksas galėjo užtikrinti 
sėkmę. Neįrengiant, pavyzdžiui, apsauginio 
kopagūbrio, negalima būtų buvę užtikrinti 
sausumos stabilumo, nes išmetamas iš jūros 
smėlis galėtų toliau keliauti ir tuo pačiu už-
pustytų ir naujai įveisiamus miškus. Apsaugi-
nis kopagūbris negalėjo apsaugoti nuo vėjo 
erozijos už jo esančią teritoriją. Todėl buvo 
reikalingas visas darbų kompleksas. Techno-
loginių šių darbų ypatybių nedetalizuojame, 
tik pabrėžiame, kad jie buvo unikalūs, išieš-
koti, atsižvelgiant į vietinių sąlygų specifiką, 
reikalaujantys daug sąnaudų. 

Pavyzdžiui, apželdinant didįjį kopagūbrį, 
paruošiamųjų darbų metu į kiekvienos di-
desnės kopos keterą buvo nutiesiamas mo-
liu plūktas keliukas, panaudojant smulkin-
tus žabus ir juos padengiant iš marių imtu 
mergeliu arba moliu. Jį suplūkus gaudavosi, 
kad ir neilgalaikė, bet pakankamai patvari 
danga. Į aukštumą būdavo sugabenama to-
limesniems darbams reikalingos medžiagos. 
Nuo keteros į žemesnes kopų puses buvo 
paliekami kas 28 m natūralaus smėlio keliu-
kai, o plotai tarp keliukų sutvirtinami daž-

Forest King F
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(Tęsinys, pradžia 2 nr.)

Prieš porą metų, kai žmonės svarstė, kaip balsuoti referendume – rei-
kia statyti Visagine lietuvišką atominę elektrinę ar nereikia, aplankiau 
vieną bičiulį gamtininką. Ilgai vaikščiojome po rezervatą. Braudamie-
si per seniai neliestą, privirtusį senų medžių mišką, pavargome ir pri-
sėdome pailsėti ant virtuolio. „Kaip balsuosi – už atominę elektrinę ar 
prieš?“, – pasiteiravau. „Už atominę, nes bijau dėl miškų. Dabar įsigali 
biokuro mada. Ja prisidengdami gali iškirsti daug girių ir paleisti per 
kaminus. Jau geriau tebūna atominė elektrinė, tada biokuro reikės 
mažiau“, – dėstė biologas. Manau, kad taip galvojo ne vienas šalies 
gamtininkas, tik ne visi atvirai sakė.

Paklausa kol kas maža
Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis 
net rankomis sumosavo: „Niekada to 
nebus! Juk dalį šakų, ypač šlapiuose 
miškuose, tenka sukloti į valksmus, 
kad galima būtų išvežti iškirstą medie-
ną. Po to šių šakų jau nepanaudosime 
– sumaitotos purvyne. Be to, nederlin-
gose augavietėse kirtimų atliekos būti-
nos kaip trąša. Tarptautiniuose sertifi-
katuose nurodyta, kiek turi būti palikta 
miškuose negyvų medžių ir kitokios 
biologinės įvairovės. Miškininkai nelin-
kę pažeidinėti šiuos sertifikatus, kurių kadaise taip siekė ir kurie 
patvirtina gerą mūsų miškų kokybę“.

Pasak generalinio miškų urėdo pavaduotojo Gintaro Visalgos, 
nuo 2014 m. iki 2018 m. valstybiniuose miškuose planuojama kasmet 
biokurui panaudoti apie 300 tūkst. m3 kirtimo atliekų. O Vyriausybės 
patvirtintoje Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 
m. programoje numatyta šios biokuro žaliavos gamybos apimtis kas-
met didinti iki 500 tūkst. m3 2020 metais. Daug tai ar mažai? Lietu-
vos miškų ūkio instituto mokslininkų duomenimis, be žalos gamtai 
visuose šalies miškuose kasmet būtų galima biokurui panaudoti apie 
1,1 mln. m3 kirtimo atliekų. Tai – maždaug pusė visų susidarančių 
miško kirtimo atliekų. 

Pastaraisiais metais miškų urėdijos pateikdavo tik apie ketvirta-
dalį šio kiekio, mat paklausa kol kas nėra didelė. „Trakų miškų urėdi-
ja – Vilniaus pašonėje, todėl iš mūsų visą biokuro žaliavą nuperka, o 
kitoms miškų urėdijoms parduoti sekasi sunkiau“, – neslepia situaci-
jos miškų urėdas V. Mierkis. 

Generalinės miškų urėdijos duomenimis, 2010 m. biokuro iš miš-
ko kirtimo atliekų paklausa buvo 74,8 tūkst. m3, o miškų urėdijos pa-
siūlė 90 tūkst. m3, 2011 m. atitinkamai – 100 tūkst. m3 ir 210 tūkst. m3, 
2012 m. – 187 tūkst. m3 ir 250 tūkst. m3 .

Kol kas biokurui panaudojama tik dešimtadalis valstybiniuose 
miškuose susidarančių kirtimo atliekų. Tai aiškinama pirmiausia 
tuo, jog nemaža dalis senų katilinių miestuose nėra pritaikytos 
biokurui iš kirtimų atliekų deginti. Kai kur ir patys šilumos gamin-
tojai nenori biokuro ir su juo susijusių permainų – dujas kūrenti 

Ar išgelbės miškininkai Lietuvą 
iš dujininkų glėbio? 

FeliksAs žeMulis

paprasčiau. Nepadeda biokurui iš kirtimo atliekų plisti ir tai, kad 
pirkėjai jo gali nusipirkti iš Latvijos ir Baltarusijos tiekėjų, neretai 
net pigiau. Biokuro iš miško kirtimo atliekų kaina pastaraisiais 
metais sparčiai didėja ir baigia pasivyti malkinės medienos kainą. 
Tai dar viena priežastis, kodėl šilumos gamintojai numoja ranka į 
kirtimo atliekas. Yra ir daugiau aiškinimų, kodėl rusiškos dujos vis 
dar populiaresnės už biokurą, nors brangesnės. Antai kai kurie pa-
šnekovai įsitikinę, jog daug nulemia Rusijos lobistų ryšiai su mūsų 
šalies politikais ir verslininkais.

Ką diktuoja sveikas protas
Lietuvos atsinaujinančių energijos 
išteklių konfederacijos prezidentas 
Martynas Nagevičius pateikė dar vie-
ną argumentą, kodėl nereikėtų bijoti, 
jog Lietuvos miškai gali būti sukūrenti. 
Maždaug pusė kurui naudojamos me-
dienos yra sveikiausios ir storiausios 
brandžių medžių dalys, kurios tinka 
baldams gaminti, statybose ir panašiai. 
Naudoti tokią medieną biokurui būtų 
beveik tas pats, kaip kūrenti baldus ir 
parketą. Toks kuras kainuotų dar dau-
giau, negu rusiškos dujos. 

Panaši aritmetika ir su popiermedžiais, kurie sudaro apie 20 proc. 
medžio. Ši žaliava taip pat per brangi, kad vertėtų ją naudoti bioku-
rui. Iš jos gaminamos medienos plokštės, celiuliozė. „Daugiau kaip 
trys ketvirtadaliai pajamų gaunama iš brangių rąstų pardavimo, o 
biokuras sudaro tik apie 10 proc. miškų naudotojų pajamų – nedide-
lis papildomas uždarbis“, – mano M. Nagevičius.

Nors uždarbis ir menkas, o darbas problemiškas, jį dirbti reikia, 
nes Europos Sąjungos direktyva reikalauja, jog 2020 m. atsinaujinan-
čių energijos šaltinių dalis energetikoje sudarytų ne mažiau kaip 23 
proc. Šiuo metu šis rodiklis Lietuvoje – apie 15 proc. 

Vykdant ES reikalavimus, šalyje priimti įstatymai, įpareigojan-
tys gamintojus daugiau šilumos gaminti iš biokuro, dalį jo įsigyti 
tam specialiai įsteigtoje biržoje. 2014 m. numatyta energetikos 
įmonėms šioje biržoje įsigyti ne mažiau kaip 10 proc., 2015 m. – ne 
mažiau kaip 30 proc., o 2016 m. ir vėliau – ne mažiau kaip pusę viso 
biokuro. 

Miškų urėdijoms irgi pavesta dalyvauti biokuro biržoje, tačiau 
kalbinti miškininkai apie ją pasisakė atsargiai. „Po metų paaiškės, ar 
yra iš jos reali nauda“, – tarstelėjo Trakų miškų urėdas V. Mierkis. Ši 
miškų urėdija šiemet per biokuro biržą patieks 500 m3 vadinamųjų 
skiedrų biokurui. „Miškų urėdijų įsiterpimas į biokuro rinką sukels ne-
mažą jos dalyvių pasipriešinimą“, – prognozavo Šiaulių miškų urėdi-
jos vadovas S. Pališkis. 

Steigiant biokuro biržą buvo teigiama, jog pagrindinis jos tikslas 
būsiąs sudaryti sąlygas elektros ir šilumos gamybos įmonėms skai-
driais ir visiems vienodais principais įsigyti biokurą. Tikėtasi, jog at-
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siradus šiai biržai padidės konkurencija tarp biokuro tiekėjų ir todėl 
jo kaina mažės. 

Biokuro biržą administruojančios UAB „Baltpool“ generalinė 
direktorė Laura Žalaitė neslepia, ko tikimasi iš miškų urėdijų – jos 
būtų kaip rezervas (patiektų biokuro tada, kai kiti biržos dalyviai jo 
pritrūktų arba gerokai padidintų kainą). „Tačiau tuomet miškų urė-
dijoms turėtų ir daugiau mokėti, nes mums ruošti ir saugoti biokurą 
bet kokiomis sąlygomis nei pigu, nei lengva. Be to, tai labai atsakin-
ga: ką pasakytų žmonės, jei dėl miškininkų kaltės sutriktų šilumos 
gamyba?“ – pastebėjo V. Mierkis. 

Generalinėje miškų urėdijos veiklos ataskaitoje teigiama, kad ža-
liava biokurui iš miško kirtimo atliekų šiemet ir artimoje ateityje bus 
vienu iš pagrindinių miškų urėdijų veiklos prioritetų, sudaryta darbo 
grupė spręsti biokuro gamybos, prekybos, teisinės bazės tobulinimo 
klausimams. Patvirtintas miško kirtimo atliekų perdirbimo įrangos 
įsigijimo 2012-2015 m. planas. Jame numatyta visoms miškų urė-
dijoms įsigyti miško kirtimo atliekų ruošimo mechanizmų – medžių 
kirtimo žirklių, griebtuvų, transportavimo technikos ir pan.

Neneigdami, jog šį darbą dirbti būtina ir specialios technikos 
tam reikia, kai kurie pašnekovai abejojo, ar apsimoka miškų urėdi-
joms daug į tai investuoti, ar ilgainiui nepasisuks politiniai vėjai kita 
linkme ir neliks miškų urėdijos „ant ledo“. 

Kai kurie žaliosios energijos entuziastai siūlo miškininkams ne-
tinkamuose žemdirbystei plotuose auginti biokurui baltalksnių, hi-
bridinių drebulių ir kitų greitai augančių medžių rūšių plantacijas, 
bet kol kas abejojama, ar iš to būtų daug naudos. 

Švedai taupo labiau
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos prezidento Remigijaus 
Lapinsko duomenimis, šiuo metu Lietuvoje kūrenant biuokurą paga-
minama tik apie 17 proc. šilumos, o iš gamtinių dujų – apie 80 proc. 
„Prieš 1,5 metų iš miško atliekų gamindavome apie 10 proc. biokuro, 
dabar šiek tiek daugiau. Planuojama šiemet pagaminti apie 30 proc. 
centralizuotai tiekiamos šilumos. 

Švedija ką tik oficialiai paskelbė, kad jau 51 proc. visos energijos – 
tiek šilumos, tiek elektros – šioje šalyje gaminama iš atsinaujinančių 
šaltinių“, – teigė R. Lapinskas. Jis tvirtino nesuprantąs, kodėl, nežiūrint 
aiškios logikos, kad biokuras daug pigesnis už gamtines dujas ir jo 
užtenka Lietuvoje, vis dėlto jis mūsų krašte lig šiol dar tarsi posūnis. 

„Praėjusių metų viduryje rusiškos gamtinės dujos buvo branges-
nės už biokurą maždaug 3 kartus. Tada 1 tona dujų su transportavi-
mo, paskirstymo ir kitais mokesčiais kainavo 2 tūkst. litų, o toks pat 
kiekis biokuro – apie 600 litų. Šiuo metu dujų kaina šiek tiek kritusi, o 
biokuro – padidėjusi, bet vis tiek jis tebėra dvigubai pigesnis už dujas. 
Tų miestų ir miestelių, kuriuose daugiabučiai šildomi biokuru, žmo-
nės moka apie 20 centų už kilovatvalandę, o ten, kur šildymo katilai 
kūrenami dujomis – apie 30 centų“, – vardijo skaičius R. Lapinskas. 

LITBIOMA jau 10 metų ragina politikus, valdžios žmones kurti 
palankesnes sąlygas biokurui naudoti, tačiau permainos vyksta lėtai. 
Skeptiškai R. Lapinskas kalbėjo ir apie miškų urėdijų indėlį biokuro 
gamyboje. „Jos galėtų pateikti žaliavos daugiau, bet aš daug vilčių į 
miškų urėdijas ir nededu, nes jų pagrindinė misija kita – pirmiausia 
aprūpinti mediena pramonę. Dabar vėl raginama grįžti prie senosios 
tvarkos, tačiau akcentuojama tik skiedrų gamyba. O kitose šalyse 
plačiai naudojamos ir medienos granulės bei kitokių rūšių bioku-
ras“, – teigė R. Lapinskas. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiū-
nas optimistiškesnis. „Iš 50 šilumos tiekimo įmonių jau 40 pertvar-

kytos arba baigiamos pertvarkyti, kad galėtų naudoti biokurą. Tarp 
jų – Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus. Liko pertvarkyti 10 katilinių. 
Kai kurios jų nedidelės, kaip Anykščiuose, Prienuose, Trakuose ir kitur. 
Blogiausia, kad ligi šiol biokurui nepritaikytos stambiosios Vilniaus ir 
Kauno elektros ir šilumos jėgainės. „Vilniaus energija“ dar 2010 m. 
pateikė Vilniaus savivaldybei projektą, kaip reikėtų rekonstruoti tre-
čiąją šiluminę elektrinę, tačiau įsiplieskė politinės intrigos“, – sakė V. 
Stasiūnas. 

Biokuro plėtra nežavi ir didžiųjų medienos perdirbėjų. „Žaliavos 
pirkimo konkursuose matome, kad tarpininkai ir kuro katilinės dabar 
įsigyja daugiau plokštėms ir baldams gaminti tinkamos medienos 
nei pramonininkai“, – guodėsi UAB ,,Vakarų medienos grupė“ vado-
vas Sigitas Paulauskas. 

Plokščių gamintojai net buvo pasiskundę Europos Komisijai 
biokuro plėtra. Pasak jų, atsakymas buvo toks: jeigu žaliavos trūksta 
plokštėms, tai gaminkite biokuro granules. Bet tada jos pritruks bal-
dams, teks atleisti iš darbo dalį žmonių.

„Ilgainiui biokuro kaina gali priartėti prie dujų kainos, atitinkamai 
pabrangtų ir šildymas“, – skeptiškai kalbėjo kai kurie savo pavardžių 
nenorintys viešinti pašnekovai. Tad atsakyti į klausimą, ar išgelbės 
miškininkai Lietuvą iš Rusijos dujininkų glėbio, dar anksti. 

Miškų urėdijų 2014 m. vasario mėn. 

parduotų apvaliosios medienos 
sortimentų kainos, Lt/m³

sortimentas
2014 m. 

vasario mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 2014 m. 
sausis=100

2014 m. 
sausio - vasario mėn. 

vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 229 99.6 230
Eglės pjautinieji rąstai 248 99.6 249
Ąžuolo pjautinieji rąstai 539 108.7 515
Uosio pjautinieji rąstai 231 88.5 244
Drebulės pjautinieji rąstai 151 100.7 150
Beržo pjautinieji rąstai 220 97.8 222
Juodalksnio pjautinieji rąstai 175 98.9 176
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 183 100.5 183
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 140 100 140
Eglės popiermedžiai 114 100 114
Pušies popiermedžiai 112 101.8 111
Beržo popiermedžiai 103 100 103
Drebulės popiermedžiai 97 98 98
Uosio popiermedžiai 155 105.4 152
Plokščių mediena (spygliuočių) 89 101.1 88
Plokščių mediena (lapuočių) 87 98.9 88
Malkinė mediena 95 99 96
iš viso apvalioji mediena 151 96.8 154
Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.
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Darbo sąlygos – moterų naudai
Nors per daugelį metų neatpažįstamai pasi-
keitė darbo miškininkystėje pobūdis, tačiau 
ir dabar tai – vienas sunkiausių ir sudėtin-
giausių darbų. Klampoti po mišką lietingą 
rudenį ar bristi per gilų sniegą žiemos metu 
nėra lengva ir stipriausiam vyrui, o ką jau 
kalbėti apie moteris. Tačiau sukurtas neblo-
gas miško kelių tinklas, bekeles įveikiantys 
visureigiai, mobilus ryšys, kurio pagalba ne-
sunkiai gali susisiekti su kiekvienu darbuo-
toju, naujausios technologijos iš miškininkų 
nebereikalauja tiek fizinės jėgos ir ištvermės 
kaip anksčiau, todėl šio darbo vis dažniau 
imasi ir moterys. 

„Puikiai prisimenu, kaip tekdavo dirbti 
anksčiau. Jau nekalbu apie pėsčiomis nu-
klampotus daugybę kilometrų miškais, kada 
grįždavai namo pavargęs iki išsekimo. Kur 
kas sunkiau buvo bendrauti su tais, iš kurių 
miškininkams verkiant reikėjo pagalbos: 
statybinių medžiagų, talkos, traktoriaus ir 
pan. Dažnai be kartu išgerto butelio niekas 
ir į kalbas nėjo. Apie miško darbininkų darbo 
kultūrą jau net nekalbu – tiek keiksmažodžių 
vargu ar kitur kur galėjai išgirsti. Tad mote-

Moterims miškininkystėje – 
kruopštūs ir atsakingi darbai

VlAdA sTAnkuTė

„Nors moterų turime nedaug, tačiau ir darbų procesams, ir kolektyvo draugiškai atmosferai jų įtaka didžiulė. Sunku dabar 
būtų net įsivaizduoti, jeigu čia dirbtų tik vyrai“, – sako šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis. Jo vadovaujamame beveik 90-ties 
žmonių kolektyve moterų – septyniolika, ir jos miškų urėdijoje užima įvairiausias pareigas: girininkė, girininkų pavaduoto-
jos, finansininkė, personalo specialistė, vadybininkė ir t.t. Tačiau svarbiausia – moterų rankose sukaupta toji miškų urėdijos 
valdžios dalis, kuri atsakinga už šiltus ir draugiškus kolektyvo santykius, harmoningą bendravimą, turiningą poilsį po darbų, 
siekį tobulėti ir mokytis.

rims tais laikais dirbti miškų urėdu ar girinin-
ku iš tiesų buvo beveik neįmanoma“, – sako 
S. Pališkis.

Dabar miškininkystė – viena iš daugelio 
puikiai išvystytų pramonės šakų, kur naudo-
jamos šiuolaikiškos technologijos, miškuose 
dirba specializuota galinga technika, nusi-
stovėjusios taisyklės. Tiesa, tai ypatinga vers-
lo rūšis, reikalaujanti daug žinių ir kruopštu-
mo, didelės atsakomybės, tačiau šito, anot 
urėdo, moterims tikrai nestinga. Todėl, jo 
manymu, Lietuvoje greitai turėtume turėti ir 
pirmąją miškų urėdę. 

Šiaulių miškų urėdija gali pasigirti, kad 
Rėkyvos girininkijai jau dešimtmetį sėkmin-
gai vadovauja Aurelija Jočienė. Girininkų pa-
vaduotojomis sėkmingai dirba Rimantė Bu-
činskienė, Rūta Merkelienė, Vida Pališkienė ir 
Almina Ramanauskienė, o Irena Ivanauskie-
nė jau daugybę metų darbuojasi eigule. 

Kiekviena moteris į miškininkystę ar į 
miškininkų kolektyvą pateko skirtingais ke-
liais: vienas nuo pat vaikystės žavėjo miškas, 
išsipildė svajonė studijuoti miškininkystę, ki-
tas į mišką atvedė susiklosčiusios gyvenimo 

aplinkybės – kur pasidėsi, jeigu tavo gyveni-
mo žmogus pasirinkęs miškininko kelią, dar 
kitos yra universalių specialybių atstovės, 
kurių reikia ir miškininkystei. 

Moterys verčia pasitempti
Šiaulių miškų urėdijos vyrai visi kaip vienas 
tvirtina, kad tokiame vyriškame kolektyve 
moterys reikalingos kaip oras. „Jos verčia 
mus pasitempti, drausmina mus, mūsų kal-
ba kur kas gražesnė, kuomet šalia yra mote-
rų. Čia kaip šeimoje – moteris kuria tą jaukią 
atmosferą, įneša darnos“, – sako centrinio 
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa-
dalinio viršininkas Simonas Vaitekūnas. Anot 
jo, tai, kad jie padalinyje turi meistrę Dianą 
Nemunienę, yra nuostabu, nes tai kolektyvui 
suteikia daug spalvų, visai kitoks bendravi-
mas, negu čia dirbtų tik vyrai.

„Mes stengiamės radę progą pradžiu-
ginti Dianą, dovanojame gėlytę ar kokią 
smulkmeną, stengiamės, kad nesugadintu-
me jos nuotaikos savo nevykusiais pokštais 
ar pasisakymais. Štai grįžti iš miško visas 
purvinas, pavargęs, randi kontoroje Dianą, ir 

Rėkyvos girininkė Aurelija Jočienė kasmet dalyvauja 
kalėdinių šakų dalinimo akcijose

Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Juozas Daunys 
džiaugiasi, kad daugelio girininkų pavaduotojos – moterys; 
viena jų – Almina Ramanauskienė
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tuojau skubi pat persirengti, neslankioji tais 
darbiniais miško drabužiais“, – šypsosi Simo-
nas, dar kartą patvirtindamas, kad moterys 
kolektyvui suteikia daug šilumos ir spalvų, 
bet to, jos yra labai stropios ir atsakingos 
darbuotojos.

„Mums pasisekė, kad turime kolektyve 
ryšių su visuomene specialistę Loretą Me-
jerienę. Ji mums neleidžia aptingti – įvairūs 
mokymai, susitikimai su kolegomis, kelionės 
kolektyvą labai suartina. Ji atsakinga, kad 
apie mūsų darbus kuo plačiau žinotų visuo-
menė. Manau, kad kiekvienas šiaulietis pa-
sakys, kad jis puikiai žino mūsų Atvirų vartų 
savaites medelyne, išgirsta mūsų specialistų 
konsultacijas dėl miško priežiūros, skaito 
apie miškininkystės rezultatus ir problemas. 
Loretos energijos, išradingumo ir organizaci-
nių sugebėjimų galima tik pavydėti“, – sako 
miškų urėdas S. Pališkis. 

Meškuičių girininkijos girininkas Vigilijus 
Urbonas negaili gražių žodžių savo pava-
duotojai Rūtai Merkelienei. Anot Vigilijaus, 
jis girininkijoje pradėjo dirbti eiguliu, o bu-
vęs girininkas ir Rūta jį ,,išsiaugino“ specialis-
tu. „Todėl dabar drąsiai sakau savo pavaduo-
tojai – ką užsiauginai, tą turi“, – juokauja giri-
ninkas. Gėlėse paskendusi girininkija – Rūtos 
pomėgio ir rūpesčio dėka. Anot girininko, 
dabar Rūta atostogauja ir girininkijoje iš kar-
to tapo niūriau ir ne taip jauku. „Moterys įne-
ša nepaprastai daug jaukumo bendraujant, 
nes vyriškas kolektyvas yra specifinis: kalbos 
dalykiškos, mažai šypsenų. Kai yra Rūta, dau-
giau šypsomės, atviriau pasikalbame. Labai 
džiaugiuosi, kad turiu tokią šaunią pavaduo-
toją – jokių intrigų, visi žinome savo darbus, 
įsipareigojimus, todėl ir į darbą kasdien ei-
name puikiai nusiteikę“, – sako Vigilijus. 

 

Nepralenkiamos, kur reikia kruopštumo
Šiaulių miškų urėdijoje moterys dažniausiai 
dirba tuos darbus, kur reikia ypatingo stro-
pumo ir atidumo, kur veikla susijusi su skai-
čiais, ataskaitomis, dokumentais. „Vyrus žavi 
konkretūs darbai, jie tiesiog pasiklysta tarp 
popierių, nesugeba visko sutvarkyti taip, 
kaip tai daro moterys. Girininkai džiaugiasi, 
turėdami pavaduotojomis būtent mote-
ris“, – pastebi miško želdinimo ir apsaugos 
inžinierius Juozas Daunys.

Anot didžiulę miškininko patirtį turin-
čio inžinieriaus, moterų stropumas tiesiog 
stebina: buhalterijoje, kur vadovauja Regina 
Radavičienė, kiekvienas kablelis ir taškelis 
sudėliotas, skaičiuose čia nepasiklysta nei 
finansų vadovė, nei su ja dirbančios Antoni-
na Juozapaitienė ir Angelė Urbonienė. Kie-
kviena įmonė puikiai žino, ką reiškia turėti 
stiprius finansininkus, tiksliau – finansinin-
kes. Beje, vyriausioji buhalterė Regina savo 
darbo karjeroje jau buvo dirbusi kitoje miš-
kų urėdijoje, o paskui ilgiau kaip dešimtmetį 
darbavosi finansinių nusikaltimų tyrimų tar-
nyboje. Tačiau sena meilė nugalėjo – Regina 
grįžo į miškininkystę.

Išskirtinai ramiai visus vyrus darbams 
surikiuoja energetikė Freda Žemaitienė, 
kuriai priklauso daugybė ūkio darbų, miškų 
urėdijos statybos ir kiti atsakingi barai. Pagal 
išsilavinimą statybos inžinierė Freda puikiai 
išmano savo darbą, todėl jos kompetencijo-
mis niekas neabejoja, sunku būtų nesutikti 
su jos argumentais ar nurodymais. 

Ekonomistę Nijolę Varanavičienę kolek-
tyvas greičiausiai išrinktų tolerantiškiausiu ir 
ramiausiu miškų urėdijos žmogumi. Ji puikiai 
išmano savo darbą, bet sugeba jį dirbti taip 
ramiai ir be jokios panikos, kad tai suteikia 

visiems daug ramybės ir pasitikėjimo. Nijolei 
tenka ir atsakingas darbas su medienos ruo-
šos įmonių vadovais, todėl čia itin praverčia 
moteriška diplomatija ir tvirtybė. 

Personalo vadovė Roma Caparienė – 
viena seniausiai miškų urėdijoje dirbančių 
žmonių, todėl nenuostabu, kad apie dar-
buotojus ji žino viską, na, beveik viską, sten-
giasi kiekvienam padėti ne tik darbo, bet ir 
asmeninėse situacijose. 

Vyrus stebina toks gilus moterų domėji-
masis ta sritimi, kurioje jos dirba. Su bendra-
darbėmis gali pasikonsultuoti dėl įstatymų, 
nes jos juos žino iki smulkmenų, moterys ar-
gumentuotai apgins savo nuomonę pačiuo-
se svarbiausiuose ir atsakingiausiuose svars-
tymuose, jos nesibaimins imtis atsakingų ir 
sunkių darbų. Štai miškininkystę baigusi, o 
dabar prekybos vadybininke miškų urėdijoje 
dirbanti Aušra Beresnevičienė „užstrigo“ prie 
dokumentų, nes iš ten į miškus jos tiesiog 
niekas neišleidžia – kas geriau išmanys ir susi-
gaudys įstatymų vingrybėse, kas taip stropiai 
sutvarkys visus reikalingus dokumentus? Vy-
rai šioje srityje gerokai nusileidžia moterims, 
ir tai jie atvirai pripažįsta. Be to, Aušros gera-
noriškumas, jos sugebėjimas bendrauti ir su 
kiekvienu rasti bendrą kalbą kolektyve kuria 
darbingą ir jaukią atmosferą.

Dirba atsakingai 
ir neužmiršta savo talentų
„Ir kas dar labai stebina, kad mūsų moterys 
per darbus neužmiršta savo talentų. Štai 
pernai miškininkų kūrybos konkurse Almina 
Ramanauskienė, girininko pavaduotoja, pel-
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Šiaulių miškų urėdijos moterys kovo 8-osios proga apsilankė saldainių fabriko „Rūta“ šokolado 
muziejuje

Vyr. buhalterė Regina Radavičienė (kairėje) 
ir ekonomistė Nijolė Varanavičienė nepasiklysta 
skaičiuose, viską sudėliodamos į savo vietas
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HSP Gripen 
patys tvirčiausi 
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje

 Didžiulis pasirinkimas griebtuvų 
miškovežiams, medvežėms, biokurui 
ir didiesiems medienos krovos 
terminaliniams kranams

 Aukščiausios rūšies plienas, 
du sustiprinti cilindrai

 Realios garantijos ir servisas.
mob. tel. 8 670 24481

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 448 68054, faks. 8 448 68054, 
mob. tel. 8 670 24481
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

markiravimo dažai
vokiška kokybė už gerą kainą!

Kad miške 
viskas būtų aišku!

nė apdovanojimų už eilėraštį. Matyt, miškas įkve-
pia kūrybai“, – sako J. Daunys. 

Almina nesibodi ir vyriškų darbų. Anot vyriau-
siojo inžinieriaus Romualdo Zebčiuko, ją gali sutik-
ti miške su kastuvu rankose: kasa griovelius, kad 
nuleistų vandenį iš duobių, esančių kelyje. 

„Kaip yra sakiusi pati Almina, poezija pati atei-
na pas ją, tada tenka sėsti ir viską užrašyti“, – pa-
sakoja Romualdas, kuris prisimena ir savo studijų 
laikus, kuomet iš 60 studijuojančių miškininkystę 
studentų 12 buvo merginų. Tuometinis dekanas 
vis paburbėdavo, ką čia tos merginos miškuose 
veiks. Šiandieną tokių minčių jau niekam nekyla, 
nes moterys lengvai susitvarko su pačiais atsakin-
giausiais ir sudėtingiausiais įpareigojimais. 

Girininkė Aurelija Jočienė, kuri nusipelnė pa-
garbos ir pripažinimo kaip puiki specialistė, turi ir 
daug pomėgių. Didieji pomėgiai – žirgai ir tapyba 
ant šilko. Jos kūrinių parodos buvo surengtos Šiau-
liuose, Druskininkuose ir Kaune. Pagrindinė pieši-
nių tematika – tai, kas artima ir susiję su darbu, su 
gamta: miško pievos, laumžirgiai, paukščiai...

Freda Žemaitienė tarp savo ūkio darbų visuo-
met kūrybingai sukomponuos puokštę, pasipuoš 
savo sukurta sage.

Gėles ir aplinką puoselėti miškų urėdijoje vie-
nareikšmiškai patikėta moterims, čia jos – tikros 
profesionalės. Aušros Beresnevičienės prižiūrima 
miškų urėdijos aplinka žavi santūrumu, kruopščiai 
atrinktais augalais ir margaspalviais gėlynais. 

Išskirtinis yra medelyno viršininko pavaduo-
tojos Birutės Grybienės atsiradimas kolektyve – 
kuomet jos būsimą vyrą įkalbino iš Tytuvėnų keltis 
dirbti į Šiaulių miškų urėdiją, teko čia važiuoti ir jai. 
Dabar šeimoje auga keturi vaikai – dvi vyresnės 
dukros jau lanko mokyklą, viena – darželį, o jaunė-
lis Jonukas – namuose.

Birutė tarp savo darbų ir gražios šeimos suspė-
ja visus nudžiuginti ir savo keptais pyragais, ji puiki 
šeimininkė ir labai atsakinga darbuotoja.

Ir bene didžiausias miškų urėdijos moterų 
talentas – pastebėti kolektyvo vyrų darbus, pasi-
džiaugti jų pastangomis ir prisiimta atsakomybe 
už prižiūrimus ir puoselėjamus miškus, kurie turi 
nešti ir ekonominę naudą, ir džiuginti bei teikti 
mums visiems stiprybės savo žaliuoju rūbu.

„Vyrai retai kada ištars vienas kitam pagyrimo 
žodžių, nelinkę esame aptarinėti, ką padarėme 
ypač gerai. Dažniausiai diskutuojame tik apie dar-
bo problemas, pasineriame į ginčus. Ir tik moterys 
sugeba mus sustabdyti ir pasakyti gerų žodžių, 
kuomet esame jų nusipelnę. Ir mes nuoširdžiai 
tikime, kad mokame dirbti, kad esame šaunūs, 
kad jos jaučia mūsų buvimą šalia, kuris suteikia 
visiems pasitikėjimo ir saugumo. Juk moterimis 
netikėti negali, tiesa?“, – retoriniu klausimu savo 
mintis apie kolektyvo moteris ir vyrus užbaigia 
miškų urėdas Stasys Pališkis. 
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Algirdo gyvenimo kelias prasidėjo Rokiš-
kio krašte, Juodupės valsčiaus Kiemiškių 
kaime. Šeimos gyvenimą sujaukė lemtin-
gai susiklosčiusios aplinkybės. Bijodamas 
sovietinės valdžios represijų, 1944 m. va-
sarą į Vokietiją pasitraukė tėvas, priklausęs 
tarpukaryje Lietuvos šaulių sąjungai. Kad 
išgyventų, vos per 10 metų persiritusiam 
Algirdui teko imtis žemės ūkio, kitų dar-
bų. Kiek leido galimybės – mokėsi. Baigęs 
1945 m. pradžios mokyklą, tęsė mokymąsi 
Juodupės progimnazijoje, Rokiškio pir-
mojoje vidurinėje mokykloje. Atostogų 
metu sunkiai dirbo durpyne. Juodupėje 
atsidarius vakarinei darbo jaunimo viduri-
nei mokyklai, Algirdas perėjo mokytis į ją, 
įsidarbino vartotojų kooperatyvo buhalte-
rio mokiniu, sąskaitininku, buhalteriu. Įsi-
žiebus svajonei studijuoti aukštojoje mo-
kykloje, pajuto, kad gerai mokytis ir dirbti 
buhalteriu yra sunkiai suderinama. Todėl, 
atsisakęs darbo kooperatyve, vėl grįžo į 
Rokiškio vidurinę mokyklą, ją 1954 m. bai-
gė sidabro medaliu.

...Kauno politechnikos instituto stu-
dentų priėmimo komisija atmetė A. Kaže-
mėko prašymą studijuoti Chemijos fakul-
tete. Priežastis – neaišku kur dingęs tėvas. 
Grįžti atgal į Juodupę nesinorėjo, tad jis 
užsuko į LŽŪA būstinę. Čia požiūris į stu-
dijuoti norinčius jaunuolius buvo kitoks. 
Priėmė ne tik Algirdą, bet ir daugelį kitų 
sovietinei valdžiai neįtikusių jaunuolių, 
per daug nesigilinant į jų biografijas. Al-
girdas sako, kad Miškų fakultetą pasirinko 
atsitiktinai. Mat, ten studijavo jo vaikystės 
meškeriojimo draugas Jonas Deksnys, 
kuris vėliau dirbo Kupiškio miškų ūkyje 
(1958-1960 m. – Skapiškio girininkijos gi-
rininku, 1960-1966 m. – Kupiškio miškų 
ūkio direktoriumi). Algirdo gyvenime šio-
kių tokių pragiedrulių atsirado 1956 m., 
kai atsišaukė iš užsienio tėvas ir šeimą pa-
siekė pirmieji siuntiniai iš Amerikos, kur jis 
atsidūrė po gydymosi Vokietijoje. 

Kad savo gyvenimą Algirdas pašven-
tė Dubravos miškams, lemtingos įtakos 
turėjo tuometinio LŽŪA Miškų ūkio fakul-
teto dėstytojo Jono Repšio pasiūlymas 
atlikti gamybinę praktiką 1957 m. įkurtoje 
Dubravos miškų tyrimo stotyje. Pirmieji 
gamybinės praktikos darbai čia nebuvo 

Apie miškininko specialybę nesvajojau...
Taip autobiografijoje teigia buvęs ilgametis Dubravos 

EMM urėdijos darbuotojas Algirdas Kažemėkas, 
balandžio pirmąją pažymintis 80-metį.

miškininkiški – reikėjo iš Kauno geležin-
kelio stoties į Girionis vežti pastatų pama-
tų blokus. Vyko Dubravos miškų tyrimo 
stoties materialinės bazės kūrimosi pra-
džia. Baigęs 1959 m. LŽŪA, A. Kažemėkas 
buvo nukreiptas dirbti į Dubravos miškų 
tyrimo stotį. Čia prabėgo daugiau kaip 
keturi įvairiapusiško darbo dešimtmečiai: 
1959-1967 m. dirbo inžinieriumi, 1968-
1969 m. – vyr. inžinieriumi, 1970-1977 m. – 

Miško sėklininkystės centro vyriausiuoju 
miškininku, 1978-1990 m. – vyriausiuoju 
inžinieriumi, 1991-1994 m. – miškų urėdo 
pavaduotoju, 1994-1995 m. – inžinieriu-
mi technologu. Jau būdamas pensijoje, 
1996-2001 m. jis rūpinosi Girionių parku, 
tvarkė miškų urėdijos gamybinių – bando-
mųjų objektų dokumentaciją. Pasinėrus į 
šią veiklą, Algirdui teko imtis ir architekto, 
landšafto architekto darbų, būti rekreaci-
jos objektų projektuotoju, dailininku bei 
miško medžių selekcininku, mechaniza-
toriumi, gamtosaugininku, medžioklės 
specialistu, dėstytoju, fotografu, visuo-
menininku, daugelio naujų darbų ir idė-
jų iniciatoriumi, energingu vykdytoju ir 
propaguotoju. Drįstu teigti, kad jis buvo 
vienu kūrybingiausių, veikliausių to lai-
kmečio šalies miškininkų. Jo veikla rodo, 
kiek daug gali aprėpti miškininko specia-
lybė, kai dirbama su polėkiu, kūrybingai, 
atsakingai. Daugelis įvairių darbų miškų 
tyrimo stotyje buvo atliekami pirmą kartą, 
nesant iš ko pasimokyti, rizikuojant. 

Pradėjęs nuo pamatų blokų gabenimo 
ir kitų statybos darbų, A. Kažemėkas vėliau 
aktyviai įsitraukė į aplinkos tvarkymą – da-
lyvavo Girionių parko kūrimo, Kauno ma-
rių pakrančių apželdinimo mišku procese, 
vykdė neproduktyvių medynų rekons-
trukciją. Vėliau vadovavo Miško sėklinin-

Algirdas Kažemėkas

Miškasodžio talkoje (2008 m.)
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kystės centro gamybinės bazės kūrimui, 
kūrė ir diegė naujas miško sodmenų augi-
nimo technologijas. Kartu su mechaniku 
Steponu Štūlu, elektriku Algiu Vitkūnu, 
šaltkalviu Vytautu Norbutu praktiškai iš 
metalo laužo bei įvairių žemės ūkiui skirtų 
mechanizmų medelyne sukonstravo gana 
modernią kankorėžių aižyklą, kuri po įvai-
rių rekonstrukcijos darbų veikia ir dabar. 
Jis taip pat rengė medienos perdirbimo 
cecho ir medienos sandėlio rekonstruk-
cijos ir plėtros projektus, vadovavo juos 
įgyvendinant, koordinavo Dubravos MTS 
miškų kompleksinio pritaikymo poilsiui 
darbus, rengė poilsiaviečių projektus. 

Kauno miškų technikume jis kelerius 
metus dėstė miško ir gamtos apsaugos 
disciplinas, neakivaizdinio skyriaus moks-
leiviams – darbo apsaugą, mokė eigulių 
kursų klausytojus, vadovavo studentų di-
plominiams darbams, buvo technikumo 
apželdinimo specialybės valstybinės kva-
lifikacinės komisijos nariu.

Ilgus metus A. Kažemėkas aktyviai 
dalyvavo Gamtos apsaugos draugijos 
veikloje, rinktas Kauno miesto, rajono bei 
respublikinės tarybos nariu. Būdamas ak-
tyvus ir azartiškas medžiotojas, praktiškai 
nuo Girionių medžiotojų būrelio įkūrimo 
1963 m., o oficialiai 1966-1988 m. vadova-
vo šiam būreliui, buvo medžioklių vadovu. 

Pagal A. Kažemėko padarytus projektus 
Dubravos girioje statytos žvėrių šėryklos, 
stoginės pašarui, bokšteliai medžioklei ty-
kojant. Jis buvo tradicinių medžioklių Du-
bravos girioje organizatorius ir nuolatinis 
jų vadovas, koordinavo fazanyno steigimo 
ir tolimesnės veiklos darbus.

Besisukdamas gausių darbų verpetuo-
se, A. Kažemėkas dar rado laiko, noro ir turė-
jo pašaukimą visus darbus ir renginius įam-
žinti fotografijose, kaupti Dubravos miškų 
tyrimo stoties, vėliau miškų urėdijos istori-
jos archyvą. Nemažai sukauptos informaci-
jos jis yra publikavęs „Mūsų girių“ žurnale, 
tapo vienu iš sudarytojų ir bendraautorių, 
leidžiant knygą apie pirmąjį Dubravos MTS 
direktorių Jurgį Gečį. Jau būdamas pensijo-
je A. Kažemėkas parengė ir 2007 m. išleido 
knygą „Girios prie Nemuno slėnio“, kurioje 
išsamiai aprašė Dubravos miškų urėdijos 
veiklą nuo pat jos įkūrimo. 

Šioje knygoje netilpo A. Kažemėko su-
kaupta istorinė medžiaga. Po knygos išlei-
dimo Algirdas prirašė ir kompiuteriu at-
spausdino šūsnis rankraščių apie atskirus 
miškų urėdijos veiklos etapus, girininkijų 
istorijas, Girionių medžiotojų klubo veiklą, 
užrašė dirbusių specialistų atsiminimus. 

Ir sulaukęs garbaus amžiaus, Algir-
das neužsidarė namuose, kaip daugelis į 
pensiją išėjusiųjų buvusių darbuotojų, yra 

dažnas svečias miškų urėdijoje. Man, kaip 
miškų urėdijos ryšių su visuomene spe-
cialistui, jis neša ir neša savo rankraščių 
šūsnis – galima būtų išleisti dar bent tris 
knygas. Gaila, kad ir ryšių su visuomene 
specialistui jau 70...

Todėl nepramanytai galiu sakyti, kad 
Dubravos miškų urėdijoje anoks jis sve-
čias – čia jo antrieji namai, čia jo gyvenimo 
kūrybinis palikimas. 

vytautas riBikauskas
dubravos eMM urėdijos 

ryšių su visuomene specialistas

Šių metų gegužės – 2015 m. sausio mėn. 16-oje miškų urėdijų Rainforest Alliance 
ir NEPCon bendrovės vykdys FSC miškų tvarkymo bei gamybos grandies reserti-
fikavimo darbus 384716 ha valstybinių miškų plote (žr. lent.). Planuojama miškų 
tvarkymo resertifikavimo audito data gali būti koreguojama prieš tai suderinus 
su miškų urėdijos atstovais.

Vertinant bus vadovaujamasi atnaujintu Rainforest Alliance „Laikinuoju stan-
dartu miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje“ (FM-32 – Lietuva, versija 3.0), kurį ga-
lima atsisiųsti iš NEPCon internetinės svetainės adresu http://www.nepcon.net 
arba gauti susisiekus su NEPCon bendrove telefonu arba elektroniniu paštu. 

Resertifikavimo auditų komandoms vadovaus Justinas Janulaitis, nariai – 
Evaldas Blaževičius, Darius Kavaliauskas, Ieva Petkūnė, Gediminas Brazaitis, Ge-
rimantas Gaigalas, Milda Stasytytė, Peter Feilberg, Povilas Misierauskas, Sigitas 
Girdziušas ir kt. 

Visos suinteresuotos grupės bei asmenys yra kviečiami pateikti savo pas-
tabas apie resertifikuojamų miškų urėdijų vykdomą miškų tvarkymą prieš ver-
tinimo darbų pradžią arba vertinimo proceso metu. Susisiekti telefonu bei pa-
teikti savo komentarus paštu arba elektroniniu paštu galite Justinui Janulaičiui 
(tel. +370 68478729, el. paštas jj@nepcon.net) arba Gerimantui Gaigalui (tel. 
+370 61625024, el. paštas gg@nepcon.net). Interneto svetainė – www.rainfo-
rest-alliance.org arba www.nepcon.net. Suinteresuotos grupės, pageidaujan-
čios ginčyti vykdomą resertifikavimo procesą ar resertifikavimo sprendimą, gali 
susipažinti su RA ginčų sprendimo procedūra interneto svetainėje http://www.
nepcon.net/index.php?id=2194 .

Pradedant FSC® miškų tvarkymo resertifikavimo darbus
FSC® miškų tvarkymo resertifikavimo darbų grafikas 
miškų urėdijose 2014-2015 m.

Miškų urėdija
Sertifikuo-

jamų miškų 
plotas, ha

Sertifikato 
galiojimo 
pabaiga

Planuojama 
resertifikavi-

mo audito data 

Joniškio 19399 2014 09 13 2014 06 04-06

Marijampolės 22900 2014 08 03 2014 05 28-30

Nemenčinės 31288 2014 10 31 2014 08 20-22

Radviliškio 23180 2014 11 29 2014 09 10-12

Raseinių 19510 2014 09 13 2014 06 18-20

Rokiškio 21520 2015 02 07 2014 10 22-24

Šakių 25897 2014 07 27 2014 05 19-21

Šalčininkų 28698 2014 11 29 2014 09 24-26

Šilutės 34200 2014 11 07 2014 09 03-05

Tytuvėnų 19411 2015 03 10 2015 01 07-09

Ukmergės 36304 2015 02 07 2014 11 12-14

Utenos 15667 2014 12 30 2014 10 08-10

Valkininkų 23150 2014 07 20 2014 05 14-16

Varėnos 27876 2015 03 14 2015 01 21-23

Veisiejų 21000 2014 07 27 2014 05 21-23

Zarasų 14716 2014 11 02 2014 08 27-29

Bendras sertifikuojamų valstybinių miškų plotas – 384716 ha

Rainforest Alliance ir NEPCon inf.
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Tuometinis Girionių medžiotojų būrelio vadovas 
A. Kažemėkas sveikina medžiotoją veteraną 
Kazį Elviką per savo 90-metį sumedžiojusį kiškį
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UAB Balžuva

Kirtaviečių tvarkymo technika

Geras pravažumas, 
manevringumas 
(galimybė apsisukti vietoje), 
smulkinimo agregatas 
sumontuotas priekyje. 
To pasekoje – 
didelis darbo našumas 
ir ekonomiškumas.

Savaeigiai vikšriniai augalijos smulkintuvai

Biomasės presaiLengvai montuojami 
vietoj įprastinių rungų, 
suspaudžia šakas 
padidinant 
vežamą jų kiekį

Vienu važiavimu 
susmulkina šakas 
iki 10 cm storio 
bei suriša jas į ritinius. 
Rulonai yra labai patogūs 
rinkti, transportuoti 
ir sandėliuoti,
jie gerai džiūna 
be rizikos užsidegti.

Su vartomais kirstukais

 

Su fiksuotais dantimis

Prie ekskavatorių tvirtinami atliekų 
smulkintuvai

Peiliniai ir grandininiai 
augmenijos smulkintuvai

Kelmų grąžtai

Krūmų ir šakų vežimo 
susispaudžiantys bortai 
medvežėms

Savaeigiai vikšriniai 
kelmų graužtuvai

Kelmų graužtuvai 
ekskavatoriams

Kelmų grąžtai

Smulkių kelmų nugnybtuvai

Kelmarovės-skaldytuvai

Diskinės medienos kapoklės Būgninės medienos kapoklės

Kirstukiniai atliekų smulkintuvai   Skirti medienos atliekų, užterštų žemėmis, akmenimis ir metalais smulkinimui Prie traktorių kabinami 
augalijos smulkintuvai

Tiekiame peilius ir kirstukus visų gamintojų kapoklėms, kelmų graužtuvams ir augmenijos smulkintuvams



P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a

 MūSŲ GIRIOS / 2014 / 03 ■ 33

Federacija šiandien ir užmojai ateičiai
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos tarybos 
nariai, įmonių profsąjungų pirmininkai, susirinkę kovo 7 d. Vilniaus miškų urėdijoje, 
aptarė 2013 metų veiklos rezultatus ir patvirtino veiklos ir finansų planus 2014 metams.

Profesinių sąjungų federacijos suvažiavimas, vykęs 2010 m., patvir-
tino tokius veiklos prioritetus: profesinių sąjungų narių švietimas ir 
mokymas bei narystės didinimas, solidarumo stiprinimas, profsąjun-
gų narių informavimas ir konsultavimas bei socialinio dialogo tarp 
darbdavių ir profsąjungų stiprinimas. Vykdant numatytus prioritetus, 
kasmet planuojama federacijos veikla, tvirtinamos taryboje priemo-
nės ir joms numatomos lėšos, kurias sudaro nario mokestis. Pastarai-
siais metais vykdome norvegų fondo 90 proc. finansuojamą projektą 
„Orus darbas ir trišalis bendradarbiavimas“. Internete www.LMPF.lt 
galima susipažinti su paskutinių metų federacijos veikla. 

Federacijos aktyvas dalyvavo mokymuose bei priimant kolekty-
vines sutartis Kauno, Radviliškio, Dubravos miškų urėdijose, Šilutės 
baldų įmonėje bei AB „Grigiškės“. Profsąjungų aktyvistai, dalis jauni-
mo dalyvavo tarptautiniuose ir seminaruose Lietuvoje. Vaidas Paula-
vičius iš Mažeikių, Modestas Žutautas iš Tauragės ir Marius Dimša iš 
Trakų miškų urėdijos praeitą vasarą dalyvavo tarptautinėje jaunimo 
stovykloje Vokietijoje. Baldų ir popieriaus įmonių (AB „Šilutės baldai“ 
ir AB „Grigiškės“) profsąjungų pirmininkės Irena Šiaudvytienė ir Di-
ana Raitelaitienė kartu su darbdavio įgaliotomis atstovėmis Janina 
Mauriciene iš AB „Šilutės baldai“ bei Edita Vilkienė iš AB „Grigiškės“ 
pagal BICO projektą lankėsi Bulgarijoje, Rumunijoje organizuotuose 
seminaruose. Dalyviai aptarinėjo dvišalę partnerystę, stiprinant in-
formacijos, derybų ir bendradarbiavimo sektorinę strategiją, organi-
zuojant profesinio mokymo vadybą, skatinant naujų įgūdžių gerini-
mą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo raidą. Seminare Vilniuje kartu 
su Europos profesinių sąjungų atstovais nagrinėjome medžių dulkių 
įtaką darbuotojų sveikatai ir jų sukeliamas ligas, organizavome Euro-
pos federacijos leidinio „Mažiau dulkių“ vertimą į lietuvių kalbą. 

Pernai kartu su Generaline miškų urėdija pirmieji Lietuvoje „pra-
laužėme ledus“, pasirašant Šakinę kolektyvinę sutartį. Ją pasirašyti 
ruošiasi ir kitos žinybos. Glaudus bendradarbiavimas su Generaline 
miškų urėdija sudaro sąlygas atlaikyti laikmečio iššūkius, sėkmingai 
įvykdyti Vyriausybės keliamus reikalavimus valstybės įmonėms miš-
kų urėdijoms, spręsti darbo užmokesčio bei kitus klausimus. Valstybi-
nių miškininkų veiklos sėkmę apsprendžia jų nuoširdus darbas, gera 

darbinė nuotaika ir rezultatai. Juk pasodinus mišką galutinį rezulta-
tą galės pamatyti tik antra-trečia žmonių karta. Neįsivaizduoju, kas 
lauktų Lietuvos miškų, jei įmonėms vadovautų vienadieniai vadovai, 
kurių pagrindinis tikslas būtų kiek galima daugiau iškirsti medienos 
ir gauti pelno, negalvojant apie rytdieną. Todėl miškus tausojantys 
miškininkai neretai susilaukia iš medienos verslininkų nepagrįstų 
priekaištų, kad per mažai kertama, o medieną brangiai parduodama. 
Kritikai „pamiršta“ pasakyti visuomenei, kad valstybinių miškų metinį 
naudojimą (kirtimus) nustato šalies Vyriausybė. Valstybiniuose miš-
kuose kertama tiek, kiek leidžiama. 

Kalbantis su šalies, ypač miestų žmonėmis, galima teigti, kad kai 
kurie mažai žino apie miškų urėdijų darbus, susietus su valstybinių 
miškų atkūrimu, lankytinų vietų ir kelių įrengimu bei priežiūra, įvai-
rių gamtos stichijos padarinių miškuose likvidavimu, miškų apsauga 
nuo gaisrų, įvairių miškų kenkėjų ir kt. 

Apie šiandienines aktualijas, keliamus reikalavimus valstybiniams 
miškams ir miškininkams, darbuotojų darbo apmokėjimą ir skatini-
mą susitikime kalbėjo Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis pata-
rėjas Andrius Vancevičius. Vilniaus miškų urėdas Arūnas Nanartavi-
čius papasakojo ir skaidrėmis vaizdžiai pristatė miškų urėdijos gerai 
prižiūrimus miškus, supažindino su kolektyvo pasiekimais, įrengiant 
ir prižiūrint rekreacinius objektus, kovojant su miškų šiukšlintojais. 

Kas mūsų laukia šiais metais? Jau pradėjome kalbėti apie rudenį 
įvyksiantį profesinių sąjungų federacijos ataskaitinį-rinkiminį suva-
žiavimą. Toliau vykdome projektą „Orus darbas ir trišalis bendradar-
biavimas“. Šiemet Tarptautinė darbo organizacija ir Europos federa-
cija numato oraus darbo tematika organizuoti seminarus-mokymus 
Latvijoje, Italijoje, Kroatijoje ir Čekijoje, kuriuose dalyvauti kviečiami 
mūsų Federacijos atstovai. Vasario mėnesį Vilniuje kartu su Šiaurės 
šalių profesinių sąjungų federacijos generaliniu sekretoriumi Per 
Skau, Norvegijos „IE“ profsąjungų projekto „Orus darbas ir trišalis 
bendradarbiavimas“ partnerio atstovu Ole Kristian Paulsen bei Šve-
dijos miškininkų federacijos atstovu Kenneth Johansson aptarėme 
tolesnio bendradarbiavimo, profsąjungų narystės didinimo, federa-
cijos veiklos stiprinimo, 2014-2015 m. bendradarbiavimo klausimus. 

algirdas rauka
lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų

profesinių sąjungų federacijos pirmininkas
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Šiaurės šalių profesinių sąjungų federacijos generalinis 
sekretorius Per Skau, Federacijos pirmininkas Algirdas Rauka, 
Švedijos miškininkų federacijos atstovas Kenneth Johansson 
ir Norvegijos „IE“ profsąjungų atstovas Ole Kristian Paulsen
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Dėl didelio unksmingumo liepa naudojama 
antrajam ardui sudaryti šviesinių pušynų ir 
maumedžio medynuose bei ąžuolynuose, 
uosynuose (B. Labanauskas, 1963).

Paprastasis klevas, kaip ir ąžuolas, yra 
kietasis lapuotis, tačiau greičiau augantis 
medis. Plinta derlinguose ir pakankamai 
drėgnuose dirvožemiuose. Jauni klevai ne-
blogai pakenčia paunksmę ir išsilaiko medy-
nų antrame arde (S. Tuminauskas, 1963).

Užpelkėjusiuose durpiniuose dirvože-
miuose auga juodalksniai, plaukuotieji ber-
žai, gluosniai. Juodalksnynai želdosi įvairaus 
gilumo, palyginti derlingose žemapelkėse 
ir pratekančių vandenų gausiai drėkinamo-
se žemumose bei upelių slėniuose. Auga ir 
sausesniuose priesmėlio, priemolio ir smėlio 
dirvožemiuose su negiliai esančiu gruntiniu 
vandeniu. Netinka augavietės su stovinčiu 
vandeniu. Juodalksnis nei jaunystėje, nei vy-
resniame amžiuje nepakenčia užtemdymo 
(T. Kapustinskaitė, 1963). Mūsų įveisti juo-
dalksnio želdiniai žemapelkėje 4 metų am-
žiuje pasiekė 5,3 m aukštį. Smėlynų tyrėjas 
Marijonas Daujotas juodalksnį sodino netgi 
Kuršių nerijos palvėje, kur gruntinis vanduo 
yra negiliai. 

Neaukštais, kreivais medeliais aukštapel-
kėse, jų pakraščiuose bei šlapiuose medy-
nuose auga plaukuotasis beržas. Miškuose 
pasitaiko savaiminių karpotojo ir plaukuo-
tojo beržo hibridų, kurie auga sparčiau ir 
turi geros kokybės medieną (P. Džiaukštas, 
1963). Plaukuotasis beržas privačiuose miš-
kuose gali būti panaudojamas kaip priemai-
ša drėgnesnėms augavietėms apželdinti. 

Gluosnių energetinėms plantacijoms 
veisti tinka miško aikštės arba žemės ūkiui 
naudotos dirvos su pakankamai derlingu 
dirvožemiu.

Praktinis želdinių veisimas
Kadangi dauguma smulkių miško valdų sa-
vininkų neturi reikiamų mechanizmų dirvai 
įdirbti arba neišgali skirti pakankamai lėšų 

Miško atkūrimas 
privačioje valdoje

prof. habil. dr. algimantas gradeckas, dr. audrius gradeckas

želdiniams įveisti, miškas dažnai veisiamas 
sodinant į neįdirbtą dirvą, naudojant stam-
bius sodmenis. Šiam tikslui tinka miške na-
tūraliai išaugę jauni medeliai, kurie, kaip vie-
tinio genofondo palikuonys, yra geriausiai 
prisitaikę prie augimo sąlygų.Tokie savaimi-
nukai sodinant išdėstomi rečiau negu smul-
kūs sodmenys, jų reikia mažiau, lengviau ap-
saugoti nuo žvėrių pažeidimų, nereikalinga 
agrotechninė priežiūra. Persodinimui į mišką 
labiausiai tinka 3-4 metų atvirose vietose, 
žemės ūkiui naudotose dirvose išaugusios 
pušaitės, 4-6 metų labai neužpavėsintos 
eglaitės, 1-1,5 m aukščio ąžuoliukai, berže-
liai, drebulaitės ir kitų lapuočių savaiminukai. 
Jie turi būti sėklinės kilmės, su gerai išvystyta 
laja ir su strėliška viršūne. Netinka naudoti iš 
nukirstų medelių atžėlusių, nustelbtų, su skė-
tiška laja savaiminukų. Beržo ar drebulės sa-
vaiminukus galima iškasti ir iš pušies ar eglės 
želdinių, valomų ryšių, elektros linijų.

Veisiant želdinius žemės ūkiui naudoto-
se dirvose, dažnai galima apsieiti be dirvos 
paruošimo. O kirtavietėse būtina kirtimo 
atliekas sukrauti į krūvas ar volus, pašalinti 
trako krūmus ar likusius neiškirstus, išskyrus 
sėklinius, medžius. Atvirose vietose augan-
tys beržai ir ypač klevai išaugina plačias lajas, 
kurios gali nustelbti 10 ir daugiau greta pa-
sodintų pušaičių ar eglaičių. Todėl aikštėse 
augantys pavieniai medžiai iškertami prieš 
įveisiant želdinius. Nukirtus juodalksnius, iš 
jų kelmų atželia gausios atžalos, kurios grei-
tai augdamos neatsilieka nuo greta įveistų 
želdinių. Kelmines jų atžalas tikslinga išre-
tinti, paliekant iš vieno kelmo 3-4 perspekty-
viausias. Gausių trako atžalų galima išvengti 
jaunus krūmus nekertant, bet išraunant su 
šaknimis. Pušynuose gausiai plintančių šal-
tekšnių šaknys paviršinės, todėl iki 2 metų 
šaltekšniukai lengvai raunami rankomis. Di-
desnių krūmų šaknys nusmeigiamos dviem-
trim kastuvo dūriais. Šermukšnių ir lazdynų 
šaknys gilesnės, todėl prireikia ir kirvio. 

Šviesamėges medžių rūšis (pušis, mau-
medis, beržas, juodalksnis) netikslinga sodin-
ti mažesnėse kaip 20 m skersmens aikštelėse, 
retmėse, arti augančio vyresnio medyno arba 
prie pavienių didesnių medžių. Prie tokio 
medyno pasodinti berželiai išlinksta į atviros 
vietos pusę. Juos reikėtų sodinti bent 10 m 
atstumu nuo didesnių medžių. Tarp veisiamo 
beržyno ir kaimyninių medžių tikslinga paso-
dinti 2-3 eilių eglės buferinę juostą.

Privačiuose miškuose, kuriuose yra daug 
įvairios kilmės aikštelių, atskiras medžių rū-
šis tikslinga sodinti joms tinkamuose dirvo-
žemiuose grynomis giraitėmis. Jose geriau-

 (Tęsinys, pradžia Nr.2) 

Derlingame priemolio ar molio dirvožemyje 
veisiamas paprastasis ąžuolas, uosis, liepa, 
klevas. Nors ąžuolo išauginimo trukmė il-
giausia iš visų medžių, miško savininko gar-
bės reikalas – įveisti nors nedidelį ąžuolyną 
ir palikti jį atminimui proanūkiams. Papras-
tasis ąžuolas yra vidutiniškai šviesinė rūšis ir 
visiškai nepakenčia pavėsio iš viršaus. Šoni-
nė ūksmė jį veikia teigiamai, mažina šakoji-
mąsi ir skatina augimą aukštyn. Todėl tarp 
miškininkų paplitęs posakis: ąžuolas mėgsta 
augti su kailiniais, bet be kepurės. Šis medis 
nepakenčia rūgščių dirvožemių ar užsisto-
vėjusio negilaus gruntinio arba paviršinio 
vandens. Todėl Karaliaučiaus pajūrio lygu-
mos šlapiuose miškuose vokiečių miškinin-
kai ąžuolą sodino ant įrengtų mikropakilimų 
(,,Mūsų girios“, 1968, Nr. 8).

Miške jauni uosiukai gerai pakenčia už-
tamsinimą ir po kitų medžių danga gali augti 
25 ir daugiau metų. Bet gerai auga tik humu-
singuose, karbonatiniuose, glėjiškų priemo-
lių drėgnuose dirvožemiuose. Atsparus vė-
jams medis (K. Narbutas, 1963), todėl galėtų 
būti panaudotas priešvėjinėms juostoms 
sudaryti drėgnuose dirvožemiuose, kuriuo-
se ąžuolas neauga. Deja, miškuose uosynai 
masiškai džiūsta dėl atsiradusios naujos gry-
binės ligos. 

Daug teigiamų savybių galima išvardinti 
apie mažalapę liepą. Labai atspari vėjavartai. 
Lapų nuokritos gerina dirvožemį. Jos nepa-
žeidžia miško žvėrys. Plačiai naudojama de-
koratyviniam želdinimui. Liepos kirtimo apy-
varta – 61-70 metų. Minkšta, bekvapė, balta 
mediena naudojama dailės dirbiniams, fane-
rai bei namų apyvokos indams gaminti. Biti-
ninkai iš 1 ha liepyno gali gauti 600-800 kg 
medaus (,,Mūsų gamta“, 1986, Nr.4). Liepa yra 
tipiška unksminė medžių rūšis, galinti augti 
net po tankia eglių bei kėnių danga. Papli-
tusi derlingesniuose dirvožemiuose, tačiau 
auga ir su pušimi, egle bei kitais medžiais. 
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Pavieniai ąžuoliukai perkeliami į atski-
rą aikštelę, kurioje juos naudinga mišrinti 
su liepaitėmis. Ąžuolo savaiminukus iškasti 
sunkiau, nes jie nuo pat augimo pradžios iš-
augina ir giliai įleidžia liemeninę šaknį. Jiems 
persodinti reikia ir didesnės duobės. 

Klevų savaiminukai perkeliami į aikštelę 
su derlingesniais ir drėgnesniais dirvože-
miais. Pasodinus tankiau vienoje grupelėje, 
vieni kitiems neleis tarpti šoninėms šakoms. 
Be to, persodinant tikslinga sodo žirklėmis 
nukarpyti stambias šakas. Tokiu būdu pa-
skatinamas klevuko augimas aukštyn, iš jo 
galima tikėtis bešakio rąsto.

Hibridinės drebulės želdiniai, labai grei-
tai augdami, išstypsta į viršų, nepakankamai 
storėja jų stiebai, kartais blogai įsišaknija. Dėl 
to jie neretai verčiami vėjo. Įsišaknyti trukdo 
drėgmės perteklius, sunkaus priemolio dir-
vožemiai, panaudoti per stambūs sodme-
nys. Norint padidinti želdinių atsparumą, 
juos reikėtų veisti sklypuose greta kitų me-
dynų. Vėjo verčiamas drebulaites geriausia 
įtvirtinti iš trijų pusių „piramide“ suremtais ir 
surištais kuolais. Žinotina, kad dėl spartaus 
drebulės augimo surišimai greitai užsiveržia, 
todėl juos reikėtų dažnai tikrinti. 

Juodalksnio želdiniai veisiami pavasarį 
arba rudenį, atsižvelgiant į tai, kada jo želda-
vietės būna mažiau užlietos vandens.

(Tęsinys kitame numeryje)

eglės, beržo, drebulės savaiminukai dažniau-
siai būna sužėlę grupelėmis, o kėkšto paso-
dinti ąžuoliukai ar iš pamiškės sodybų vėjo 
atneštų sėklų išdygę klevukai auga pavieniai. 
Be šeimininko pagalbos nei iš vienų, nei iš 
kitų savaiminukų nebus daug naudos. Iš gru-
pelėmis sužėlusių medelių geriausiu atveju 
išaugs vienas kitas pavienis medis. Pavienius, 
lėtai augančius ąžuoliukus stelbs ir sunaikins 
greičiau augantys aplinkiniai medžiai, be to 
ir miškininkų gerbiamas paukštis ąžuolą ne 
visada pasodina jam tinkamame dirvožemy-
je. Jauname amžiuje greitai augantys klevu-
kai atviroje vietoje, išaugindami plačią lają, 
stelbia kitus mums naudingus medelius. Kad 
išvengtume visų šių negerovių, iš pušimis 
ar eglėmis atželiančių aikštelių reikia iškasti 
beržus ar drebules, nes greičiau augdamos 
šios medžių rūšys stelbs spygliuočius, vėliau 
jas teks iškirsti. Lygiai taip pat iš berželiais 
ar drebulaitėmis atželiančių plotelių reikėtų 
išimti pušaites ar eglaites, nes jos bus nu-
stelbtos greičiau augančių lapuočių. Paliktus 
grupelėse augti savaiminukus reikėtų išretin-
ti, paliekant 1-1,5 m atstumu, o iškastuosius 
reikėtų persodinti į greta esančias tuščias 
vietas arba pervežti į naujai želdomą sklypą. 
Tokiu būdu bus suteikta parama atželti visai 
aikštelei pageidaujama medžių rūšimi arba 
gausime savaiminių sodmenų kitiems skly-
pams apželdinti.

Spygliuočių ar minkštųjų lapuočių sa-
vaiminukų persodinimas yra nesudėtingas. 
Iš pradžių keturiais kastuvo smeigimais iš-
kasama savaiminuko žemės gumulo dydžio 
duobutė. Po to iš keturių pusių apsmeigtas 
savaiminukas perkeliamas į iškastą duobutę. 
Mažai nukenčia medelio šaknys, jos nepa-
junta, kaip gauna augimui kitą plotą.

siai derinasi atskirų medžių rūšių biologinės 
savybės, o įvairių medžių besikaitaliojantys 
ploteliai visumoje formuoja mišrų medy-
ną. Mišrinimo būdas ploteliais buvo plačiai 
praktikuojamas vokiečių miškininkų Kara-
liaučiaus miškuose.

Išretėjusiuose medynuose naudinga 
įveisti antrąjį ardą arba prieškirtiminius 
želdinius. Taip bus padidintas jų produk-
tyvumas arba pagreitintas naujo medyno 
įveisimo ir išauginimo laikas. Išretėjusiuose 
pušynuose sodinama eglė ar liepa, ąžuoly-
nuose – liepa bei klevas, beržynuose, dre-
bulynuose bei sausesnėse vietose augan-
čiuose juodalksnynuose – eglė. Kol išretėję 
medynai baigs augti, jų palajyje įveista eglė 
bus pusamžė. O retame ąžuolyne pasodin-
ta liepa užaugs kartu su ąžuolu, mažins jo 
šakotumą, gerins dirvožemį.

Želdiniams įveisti naudojami savaimi-
nukai iškasami su žemės gumulu, atsargiai 
pervežami, kad jis nesubyrėtų ir pasodinami 
į gumulo matmenis atitinkančią duobę. Pu-
šies, eglės, beržo ir kitų minkštųjų lapuočių 
sodinimo vietas tikslinga išdėstyti 2 x 2 m 
atstumais. Taip sodinant medžiai gerai nu-
sivalys nuo šakų, ilgiau išsilaikys medyne, 
užtikrindami tarpinį naudojimą (iškirtimą re-
tinant), kas ypač svarbu miško savininkams. 
Klevus ir maumedžius tikslinga sodinti kas 
3 m, uosius – kas 3-4 m, ąžuolus – kas 4-5 m.

Mišką galima atkurti ir suteikiant paramą 
savaiminiam atžėlimui. Ši sąvoka dažniausiai 
būdavo tapatinama su dirvos purenimu prieš 
sėklinius metus arba savaiminukų šviesinimu 
nuo krūmų ir nepageidaujamų medžių stel-
bimo. Efektyvią paramą savaiminiam atžėli-
mui galima suteikti ir kryptingai persodinant 
atskirų medžių rūšių savaiminukus. Pušies, 

Geriausia pagalba ten, 
kur neįivažiuoja miško technika

 Visa technika sertifikuota KWF
 Profesionalus, patikimas 

ir paprastas naudojimas
 Nepamainoma pagalba dirbant 

pelkiniuose, šlaitiniuose miškuose.
 Efektyvi investicija už protingą kainą

 Didžiulis pasirinkimas pagal 
galingumą ir papildomus priedus
mob. tel. 8 670 24481

Uniforest trosinės miško gervės ir griebtuvai
www.uniforest.com

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUGA
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Žodis skaitytojui Kokiomis aplinkybėmis tapote 
medžiotoju?
Studijuojant LŽŪA Miškų ūkio fakultete 
buvo fakultatyvinė disciplina – medžioklės 
pagrindai. Užsiėmimus galėjai lankyti, ga-
lėjai nelankyti. Nereikėjo nei įskaitos gau-
ti, nei egzamino laikyti. Tų pagrindų mus 
mokė tuomet dar jaunas dėstytojas Algir-
das Navasaitis, į užsiėmimus užsukdavo ir 
profesorius Tadas Ivanauskas, mums tuo-
met dėstęs ornitologiją. Per užsiėmimus 
sužinojome kai kurių praktinių dalykų. Ir 
ne tik. Nejučiomis buvo įskelta dar viena 
kibirkštėlė, kuždanti: „Miškininkas ir me-
džiotojas? Nesuderinama!“

Žinoma, visų pirma reikia turėti po-
mėgį medžioti, kitaip tariant, gimti me-
džiotoju. Vieniems tas jausmas duotas, ki-
tiems – ne. Regis, man jis buvo duotas. Tad 
kai tik po studijų pradėjau dirbti Šiaulių 
miškų ūkyje, bene pirmoji įstaiga, kurios 
duris pravėriau, buvo vietinė medžiotojų 
ir žvejų draugija. Tai buvo šešiasdešimtieji. 
Praėjusio šimtmečio.

Gal palyginkim 
medžioklę tada ir dabar?
Tų skirtumų yra nemažai – didesnių ir ma-
žesnių. Kai kurie darbai medžioklėje, kurie 
dabar jau nė kiek nestebina, tada žengė 
pirmuosius žingsnius. Sakysime, tuo metu 
jau ėmė grįžti primirštos per karų ir suiru-
čių metus medžioklės etikos normos, tra-
dicijos. Pamažu skverbėsi ir naujos idėjos, 
pažanga. Pavyzdžiui, medžioklės trofėjų 
kultas: iš pradžių – ragų, kailių, po to – kau-
kolių, šernų ilčių. Pamenu, jau pradėjus 
dirbti „Mūsų gamtos“ žurnale, dar ilgai 
kalėme į galvą mūsų medžiotojams dabar 
jau bene visiems žinomus elementarius 
dalykus: kaip trofėjus paruošti, kaip juos 
pritvirtinti, kaip nulupti vilko, lūšies kailį, 
kad šis „uždirbtų“ daugiau balų, kad, šiukš-
tu, nevalia ragų lakuoti...

Nebuvo tuo metu ir medžiotojų selek-
cininkų. 1979-aisiais Lenkijoje, Balstogėje 
selekcininkų kursus baigė ir liudijimą par-
sivežė pirmasis mūsų medžiotojas – Algi-
mantas Šeškauskas. Po poros metų buvo 
patvirtinti mūsų žvėrių selekciniai kriteri-
jai, pradėta rengti selekcininkų kursus. 

Man iįdomi ir ,,liesa“ medžioklė
Eugenijaus Tijušo pokalbis su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės me-
džiotoju (1987 m.), nusipelniusiu šalies žurnalistu (1989 m.) Vytautu Klovu, studija-
vusiu miškininkystę LžŪA ir teisę VU, tapusiu medžioklės etikos, tradicijų, istorijos 
žinovu ir propaguotoju.

Maždaug tada imta prisiminti, kad stam-
bų žvėrį sumedžiojusį medžiotoją dera pa-
gerbti šakele, kad po medžioklės sumedžio-
tus žvėris privalu tvarkingai išguldyti ir taip 
pat pagerbti. Tuo metu imta įrenginėti pa-
šarinius laukelius žvėrims, remizes, dirbtines 
ančių lizdavietes...

Nebuvo tuometinėse medžioklės taisy-
klėse reikalavimo medžiotojams ir varovams 
ryšėti ryškios spalvos juostas ant kepurių 
arba dėvėti tokios pat spalvos kepures ar 
liemenes. Nors į medžioklę eiti su „šimtasiū-
lėmis“ ar kokiais apdriskusiais drabužiais jau 
nebuvo madinga, bet ir apie specialią me-
džiotojų aprangą, juo labiau apie uniformas, 
dar net nekalbėjome. 

Tada ėmė kurtis ir pirmieji medžiotojų 
rateliai – taip iš pradžių vadinti būreliai, klu-
bai. Vieno iš jų, Šiaulių draugijos Lygudų ra-
telio, buvau pirmasis pirmininkas.

Kai pradėjau medžioti, dar kelerius me-
tus buvo draudžiama medžioti briedžius, 
elnius, stirnas, žinoma, ir danielius. Gal dėl 
to nebuvo poreikio įrenginėti ir žvėrių doro-
jimo aikštelių. 

Nevalia buvo medžioti su graižtviniais 
šautuvais. Bet nemažai senų medžiotojų tu-
rėjo dar prieškario laikais įsigytų drilingų – 
trivamzdžių šautuvų, kurių vienas vamzdis 
graižtvuotas. Viena svarbi įstaiga, kurios 
vardo neminėti be reikalo esu įpratęs nuo 
anų laikų, galiausiai leido tokius šautuvus 
turėti ir su jais medžioti, bet tik išgręžus to 
„pavojingo valstybei“ vamzdžio šone skylę. 
Tad nebuvo jokio reikalo medžiotojui turėti 
optinį taikiklį, tolimatį ar kalimatorių. 

Troškulys yra niekas, įvaizdis yra viskas – berods, 
taip prieš keletą metų mūsų smegenis gręžė 
vaizdo klipas, reklamuojantis kažkokį gėralą.

Kai įvaizdis nekoks, tai ir kliūna, kaip tam 
striukiui beuodegiui, už viską: vilkai sudraskė 
veršelį – ką veikia medžiotojai; medžiotojas 
puikuojasi sumedžioto vilko kailiu – iškrypėlis, 
nugalabijęs taurų plėšrūną; kovarniai kapinėse 
apdergė laidotuvių procesiją – kur žiūri valdžia, 
kodėl neliepia jų iššaudyti; valdžia prisakė išva-
lyti nuo kovų rajono centro parką – niekšai  me-
džiotojai, pasitiko pavasario pranašus kulkomis 
(čia iš žiniasklaidos); iššaudė, išgalabijo viską, 
miškuose nė gyvos dvasios neliko – prakeikti 
kraugeriai, žudikai (čia iš interneto tyrų); privei-
sė visokių gyvių – miškai tapo laukinių kiaulių 
fermomis, bebrai visą sovietinę melioraciją ,,šai-
bom“ paleido, greitkeliais net Seimo nariai per 
briedžius saugiai važiuoti nebegali (čia ir iš ži-
niasklaidos, ir iš interneto tyrų, ir net iš oficialių 
šaltinių)! Taigi įvaizdis...

Krūvą metų atgal netekau žado, kai bava-
riško bažnytkaimio ,,byrštubėje“ (lietuviškai – 
alaus pirkioje) buvau pagerbtas vien dėl to, kad 
ant plikės buvau užsimaukšlinęs savo pirmąją 
(o gal ir nebe) medžioklinę skrybėlę.

Gal prieš septynetą, o gal aštuonetą metų 
apsalau iš laimės, kai žingsniuojant Vilniaus Pi-
lies gatve, pamačiusi mano medžioklinę skry-
bėlę (gink Dieve – ne tą pačią), maža mergai-
tė susižavėjimo kupinu balsu sukliko: ,,Mama, 
mama, žiūrėk, medžiotojas eina...“

Beje, ar Jums teko matyti, kad straipsnius 
ar siužetus apie brakonierius iliustruotų perso-
nų be kamufliažo nuotraukos ar vaizdai. Man 
tai ne.

Ką gi, siūlau paskaityti pasakojimą apie 
žmogų, kuris Lietuvoje, ko gero, yra išplėšęs 
daugiausiai dirvonų lietuviško medžiotojo 
įvaizdžiui suformuoti.

PS. Aleksai! Kada, po velnių, atsiimsi iš di-
džiausio medžiotojų kermošiaus Europoje par-
gabentą medžioklinę kaklajuostę? (O ką? Dabar 
madinga per visokias ,,veido knygas“ ir ,,tvite-
rius“ viešai bendrauti).

eugenijus tijušas
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Neturėjome tuomet ir medžioklės ragų. Varymo pradžią medžio-
klės vadovas paprastai skelbdavo, pūsdamas į šautuvo vamzdį. Nebu-
vo anais laikais dar visiškai išnykęs iš prieškario atėjęs paprotys, vadi-
namas „uodeginiu mokesčiu“. Šis paprotys reikalavo, kad medžioklėje 
su varovais sumedžiojęs kokį nors žvėrį medžiotojas atsidėkotų ar-
čiausiai jo išėjusiam varovui. Žinoma, pinigais. 

Ar jokie nostalgiški prisiminimai 
apie jaunystės medžiokles neliūdina?..
Kartais pamanau, kad medžiotojai kažko neteko dėl technikos įsibro-
vimo į dabartines medžiokles. Su džipais iš vieno varymo į kitą, iš vie-
no miško į kitą, komandos – mobiliaisiais telefonais... Mano jaunystės 
laikais su automobiliais, kas turėdavo, atvažiuodavo tik į pradinę rin-
kimosi vietą. Visur kitur – pėstute, nebent pasitelkdavome pagalbon 
valstietį ar eigulį su rogėmis laimikiui sukrauti, senesniam medžioto-
jui pavėžėti. Buvo daugiau romantikos, o bendravimo su gamta ne-
trukdė motorų klegesys. 

Šių dienų medžiotojas daugiau išlošė, bet ir šiek tiek prarado dėl 
medžioklių „sutrumpėjimo“. Dabar daugumai medžiotojų medžioklė 
prasideda nuo atvykimo į medžioklės plotus, o tuomet bent diena 
anksčiau – nuo šovinių taisymo. O kokių tik receptų nebuvo sugal-
vota, kad šūvis būtų geresnis – muštų stipriau, glaudžiau. Dabar me-
džioklės reikmenų parduotuvėse šovinių rinkis kokių tik širdis gei-
džia. Tai ir gerai – mažiau būna išpūstų ir susprogdintų vamzdžių, nei 
anuomet nuo pernelyg kūrybingų meistrų produkcijos. 

Bet vis dėl to visokių minčių kyla, kai imu lyginti ankstesnę ir dabar-
tinę medžiotojų draugiją. Ne dėl veiklos, o dėl jų teisių skirtumo. Nors 
valdžia nuolat postringauja apie pilietinę visuomenę, jos teisių plitimą, 
bet mūsų draugijos teisės gerokai apkarpytos – nei žmogaus į medžio-
tojų gildiją priimsi, nei pašalinsi, nei už nusižengimus nubausi. 

Regis, žalinga medžioklei ir ta laisvė: „galiu būti draugijos nariu, 
galiu ir nebūti“. Juk medžiotojas draugijos narys ir ne narys – du 
skirtingi medžiotojai. Antrojo, laisvojo šaulio pagalbos neprisišauksi 
nei užklupus baltajam badui, nei kokiai epizootijai. Nėra kaip su juo 
užsiimti ir švietėjiška veikla, gilinti žinias apie medžioklės kultūrą, 
medžiojamuosius žvėris, paukščius ir kt. O nuo to, kaip medžiotojai 
tomis žiniomis apsiginklavę, kaip laikosi etikos normų, didžia dalimi 
priklauso visuomenės požiūris į pačią medžioklę, o jei dar giliau ka-
sime – medžioklės ateitis apskritai.

Juk žmogus, kuriam patikima teisė naudotis šautuvu, turi įrankį 
intervencijai į gamtą. Toks žmogus privalo demonstruoti aukščiausią 
drausmės ir etikos lygį. Ir negalioja čia tokia demokratijos forma: „noriu 
elgiuosi vienaip, noriu – kitaip“. Dar – dėl privalomo buvimo draugijos 
nariu. Jei kas ims tvirtinti, jog tokia „nostalgija“ yra nedemokratiška ir 
teisiniu požiūriu niekinė, sutiksiu. Tik tada sunkiai rasiu atsakymą, ko-
dėl kai kuriose mažiau demokratinėse šalyse yra tokia tvarka: nesi me-
džiotojų draugijos ar sąjungos narys – nesi ir medžiotojas. O valstybės 
institucijos tik kontroliuoja, kiek, kada ir ką galima medžioti. 

Esate daug keliavęs. Kas liko iįsimintino iš medžioklių 
svetimuose kraštuose?
Keliavau palyginti nemažai. Matyt, esu paveldėjęs „valkatos“ genų, 
o gal organizmui tiesiog stigo aštrių prieskonių. Turiu galvoje ne tas 
keliones, kuriose keliautojas varginamas tik „pažiūrėkite į dešinę“, 
„pasisukite į kairę“, o visa kita paduodama ant lėkštutės. Kartais pa-
piktnaudžiaudavau ir tokiomis, bet apyrečiai. Dabar – dažniau. Turiu 
galvoje „laukines“ keliones.

Kai pažiūriu į buvusios Sovietų Sąjungos žemėlapį, kuriame esu 
pažymėjęs kelionių maršrutus, net atrodo, kad kokion vieton į tą že-
mėlapį bedurtum pirštu, veik visur pridengsi savo pėdsaką – ar tai 

paliktą važiuojant šunų kinkiniu, elnių vartomis, plaukiant žvejų seineriu 
ar čiukčių velbotu, skrendant malūnsparniu, lėktuvu, važiuojant visurei-
giu ar tiesiog įspaustą 42 numerio rantuotais batais. Bekeliaujant, kai tik 
atsirasdavo proga pamedžioti, neatsisakydavau. Su malonumu prisimenu 
archarų, keklikų medžiokles Tadžikijoje, meškų, akmeninių kurtinių – Kam-
čiatkoje, baltųjų tetervinų – Taimyro tundroje, jerubių – Tolimųjų Rytų tai-
goje, vėplių – Čiukčijoje, gemzių – Slovakijoje, triušių – Lenkijoje.

Norėčiau bent trumpai užsiminti apie kelias iš pirmo žvilgsnio tarsi 
sėkmingas, bet kažkuo nejaukias medžiokles. Nenorėčiau dar kartą jose 
dalyvauti, nes tai buvo veikiau šaudymas stende, o ne medžioklės. Nors 
nuo tų medžioklių prabėgo kelios dešimtys metų, bet iki šiol tie metai 
neišdildė įsitikinimo, kad veikiausiai be reikalo medžioklę tik dėl gausių 
laimikių vadiname nusisekusia. Ne tik gyvenime, bet ir medžioklėje tai, kas 
per gerai, dažnai kvepia prastai. 

Štai Vengrija. Šalies vyriausybės nariams bei diplomatiniam korpusui 
buvo įrengtas fazanynas. Ton medžioklėn patekau kaip tenykščio me-
džiotojų žurnalo „Nimzod“ svečias. Kiekvienam medžiotojui paskiriamas 
pagalbininkas – šoviniams nešioti, tūtelėms, sumedžiotiems fazanams 
surinkti. Per kiekvieną varymą medžiotojų link vis plaukia ir plaukia me-
džioklės išvakarėse iš aptvarų išleistų paukščių debesėliai. O juos pasitinka 
šūvių papliūpos. Papliūpa po papliūpos. Ne medžioklė – karas. Su kokiu 
malonumu tokią medžioklę iškeisčiau į pasivaikščiojimą su mokytu seteriu 
ar pointeriu. O jei šunys dar pakeltų kokį paukštį...

1970-ieji, kiškingiausi metai Lenkijoje. Čia aš – kaip medžiotojų žur-
nalo „Łowiec Polski“ svečias. Medžioklės varyminės. Penkiolika medžioto-
jų ir dukart tiek varovų. Dvi „prastos“ medžioklės – tik 50-70 kiškių. Viena 
„normali“ – apie 150. Viena „gera“ – laimikis apie 220 ilgaausių. Bet iš jų vis 
dėlto smagiausia buvo kita medžioklė. Keturi medžiotojai, šuo ir laimikis – 
7 kiškiai, 3 triušiai. 

Dudinka. Sibire uostas ir gyvenvietė prie Jenisiejaus upės, netoli jos 
žiočių. Birželio pabaiga. Prasideda ančių ir žąsų traukimas. Tada visi Norils-
ko medžiotojai ima savaitę ar kiek daugiau atostogų ir tremtinių bei politi-
nių kalinių kaulais grįstu geležinkeliu per porą valandų atrieda į Dudinką. 
Įprasta vieno medžiotojo ekipuotė – 1000 šovinių ir dėžė degtinės.

Tuo metu Jenisiejaus upėje atsiranda ledų sangrūdų, o prie krantų le-
das ima tižti. Už vienos ledų sangrūdos kelionės draugas ir aš įsikuriame. 
Virš galvos vientisa virtine skrenda antys, pulkeliais žąsys. Jei į vieną pul-
kelio žąsį šauni, kol atskris kitas pulkelis, vos spėji vėl užsitaisyti šautuvą. 
Ir tai ne visada. Taigi gali „darbuotis“ be perstojo. Mūsų laimikis kuklus, 
bet mums nei ančių, nei žąsų nereikia. Keliomis sumedžiotomis žąsimis 
atsilyginame tenykščiam medžioklės inspektoriui už parūpintus šovinius 
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Paminklo lietuvių skalikui atidarymo ceremonijoje Telšiuose (centre – V. Klovas)
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ir paskolintus šautuvus. Vietiniai Norilsko gyventojai ančių ir žąsų pri-
sišaudė ir prisisūdė kas dvi, o kas ir po tris statines. Ne medžioklė, o 
maisto atsargų paruošos. 

Gal prisiminkite ir aplinkybes, kaip, būdamas girininku, tapote 
žurnalistu, kelis dešimtmečius gliaudžiusiu medžioklės temą? 
Tai buvo 1964-ieji. Žurnalas „Mūsų girios“ tapo „Mūsų gamta“. Gamto-
saugininkams pradėti leisti naują – savo žurnalą – nepavyko. Maskvos 
,,ranka“ dar buvo kieta. Taigi kai kurie iš jų pasirinko intrigėlėmis at-
mieštą „okupacijos“ kelią. Miškininkai dėl savo mylimo žurnalo praradi-
mo buvo įdūkę. Ne juokais susipyko ir du labai šviesūs ir dori to laiko 
žmonės – miškų ūkio ministras Algirdas Matulionis ir Gamtos apsaugos 
komiteto pirmininkas Viktoras Bergas. Ministras dėl to, jo žodžiais ta-
riant, buvo prie „kryžiaus prikalęs“ net penkis „intrigantus“. Tiesa, vėliau, 
pykčiui atslūgstant, juos po vieną nuo to ,,kryžiaus“ nuiminėjo. Kai po 
kelerių metų apie tai su juo kalbėjau, ant ,,kryžiaus kabėjo“ tik vienas 
„prasikaltėlis“. 

Tuo metu mano reikalai, vargu, ar kam įdomūs, klostėsi maždaug 
taip. Skambutis iš Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos į Lygudų 
girininkiją: „Atvažiuok, kviečia ministras“. Kaip vėliau paaiškėjo, buvu-
sioje ,,Mūsų girių“ redakcijoje, atsistatydinus redaktoriui, nebeliko nė 
vieno miškininko. Su naująja žurnalo valdžia susitarta dėl bent vieno 
miškininko „implantavimo“. Tuo metu ministerijoje kaip tik vyko miš-
kų ūkių vyriausiųjų miškininkų „subėgimas“ ir jame rinktas kandidatas 
žurnalui „gelbėti“. Iki šiol nežinau, kieno siūlymu buvau pasirinktas aš. 
Ministras A. Matulionis papasakojo, kaip klostosi įvykiai ir paprašė per 
pietų pertrauką apsispręsti. Žurnalui, kaip ir dauguma miškininkų, 
nebuvau abejingas, tad ilgai nedvejojęs sutikau „gelbėti“. „Gelbėjimo 
darbai“ prasidėjo po pusmečio, o kitais metais „Mūsų gamta“ pradė-
jo leisti priedą „Girios“. Iš pradžių ploną – 16 puslapių, vėliau storesnį 
– 36 puslapių. Jo leidybos naštą su malonumu užsikroviau ant savo 
pečių. Tai truko penkerius metus. Vėliau politikoje papūtus atodrėkio 
vėjams, 1970 m. „Girios“ tapo savarankišku biuleteniu, o nuo 1991 m. 
susigrąžino žurnalo statusą ir ankstesnį pavadinimą „Mūsų girios“. 

„Mūsų girios“ nuo pat įkūrimo 1929 m. nuolat rašė ir apie medžio-
klę. Malonu, kad ir dabar tos temos nepamiršta. 

Esate pripažintas medžioklės kultūros, etikos, tradicijų, 
istorijos žinovas ir propaguotojas. Kaip juo tapote?
Tai veikiau komplimentas, nei klausimas. Kai skaitai savą bei kaimynų 
periodinę spaudą, knygas ta tema, tomis žiniomis palengva ir aplimpi. 
O dirbant „Mūsų gamtoje“ daugiau sužinoti buvo palankios sąlygos. 
Pradėjome draugauti su panašaus profilio lenkų, čekų, slovakų, ven-
grų, bulgarų žurnalų redakcijomis. Vieni pas kitus važinėdavome pa-
tirtimi pasidalinti, pamedžioti. Mačiau tų šalių medžioklės tradicijas. 
Domėtis šiomis temomis vertė ir tai, kad „Mūsų gamta“ kasmet ėmė 
rengti „firmines“ žurnalo medžiokles kaskart vis kitame Lietuvos rajo-
ne. Jų buvo surengta apie trisdešimt, siekiant parodyti šalies medžio-
tojams, kaip turėtų atrodyti kultūringa medžioklė. Dėl tos pačios prie-
žasties kiekviena medžioklė žurnale būdavo plačiai aprašoma. Norint, 
kad tos medžioklės iš tiesų būtų „firminės“, norom nenorom reikėjo 
domėtis ir medžioklės tradicijomis, etika, papročiais, istorija. 

Gal atmintyje išliko koks įsimintinas medžioklės nuotykis?
Man dar dirbant Lygudų girininkijoje girininku, maniškis pavaduoto-
jas Ignas vienoje varyminėje medžioklėje iš gana arti šratais nukirto 
lapei uodegą. Tai, manyčiau, retai atsitinka. Bet įsiminė ir dar vienas 
atvejis, kai taip pat varyminėje medžioklėje buvo sumedžiotas iš to 
paties kvartalo išbėgęs kitas nukirstos uodegos savininkas – stambus 
beuodegis lapinas. 
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Paklydai miške – užeik į www.miskui.lt
 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME
 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

Biologas Vytautas Logminas „Mūsų gi-
riose“ (2007 m. Nr. 3; 2008 m., Nr. 2) 
siūlė paukščių inkilų apsaugai naudoti 

plastikinius vamzdžius, teigdamas, kad me-
dinius skydelius nesunkiai įveikia kiaunės. 

Iš savo praktikos galiu apsakyti, kad sky-
delius naudoju seniai ir nė karto jie nebuvo 
nuplėšti. Išbandžiau ir naujovę (žr. nuotr.). 
Ji veikia patikimai, tik pagaminimas ne toks 
paprastas. Skydelių amžius daug kartų viršys 
inkilo amžių, taigi bus teršiama aplinka. Pri-
valumas yra tai, kad į inkilą negali patekti pe-
lės, žebenkštys, šermuonėliai. Tik reikia, kad 
vamzdis neliestų inkilo stogelio. 

Medinį skydelį padaryti paprasčiau. Iš 
įvairių medienos nuopjovų ar malkpagalio 
padaromas keturkampis tašelis, išgręžiama 
anga, dviejuose kampuose įstrižai išgrę-
žiamos skylutės, kad neskiltų, ir prikalama. 
Galima padaryti ir išpjovą. Skydelio storis ne 
mažiau 8 cm.

Inkilo apsauga: iš plastiko ar medžio?

Atšilus orams išėjau valyti sodybos inki-
lų. Didžiosios zylės inkile, kuriame peri kas-
met, suneštame lizde radau zylės mumiją. 
Natūrali mirtis? Bet angos pakraštyje – priki-
bęs plunksnos pūkelis. Pamatuoju skydelį – 
5 cm, inkilo sienelė – 2 cm. Reiškia, plėšrūnas 
lizdo nepasiekė, bet besiblaškantį paukštelį 
mirtinai sužeidė, pasiekęs inkilo ertmę. Pa-
matuoju ,,akmeninio“ kiaunės patino iškam-
šą: galvos plotis 7,2 cm, priekinė koja – 9 cm. 
Siekdamas grobio, aišku, plėšrūnas ją dar pa-
tempia, išleidžia įtraukiamuosius nagus…

Beje, prie vamzdžio patikimai pritvirtinti 
prieangio vielos nepavyko. Geriau tinka U 
raidės formos kieta viela. Nors tai nebūtina, 
bet ką daryti – dabar butai be patogumų ne-
paklausūs. 

Spaudoje rašoma, kad apsaugas reikėtų 
tvirtinti ir natūraliems uoksams. Manau, tai 
nerealu. Genių uoksai būna iki 20 cm aukščio, 
angos 5 cm, o uoksų dugnas gana giliai. Tad 
negalėtų pasiekti. Juodosioms meletoms ir 
pelėdoms reikalinga kitokia apsauga.

 
Bronius MorkūnAs

Buvęs girininkas
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Šventė prasidėjo tradicine Mindūnų muge. Joje savo gaminius pristatė amatininkai iš 
visos Lietuvos. Kiek vėliau Vilniaus pučiamųjų ragų klubo orkestro „Tauro ragai“ gar-
sai paskelbė apie iškilmingą šventės atidarymą. Sveikinimo žodžiu visus susirinkusius 
pasveikino Mindūnų seniūnė Virginija Salapėtienė, o gražia aukštaičių tarme renginį 
vedė Algirdas Breidokas.

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys sakė, kad šių metų tradicinė poledinės žūklės 
šventė – išskirtinė, nes į Mindūnus atkeliavo tauraus, dosnaus žmogaus, gamtos my-
lėtojo, žinomo Lietuvos medžiotojo ir medžioklės eksperto Antano Truskausko ilgus 
metus kaupta medžioklės trofėjų kolekcija. Mero nuomone,šiuo muziejaus įkūrimu 
Antanas pateisino savo egzistenciją ir gyvenimo prasmę, o pats muziejus jau tapo 

Įgyvendinta ilgai brandinta idėja
Šventėje dalyvavo gausus būrys žiūrovų

Sveikina 
Molėtų r. meras 
S. Žvinys (kairėje)

Muziejų šventina 
monsinjoras 
K. KazlauskasMuziejaus atidarymo akcentas – tradicinės juostelės kirpimas

Vasario paskutinį šeštadienį Mindūnų kaime netoli Molėtų vyko tradicinė Lietuvos poledinės žūklės šventė „Mindūnai 2014“, kuri jau tapo viena iš žino-
miausių šalies laisvalaikio renginių. Nors gamta šį kartą pašykštėjo sniego, o ir ledo buvo mažai, vis tik šiųmetinė žūklės šventė, anot organizatorių, buvo 
ypatinga ne vien tik varžybomis. Mat, mitologinis Ežerų dievas Ežerinis parsivedė Medžioklės deivę Žvėrūną – šalia Ežerų žvejybos muziejaus atidarytas 
Antano Truskausko Medžioklės ir gamtos muziejus. Molėtų savivaldybės pastangomis muziejus įsikūrė buvusios mokyklos rekonstruotame pastate, kuriame 
ir eksponuojami A. Truskausko medžioklinės karjeros trofėjai.

A. Truskauskas su šeima: (antra iš dešinės) žmona Gražina, dukros Alina ir Inga 
su vyru Mindaugu

nauja ir pilnaverte kultūros institucija visame Rytų Aukš-
taitijos regione.

Sveikinimo žodžius taip pat tarė europarlamentaras, 
kandidatas į LR Prezidentus Zigmantas Balčytis, Seimo na-
riai Petras Čimbaras, Valentinas Stundys, Seimo pirmininko 
pavaduotojo Gedimino Kirkilo sveikinimus perdavė jo pa-
dėjėjas–sekretorius Povilas Grigas. 

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direktorius Emanuelis 
Leškevičius pabrėžė, jog A. Truskausko eksponuojamos 
kolekcijos dėka šis kraštas taps dar labiau patrauklesnis. 
Muziejus sudarys galimybę vaikams, moksleiviams, stu-
dentams, daugeliui žmonių susipažinti su tuo kas yra uni-
kaliausia mūsų planetoje – gamta. Tai įrodymas, jog me-
džiotojai ne žudikai, o, atvirkščiai, tokiu būdu jie gyvūnams 
suteikia amžinąjį gyvenimą. 

Utenos miškų urėdas Stasys Kvedaras už medžioklės 
tradicijų puoselėjimą įteikė generalinio miškų urėdo Ben-
jamino Sakalausko padėką, o Ignalinos miškų urėdas Alf-
redas Aškelėnas Medžiotojų ir žvejų draugijos Ignalinos 
skyriaus vardu pasveikino A. Truskauską, kaip miškininką 
ir medžiotoją, šiame krašte pradėjusį karjerą. Kiek vėliau 
prie sveikintojų prisidėjo aplinkos ministras Valentinas Ma-
zuronis, viceministras Linas Jonauskas, LKSKA asociacijos 
,,Nemunas“ pirmininkas K. Levickis.

Bene svarbiausias šio renginio „kaltininkas“ – Antanas 
Truskauskas – nuoširdžiai padėkojo visiems už paramą, už 
gerus ir gražius norus įkuriant muziejų, nes pagaliau keletą 
metų brandinta idėja išsipildė. Ypač daug gražių žodžių Anta-

Įgyvendinta ilgai brandinta idėja
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nas skyrė savo šeimai – žmonai Gražinai už 
geležinę kantrybę, dukroms Ingai ir Alinai 
už supratimą, kurios neretai augo be tėvo, 
kol jis keliavo pasaulio medžioklės takais. 
Dėkojo ir savo pomėgio bei profesijos 
broliams – medžiotojų bendruomenės 
nariams.

Aidint ragų orkestro garsams, nu-
kerpama simbolinė juosta. Garbingi 
svečiai ir šeimininkai, lankytojai užplū-
do ekspozicijų patalpas, kur Molėtų de-
kanato dekanas ir parapijos klebonas 
monsinjoras Kęstutis Kazlauskas pa-
šventino naujai atidarytą muziejų.

Dauguma lankytojų buvo maloniai 
nustebinti ir sužavėti, pamatę tokią gau-
sią ir įspūdingą kolekciją. Ne vienas ban-
dė nusifotografuoti prie dar Lietuvoje 
neregėtų gyvūnų iškamšų, ragų, ilčių. Juk 
pirmame tokio pobūdžio muziejuje gali-
ma pamatyti net penkiuose žemynuose 
sumedžiotų trofėjų ekspoziciją. Tai – Af-
rikoje sumedžioti liūtas, dramblys, raga-
nosis, leopardas, buivolas. Ožys ar meška 
iš Sibiro, elniaožė gazelė – iš Argentinos, 
sitatunga – iš Tanzanijos, ir daugybė kitų 
labai įdomių eksponatų iš viso pasaulio, 
tarp jų ir iš Lietuvos. Didžiąją daugumą 
trofėjų iškamšų parodai paruošė žinomas 
ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje taksider-
mistas Kęstutis Bybartas.

Muziejuje režisierius Arvy-
das Barysas pri-
sta-

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
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

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

tė savo naują filmą „Po Žvėrūnos žvaigžde. Medžioklės kul-
tūros istorija ir dabartis Lietuvoje“.

Įsibėgėjus muziejaus darbui, medžiotojas A. Truskaus-
kas laisvu nuo darbo metu žada vesti edukacinius užsiėmi-
mus moksleiviams.

MG inf.

Antanas Truskauskas yra PĮ „FELIS“, organizuojančios 
medžiokles visame pasaulyje, savininkas bei UAB „DE-
VANA“ (prekyba medžioklės reikmenimis) generalinis 
direktorius, kartu – ir cIc (Tarptautinė medžioklės ir 
medžiojamosios faunos apsaugos taryba) vyriausiasis 
tarptautinis medžioklės trofėjų teisėjas (aukščiausia 
cIc medžioklės eksperto kategorija), LMŽD Medžio-
klės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos 
pirmininko pavaduotojas, Tarptautinio Safario klubo 
(ScI) narys, Lietuvos Safario klubo tarybos narys.

A.Truskausko trofėjai Lietuvos ir tarptautinėse 
parodose yra gavę per 160 medalių, vertinant pa-
gal cIc formules; 17 trofėjų apdovanoti medaliais ir 
įtraukti į geriausių Trofėjų Dešimtukus (Top Ten) ver-
tinant pagal ScI formules, iš jų 5 trofėjai yra pirmi, 2 
antri, 3 treti.

Trofėjų rinkiniai apdovanoti Tarptautinio Safario 
Klubo (ScI) 8 Didžiaisiais šalmais (ScI Grand Slams), 22 
įvairaus lygio (iš jų 7 deimantiniai) Vidiniais žiedais – 
Dešimtukais (ScI Inner circles), Pasiekimų viršūnės (ScI 
Pinnacle of Achievement) 4 (aukščiausiu) lygiu, Zenito 
apdovanojimu (ScI Zenith Award), ScI Kontinentiniais 
apdovanojimais: Azijos aštuonetas (ScI continental 
Award – Asia 8), kur apdovanojimui pateikta net 22 
skirtingų Azijos žvėrių rūšių trofėjai, Europos dvyliktu-
kas (ScI continental Award – European 12) – pateikta 
17 skirtingų rūšių trofėjų, Pietų Amerikos aštuntukas 
(ScI continental Award – South America 8) – pateikta 
11 šio kontinento skirtingų rūšių trofėjų. 

Antanas Truskauskas – pirmas ir kol kas vienin-
telis Lietuvos medžiotojas, oficialiai užregistravęs 
ir gavęs tokius išskirtinius ScI apdovanojimus, kaip 
Didysis Afrikos Penketas, Pavojingi Afrikos žvėrys, 
Pasaulio katės, Pasaulio meškos, Pasaulio briedžiai, 
Geriausių trofėjų dešimtukas (Top Ten) – deimantinis 
lygis, Trofėjiniai Azijos, Trofėjiniai Europos, Trofėjiniai 
Pietų Amerikos gyvūnai – deimantiniai lygiai, Pa-
saulio plėšrūnai, Pasaulio buivolai, Pasaulio šernai ir 
pekariai – deimantiniai lygiai.
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ninkais – veteranais, bendradarbiais. Deja, 
nemaža dalis šių sodintojų jau niekad šia-
me ąžuolyne nesilankys. Jų atminimas liko 
ąžuolais žaliuoti... 

Žmogaus gyvenimas gerokai trumpes-
nis nei jis to norėtų. Todėl ir stengiamasi įsi-
amžinti visokiais būdais. Atminties medžiu 
dažniausiai renkamės ąžuolą, simbolizuo-
jantį tvirtybę, gyvenantį kelis kartus ilgiau 
už sodintoją. Nuo senovės laikų ąžuolai 
sodinti labai reikšmingoms progoms pa-
žymėti. Mūsų seneliai ir tėvai suprato, kad 

,,Sugrįšime čionai, svajosime, viens 
kitą guosime ir ąžuolais žaliuosime“, 
– tokius žodžius užrašė šakietis fo-

tografas Juozas Vytautas Tamašauskas ant 
Šakių miškų urėdijos būstinės fojė sienos 
tebekabančios panoraminės nuotraukos, 
kurią jis padarė prieš 20 metų įamžinęs 
pirmuosius Šakių krašto miškininkų atmi-
nimo ąžuolyno sodintojus. Šių žodžių gilią 
prasmę ir tikrumą supratau keliolika metų 
šiame ąžuolyne bendraudamas su miški-

Prisimenant Šakių miškininkų atminties 
ąžuolyno kūrimą

Šakių miškininkų atminties ąžuolyno sodintojai ir jų talkininkai
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ąžuolus, dalinasi prisiminimais. Mačiau kaip 
veteranams svarbu, kad jie yra nepamiršti, 
vertinami jų darbai.

Pasodintais ąžuolais pagerbiami ir iški-
lūs šalies miškininkai ar miškininkai kraštie-
čiai. Čia vardinį ąžuolą pasisodino kraštietis, 
seniausias Lietuvos miškininkas Vincentas 
Verbyla, nemažai kitų žinomų, miškams pa-
sišventusių žmonių. Pagarbi mūsų atmintis 
šalies miškininkui Zdislavui Truskauskui, 
supratusiam miškininkų veteranų paliktų 
darbų svarbą, kuris rūpinosi jais ir jų atmi-
nimu. Jo posakis, kad be praeities nėra ir 
ateities, turėjo gilią prasmę. Z. Truskauskas 
mums visiems paliko didelę gyvenimo pa-
moką. Pagiriamasis žodis už šalies miškus 
priklauso ne tik dabartinei plačiai miškinin-
kų bendruomenei, miškininkystės mokslo 
ir mokymo nusipelniusiems darbuotojams, 
bet ir daugybei eilinių miškininkų girininki-
jose. Pastarieji kelis dešimtmečius kirsdami 
gerokai mažiau nei dabar, apsodindami miš-
ku nederlingas, eroduojamas žemes, miško 
aikštes ir laukymes, sudarė svarias prielaidas 
dabartiniams miško plotams, tūriams ir prie-
augai turėti. Negi galėjome leisti pamiršti 
pačių nuolat naudojamą teisingą, mišką gi-
nantį posakį, kad miškas – tai ne rugių lau-
kas ar morkų lysvė.

Lietuvos valstybės atkūrimą pažymintį 
1991 m. pasodintą ąžuolyną niekas nedrį-
so paliesti rajone net ir žemės grąžinimo 
įkarštyje, nors ąžuolais buvo apsodinta gera 
dirbama žemė ir jos paskirtis tam nebuvo 
įforminta. Kitu atveju, čia pasodinti pavieniai 

ninkas Bronius Kudirka, Gelgaudiškio girinin-
kas Jonas Gvildys, buvęs Sutkų girininkijos 
girininkas Vytautas Liutkevičius ir dabartinis 
girininkas Antanas Ižganaitis. Kiekvieną pa-
vasarį rengtos šio ąžuolyno sodinimo suei-
gos, dalyvaujant visiems LMS Šakių miškų 
urėdijos skyriaus nariams, darbuotojams, 
kviesti darbo veteranai, svečiai. Ąžuolai so-
dinti labai kruopščiai, atsakingai, todėl visi 
vardiniai medeliai prigijo. Pirmiems čia paso-
dintiems ąžuolams jau per 30 metų. 

Kartu sodinome ir Šakių miesto 400 
metų sukakčiai paminėti ąžuolyną, prižiū-
rėjome Lietuvos valstybės atkūrimą minin-
tį ąžuolyną prie Sintautų. Per prabėgusius 
20 metų mačiau, su kokiu pasitenkinimu 
miškininkai lankė ir lanko savo pasodintus 

pasodintą atminties ąžuolą būtina ilgai ir 
kruopščiai prižiūrėti. Bet dėl priežiūros sto-
kos daugybė pasodintų proginių pavienių 
ąžuolų neišgyveno. 

Iš praktikos galiu pasakyti, kad dabar 
miškininkų sodinami pramoniniai ąžuo-
lynai taip pat reikalauja nuo jų rankų ne-
atitraukti bent 30-40 metų. Tai neužtenka 
vienos miškininkų kartos. Vien ilgametis 
Gelgaudiškio girininkijos girininkas Jonas 
Gvildys paliko arti 150 tūkst. paaugintų ir 
savaiminės kilmės ąžuoliukų, kurie ,,skęsta“ 
nuolat klestinčių lapuotynų jūroje. Nebe-
likus Gelgaudiškio girininkijos, jos miškus 
perėmusiems teks rūpintis ne tik buvusio 
girininko J. Gvildžio puoselėtais ąžuoliu-
kais, o ir kaip kasmet iškirsti iki 15 tūkst. 
ktm medienos. Kas bus svarbiau? Vyres-
niosios kartos miškininkai prisimename, 
kiek ąžuolynų Lietuvos miškuose buvo pa-
sodinta praeito šimtmečio šeštame dešim-
tmetyje ir vėliau, žinome, dėl ko jie neišliko 
iki šių dienų.

Gyvenimas yra taip sutvarkytas, kad kū-
ryba vaikščioja kartu su griovimu, laikas nuo 
laiko vienas kitą lenkdami. Mūsų senelių ir 
tėvų sodybas ir prie jų augusius šimtame-
čius ąžuolus rovė sovietinė melioracija. Vė-
liau išlikusiais pavieniais ąžuolais susidomė-
jo medienos verslas...

Šakių krašto miškininkų atminimo ąžuo-
lyną pradėjome sodinti 1994 m. pavasarį. Tais 
metais pasodinti 128 vardiniai ir 72 mus jau 
palikusių miškininkų atminimą įamžinantys 
ąžuolai. Pirmos ąžuolyno sodintojų sueigos 
metu buvo pagerbti apvalius jubiliejus šven-
čiantys miškininkai, ant Anapilin išėjusių 
kapų uždegtos žvakutės, padėtos gėlės. 

Dešimtmetį paaugintais ąžuoliukais ap-
rūpino sodintojus Šilagirio girininkijos giri-

Šakių miškų urėdijos girininkai prie Lietuvos valstybės atkūrimui įamžinti Sintautų ąžuolyne 
pastatyto tautodailininko lukšiečio Vido Cikanos sukurto koplytstulpio su jo autoriumi (stovi centre)

Pasisodinti vardinius ąžuolus šakiečiai 1997 m. pakvietė ir iš Suvalkijos kilusius miškininkus – 
sutinkami atvykę dr. Vincentas Verbyla (antras iš kairės) su sūnumi dr. Vidmantu Verbyla 
(antras iš dešinės)
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traukos. Šis metraštis jau dabar ganėtinai įdomus, o ateityje taps 
reikšmingu šio laikotarpio miškininkų gyvenimo liudytoju. Metraštį 
visą laiką atsakingai vedė LMS skyriaus pirmininkas, miškų urėdo pa-
vaduotojas miškininkystei, dabar vyr. miškininkas Romas Kupstaitis.

Ąžuolynui koplytstulpį ir jo aprašą sukūrė Zigmas Sederevičius, 
tautodailininkas iš Plokščių. Iš koplytstulpio į mus žvelgia išmintingo, 
ramybe dvelkiančio žmogaus atvaizdas. Jis daugeliui primena anksti 
Anapilin išėjusį ilgametį miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Vytau-
tą Marcinkevičių. Ir tai nėra jokia paslaptis – tautodailininkas šį miški-
ninką buvo nusižiūrėjęs šiam darbui kaip modelį.

Kuriant Šakių krašto miškininkų atminimo ąžuolyną, daug svar-
baus, kartais nepastebimo darbo įdėjo buvęs Šakių girininkijos giri-
ninkas Sigitas Tamošaitis, kurio vadovaujamos girininkijos teritorijoje 
ir kurtas šis ąžuolynas. Pirmiausia, jam teko prisiimti rūpestį už šios 
lankomos teritorijos priežiūrą. Mūsų visų ąžuolynui svarbus jo dėme-
sys ir dabar, jau kaip Šakių miškų urėdo, bei to tikimės ir iš dabartinio 
Šakių girininkijos girininko Kęstučio Kriaučiūno.

Norėčiau paminėti, kad mus palaikė ir rajono žmonės. Sodinant 
visus minėtus ąžuolynus dalyvavo „Valsčiaus“ redaktorė Giedrimė Di-
džiapetrienė, savo talentinga plunksna aprašiusi šiuos ir kitus miški-
ninkų darbus, skatinusi ir mus mėginti kai ką parašyti. Produktyviai 
bendravome su jaunaisiais miško bičiuliais, vadovaujamais nenuils-
tančios mokytojos Irenos Bieliūnienės. Jų buvimas kartu labai pra-
skaidrindavo ir įprasmindavo miškininkų gyvenimą ir darbus. Daug 
nuotraukų iš miškininkų darbų ir gyvenimo padarė fotografai Vikto-
ras Vilčinskas, Gediminas Jokubaitis ir Darius Juozapavičius.

Minint Šakių krašto miškininkų atminimo ąžuolyno dvidešim-
tmetį, būtų gerai padaryti baigtinę šio ąžuolyno sodinimo talką, kai 
ką pataisyti. Neklysta tas, kas nedaro nieko. Pirminė ąžuolyno stei-
gimo apimtis neplanuotai išsiplėtė. Pasodintais ąžuolais, metraščio 
nuotraukomis pagerbta arti 1000 žmonių atminimas. Daugiausia 
įamžinta eilinių kelių kartų miškininkų, kurie paliko mums savo au-
gintus ir saugotus miškus. Už tai jiems esame dėkingi, šie ąžuolai pri-
mins jų indėlį ir atminimą.

ksAVerAs VAičiūnAs

Šakių miškininkų vadovai (iš kairės – dabartinis miškų urėdas Sigitas 
Tamošaitis ir buvusieji – Ksaveras Vaičiūnas, Stepas Jakubauskas) 
Atminties ąžuolyne 2013 m.

ąžuolai būtų buvę seniai sunaikinti. Dabar čia auga gražus ąžuoly-
nas, kuriame daugeliui ąžuolų arti 40 metų. Tačiau rūpintis jais vis 
dar reikia.

Šakių krašto miškininkų atminimo ąžuolyne pasodinta per 650 
vardinių ąžuolų. Labai svarbu, kad sodinant šį ąžuolyną buvo ku-
riamas ir jo metraštis. Jame įrašytos visų vardinių ąžuolų sodintojų 
pavardės, galėjusių pasirašyti parašai, sueigose dalyvavusiųjų nuo-
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Kovo pradžioje šalia Kauno, prie automagistra-
lės Via Baltica, iškilmingai atidarytas UAB „Biržų 
žemtiekimas” padalinys. Šiuolaikiškai įrengta-
me erdviame ofise įsikūrė penkiolika įmonės 
vadybininkų, anksčiau sunkiai tilpdavę mažes-
nėse patalpose prie Babtų (Kauno r.). 

Atidarymo metu bendrovės valdybos pirmi-
ninkas Viktoras Rinkevičius pabrėžė, jog nau-
jasis įmonės filialas suteiks daugiau galimybių 
patogiai aptarnauti klientus iš visų šalies 
regionų.

Naujasis „Biržų žemtiekimo” generalinis direk-
torius Saulius Silickas pagarsino naują įmonės 
šūkį – „Jūsų sėkmė – mūsų sėkmė”, kuris aiškiai 
atspindi daug metų išlaikomą įmonės kryptį. 
Abi pusės – klientas ir teikėjas turi laimėti – jei 
pralaimi viena pusė, tai iš tikrųjų pralaimi abi.

Pasisakymo pabaigoje generalinis direk-
torius apibūdino įmonės veiklos filosofiją: 
„Mes siekiame pirmiausia pasiūlyti sprendimą, 
padėsiantį rasti geriausią išeitį, o ne parduoti 
daiktą”.

„Biržų žemtiekime” dirba 57 darbuotojai. 
Įmonė plėtoja dvi pagrindines kryptis – pre-
kybą žemės ūkio technika ir įranga gyvulinin-
kystės ūkiams. Pagrindiniai technikos gamin-
tojai, kuriems atstovauja „Biržų žemtiekimas”, 
yra „Deutz Fahr” (traktoriai, kombainai, paša-
rų ruošimo technika), „Dieci” (teleskopiniai 
krautuvai), „Logset” (medkirtės), „Vogel Noot” 
(žemės dirbimo ir sėjos technika), „Zaslaw” 
(priekabos ir puspriekabės), „Bredal” (trąšų 
barstytuvai), „Unigreen” (purkštuvai), „Maz-
zotti” (purkštuvai), „Orkel” (presai), „Sfoggia” 
(sėjamosios) ir kiti.

MG inf.
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki balandžio 17 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius 
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis). 
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC Forest“   
įsteigtas prizas – rankinis purkštuvas „SOLO 462“

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Kovo kaleidoskopas
1. 2. 3. 4.

2.
5.

9.
6.

7.
17.

8.

9.
13.

10.
21.

11.
10. 12.

12. 13.

14. 15.
15.

4.

16.
20.

17.

18.
7.

19.
14.

20. 21. 

23. 22.
19.

24.

25.
6.

26.
11. 5.

16.
27.

1.
28.

18. 8.

3.

Sudarė ONA GYLIENė

Vertikaliai:
1. Medis iš kurio sula teka ilgiausiai. 2. Didžiausias mūsų miškų raguotas 
gyvūnas. 3. Miškų minkštasis lapuotis – gluosninių šeimos medis, dar va-
dinamas epuše. 4. Antį primenantis vandens paukštis smailiu snapu (Po-
diceps). 7. Nedidelis, šoklus medžiuose gyvenantis graužikas ilga uodega. 
8. Lietuvos miestas ir tilvikinių šeimos akmenuotų pajūrių paukštis (kūl-
tupis). 12. Baltų dribsnelių pavidalo krituliai, kurių šią žiemą buvo mažai. 
13. Paštu ar per rankas siunčiama žinia, kuri paprastai dedama į voką. 16. 
Vienų metų studijų ar tam tikro gydymo apimtis. 17. Plėšri žuvis, kurią 
gaudyti draudžiama nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. 20. Ankstyvas uo-
laskėlinių šeimos šlapių vietų augalas, vartojamas blužnies ligoms gydyti 
(Chrysosplenium). 21. Vėdryninių šeimos miškų ir pievų stambokas nuo-
dingas, vaistinis augalas (Thalictrum). 23. Augalo žiedynas, kurio smulkūs 
bekočiai žiedai prisitvirtinę prie išsiplėtusios žiedyno ašies viršūnės. 24. 
Kai kur šis grybas dar vadinamas alksninuku, daugelyje šalių išbraukta iš 
valgomųjų grybų asortimento kaip nuodinga (Paxillus).

Horizontaliai:
5. Žiauberiška kerpė, auganti ant lapuočių medžių lygios žievės 
(Graphis). 6. Miškų gyvūnas, kuris dabar įnirtingai medžiojamas, nes 
įtariama, kad serga afrikiniu maru. 9. LOD paskelbtas metų paukštis 
ir pirmas pavasario mėnuo tuo pačiu pavadinimu. 10. Varninių šei-
mos, Lietuvoje gana įprastas, kuosos dydžio paukštis, turintis ilgą 
uodegą. 11. „Mieganti“ gėlė. 14. Daugiametis miškų uogakrūmis, 
vedantis raudonas miltingas uogas, iš kurių verdama skani uogienė 
15. Lapės kailis. 18. Medžioklinio šuns veislė. 19. Garninių šeimos 
paukštis, kurio kūnas pilkas, galvos viršus baltas (Ardea). 22. Lapuotis 
medis, mėgstantis augti prie vandens. 25. Plūdeninių šeimos labai 
smulkus belapis stovinčių vandenų augalas (Spirodela). 26. Nuolat 
šlapia žemė su durpių klodu. 27. Skėtinių šeimos miškų augalas (Sa-
nicula). 28. Specialus sekrecijos organas, vienas iš jų vadinamas čio-
brialiauke. 
Sunkesni žodžiai: vingiris, akmenė, brėžis, girūnė.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.



Kryžiažodžio ,,Vasario kaleidoskopas“, 
išspausdinto 2014 m. Nr. 2, atsakymai: 
Vertikaliai: 1. Apuokė. 2. Satyras. 3. Blandis. 4. Aštrys. 
7. Nendrė. 8. Laksva. 12. Sniegas. 13. Šilingė. 16. Gegūnė. 
17. Gailis. 20. Raistenė. 21. Pataisas. 23. Čivylis. 24. Lipikas. 

Horizontaliai: 5. Junetė. 6. Razeta. 9. Pelkė. 10. Tyras. 
11. Vasaris. 14. Bruknė. 15. Viksva. 18. Beržas. 19. Agaras. 
22. Raistas. 25. Antis. 26. Kibis. 27. Gyvatė. 28. Kiškis.
Frazė – PELKėTA VIETA

Už kryžiažodžio ,,Vasario kaleidoskopas“, 
(išspausdinto 2014 m. Nr. 2) teisingus atsakymus 

UAB „MMC Forest įsteigtą 
prizą – „Fiskars“ kastuvą – laimėjo 
Bronius Lūža. 
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu 
info@musu-girios.lt, 
tel. 8687 10616.

Generalinėje miškų urėdijoje: 
EGLė MANKEVIčIENė, dirbusi Teisės ir perso-
nalo skyriuje vyriausiąja specialiste, nuo 2014 m. 
vasario 1 d. perkelta dirbti į Miško atkūrimo ir 
apsaugos skyrių vyriausiąja specialiste. 

Valstybinėje miškų tarnyboje:
VALENTINAS POzNANSKAS, dirbęs VMT Miš-
kų kontrolės skyriaus vyriausiuoju specialistu, 
šalių susitarimu nuo 2013 m. lapkričio 29 d. at-
leistas iš šių pareigų;

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

TADEUš ABLAčINSKIJ, dirbęs VMT Miškų kontrolės 
skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiuoju spe-
cialistu, nuo 2014 m. sausio 2 d. perkeltas VMT Miškų 
kontrolės skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Šilutės miškų urėdijoje:
VAIDAS BENDARAVIčIUS, g. 1970 m., baigęs 1989 m. 
Kauno miškų technikumą ir 1995 m. LŽŪA Miškų fakul-
tetą, laimėjęs konkursą, 2014 m. kovo 18 d. paskirtas 
miškų urėdu. Prieš tai dirbo Pagėgių savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi.
 

Zarasų  miškų urėdijoje:
JURIJUS BOGOMOLNIKOVAS, 
dirbęs Smalvų girininkijos gi-
rininko pavaduotoju, 2013 m. 
gruodžio 5 d. paskirtas šioje giri-
ninkijoje eiguliu;
SVAJŪNė VISOCKAITė, dirbu-
si Antazavės girininkijos eigule, 
2013 m. gruodžio 5 d. paskirta 
Smalvų girininkijos girininko pa-
vaduotoja.

TA
U

RAGĖS MIŠKŲ URĖDIJ
A balandiį

S v e i  k i  n a  m e  g i  m u  s i u s

Su 30-uo ju gim ta die niu
Balandžio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį Ma-
žeikių miškų urėdijos Mažeikių gi ri nin ki jos 
gi ri nin ko pa va duo to ją VAIDĄ PAULAVIČIų, 
17 d. – Šakių miš kų urė di jos miško želdi-
nimo ir apsaugos in ži nie rių KęSTUTĮ JAN-
KAUSKĄ, 26 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to vyresniąją specialistę LORETĄ 
ANDRIUŠIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Kre-
tingos miš kų urė di jos Kartenos girininkijos 
ei gu lį GIEDRIų PRIALGAUSKĄ, 6 d. – Kur-
šė nų miš kų urė di jos ei gu lį GINTAUTĄ RAČ-
KAUSKĄ, 8 d. – Val ki nin kų miš kų urė di jos 
Eišiškių girininkijos gi ri nin ką GINTARĄ 
KUDARAUSKĄ, 19 d. – Kaz lų Rū dos mo-
ko mo sios miš kų urė di jos Višakio Rūdos 
gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją ARVY-
DĄ ČEBANAUSKĄ, 23 d. – Joniškio miš kų 
urė di jos Skaistgirio gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją LAIMONĄ MARIJAUSKĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Balandžio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį Varė-
nos miš kų urė di jos Matuizų gi ri nin ki jos 
miško darbininką JUOZĄ ŽEMAITĮ, 22 d. – 

Uk mer gės miškų urėdijos Želvos girininkijos 
eigulį KAZĮ NADELKĄ, Šakių miš kų urė di jos 
Baltkojų girininkijos miš ko pjovėją ARŪNĄ 
CELIEŠIų, 23 d. – Ma ri jam po lės miš kų urė di jos 
Vilkaviškio girininkijos gi ri nin ko pa va duo to ją 
REGIMANTĄ VALAITĮ, 25 d. – Pakruojo miš kų 
urė di jos Sukmedžio gi ri nin ki jos pagalbinį dar-
bininką BRONIų UTAVIČIų, 28 d. – Nemenčinės 
miš kų urė di jos Sužionių gi ri nin ki jos girininkę 
GRAŽINĄ KULIEŠIENę, 30 d. – Vilniaus miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio tekintoją NIKOLAJ RAVOIT. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Balandžio 6 d. šią su kak tį pa žy minčią Kaz lų 
Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos medelyno 
darbininkę LEONARDĄ RAGUCKIENę, 13 d. – 
Mažeikių miškų urėdijos miško darbininką AL-
GIRDĄ RIŠKų, 16 d. – Kupiškio miškų urėdijos 
kiemo darbininkę-valytoją STASę LIAUDANS-
KIENę, 30 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Kalve-
lių gi ri nin ki jos ei gu lį SIGITĄ VALEIKĄ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Balandžio 6 d. šią su kak tį pažymintį bu-
vu sį ilgametį Dubravos EMM urėdijos 
miš kų urė do pa va duo to ją miškininkystei 
JUOZĄ PALAIMĄ, 11 d. – bu vu sį ilgametį 
Telšių miš kų urė di jos Platelių girininkijos 
gi ri nin ką JONĄ RIMVYDĄ ŠEČKų. 

Kovo 24 d. šią su kak tį pažymėjusį buvu-
sį ilgametį Kuršių nerijos NP Nidos giri-
ninkijos girininką GEDIMINĄ VIRGILIJų 
DIKŠĄ.

Balandžio 11 d. sukanka 75-eri bu vu siam 
il ga mečiam Kauno miš kų urė di jos vairuo-
tojui STASIUI SUTKUI, 21 d. – visuomeni-
ninkui, bu vu siam miškų ūkio ministrui 
JONUI RIMANTUI KLIMUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Balandžio 1 d. šią su kak tį pa žymintį bu-
vu sį il ga me tį Dubravos EMM urėdijos 
darbuotoją ALGIRDĄ KAŽEMėKĄ. 

Su 90-uo ju gim ta die niu
Balandžio 19 d. šią su kak tį pa žymėsiančią 
bu vu sią il ga me tę Šakių miš kų urė di jos 
buhalterę ADELę BERNOTIENę.

Dėl Tėčio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame VALDą SAVULį, 
Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyriaus Aly-
taus teritorinio poskyrio vy-
resnįjį specialistą.

Valstybinės miškų tarnybos 
darbuotojai
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