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K r o n i k a

2014 m. asociacijos veiklos rezultatai ir nūdienos siekiai, LMSA val-
dybos pirmininku 4-eriems metams perrinktas dr. A. Gaižutis, naujais 
nariais papildyta valdybos sudėtis. Priimta rezoliucija. Į Generalinę 
asamblėją buvo atvykę europarlamentarai J. Imbrasas ir Z. Balčytis, 
kandidatuojantis rinkimuose į LR Prezidentus.

Balandžio 16 d. Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių 
skyriaus iniciatyva Anykščių miškų urėdijoje surengta bandomųjų 
ąžuolo želdinių veisimo talka, panaudojant Dubravos ir Kėdainių 
miškų urėdijų medelynuose vazonėliuose išaugintus sodinukus. Jie 
užauginti iš gilių, surinktų nuo atspariausių ligoms medžių, pasižy-
minčių gera stiebo kokybe. 

Balandžio 18 d. Ministras Pirmininkas A. Butkevičius, lankydama-
sis Tauragėje, susitiko su miškų urėdijos darbuotojais. Premjeras 
domėjosi energetika, biokuro gamyba. Diskutuota dėl atlyginimų at-
statymo į prieškrizinio laikotarpio lygį, jų didinimo galimybių, tarny-
binio transporto naudojimo, medienvežių automobilių gabenamos 
produkcijos maksimalaus svorio, kelių remonto ir priežiūros darbų. 
Ministras Pirmininkas atsakė į darbuotojų klausimus. Susitikime daly-
vavo LR Seimo narys D. Petrošius ir rajono meras P. Petrošius.
 
Balandžio 18 d. vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos suva-
žiavimas.

Balandžio 18 d. vyko Lietuvos biomasės energetikos asociacijos 
„Litbioma“ suvažiavimas. Jame atsistatydino 11 metų šiai asociaci-
jai vadovavęs prezidentas R. Lapinskas.  Jis priminė, jog pernai beveik 
trečdalis visos centralizuotos šilumos buvo pagaminta iš biokuro. Šis 
vietinis išteklius naudojamas ir elektros gamybai. Naujuoju Lietuvos 
biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentu išrinktas ben-
drovės „Enerstena“ generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas. 

Balandžio 18 d. Šakių miškų urėdijoje surengti praktiniai miškininkų 
pasirengimo priešgaisriniam sezonui mokymai bei kasmetinis 
miškininkų ir medžiotojų susirinkimas. Mokymų metu buvo sie-
kiama patikrinti automatinės antžeminės miško gaisrų stebėjimo sis-
temos operatorių, pagrindinių ir rezervinių gaisrų gesinimo koman-
dų gebėjimą greitai ir tiksliai reaguoti į galimą miško gaisrą automa-
tinei antžeminei miško gaisrų stebėjimo sistemai užfiksavus gaisrą, 
nustatyti, kiek laiko užtrunka perduoti informaciją apie miško gaisrą, 
surinkti pagrindinę ir rezervines miško gaisrų gesinimo komandas ir 
per kiek laiko galima iškviesti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnus per Bendrąjį pagalbos centrą. 

Balandžio 18 d., gavus pranešimą apie Vilniaus miškų urėdijos Pa-
rudaminos girininkijos miške galimai neteisėtai krauna mą me-
dieną į vienos įmonės logotipu pažymėtą automobilį, atvy kusi giri-
ninkė B. Golubovska patikrino medienos vežėjų dokumentus. Jai kilo 
įtarimas, kad pateikti dokumentai yra suklastoti, todėl buvo iškviesti 
policijos pareigūnai, pranešta miškų urėdui. Kol vyks ikiteisminis ty-
rimas, medienvežis laikomas policijos saugojimo aikštelėje, mediena 
iškrauta miško sandėlyje ir perduota saugoti girininkijai.

Balandžio 25 d. Šakių miškų urėdijoje organizuota Miškininkų atmi-
nimo ąžuolyno įkūrimo 20-mečio šventė. 

Balandžio 25 d. Kretingos miškų urėdijos miško gaisrų stebėjimo 
ir aptikimo sistemos Dituvos bokšte įrengta kamera – detektorius 

Kovo 31 d. Aplinkos ministerijoje buvo pristatyti regionų aplinkos 
apsaugos departamentų pareigūnų veiklos prioritetai. Numaty-
tame priemonių plane daug dėmesio skirta transporto priemonių ir 
jų atliekų tvarkymui, gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų 
atsakomybei, aplinkosauginių mokesčių ir gyvosios gamtos išteklių 
naudojimo kontrolei bei aplinkosauginių pažeidimų prevencijai.

Balandžio 2 ir 7 d. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės sky-
riaus Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Vilniaus teritorinių poskyrių 
pareigūnams organizuoti mokymai dėl transporto priemonių su 
specialiais šviesos ir garso signalais naudojimo. Po mokymų visi 
pareigūnai laikė teorinius ir praktinius egzaminus, išlaikiusieji gavo 
pažymėjimus, suteikiančius teisę tarnybos tikslams naudoti mėlynos 
spalvos švyturėlius ir specialiuosius garsinius signalus. 

Balandžio 3-5 d. ASU vyko tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda ,,Ką 
pasėsi... 2014“. Kartu buvo surengtos ASU atvirų durų dienos, semina-
rai. Viename iš jų Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio 
plėtros skyriaus vyr. specialistas D. Vaikasas informavo apie 2014-2020 m. 
planuojamą ES finansinę paramą kaimo plėtrai ir miškų ūkiui, aplinko-
saugai bei finansuojamas paramos priemones. Iš kaimo plėtrai planuoja-
mų skirti 8,798 mln. litų miškų ūkiui tektų 590 mln. litų parama.    

Balandžio 4 d. ASU surengtas LMS valdybos posėdis. Jame LMS 
prezidentas prof. E. Bartkevičius pateikė LMS veiklos 2013 m. atas-
kaitą, aptarta šių metų veikla, pasirengimas rudenį vyksiančiam LMS 
suvažiavimui. Šiemet LMS planuoja organizuoti konkursą geriausiai  
ąžuolynus atkuriančiai miškų urėdijai (girininkijai) išaiškinti. Pasiūlyta 
vasarą Druskininkuose surengti miškininkų sąskrydį su šeimomis.
                
Balandžio 4 d. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos su-
rengtame susitikime su Telšių, Kuršėnų, Mažeikių ir Rietavo miškų urė-
dijų miškininkais atnaujintos bendradarbiavimo sutartys, aptartas 
bendrų veiksmų planas gesinant miškų gaisrus, taip pat prevenci-
nės priemonės, pateikti pasiūlymai dėl pagalbos teikimo ekstremalių 
situacijų metu. Diskutuota dėl trišalio bendradarbiavimo bei keitimosi 
informacija tarp Telšių APGV, Bendrojo pagalbos centro ir miškų urėdi-
jų, pristatyta nauja Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 

Balandžio 4 d. Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų 
kokybės skyriaus specialistai vykdė neplaninį miško sodmenų ko-
kybės patikrinimą Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne. 
Įvertinta paprastosios eglės, karpotojo beržo, juodalksnio ir papras-
tojo ąžuolo sodmenų kokybė.

Balandžio 11 d. Latvijos žemės ūkio universitete Jelgavoje vyko Latvi-
jos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną tarptautinio projekto 
„Triufelių moksliniai tyrimai bei introdukcijos tinklas besikurian-
čiuose ūkiuose ir universitetuose“ konferencija. Joje dalyvavo 
LAMMC Miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. K. Armo-
laitis, mokslo darbuotoja dr. J. Aleinikovienė, inžinierius T. Armolaitis, 
doktorantės M. Viltrakytė ir D. Čiuldienė bei Latvijos mokslininkai, 
taip pat  abiejų šalių ūkininkai bei kiti šia tema besidomintys asme-
nys. Renginyje daug dėmesio skirta triufelių ir įvairių medžių rūšių 
mikorizei bei technologiniams augalų mikorizavimo aspektams. 

Balandžio 11 d. Vilniuje, viešbučio ,,Karolina“ konferencijų centre su-
rengta Lietuvos miško savininkų asociacijos ataskaitinė – rinkimi-
nė Generalinė asamblėja, kurios metu apžvelgti nuo 1993 m. iki 
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vykdymo pradžios šalies valstybiniuose miškuose ąžuolynų kasmet 
padaugėja po 700-800 ha. 

 Aplinkos ministerija informuoja, kad ministras V. Mazuronis įtei-
kė neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimus šiems 
LR Seimo nariams: J. Požėlai, E. Žakariui, E. Jonylai, V. Simulik, G. Kirki-
lui, R. Žemaitaičiui, D. Mikutienei, D. Petruliui, A. Mockui, A. Dudėnui, 
A. Sysui, M. Basčiui, S. Jovaišai, V. Matulevičiui, G. Mikolaičiui. Kartu su 
pažymėjimais jie įgijo teisę tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pa-
reigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, 
galės aiškintis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų asmenybes, su-
rašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, dalyvauti 
nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas. 

 Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad  užbaigta Šalčinin-
kų, Švenčionių, Kaišiadorių ir Ignalinos rajonų savivaldybių valstybi-
nės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūra. 

 Per du šių metų pavasario mėnesius miškų urėdijos organizavo 
329 reidus. Trakų miškų urėdijoje nustatyti 2, Kaišiadorių, Ukmergės 
ir Rokiškio miškų urėdijose po 1 neteisėto miško kirtimo atvejį, Šalči-
ninkų ir Trakų miškų urėdijose – po 1 žolės deginimo atvejį, Raseinių 
miškų urėdijoje – 1 aplinkos taršos atvejis. Taip pat patikrinti 142 me-
džiotojai ir 80 žvejų mėgėjų.

 Lietuvos paštas išleido du pašto ženklus, skirtus Lietuvos rau-
donajai knygai, kuriuose pavaizduota liepsnotoji pelėda ir žvirblinė 
pelėda. Kiekvienas ženklas išleistas 80 tūkst. egz. tiražu. Jų autorė – 
dailininkė I. Balakauskaitė.

 LAMMC Miškų institutas, vykdydamas projektą „Miškų tvarkymo 
darnumo ekonominis vertinimas“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų sti-
prinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama 
mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, ge-
gužės 29-30 d. Kaune organizuoja tarptautinę konferenciją ,,Miškų 
tvarkymo darnumo ekonominis vertinimas“.

užfiksavo Kuršių nerijos NP teritorijoje kylančius dūmus. Gaisrą 
aptiko ir Šilutės miškų urėdijos antžeminė automatinė miško gaisrų 
stebėjimo sistema. Gaisro gesinime dalyvavo Kretingos, Šilutės, Tau-
ragės, Telšių, Šakių, Jurbarko, Šiaulių miškų urėdijų miško gesinimo 
komandos su miško gesinimui skirtais visureigiais,  aplinkosaugi-
ninkai, kariškiai, gaisrininkai. Pasitelkti žmogiškieji ištekliai, būtinos 
priemonės. Miškininkų veiksmai buvo koordinuojami su Klaipėdos 
apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdyba, organizuotas budėjimas. 
Įsiplieskęs gaisras Kuršių nerijoje išplito apie 125 ha plote.

Balandžio 26 d. Kaišiadorių miškų urėdijoje prie Paparčių piliakalnio 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečio proga LR Seimo 
kanceliarijos kartu su Kaišiadorių miškininkais organizuotoje talkoje 
4,2 ha plote pasodintas Europos miškas: eglės, pušys ir beržai. Tal-
koje dalyvavo politikai, Seimo kanceliarijos, kitų valstybės institucijų 
darbuotojai, žurnalistai. Europos miško sodinimu 2004-aisiais pažy-
mėta mūsų narystės Europos Sąjungoje pradžia, 2005-aisiais – narys-
tės pirmosios metinės ir 2013-aisiais – pirmasis Lietuvos pirmininka-
vimas ES Tarybai.

Balandžio 22-27 d. organizuotas didysis medelių sodinimas, įgy-
vendinant Pasaulinės žemės dienos šūkį – „Žaliuojantys miestai ir 
miesteliai“. Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija ir Lietuvos 
savivaldybių asociacija pakvietė akcijoje dalyvauti visas šalies įmo-
nes. Jos, susisiekusios su savivaldybių atstovais, išsiaiškino medelių 
sodinimo vietas, sužinojo, kokių medelių įsigyti, kad miesto želdinių 
formavimas nevyktų chaotiškai. 

Balandžio 25-27 d. Rygos tarptautiniame Parodų centre vyko 
14-oji tarptautinė miškininkystės ir medienos gaminių paroda – fo-
rumas „Miškas ir medis 2014“. 

Balandžio 27 d. „Husqvarna“ grupė visame pasaulyje pažymėjo savo 
veiklos 325 metų sukaktį. 

Balandžio 28 d. Ukmergės miškų urėdijos Želvos girininkijoje vyku-
sioje talkoje pasodintas 5-tūkstantasis ąžuolo želdinių hektaras. 
Talkoje dalyvavo aplinkos ministras V. Mazuronis, generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas G. Visalga, LMS prezidentas E. Bartkevičius. Įgy-
vendinant ąžuolynų atkūrimo programą, iki 2020 m. siekiama padi-
dinti ąžuolynų plotus iki 2,4 proc. visų medynų ploto. Nuo programos 

Geriausi Lietuvos miško pjovėjai pradeda ruoštis Pasaulio med-
kirčių čempionatui, kuris vyks Šveicarijoje rugsėjo mėn. Lietuvos 
rinktinės sudėtis paaiškės sumuojant trijų geriausių varžybų rezul-
tatus (vienas praėjusių ir du šių metų). Pirmas jėgų išbandymas 
vyko balandžio 25-26 d. atvirame Estijos čempionate. KMAI kole-
gijos rinktinė gegužės 21-25 d. varžysis Italijoje vyksiančiame Eu-
ropos šalių miškininkystės profesinio meistriškumo čempionate.

Varžybų tvarkaraštis 2014 m.

Vieta Laikas Priima dalyvių Pastabos
Estija (Tartu) 2014 04 25-26 4
Italija (Burgusas) 2014 05 21-25 4 studentai EUROPEA (medis imituojamas)
Estija (Parnu) 2014 06 23 4
Lietuva (Kupiškis) 2014 06 05 visi norintys Medis (eglė) pjaunamas miške
Latvija (Jelgava) 2014 08 23 4 -5
Estija (Valga) 2014 08 28 4
Šveicarija (Brencas) 2014 09 10-13 3+1

aRūnas juRkonis arunasju@delfi.lt; 8682 62750
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A k t u a l i j o s

Tikiuosi, kad mūsų siūlymai būna nau-
dingi ir įstatymų leidėjams. Mes esame ta 
grandis, kuri įstatymus taiko praktikoje, tad 
mūsų patirtis neįkainojama. Kompromisų 
pavyzdžiu laikyčiau visai neseniai priimtus 
,,Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakei-
timus. Diskutuojant nuomonių būta daug ir 
įvairių, tačiau mūsų principiniai reikalavimai 
buvo išgirsti. Tai nėra tobulas dokumentas, 
jo trūkumai išryškės, kai turėsime jį taikyti 
darbe. Tad laikas parodys, kas buvo teisus. 

Ne visi mums patinka ,,iš aukščiau nu-
leisti“ reikalavimai, o jie atsiranda, ko gero, 
pučiant šalies ir Europos politikos vėjams. 
Išgyvensim, jei nebus vėtrų ir uraganų... 

Kokie miškininkystės ir kiti girininkams 
aktualūs klausimai bus aptarti šiame su-
važiavime? 

Mums teberūpi senos problemos ir jų 
sprendimų ieškosime kartu su suvažiavimo 
dalyviais. Girininkai pasiūlė kalbėti apie ne-
plynų pagrindinių miško kirtimų plotų at-
rinkimą, kurių procentinė dalis, palyginti su 
visu pagrindinių miško kirtimų plotu, valsty-
biniuose miškuose kasmet vis didėja; biržių 
atrėžimo ir tūrio nustatymo tikslumo reika-
lavimus; darbą su visuomenine ir ypač su 
jaunaisiais miško bičiuliais susijusios veiklos 
tęstinumą; girininkijos dabartį ir ateitį.

Patvirtinti Nacionalinė miškų ūkio sekto-
riaus plėtros 2012-2020 metų programos, 
kiti miškų urėdijų veiklos prioritetiniai 
uždaviniai šiais metais ir netolimoje atei-
tyje. Ar įgyvendinant šiuos uždavinius 
girininkijose neiškyla keblumų? 

Visus iškeltus uždavinius galime išspręs-
ti susitelkę dirbdami kartu, jei įdėsime noro, 
pastangų, laiko ir lėšų. Pavyzdžiui, naujam 
ambicingam prioritetiniam uždaviniui – bio-
kuro ruošai įgyvendinti skirta daug dėmesio 
ir ieškoma būdų, kaip pasiekti norimą rezul-
tatą. Kad galėtume įvertinti rezultatus, turi 
praeiti tam tikras laikas. 

Esame kiek sunerimę dėl Vyriausybės 
patvirtintos „Nacionalinės miškų ūkio sek-
toriaus plėtros 2012-2020 metų programos“ 
kai kurių tikslų įgyvendinimo. Kaip minėjau, 
norime kad būtų numatytos priemonės ir 
būdai, kaip įvykdyti reikalavimą – neplynų 
pagrindinių miško kirtimų plotų procentinę 

dėl pareigų. Pagarba atsiranda, kai išklauso-
me ir kuo galėdami padedame visiems, at-
ėjusiems į girininkiją, nuoširdžiai patariame 
lankytojams rūpimais klausimais, suteikiame 
kvalifikuotą pagalbą. Todėl duodamas gauni 
daugiau nei imdamas. 

Ar miškų ūkio aukštesnėse instancijose 
įsiklausoma į Girininkų bendrijos siūly-
mus, tobulinant miškininkystės normi-
nius teisės aktus, miškų valdymą, kitomis 
aktualijomis? 

Nuosekliai laikėmės savo pozicijos ir 
visada pasisakėme ir pasisakysime prieš 
valstybinės reikšmės miškų privatizavimą, 
radikalų valstybinės miškų valdymo siste-
mos pertvarkymą, valstybinės miškų žinybos 
priklausomybės keitimą bei prieš bet kokias 
užmačias sugriauti kompleksinį ūkininkavi-
mą valstybiniuose miškuose. Tokią nuostatą 
deklaruojame ir ankstesniuose girininkų su-
važiavimuose buvo priimtos šią mūsų pozici-
ją atspindinčios rezoliucijos. 

Kaune, ASU 2009 m. gruodžio 4 d. vyku-
siame Girininkų III-ajame suvažiavime 
buvo aptartas girininko vaidmuo kintan-
čioje visuomenėje bei priimtos 5 rezoliu-
cijos tuo metu aktualiais klausimais. Ar 
buvo įgyvendinti šiose rezoliucijose pa-
teikti siūlymai bei teiginiai? Su kokiomis 
problemomis ir rūpesčiais susiduria giri-
ninkai šiandien? 

Praėjusiuose antrajame (2004 m.) ir tre-
čiajame (2009 m.) girininkų suvažiavimuose 
kelti klausimai, susiję su operatyviu leidimų 
kirsti mišką išdavimu. Reikia pasidžiaugti, 
kad atsiradus galimybei duomenis perduo-
ti elektroniniu būdu problema išspręsta. 
Svarstytinas klausimas, ar išvis girininkijai 
reikia išrašinėti leidimus ar pranešimus kirs-
ti mišką, nes miškų urėdijoms nustatomi ir 
patvirtinami kirstini plotai ir tūriai Aplinkos 
ministerijos lygiu.

Trečiajame suvažiavime diskutuota ir 
apie kirtimo laiko apribojimus. Priimtoje 
rezoliucijoje siūlėme negriežtinti Miško kir-
timo taisyklėse nusistovėjusių reikalavimų, 
tačiau pakeitimas jau yra. Todėl planuojame 
savo darbus, vykdydami jau priimtas griež-
tesnes nuostatas. Visuomenės reikalavimai 
paisytini visiems, neišskiriant ir valstybės 
turtą prižiūrinčių miškininkų. 

Ankščiau ir dabar girininkams aktualūs 
elninių žvėrių skaičiaus reguliavimo sprendi-
mai. Postūmių į gerąją pusę matome, tačiau 
problema išlieka. Dabartinė elninių žvėrių 
daromos žalos miškui apskaitos metodika 
dažnai neatspindi tikrosios padėties, o ir jos 
rezultatai dažniausiai ignoruojami. Vis dar 
trūksta bendros kalbos tarp girininko ir me-
džiotojo. Girininkas turi žinoti, kiek ir kokių 
žvėrių yra jo kontroliuojamoje teritorijoje. 
Todėl vykdant miškotvarkos projektinius 
darbus būtų tikslinga nustatyti žvėrių popu-
liacijos skaičių. Dabartinė tvarka, kai žvėrių 
skaičių nurodo medžioklės plotų naudoto-
jai, yra keistina, duomenys nepatikimi. 

Man suprantamas ir sveikintinas akty-
vus miškininkų bendravimas su visuomene. 
Ji turi žinoti, kuo gyvename, ką darome ir 
ko pasiekėme. Tam labai pasitarnauja vieši 
renginiai, mūsų bendradarbiavimas su kai-
mo bendruomenėmis, mokyklomis, seniū-
nijomis. Nuo senų laikų girininkas kaime 
buvo tarp gerbiamiausių asmenų, ir ne vien 

Ar pakito girininko vaidmuo dabartinėje 
visuomenėje?

Pasitinkant IV-ąjį girininkų suvažiavimą, 
į ,,Mūsų girių“ klausimus atsako LMS Gi-
rininkų bendrijos pirmininkas, Raseinių 
miškų urėdijos Viduklės girininkijos giri-
ninkas RAIMONdAS JUzIKIS.
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miško bičiulių renginiuose, tuomet niekada 
neskaičiuoji darbo valandų ir nuvažiuotų ki-
lometrų. Įdiegus automobiliuose navigacinę 
kontrolės sistemą, iš esmės girininko darbo 
trukmė nepasikeis, bet, jeigu tarnybiniu au-
tomobiliu nebus galima pakeliui sustoti prie 
parduotuvės nusipirkti maisto, papietauti 
namuose ar viešojo maitinimo įstaigoje ir 
toks ,,pasinaudojimas“ bus traktuojamas 
kaip nusižengimas, tuomet nežinau...

daliai šalies gyventojų gražinus darbo 
užmokestį į prieškrizinį lygį, kokia būtų 
Girininkų bendrijos pozicija dėl miškų 
urėdijų darbuotojų darbo užmokesčio 
padidinimo ir suvienodinimo tarp miškų 
urėdijų?

Atkūrus 2000 m. Girininkų bendrijos 
veiklą, viena pagrindinių temų, dėl kurių 
vykdavo diskusijos, buvo darbo užmokesčio 
suvienodinimas. Labai ryškiai skyrėsi giri-
ninko ir kitų girininkijos darbuotojų atlygi-
nimai skirtingose miškų urėdijose. Mes ne 
kartą prašėme Generalinės miškų urėdijos 
parengti tokią apmokėjimo tvarką, kad gi-
rininko atlygis už darbą, nesvarbu kokioje 
Lietuvos vietoje jis dirbtų, būtų vienodas. Į 
mūsų pastabas atsižvelgta – girininkų dar-
bo užmokesčio skirtumai sumažėjo. Bet tai 
nereiškia, kad girininkijų darbuotojų dabar 
gaunamas atlyginimas mus visai tenkina. 
Suprantame, kad jo dydis priklauso nuo fi-
nansinių miškų urėdijų galimybių, girininko 
darbo krūvio ir panašiai. Daug diskusijų su-
kėlė mūsų nepritarimas naujai darbo apmo-
kėjimo tvarkai, kur miškų urėdijos darbuo-
tojams būtų nustatyta pastovioji ir kintama 
atlyginimo dalis. Mes sutinkame, kad tokia 
daugiau motyvuota ir skatinanti atsakingiau 
dirbti tvarka būtų taikoma, bet nedalinant 
dabartinio atlyginimo į dalis, taip mažinant 

rientuoti į inspektoriaus pareigas nelengva. 
Neturime praktinių įgūdžių, kaip elgtis vie-
noje ar kitoje situacijoje. Todėl būtina gilinti 
teisines žinias, o reidavimas kitoje, nepažįs-
tamoje teritorijoje provincijos girininkams 
neįprastas. Vykdant šią prievolę, atsiranda 
naujų rizikos faktorių, kurie reikalauja per-
žiūrėti esamas socialines garantijas. Be to, ne 
taip paprasta suderinti darbo ir vykdomos 
prevencijos laiką. Atsakingas girininkas ar 
girininkijos darbuotojas po reido nenumo-
ja ranka į pavasarinius miško darbus ir nei-
ma priklausančios laisvos dienos, o skuba 
sodinti iškirstas kirtavietes ar veisti naujus 
želdinius, nes miškasodis – šventas reikalas. 
Girininkas gali pasigirti tik naujais želdiniais, 
išugdytais jaunuolynais ir gerai prižiūrėtais 
miškais.

Kokia būtų Girininkų bendrijos nuomonė 
dėl girininkų, kitų valstybinių miškų pa-
reigūnų tarnybinio transporto naudojimo 
sugriežtinimo, įdiegiant automobiliuose 
navigacinės kontrolės prietaisus? Ar su-
tiktų girininkai darbo reikalams naudoti 
privatų transportą, sudarius panaudos 
sutartį? 

Prieš suvažiavimą vykdėme socialinę giri-
ninkijų darbuotojų apklausą, kurioje girinin-
kų klausėme: ,,Ar pritartumėte automobilių 
panaudos modeliui, kai nuosavas automo-
bilis būtų naudojamas tarnyboje“. Iš daly-
vavusių apklausoje „už“ pasisakė 27,8 proc. 
girininkų. 

Girininko darbas nėra vien važiavimas 
į mišką. Kai ateina miško sodinimo laikas, 
pasipila pranešimai apie žolės deginimą, kai 
medienai pervežti ar išvežti palankiausios 
sąlygos baigiasi ir darbo dienos laiko neuž-
tenka, savanoriškai be atlygio organizuoji 
ar dalyvauji kaimo bendruomenės, jaunųjų 

dalį, lyginant su visu pagrindinių miško kirti-
mų plotu, valstybiniuose miškuose padidinti 
2015 m. iki 30 proc., o 2020 m. – 35 proc. Da-
bar girininkai papildomai turi ieškoti neply-
nai kertamų biržių plotų, nes  miškotvarkos 
nustatytoje metinėje kirtimo apimtyje jų 
procentinė dalis dažniausiai niekada nesie-
kia reikalaujamo dydžio. Plotus, numatytus 
dažniausiai kirsti plynai, keičiame į kirstinus 
neplynais atvejiniais kirtimais, kurie balan-
suoja ties Miško kirtimų taisyklių reikalavimų 
riba, o neretai ir pažeidžiant jas (neplyni kir-
timai neatitinka jiems atrinkti reikalaujamų 
kriterijų). Būtina išplėsti neplynų kirtimų 
būdų spektrą. 

Dar vienas gražus siekis: 2015 m. ąžuo-
lynų dalis, palyginti su bendru šalies miškų 
plotu, turi būti 2,2 proc. Pasodinti didesnį 
ąžuolų plotą nėra sunku, tačiau iškils kebli 
problema – ąžuolynų jaunuolynų priežiūra 
ir jų apsauga. Savo nuogąstavimus išsakėme 
dar svarstant minėtos programos projektą ir 
tikimės, kad parengtas jos įgyvendinimo pla-
nas bus realiai įvykdomas. 

Šių metų vasarį vykusiame Girininkų ben-
drijos tarybos posėdyje įvardinta, kad 
miškų urėdijose naudojamos bene 5 aps-
kaitos ir informacijos pateikimo sistemos. 
Ką reikėtų keisti, tobulinti informacinės 
sistemos srityje?

Mūsų netenkina girininkijose naudoja-
mos ,,Miško skaitos“ programos galimybės. 
Žinome, kad tai buvo pirmas žingsnis į ben-
dros apskaitos kūrimą. Galbūt pasirinktas 
kelias naujai kuriamą programą leisti nau-
doti visose miškų urėdijose be testavimo ir 
nebuvo teisingas, tačiau nesutinku su tais, 
kurie nedirbę ir net nebandę dirbti ją seniai 
nurašė. Daugelis girininkų žino jos privalu-
mus ir trūkumus. Iki šiol mes turėjome gerą 
progą pakelti savo kompiuterinį raštingu-
mą ir tikimės, kad kuriama nauja programa 
IMUVIS tikrai sumažins girininkijose vedamų 
dokumentų naštą. 

Kaip sekasi girininkams ir kitiems girinin-
kijų darbuotojams suderinti tiesiogines 
pareigas, ypač per miškasodį, su įparei-
gojimu dalyvauti ne darbo metu miškų 
apsaugos, gamtosaugos, medžioklės kon-
trolės reiduose?

Manau, visiems suprantama, kad vien 
baudomis ir represinėmis priemonėmis visų 
pažeidėjų nesutramdysime. Tačiau komplek-
sinės priemonės gali duoti teigiamą efektą. 
Pati idėja sukurti prevencinę sistemą yra 
gera, tačiau visiems miškininkams persio-

„Žalioji“ klasė
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jį, o palaipsniui formuojant kintamąją dalį, 
didinant mūsų darbo užmokesčio fondą. 
Atsakingai, sąžiningai dirbdami, norime ir 
atitinkamai uždirbti.

Užkardant afrikinio kiaulių maro pli-
timą, miškuose taikomos prevencinės 
priemonės. Ar tai turi įtakos girininkijų 
darbui?

Manyčiau, kad afrikinio kiaulių maro 
plitimo sustabdymo prevencinės priemo-
nės pasirinktos, įvertinus pasekmės gyvu-
lininkystės šakai ir visam Lietuvos ūkiui. 
Girininkų bendrijos pasitarime esame 
išklausę oficialią informaciją apie numa-
tytas priemonės, įskaitant ir masinį šernų 
sumedžiojimą. Buferinėje zonoje dirban-
tys girininkai turi darbe nepatogumų, pa-
vyzdžiui, būtina bet kokio į mišką įvažiuo-
jančio transporto dizenfekcija ir pan. 

Miškininkų bendruomenėje beveik ne-
kalbama apie girininkų pavaduotojų, 
eigulių statusą, jų vaidmenį kasdieni-
niame girininkijos gyvenime. O juk tai 
– girininkų dešinioji ranka darbuose ir 
būsimų girininkų rezervas. Kokia Jūsų 
nuomonė apie šią miškininkų grandį? 

 
Palyginus su ankstesniais metais, giri-

ninkijose darbo organizavimas keičiasi iš 
esmės. Nebelieka apibrėžtų eigulio funkci-
jų priskirtoje eiguvoje. Minėtoje apklausoje 
dalyvavę respondentai nurodė, kad yra 43 
proc. girininkijų, kuriose dirba girininkas, 
girininko pavaduotojas ir eigulys; 12 proc. 
girininkijų neturi eigulių; o 54 proc. girinin-
kijų dirba specialistai ir vienas ar daugiau 
darbininkų. 

Girininkijų plotas paskirstytas į eigu-
vas tik formaliai, o visi darbai atliekami 
kolegialiai. Girininkui taip pat tenka kirsti 
spindžius rėžiant biržes ir rinkti šiukšles 
poilsiavietėse. 

Apklausos duomenimis, girininkijo-
se dirba 47 proc. eigulių, įgijusių aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, 21 proc. – 
aukštąjį universitetinį, 2 proc. – magistro 
laipsnį. Nebeliko senojo eigulio – miško 
sargo ir žvalgo – įvaizdžio. Nenuvertin-
damas tik daugiametę patirtį turinčių 
kolegų, esu įsitikinęs, kad miškui reikia iš-
silavinusių, kompetentingų specialistų, o 
žinios ir patirtis – puiki miško ateitis. 

dėkoju už pokalbį.

kalbėjosi VacloVas TRePėnaiTis
 

Akademijos miestelyje, ASU kovo 26 d. 
vykusiame LMS Miško auginimo spe-
cialistų bendrijos narių susirinkime, 

dalyvaujant LMS prezidentui prof. E. Bartke-
vičiui, prof. E. Riepšui, Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Miškų instituto, Vals-
tybinės miškų tarnybos atstovams, aptarta 
bendrijos veikla 2013-2014 m., valstybiniams 
miškininkams iškeltų prioritetinių uždavinių 
įgyvendinimas, vykdant Nacionalinės miškų 
sektoriaus plėtros programos iki 2020 m. 
planą, biokuro ruošos plėtrą, panaudojant 
jaunuolynų ugdymo ir retinimo kirtimais 
iškertamą menkavertę medieną ir kirtimo 
atliekas, pristatyti valstybinių ir privačių miš-
kų valstybinės kontrolės rezultatai ir siekiai. 

Biokuro ruošą ugdymo kirtimuose 
stabdo didelės sąnaudos
Miškų urėdijų šių metų veikloje kaip vienas 
iš prioritetinių uždavinių įvardintas biokuro 
žaliavos iš miško kirtimo atliekų paruošimo 
padidinimas iki 300 tūkst. m3 bei susmulkin-
to biokuro masės pagal poreikį pateikimas 
konkurencingomis kainomis energijos ište-
klių biržai ,,Baltpool“. Iki šiol miškų urėdijos 
biokuro ruošai dažniausiai parduodavo ar 
pačios naudojo miško kirtimo atliekas iš pa-
grindinių kirtimų biržių. 

Susirinkime atkreiptas dėmesys į tai, kad 
,,iššluoti“ šias biržes iki smulkmės negalima, 
nepažeidžiant dirvos gerinimo ar medienos 
ištraukimo technologinių reikalavimų. Ne-
mažu biokuro žaliavos rezervu galėtų būti iki 
šiol beveik nepanaudojama jaunuolynų ug-
dymo ir vyresnių medynų retinimo kirtimais 
iškertama menkavertė mediena ir kirtimo 
atliekos. Pagal pateikiamas ataskaitas, vien 

Aptartas kai kurių  prioritetinių uždavinių įigyvendinimas
valstybiniuose miškuose per metus susikau-
pia per 200 tūkst. m3 tokios nelikvidinės (ne-
prekinės) medienos. 

Plačiau biokuro ruošos galimybes iš šių 
kirtimų pranešime apžvelgė LAAMC Miškų 
instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui 
dr. Virgilijus Mikšys. Jis pažymėjo, kad bioma-
sės paėmimui iš jaunuolynų daugiausia įta-
kos turi gamybos sąnaudos. Tyrimų duome-
nimis, 1 m3 biokuro žaliavos ruošos sąnaudos 
(iki smulkinimo) jaunuolynuose siekia nuo 
70 Lt iki 130 Lt, o Generalinės miškų urėdi-
jos 2012 m. duomenimis, – vidutiniškai 92 Lt. 
Sąnaudas didina iškertamų smulkių medelių 
surinkimas ir sukrovimas į krūvas tiek kertant 
rankiniu būdu, tiek taikant mašininį kirtimą. 
Sąnaudos taip pat priklauso nuo iškertamo 
medelių tūrio (mažėja didėjant iškertamų 
medelių skersmeniui ir aukščiui) bei rangovų 
darbo įkainių. Todėl jaunuolynų nelikvidinę 
medieną naudoti biokurui ekonomiškai ap-
simokėtų tik esant didesniems jos kiekiams 
konkrečiame plote ir nedideliam ištraukimo 
atstumui.

Anot dr. V. Mikšio, iš retinamų medynų 
rinkti biokurui žaliavą tikslinga, kai vykdomi 
intensyvūs kirtimai didesniame plote, jie yra 
šalia pagrindinių kirtimų biržių, palankios kli-
mato sąlygos (įšalas ar N hidrotopo augavie-
tės). Kai retinimuose kirtimo atliekų nedaug 
(vidutiniškai 6-7 m3/ha), neišvengiamai didė-
ja darbo sąnaudos. Be abejo, energetinės ža-
liavos kiekį šiek tiek galima padidinti ugdy-
mo metu įrengiant valksmus, neruošiant kitų 
sortimentų (malkų, popiermedžių). 

Kai kurie bendrijos nariai būgštavo, kad 
biokuro ruošai naudojant nelikvidinę medie-
ną iš jaunuolynų ugdymo kirtimų ir siekiant 
darbų rentabilumo, gali iškilti keblumų su 

Susirinkimo dalyviai
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riausioji specialistė Jūratė Laukineitienė. Jos 
manymu, gali būti tik sukurtas potencialas 
numatytiems rodikliams įgyvendinti – įveista 
pakankamai sėklinių plantacijų, bet didelė jų 
dalis iki 2020 m. dar nederės dėl jauno am-
žiaus. Praplėtus kriterijus nuostata, kad ver-
tinami ne tik iš miško sėklinėse plantacijose 
surinktų, bet taip pat ir iš „Atrinkta“ katego-
rijos sėklų išauginti sodmenys, ši programa 
galėtų būti realiai įgyvendinta. Tai paskatintų 
intensyvesnį atrinktų genetiškai vertingiau-
sių ir produktyviausių medynų panaudojimą 
sėklų ruošai. 

Miško augintojų manymu, selekcinių sė-
klų reikėtų mažiau, jei medelynuose pavyktų 
ženkliai padidinti išauginamų sodmenų išei-
gą iš ploto vieneto, taip pat kokybiškų sėklų 
išeigą aižyklose, jei taikytume priemones, 
skatinančias gausiau derėti turimas sėklines 
plantacijas. 

Pasiūlytas ir biurokratinis kelias – inici-
juoti Vyriausybei siūlymą dėl šios programos 
kai kurių sunkiai įgyvendinamų kriterijų pa-
keitimų (nuleisti aukštą prisiimtą sėklų koky-
bės kartelę).   

Aplinkos ministerijos Miškų departamen-
to Miškininkystės skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Zitos Bitvinskaitė pastebėjimu, situ-
aciją miško sėklininkystėje iš dalies iškreipė 
padidėjęs neprognozuotas ES paramos lėšų 
naudojimas privačių miškų plėtrai kai kurio-
mis medžių rūšimis (pvz., brangių ąžuolo, lie-
pos želdinių veisimas). Jos manymu, labiau 
remti reikėtų prastesnėse žemėse veisiamus 
spygliuočių, beržų, juodalksnių, kitų minkš-
tųjų lapuočių želdinius, todėl tikslinga būtų 
pirmiausia atnaujinti eglės ir išplėsti beržo 
sėklines plantacijas. 

Užsibrėžus kuo daugiau miško sodmenų 
išauginti iš sėklinėse plantacijose surinktų 
sėklų, iškyla problema, ką daryti su atrinktais 
sėkliniais medynais. Miško augintojų paste-
bėjimu, jie sensta, ims pūti, tad ar verta jų 
tiek laikyti?

Miškų kontrolės patikrinimai – 
miškininkavimo atspindžiai 
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kont rolės 
skyriaus vedėjas Artūras Balčius supažindino 
miško augintojus su pernai valstybiniuose ir 
privačiuose miškuose atliktų patikrinimų re-
zultatais bei įžvalgomis miškininkavime. Jis 
pažymėjo, kad atliekant valstybinę miškų kon-

pušies sėklines plantacijas (iš viso 262 ha), iš 
kurių 13 plantacijų (107 ha) yra I kartos ir 24 
plantacijos (154 ha) – II kartos. Iš šių sėklinių 
plantacijų surenkama apie 65 proc. mede-
lynuose naudojamų pušų sėklų. Dėl netoly-
gaus pasiskirstymo kilmių rajonuose trūksta 
apie 50 ha pušies sėklinių plantacijų. Be to, 7 
sėklinės plantacijos baigiamos eksploatuoti 
(tai sudaro 20 proc.).

Miškų urėdijose sukaupta apie 50 proc. 
eglių sėklų atsargų iš sėklinių plantacijų. Bet 
turimos 42 eglės sėklinės plantacijos (iš viso 
371 ha) nėra vienodos kokybės: daugiau nei 
pusė iš jų – 23 plantacijos (262 ha) – senos, 
prastai derančios, o 19 naujų, antros kartos 
(119 ha), dar nedera. Todėl trūksta apie 60 ha 
eglės sėklinių plantacijų. Būtina rekonstruoti 
dalį senųjų plantacijų šalies vakariniame re-
gione ir papildomai įveisti pietvakariniame. 

Beržo sėklinės plantacijos tėra keturios 
(5,4 ha). Turima apie 3 proc. jose surinktų sė-
klų atsargų. Kol kas nedera laukų plantacijos. 
Trūkstant daugiau nei 5 ha šių plantacijų (3 
kilmių rajone), apie 70 proc. beržo sėklų su-
renkama iš aprobuotų medynų. 

Iš turimų 23 juodalksnio sėklinių plan-
tacijų (46 ha) surenkama apie 15 proc. juo-
dalksnio sėklų. Trūksta daugiau nei 22 ha šių 
plantacijų. Tikimasi, kad iki 2020 m. dauguma 
įveistų juodalksnio plantacijų pasieks brandą 
ir ims derėti. Iki to laiko apie 30 proc. sėklų, 
matyt, teks rinkti iš aprobuotų medynų. 

Nors turime 29 mažalapės liepos, pa-
prastojo uosio, vinkšnos ir drebulės sėklines 
plantacijas (59 ha), dauguma jų yra nese-
niai įveistos ir iki 2016 m. jose sėklų ruoša 
nenumatoma. Kol kas iš jose surinktų sėklų 
išauginama tik apie 7 proc. sodmenų. Mede-
lynuose sodmenų paklausa, ypač mažalapės 
liepos, nuolat viršija pasiūlą. 

Mažiausiai iš įveistų 8 sėklinių plantacijų 
(53 ha) kol kas surenkama paprastojo ąžuolo 
gilių (2013 m. surinkta 0,7 proc. gilių). Kadan-
gi iki 2020 m. dauguma jų dar bus per jaunos 
derėti, sėklininkystei trūks per 55 ha šių sėkli-
nių plantacijų. Gilės renkamos iš aprobuotų 
medynų. 

Kad optimistinis uždavinys – iki 2020 m. 
išauginti iš miško sėklinėse plantacijose su-
rinktų sėklų 70 proc. spygliuočių ir 30 proc. 
lapuočių sodmenų – vargiai bus įgyvendin-
tas, pažymėjo ir Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vy-

medynų formavimu (ar išliks normatyvi-
nis tikslinių rūšių medelių kiekis 1 ha, kokio 
pločio bus kertami valksmai ir paliekamos 
tarpuvalksmės). Dzūkijos miškininkai vylėsi, 
kad nebus išgrėbiama biokurui visa smul-
kmė iš retinamų pušynų, jaunuolynų. 

Miškininkai išsakė susirūpinimą ir dėl bio-
kuro sandėliavimo vasarą miškuose. Įvardinti 
atvejai Kretingos ir Šakių miškų urėdijose, kai 
biokuro šakų stirtos buvo padegtos ir sukėlė 
pavojų miškui. 

Kiek reikėtų įiveisti sėklinių plantacijų? 
Siekiant gerinti šalies medynų našumą, miš-
ko medžių genetinį paveldą, Nacionalinės 
miškų sektoriaus plėtros iki 2020 m. pro-
gramoje užsibrėžta, kad 2020 m. iš miško 
sėklinėse plantacijose surinktų sėklų mede-
lynuose turėtų būti išauginama apie 70 proc. 
spygliuočių ir 30 proc. lapuočių sodmenų 
nuo viso išauginamo kiekio. Bet Valstybinės 
miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojo dr. 
Pauliaus Zolubo pranešime „Selekcinių ge-
netinių objektų panaudojimas ir jų perspek-
tyva“ pateikti duomenys byloja, jog, vargu, ar 
tai bus pasiekta. Pavyzdžiui, 2013 m. iš miško 
sėklinėse plantacijose surinktų sėklų miško 
medelynuose išauginta 52,8 proc. spygliuo-
čių ir tik 0,9 proc. lapuočių sodmenų. Šiemet 
iš šių sėklų planuojama išauginti 56,9 proc. 
spygliuočių ir 7,6 lapuočių sodmenų. 

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 
šiam nacionalinės programos užmojui įgy-
vendinti iki 2020 m. stinga apie 192 ha sėkli-
nių plantacijų. Dabar miškų urėdijos turi 37 

Aptartas kai kurių  prioritetinių uždavinių įigyvendinimas

Bendrijos veiklą apžvelgia R. Kupstaitis
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Pernai privačiuose miškuose leista iškirs-
ti 2764,3 tūkst. m3 medienos, o plynais kirti-
mais – 10395,3 ha miškų plotą. Vykdant pla-
ninius ir neplaninius patikrinimus, tikrintas 
miškų atkūrimas (neatkurta 17,7 ha senesnių 
kaip 3-ejų metų kirtaviečių), biržių atrėžimas 
(patikrinus 50 biržių nustatytas 11 proc. di-
desnis tūris), miškų apsauga. 

Šiemet privačiuose miškuose taip pat 
peržiūrėtos atrėžtų pagrindinių kirtimų bir-
žių suvestinės, pasirinktinai atlikti jų pati-
krinimai Marijampolės, Alytaus ir Klaipėdos 
regionuose.  

„Pernai bendromis valstybinių miškų 
pareigūnų pastangomis šalies miškuose nu-
statytas 351 neteisėtas miško kirtimo atvejis, 
kurių metu iškirsta 7830 m3 medienos arba 
22 proc. daugiau nei 2012 m. Bet 19 proc. 
padidėjo neteisėtų kirtimų kaltininkų nusta-
tymas. Valstybiniuose miškuose neteisėtai 
161 atveju iškirsta 1469 m3 medienos arba 
28 proc. daugiau nei 2012 m. Privačiuose 
miškuose pernai rasta 190 neteisėtų kirtimų, 
jais iškirsta 6361 m3 medienos arba 21 proc. 
daugiau nei 2012 m. Privačiuose miškuose 
2013 m. iš 1000 ha iškirsta vidutiniškai po 
7,8 m3 medienos. Valstybinės miškų tarny-
bos miškų kontrolės pareigūnai pernai taip 
pat atliko 3619 patikrinimų privačiuose miš-
kuose ir 196 – valstybiniuose miškuose Naci-
onalinės mokėjimų agentūros pavedimu,“ – 
pažymėjo pranešime A. Balčius. 

Diskusijoje aptariant valstybinės miškų 
kontrolės siekius gerinti šalies miškų tvarky-
mą ir naudojimą, Kaišiadorių miškų urėdijos 
vyriausiasis miškininkas Marijonas Berno-
tavičius pastebėjo, jog kintant norminiams 
teisės aktams, praktinėje veikloje pasitaiko 
ir kontrolę vykdančių pareigūnų subjekty-
vumo, nes valstybinių miškų valdytojams 
nėra parengtas veiklos kontrolės teminis 
klausimynas, ne visi tikrinamieji susipažinę 
su tikrinamų objektų atrankos metodika. O 
vadovaujantis principu, kad revizorius visada 
teisesnis už tikrinamąjį bei išankstine nuos-
tata rasti vieną ar kitą teminį trūkumą, išky-
la miškininkavimo vertinimo objektyvumo 
problema. 

***
Atsistatydinus buvusiam LMS Miško au-

ginimo specialistų bendrijos pirmininkui, 
Šakių miškų urėdijos vyriausiajam miškinin-
kui Romui Kupstaičiui, susirinkime iš dviejų 
kandidatų – Antano Gaudiešiaus ir Marijono 
Bernotavičiaus – nauju bendrijos vadovu iš-
rinktas Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausia-
sis miškininkas Marijonas Bernotavičius. 

jusTas PašilaiTis

miškų urėdijose. Iš patikrintų 245,5 ha biržių 
gerai įvertinta 220 ha (89,8 proc.), blogai – 
25 ha (10,2 proc.). Pranešėjas pažymėjo, kad 
patikrinimų metu daugiausiai priekaištų 
(92 proc.) pareikšta dėl atrėžtų biržių linijų 
ilgių ir kampų paklaidų, o 8 proc. – dėl tūrio 
nustatymo paklaidų. Pasirinktinai atrėžtų 
biržių tūrio nustatymas ištisiniu matavimu 
tikrintas Dubravos, Jonavos ir Kėdainių miš-
kų urėdijose.          

Į priešgaisrinę, sanitarinę miškų apsau-
gą bei neteisėtų kirtimų prevenciją kreiptas 
dėmesys Ignalinos, Zarasų, Kuršėnų, Kupiš-
kio, Nemenčinės ir Joniškio miškų urėdijose. 
Nenukirsto valstybinio miško pardavimas ti-
krintas Dubravos ir Veisiejų miškų urėdijose. 
Pažeidimų nenustatyta. 

Pagal Valstybinei miškų tarnybai pateik-
tą miškų urėdijų informaciją, 2014 m. bran-
džiuose medynuose atrėžta 11172 ha pagrin-
dinio naudojimo biržių, kuriose planuojama 
pagaminti 2657,1 tūkst. m3 likvidinės medie-
nos. Nustatyta, kad atrėžtas 1,2 proc. didesnis 
kirstinų medynų plotas. Neplynais kirtimais 
planuojama iškirsti 26,7 proc. pagrindinių 
kirtimų biržių (pagal plotą). Atrėžtose plynų 
kirtimų biržėse Valstybinės miškų tarnybos 
specialistai pastebėjo skirtumus tarp miškų 
urėdijų pateikto vidutinio stiebų tūrio 1 ha 
ir nustatyto nacionalinės miškų inventori-
zacijos bei sklypinės inventorizacijos metu. 
Todėl iš miškų urėdijų gauto 2014 m. kirstinų 
plynų biržių sąrašo atsitiktiniu būdu 8 miškų 
urėdijose atrinkta po 3 biržes ir permatuotas 
jų tūris. Beveik visose permatuotose biržėse 
nustatytas didesnis iškertamas medžių tūris, 
negu pateikė miškų urėdijos. Pasak tikrintojų, 
šios tūrio paklaidos galėjo susidaryti dėl to, 
kad miškų urėdijose tūrio apskaitai naudoti 
miškotvarkos metu atliktų inventorizacijų 
duomenys, kurie nepatikslinti atrėžtose biržė-
se ištisiniu iškertamų medžių matavimu (me-
džių skaičiaus, aukščio nustatymu ir pan.). 

Šiemet vasarį Raseinių miškų urėdijoje 
(Birbiliškės, Paliepių, Šimkaičių, Padubysio, 
Viduklės girininkijose) tikrinta 2014 m. pa-
grindinių kirtimų biržių atrėžimo kokybė ir 
nenukirsto miško pardavimas gyventojams. 
Daugiausiai nekokybiškai atrėžtų biržių (dėl 
neleistinų matavimų paklaidų) nustatyta Pa-
dubysio girininkijoje. Beveik visose tikrintose 
girininkijose, išskyrus Šimkaičių, atrankiniais 
sanitariniais kirtimais leistas pirkėjams išsi-
kirsti tūris ir medžių skaičius neatitiko kon-
trolės metu permatuotų duomenų: tikrinant 
gautas didesnis iškertamos medienos tūris ir 
medžių skaičius, negu nurodyta biržių taksa-
vimo lapuose. 

trolę šalies miškuose vadovaujamasi 2010 m. 
gegužės 4 d. šalies Vyriausybės patvirtinto 
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų opti-
mizavimo gairių aprašo teiginiais. 

Pernai 13 miškų urėdijų (Dubravos, Kai-
šiadorių, Kėdainių, Jonavos, Nemenčinės, 
Švenčionėlių, Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, 
Kuršėnų, Joniškio, Valkininkų, Veisiejų) atlikti 
planiniai ir 9 neplaniniai (8 urėdijose ir Kuršių 
nerijos NP direkcijoje) patikrinimai. Jų metu 
tikrinta darbų kokybė, atkuriant miškus (žel-
dinius ir žėlinius), miško ugdymo ir pagrindi-
niai kirtimai, miško apsauga bei nenukirsto 
valstybinio miško pardavimas, valstybinės 
reikšmės miškų atribojimas. 

Detaliau miško želdinių ir žėlinių kokybė 
tikrinta Valkininkų, Dubravos, Jonavos, Ne-
menčinės, Švenčionėlių, Kupiškio, Ignalinos, 
Zarasų, Kuršėnų, Joniškio miškų urėdijose. Iš 
patikrinto bendro 644 ha ploto gerai įvertin-
ti želdiniai 398,8 ha (61,9 proc.), patenkina-
mai – 216,8 ha (33,7 proc.), blogai – 27,8 ha 
(4,4 proc.). Rasta beveik 1 ha neatkurto miš-
ko. Pranešėjas pažymėjo, jog ne visuomet 
užtikrinama Miško atkūrimo ir įveisimo nuos-
tatų vykdymo kontrolė, pasitaikė atvejų, kai 
miško želdinimo ir žėlimo projektai buvo 
sudaryti ant negaliojančių blankų, nepažy-
mėtos atliktos ūkinės priemonės, vertinimo 
rodikliai ir kt.   

2012 m. atliktų miško ugdymo kirtimų 
kokybė tikrinta Valkininkų, Kaišiadorių, Jo-
navos, Kėdainių, Nemenčinės, Švenčionėlių, 
Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, Kuršėnų ir Joniš-
kio miškų urėdijose. Iš patikrintų 1444,7 ha 
gerai įvertintas ugdymas 1400 ha (97 proc.), 
blogai – 44 ha (3 proc.). Pastebėti trūkumai: 
viršijamas ugdytino medyno amžius, netin-
kamai atrenkami kirstini medžiai. 

Pagrindinių miško kirtimų kokybė ti-
krinta Veisiejų, Dubravos, Kaišiadorių, Kė-
dainių, Jonavos, Švenčionėlių ir Joniškio 
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Bendrijos pirmininku išrinktas M. Bernotavičius
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ES parama 2014-2020 metais: 
pinigų ir priemonių mažėja ne tik miškams

DonaTas Vaikasas, neRijus kuPsTaiTis 
aplinkos ministerijos Miškų departamentas

Šiuo metu intensyviai vyksta Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 m. progra-
mos rengimas. Vasario mėnesį „Mūsų 

girios“ rašė apie parengiamuosius šio pro-
ceso darbus. Tačiau dabar kaip tik ir atėjo 
tas metas, kai sprendžiama, kiek ES pinigų, 
kokioms priemonėms ir kokiomis sąlygomis 
bus galima panaudoti miškų ir jų ūkio plė-
trai per ateinančius septynerius metus. Nors 
daugumą sprendimų čia priima Žemės ūkio 
ministerija, Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento miškininkai kartu su miško 
savininkų atstovais labai aktyviai dalyvauja 
derybose ir nėra linkę nusileisti gausioms 
žemės ūkio sektoriaus interesus ginan-
čioms pajėgoms. Klausimo svarbą parodo 
ir tai, kad aktyvios diskusijos dėl minėtos 
programos vyksta ir LR Seimo Kaimo reikalų 
komitete.

Miškininkams derybas sunkina sumažin-
ta bendra paramos apimtis, o miškų atveju 
jau ES lygmenyje labai apribotos galimybės 
parama naudotis valstybinių miškų valdyto-
jams – miškų urėdijoms ir ne pati geriausia 
praėjusio laikotarpio miškų priemonių įgy-
vendinimo patirtis. Dabar jau aišku, kad ben-
dras Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 
biudžetas bus apie 6,8 mlrd. litų, tai yra apie 
14 proc. mažiau nei praėjusiu laikotarpiu. Su-
prantama, kad atitinkamai gali mažėti ir miš-
kų ūkiui skiriamos paramos dalis. 

2014-2020 m. paramos laikotarpio naujo-
vė ta, kad pagrindinė parama miškų ūkio vei-
kloms sutalpinta į vieną priemonę. Pagal šią 
priemonę remiamas naujų miškų įveisimas, 
stichinių nelaimių prevencija ir jų padarytos 
žalos miškui atlyginimas, miško ekologinių 
ir rekreacinių funkcijų atnaujinimas ir plėtra, 
investicijos į miškininkystės technologijas. 
Gera žinia ta, kad niekas bent jau nesiginčija 
dėl tokios bendros priemonės reikalingumo.

Kalbant apie miškų įveisimą, nuo šiol tai 
bus viena veiklos sritis, pagal kurią remiamas 
miškų įveisimas tiek žemės ūkio, tiek ne že-
mės ūkio paskirties žemėje. Parama šiai vei-
klai bus skiriama panašiai kaip ir praėjusiu 
paramos laikotarpiu, mokant kompensacines 
išmokas priklausomai nuo želdinių rūšinės 

sudėties. Nauja tai, kad įveisto miško priežiū-
ros ir apsaugos išmokos galės būti mokamos 
12 metų ir apimti pirmuosius jaunuolynų 
ugdymus. Be to, siaurėja paramos gavėjų ra-
tas – paramos naujų miškų įveisimui negalės 
gauti miškų urėdijos. 

Tiesa, nerimą kelia Žemės ūkio ministeri-
jos pastangos įvesti papildomus, mūsų nuo-
mone, visai nereikalingus apribojimus teikti 
paramą tik tose žemėse, kurių našumas yra 
iki 25 balų. Toks apribojimas iš esmės reikš-
tų miškų įveisimo priemonės sužlugdymą, 
kartu keltų grėsmę Nacionalinėje miškų ūkio 
sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programoje 
numatytų net minimalių miškų įveisimo ap-
imčių pasiekimui. Todėl Aplinkos ministerija 
griežtai nepritaria tokiam papildomam apri-
bojimui ir siūlo teikti paramą miškų įveisimui 
visose žemėse, kuriose išduodamas leidimas 
įveisti mišką, pirmenybę teikiant mažiau der-
lingų žemių apželdinimui. 

Naujovių yra ir paramos stichinių nelai-
mių pažeistų miškų atkūrimo bei prevencijos 
srityje. Čia numatoma, kad parama pažeistų 
miškų atkūrimui sieks 100 proc. intensyvu-
mą ir bus teikiama tokiu pat principu kaip 
ir miškų įveisimo atveju, t. y. bus išmokama 
nustatyto dydžio kompensacinė išmoka, pri-
klausomai nuo sodinamų medžių rūšių. Be 
to, nebebus remiama likvidinės medienos 
ruoša pažeisto ploto sutvarkymo ir išvalymo 
metu, taip siekiant kuo daugiau paramos 
lėšų nukreipti pačiam pažeisto miško atkūri-
mo procesui.

Parama miško ekologinių ir rekreacinių 
funkcijų atnaujinimui ir plėtrai išliks pana-
ši kaip ir anksčiau, tik pasipildys naujomis 
veiklomis: nevietinių medžių rūšių medynų 
pertvarkymu į vietinių medžių rūšių medy-
nus, miško dirvožemių apsaugos ir gerinimo 
priemonėmis, jaunuolynų ugdymu. Šioje vei-
klos srityje tikimasi sulaukti didelio dėmesio 
pareiškėjų, siekiančių paramos jaunuolynų 
ugdymui, nes dabar jaunuolynų ugdymui 
numatomas 100 proc. paramos intensyvu-
mas mokant nustatyto dydžio kompensaci-
nę išmoką (nereikės pateikti išlaidas patvirti-
nančių dokumentų).

Numatoma ir toliau remti privačių miš-
kų valdytojus, kurie įsigyja naują miškų ūkio 
techniką (išskyrus medienos vežimo keliais 
techniką). Svarbi naujovė šioje veiklos sri-
tyje: paramos gavėjais galės būti mažos ir 
labai mažos įmonės, kurios teikia medienos 
ruošos paslaugas. Be to, numatoma teikti 
paramą medynų (jaunuolynų) ir krūmynų 
pertvarkymui bei miškotvarkos projektų 
parengimui, kaip savarankiškai investicijai. 
Technikos įsigijimui numatomas 50 proc., 
kitoms veikloms – 65 proc. paramos inten-
syvumas. Jau aiški kryptis, kad bus remiami 
mažesnės apimties projektai, t.y. maksimali 
paramos suma vienam projektui bus mažes-
nė nei praėjusiame laikotarpyje.

Toliau bus remiamas privačių miškų val-
dytojų mokymas ir konsultavimas, teikiama 
parama ,,Natura 2000“ miškų teritorijose bei 
papildomai bus skatinamas privačių miškų 
savininkų kooperavimasis teikiant paramą 
šiam procesui pagal priemonę „Bendradar-
biavimas“.

Daug diskusijų ir ginčų sukėlė priemo-
nė „Miškų infrastruktūros gerinimas“. Žemės 
ūkio ministerija siūlė atsisakyti šios priemo-
nės, nes ji buvo nepopuliari per praėjusį pa-
ramos laikotarpį. Aplinkos ministerija įrodi-
nėjo, kad investicijos į miško kelius būtinos 
ir labai reikalingos, o pasikeitusios paramos 
sąlygos garantuotų tokios priemonės po-
puliarumą. Galop pasiektas sutarimas, jog ši 
priemonė būtų įgyvendinama teikiant para-
mą palankesnėmis sąlygomis: miškų infras-
truktūros įrengimui numatant 80 proc. para-
mos intensyvumą, galimybę teikti paraiškas 
jungtiniams projektams. Tiesa, išlieka atviras 
klausimas dėl bendro šioms investicijoms 
skiriamų lėšų kiekio.

Apibendrinant, galima teigti, kad iš es-
mės judame miškams ir jų ūkiui pakankamai 
palankia linkme. Tačiau priešaky dar ilgas 
programos, o po to jos įgyvendinimo  – tai-
syklių rengimo, derinimo ir tvirtinimo proce-
sas, į kurį kviestume plačiau įsitraukti ir kitus 
miškininkus ar miško savininkus, kurių ak-
tyvumo tikrai trūksta, kai palygini su žemės 
ūkio sektoriaus atstovų aktyvumu. 
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Sodmenys
Ąžuolo želdiniai, įveisti stambesniais sodme-
nimis, geriau išsilaiko ir reikalauja mažiau 
priežiūros. Geriausia veisti sodinukais. Prieš 
persodinant, visus atsilikusio augimo sėji-
nukus reikėtų išbrokuoti, didesnį dėmesį 
skiriant jų skersmeniui negu aukščiui. Iškas-
tus sodinukus reikėtų dar kartą išrūšiuoti, 
atkreipti dėmesį ir į lajos formą.

Ąžuolo želdinių rūšių sudėtys, pradiniai 
tankumai ir sodinimo vietų išdėstymas
Ąžuolo želdiniai gali būti veisiami, tolygiai 
išdėstant medelius visame plote (įprastu 
būdu) arba lizdais. Veisiant ąžuolo želdinius 
įprastu būdu, jų rūšių sudėtys ar mišrinimo 
schemos, pradiniai tankumai ir sodinimo 
vietų išdėstymas pateikti lentelėje.

Aukštos kokybės ąžuolo medieną len-
gviausia išauginti veisiant grynus želdinius. 
Mišrių ąžuolo želdinių veisimui parenkamos 
komponentinės rūšys turėtų būti panašios 
augimo spartos ir sulaukti ąžuolo kirtimo 
amžiaus. Geriausiai šias sąlygas atitinka 
mažalapės liepos. Ąžuolai taip pat gali būti 
mišrinami su pušimis, vinkšnomis, klevais, 
juodalksniais, pastaruosius sodinant ąžuolo 
augimui per daug šlapiose vietose. 

Siekiant išauginti tiesiais stiebais be sto-
rų šakų ąžuolus, svarbu ne tik pradinis tan-
kumas, bet ir sodinimo vietų išdėstymas. Iki 
tam tikros ribos didėjant pradiniam tanku-

veisimui taip pat turėtų būti parenkami di-
desni, kiek galima kompaktiškesnės formos 
(kuo trumpesnio perimetro ploto vienetui) 
sklypai. Jeigu žemės ūkiui naudotos žemės 
nusausintos drenažu, įveisus želdinius dirvo-
žemio drėgnumas palaipsniui grįš į pirmykš-
tį, iki nusausinimo buvusį lygį. Į tai reikia at-
sižvelgti, parenkant želdinių rūšinę sudėtį ir 
dirvos paruošimo būdą.

 
Želdavietės ir dirvos paruošimas
Jeigu kirtavietėse gausu minkštųjų lapuo-
čių savaiminukų, krūmų, aviečių ar dilgėlių 
sąžalynų, prieš dirvos ruošimą reikia juos su-
naikinti herbicidais. N hidrotopo kirtavietėse 
dirva gali būti ruošiama frezeriais (lygiai su 
dirvos paviršiumi), sekliomis, miško plūgais 
ar frezeriais paruošiamomis iki 10 cm gylio 
vagomis, kauburėliais ar riekėmis. Lengvo-
se dirvose gali būti išariamos ir plonos (kad 
sodinant dalis medelio šaknų patektų į po 
rieke esančią dirvą), ir storos (ne mažiau kaip 
25 cm) riekės, o sunkiose dirvose – tik plonos 
riekės. L hidrotopo sklypuose dirva ruošiama 
tik kauburėliais, riekėmis arba volais. Žemės 
ūkiui naudotose žemėse, esant sutankintam 
poarmenio sluoksniui (armens padui), dirva 
ruošiama ištisai ariant 40 cm gyliu, o jei šio 
sluoksnio nėra – ištisai ariant įprastiniu gyliu, 
riekėmis arba kauburėliais. L hidrotopo žemės 
ūkiui naudotuose sklypuose ištisai suartose 
dirvose reikėtų išarti drenuojančias vagas.

Ąžuolynai gali būti atkurti natūralaus 
žėlimo būdu arba želdant, o želdiniai 
įveisti sėjant arba sodinant. Sukaup-

ta ąžuolynų veisimo patirtis ir atlikti tyrimai 
rodo, kad atsižvelgiant į riziką, jog sėjant gi-
les sėjos rezultatai bus nepatenkinami, šio 
veisimo būdo išlaidos yra didesnės negu 
sodinant, todėl sėja netaikytina. Savaiminio 
ąžuolo žėlimo skatinimas, lyginant su sėjimu, 
daug rizikingesnis. Į savaiminio žėlimo skati-
nimą ar iškirtus medyną į mišrų miško atkūri-
mo būdą tikslinga orientuotis, tik esant apie 
pusei ar daugiau reikalingo gyvybingų sa-
vaiminukų kiekio (2000 vnt. ha-1 ir daugiau). 
Lietuvoje vienintelis patikimas ir pigiausias 
ąžuolynų atkūrimo ar ąžuolo želdinių įveisi-
mo būdas – sodinant.

Želdavietės parinkimas
Produktyviausi ąžuolynai auga Nf, Nd ir Nc 
augavietėse, o Ld, Lf ir Lc augavietėse jų 
medienos tūriai daug mažesni. Praktiškai Lc 
augaviečių sklypuose ąžuolynų auginimas 
netikslingas, o Lf – abejotinas. Didėjant dir-
vožemių derlingumui ir drėgnumui, ąžuolo 
išsilaikymas želdiniuose mažėja. Ąžuolo žel-
diniai gali būti veisiami Nc, Nd, Nf augavie-
čių sklypuose ir tik, kai jų trūksta, – Ld ir Lf 
augavietėse. Veisiant želdinius L hidrotopo 
kirtavietėse, ąžuolo želdiniai turėtų būti vei-
siami nusausintuose ar po kirtimo neužmir-
kusių dirvožemių sklypuose. Ąžuolo želdinių 

Dar kartą apie ąžuolynų veisimą, 
priežiūrą ir apsaugą

anTanas Malinauskas, ginTauTas uRBaiTis, eDVaRDas RiePšas, VyTauTas suchockas
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pat ir žemės ūkiui naudotose žemėse, jeigu 
jos buvo suartos apie 40 cm gyliu, į pavir-
šių išverčiant apie 10 cm storio poarmenio 
be piktžolių sėklų dirvos sluoksnį, želdinių 
priežiūros gali ir nereikėti. Jeigu ji reikalin-
ga, vykdoma mechaninė želdinių priežiūra 
(geriausia išravint piktžoles kauptuku). Pir-
mais metais reikėtų stengtis sunaikinti visas 
greta medelių augančias piktžoles. Tai ne tik 
apsaugos ąžuoliukus nuo neigiamos kitų au-
galų konkurencijos, bet ir sumažins pelinių 
graužikų pažeidimus. Antrais ir vėlesniais žel-
dinių augimo metais būtina sunaikinti visus 
greta medelių augančius konkuruojančius 
augalus, jeigu jie užtamsina 3/4 ar daugiau 
ąžuoliuko lajos. Antrais ir vėlesniais želdinių 
augimo metais mechaninė ąžuolo želdinių 
priežiūra atliekama ravint arba šienaujant.

Antrų metų ir vyresnio amžiaus želdi-
niuose galima vykdyti ir cheminę priežiūrą. 
Jai naudojami glifosato pagrindu sukurti 
plataus veikimo spektro herbicidai. Chemi-
nė ąžuoliukų priežiūra atliekama pavasarį 
prieš sprogstant jų pumpurams, bet jau 
pradėjus augti konkuruojantiems augalams 
(vidutiniškai gegužės pradžioje). Naudojant 
nugarinius purkštuvus su gaubtu, konku-
ruojantys augalai nupurškiami standar-
tinės koncentracijos herbicidų skiediniu 
60 cm spinduliu apie medelius. Taip atlie-
kant cheminę želdinių priežiūrą 3-ejų metų 
ir vyresnio biologinio amžiaus ąžuoliukams, 
neigiamo poveikio nepastebėta. Laiku ir 
kokybiškai pavasarį atlikta cheminė želdi-
nių priežiūra apsaugo ąžuoliukus nuo kitų 
augalų konkurencijos ne tik šį vegetacijos 
sezoną, bet jos gali nereikėti ir kitais metais. 

medžiai. Todėl tarp lizdų būtų tikslinga sodinti 
liepas, pušis (2 pav.). Tokie lizdiniai ąžuolo žel-
diniai gali būti veisiami ir žemės ūkiui naudo-
tose žemėse. 

Ąžuolo veisimas lizdais gali sumažinti 
želdinių įveisimo išlaidas, padidinti bioįvairo-
vę, sudaryti palankesnes sąlygas laukiniams 
gyvūnams, sužėlę kitų rūšių medžiai išaugins 
papildomą derlių. Iš kitos pusės – per didelė 
kitų medžių konkurencija gali sulėtinti ąžuo-
lų augimą, pabloginti medienos kokybę ir 
netgi sukelti ąžuolų žūtį, o per maža konku-
rencija – pabloginti išauginamos medienos 
kokybę. Be to, Lietuvoje, o taip pat ir kitose 
šalyse, nesukaupta tokios ąžuolynų augini-
mo patirties, todėl išlieka norimos medienos 
kokybės ąžuolynų išauginimo rizika.

 
Želdinių priežiūra
Ąžuolo želdinių priežiūrai reikia skirti ypa-
tingą dėmesį. Veisiant želdinius šviežiose 
kirtavietėse gerai paruoštoje dirvoje, o taip 

mui ir sodinimo vietų išdėstymo stačiakam-
piškumui, tiesiastiebių ąžuolų kiekis didėja. 
Pradinio tankumo didinimas kelia želdinių 
įveisimo išlaidas, o sodinimo vietų išdėsty-
mo stačiakampiškumo keitimas papildomų 
išlaidų nereikalauja. Ąžuolus sodinant toly-
giai visame plote minimalus pradinis tanku-
mas želdinių išauginimo rentabilumo po-
žiūriu yra apie 4000 vnt. ha-1, o atsižvelgiant 
tik į išauginamų ąžuolų medienos kokybę – 
apie 7000-8000 vnt. ha-1. Esant tam pačiam 
pradiniam tankumui, bet didėjant tarpueilių 
pločiui iki 4 m, tiesiastiebių ąžuolų skaičius 
didėja. Stačiakampio 4 x 0,62 m sodinimo 
vietų išdėstymo želdiniuose, lyginant su to 
paties pradinio tankumo kvadratinio 1,58 x 
1,58 m sodinimo vietų išdėstymo želdiniais, 
ąžuolų su tiesiais stiebais skaičius kelis kar-
tus didesnis, todėl veisiant ąžuolo želdinius 
tarpueilių plotis turėtų būti 3,5-4 m.

Veisiant ąžuolus lizdais, viename lizde 
1 x 1 m ar 1,1 x 1,1 m atstumais sodinamas 
21 ąžuoliukas, lizdai išdėstomi 9 x 9 m – 10 x 
10 m atstumais (1 pav.). Neapsodintas plotas 
paliekamas natūraliai atželti. Sužėlę beržai, 
drebulės, baltalksniai ar kiti medžiai pradžio-
je augs daug sparčiau negu ąžuolai lizduose, 
todėl bus sunku išlaikyti panašaus dydžio 
konkurenciją lizdo pakraštyje augantiems 
ąžuoliukams, kokia bus tarp ąžuoliukų lizde. 
Jeigu iš lizdų išorės konkurencija bus mažes-
nė, ąžuolai vystys lajas į išorės pusę, išlinks į 
išorę ir išaugins storas šakas. Jeigu konkuren-
cija iš išorės bus žymiai didesnė, ąžuolai bus 
stelbiami, sulėtės jų augimas, ypač skersmens 
prieaugis, žymiai padidės H/D santykis. Kriti-
nė H/D santykio riba ąžuolui yra apie 120-150, 
toliau didėjant H/D santykiui jie žūsta.

 

1 pav. Ąžuoliukų išdėstymas lizde ir lizdų 
išdėstymas sklype, neužsodintą plotą paliekant 
natūraliai želti

Konkurencinius santykius reguliuoti būtų 
daug lengviau, jeigu ąžuolo lizdų išorėje aug-
tų pagal augimo spartą nedaug besiskiriantys 

Ąžuoliukų grupių apsauga vielos tinklo tvora Kėdainių miškuose

2 pav. Ąžuoliukų ir kitų medžių išdėstymas 
sklype, veisiant lizdinius ąžuolo želdinius

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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skaičių, kada žėliniai priskiriami žuvusiems, o 
dirvožemio sąlygos tinka ąžuolynams augti. 
Tokiais atvejais šiuos savaiminukus reikėtų iš-
saugoti. Jeigu ąžuoliukai kirtavietėje išsidės-
tę tolygiai (nėra didesnių nei 2-3 arų aikščių), 
o jų skaičius atitinka žėlinių įvertinimą „geri“, 
esant reikalui atliekama žėlinių priežiūra ir 
apsauga nuo žvėrių pažeidimų. Jei aikštės 
yra didesnės arba ąžuoliukų ir kitų su ąžuo-
lu mišrinamų medžių rūšių (liepos, pušys, 
vinkšnos, klevai) skaičius mažesnis už nuos-
tatuose įvertinimui „geri“ nurodytą reikiamą 
kiekį, ąžuolo žėliniai pildomi. Pildant visų 
pirma sodinami ąžuoliukai, kad vėliau būtų 
galima suformuoti ąžuolyną, o, norint sufor-
muoti mišrų medyną, sodinamos ir ankščiau 
minėtos medžių rūšys. 

ne tinklo tvora. Ąžuolo medelių individuali 
apsauga plastmasiniais vamzdžiais, tinklu 
ar pan. yra brangi ir trumpalaikė, taikytina 
tik apsaugant nedidelius plotelius, medžių 
grupes. Ąžuoliukams paaugus juos apsau-
goti būtų galima repelentais. Neefektyvios 
ir naudojant keletą vielų yra „elektrinės tvo-
ros“. Siekiant sumažinti išlaidas aptvėrimui, 
ąžuolo želdinių veisimui turėtų būti paren-
kami didesni, kuo kompaktiškesnės formos 
sklypai.

Ąžuolo žėlinių papildymas ir apsauga
Pasitaiko, kad ąžuolynuose, o labai retai 
ir gretimų medynų kirtavietėse, augančių 
gyvybingų ąžuoliukų skaičius viršija Miško 
atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nustatytą 

Trejų metų ir vyresnius ąžuoliukų želdinius 
pavasarį, iki ąžuolo pumpurų sprogimo, 
galima purkšti ir ištisai, taip sunaudojama 
daugiau herbicidų. Be to, nors tuo metu jau 
būna susprogę karklai, ievos, lazdynai, ber-
žai, baltalksniai ir kiti lapuočiai, jie nežūsta, 
o tik trumpam sutrikdomas jų augimas. To-
dėl konkuruojančius augalus geriau naikinti 
tik apie ąžuoliukus.

Želdinių apsauga
Geriausia želdinių apsauga nuo žvėrių – jų 
kaimenės reguliavimas. Esant dideliam žvė-
rių skaičiui, efektyviausia ir pigiausia želdinių 
apsauga – sklypų aptvėrimas 2 m ar aukštes-

Lentelė. Ąžuolo želdinių mišrinimo schemos arba rūšių sudėtys, pradiniai tankumai ir sodinimo vietų išdėstymas

Augavietė Mišrinimo schema 
arba želdinių sudėtis

Pradinis tankumas 
(vnt. ha-1) 
ir sodinimo vietų 
išdėstymas, m

Pastabos

Nc, Nd, Nf
šilagiris, 
sausgiris,
baltmiškis

7-10 Ą 3-0 L ,P,V,K,J + kr 4200; 3-4 x 0,8-0,6

Nc augavietės sklypuose ąžuolo želdiniai veisiami tik priemolio (molio) ar dvinariuose dirvožemiuose. Ąžuolai su pušimis, vinkš-
nomis ir klevais mišrinami juostiniu-eiliniu būdu, su liepomis eilėse arba juostiniu- eiliniu būdu, juodalksniai sodinami reljefo 
pažemėjimuose. Krūmai sodinami miškas-laukas pakraščiuose veisiant želdinius žemės ūkiui naudotose žemėse arba, esant rei-
kalui, veisiant apsauginius želdinius.

2 eilės Ą 1 eilė B + kr 3900; Ą 2 x 1,2; 
B 2 x 1,5

Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui beržai palaipsniui iškertami. Krūmai sodinami miškas-
laukas pakraščiuose veisiant želdinius žemės ūkiui naudotose žemėse arba, esant reikalui, veisiant apsauginius želdinius.

Ld, Lf
žaliagiris,
šlapgiris

6-10Ą 4-0 L,P,V,K,J+ kr 4200; 3-4 x 0,8-0,6
Ąžuolai su pušimis, vinkšnomis ir klevais mišrinami juostiniu-eiliniu būdu, su liepomis eilėse arba juostiniu- eiliniu būdu, juo-
dalksniai sodinami reljefo pažemėjimuose. Krūmai sodinami miškas-laukas pakraščiuose veisiant želdinius žemės ūkiui naudoto-
se žemėse arba, esant reikalui, veisiant apsauginius želdinius.

2 eilės Ą 1 eilė J,B + kr 3900; Ą 2 x 1,2; 
J,B 2 x 1,5

Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui juodalksniai ir beržai palaipsniui iškertami. Krūmai so-
dinami miškas-laukas pakraščiuose veisiant želdinius žemės ūkiui naudotose žemėse arba, esant reikalui, veisiant apsauginius 
želdinius.

Mišrūs ąžuolo-eglės želdiniai Kauno miškų 
urėdijos Vilkijos girininkijoje

Va
cl

oV
o 

TR
eP

ėn
ai

či
o 

nu
ot

ra
uk

os



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

Miškui skir tos 
diskinės akėčios

Asmeniškai Jums

OR valt ar
Kalvarijų g. 125-602, 08221 Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas rovaltra@rovaltra.lt 
www.rovaltra.lt

Valtra traktoriai – tai saugumas
ir komfortas dirbant miške

3 meTaI
Garantija



Paprastasis 
taukius – 

vėl atsikurianti 
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Šių metų besniegę žiemą su -200 C šal-
tuku taukiai parodė visas savo unikalios 
biologijos galimybes. Jie šaltyje virto ledo 
kamuoliukais, o orams atšilus, vasario pa-
baigoje, lyg niekur nieko augo toliau ir ga-
lutinai subręsta balandį ar gegužę. Sporas 
miniatiūrinėmis dozėmis subrendę taukiai 
,,iššaudo“ kas porą minučių.

Šiųmetė besniegė žiema leido man tęsti 
grybų paieškas. Pavasariop girios trijų kvar-
talų teritorijoje jau žinojau bent 7 radavietes 
su 150 šių retų grybų. Visi jie auga jaunuoly-
nuose, griežtai saugomose teritorijose, tad 
yra saugūs tiek nuo ūkinių darbų, tiek nuo 
nesusipratusių grybautojų. 

Gal ir kitiems miškininkams pavyko rasti 
šių retų grybų?

jonas BaRzDėnas
švenčionėlių miškų urėdijos

antaliedės girininkijos girininkas 

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

www.miskoaukcionai.lt 
Teisingiausia ir geriausia vieta 
parduoti ar pirktį mišką.

 Išsami ir operatyvi miškininkų specialistų konsultacija
 Teisingos rinkos kainos
 Sklandūs ir saugūs sandoriai 

Norite parduoti ar pirkti ? Kreipkitės jau dabar:
mob. 8 684 51140  el.p. info@miskoaukcionai.lt

dau ir 29-erių metų eglynėlyje. Rusiškuose 
tinklalapiuose rašoma, kad šie grybai ypač 
reti, nes dygsta kas aštunti metai. Tačiau 
tai nepasitvirtino. Dviejose vietose taukius 
stebiu jau trejus metus. 

Paprastieji taukiai laikomi pačiais anks-
tyviausiais grybais. Jie randami tik nutirpus 
sniegui. Internete suradęs žinių, kad šie 
grybai gali išdygti ir vėlyvą rudenį ar žie-
mos pradžioje, patikrinau šią versiją. Gruo-
džio pradžioje radau išdygusių taukių. Susi-
siekiau su prof. Ernestu Kutorga, kurio ini-
ciatyva buvo patikrintos ir kitos Lietuvoje 
žinomos šių grybų radavietės. Visur grybai 
buvo sudygę žiemos pradžioje. Degėme 
nekantrumu sužinoti, kaip gi jie išgyvens 
žiemą. Gal gruodį išdygę grybai greitai su-
nyks, o pavasarį išaugs kiti? 

Spausdinant 2007 m. Lietuvos raudo-
nąją knygą, paprastasis taukius (Sarco-
soma globosum) laikytas mūsų šalyje 

galutinai išnykusia grybų rūšimi. Paskutinį 
kartą šie grybai matyti apie 1960 m., žmonių 
vadinti žemės taukais. Jų spiritiniu antpilu 
gydytas reumatas, o girių kaimų gyventojai 
(jei tikėti pasakojimais) jais tepė medinašių 
vežimų ratų stebules.

Per pastaruosius metus paprastieji 
taukiai vėl rasti bene aštuoniose vietose ir 
saugomų grybų sąraše iš nulinės perkelti į 
pirmą kategoriją. Jų augaviečių Labanoro 
girioje pavyko surasti ir man – stebiu jau 
trejus metus. Kadangi lietuviškuose šalti-
niuose šie grybai beveik neaprašomi, ban-
džiau savo stebėjimus lyginti su kitų šalių 
tinklalapiuose skelbiama informacija. 

Paprastieji taukiai labai reti visoje Eu-
ropoje, nors jų arealas platus – apima net 
Šiaurės Ameriką. Latvijoje šie grybai įrašyti 
į Raudonosios knygos nulinę kategoriją, yra 
žinomos tik kelios radavietės (Aluksnė, Tu-
kums, Valka). Taukius „priglaudė“ ir Švedijos 
bei Estijos raudonosios knygos. Suomijoje 
ir Lenkijoje jie įtraukti į nykstančių grybų 
sąrašus. Netgi didžiulėje Rusijoje taukiai 
randami retai ir kiekvienas radinys traktuo-
jamas kaip sensacija. Grybų sudėtyje yra 
net 18 riebalinių rūgščių ir bent 5 amino 
rūgštys. Nenuostabu, kad apie juos prikurta 
nemažai legendų, iš retų stebėjimų padary-
ta daug nepagrįstų išvadų.

Literatūroje skelbiama, kad taukiai auga 
tik sengirių eglynuose, kur sutinkama ir kita 
apyretė, bet gerokai dažnesnė rūšis – pa-
prastieji juodaausiai (Pseudoplectania ni-
grella). Tai miniatiūriniai juodi grybukai, 
galintys būti indikatorine rūšimi ieškant 
taukių. Iš juodaausių pastaruoju metu už-
patentuota naujų antibiotikų gamyba. 

Man suradus taukius apie 50-ies metų 
eglyne, buvo įvertinta, kad tai jauniausias 
žinomas eglynas, kur auga šie grybai. O štai 
šį pavasarį gausią taukių populiaciją sura-
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Apželdinimo technika

Kalvarijų g. 125, 08221 Vilnius
Tel. 8 5 2342559 • faks. 8 5 2325358 • mob. 8 699 10701 • el. paštas info@balzuva.lt 
www.balzuva.lt

UAB Balžuva

Žoliapjovės, vejapjovės, vejų priežiūros technika

Lapų rinkimo technika Kelmų šalinimo technika

Teleskopiniai bokšteliai Vandens telkinių priežiūrosMedžių su grumstu
ir rekonstrukcijos technikapersodinimo iįrengimai
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nija. Beveik kaktomuša susidūrėme su šar-
vuotaisiais raganosiais, šernais, antilopė-
mis ir kt. Plaukėme kanojomis Rapti upe, 
pasižyminčia paukščių rūšių gausa (Chitva-
no nacionaliniame parke jų apskaityta net 
apie 450 rūšių). Stebėjome pakrantėse be-
sišildančius krokodilus. Važiuodami džipais 
matėme egzotiškus kaimelius upių pakran-
tėse. Sekėme kai kurių žvėrių pėdsakais, ta-
čiau neteko pamatyti gana retų bengalinių 
tigrų, leopardų ir lokių. Lankėmės dramblių 
veislyne. Vakarodami Tharu kaimelyje gėrė-
jomės vietinių gyventojų šokiais, dainomis, 
ragavome jų valgių.

Himalajai – kalnų masyvas 2400 km iš 
rytų į vakarus ir 200-350 km iš pietų į 
šiaurę. Įspūdingiausia jų dalis – Nepale 

ir Tibete. Yra 10 aukštesnių kaip 8 km viršūnių, 
tarp jų aukščiausia pasaulyje Džomalungmos 
(Everesto) viršukalnė (8851 m aukščio). Šie 
kalnai susiformavo vėlyvajame mezozojuje ir 
kainozojuje prieš 250-66 mln. metų, susideda 
iš daugelio izoliuotų, aukštų, stačiais uolėtais 
šlaitais ir smailiomis viršūnėmis kalnagūbrių, 

Durbur aikštė

Davies krioklys

Daržai kalnų terasose

Buda

gilių upių slėnių, sunkiai įveikiamų perėjų. 
Didžiulė geomorfologinė ir klimatinė įvairo-
vė lėmė ypač gausią augalijos, gyvūnijos ir 
gyventojų etninę, kalbinę, kultūrinę, sociali-
nę ir demografinę įvairovę. Nepale ir Tibete 
yra išsidėsčiusios net 6 iš 7-ių Žemėje išskirtų 
klimato juostų. Todėl šios šalys vien dėl gam-
tinės įvairovės traukia žmones. Sena svajonė 
pakeliauti po šias šalis išsipildė 2013 m. rug-
sėjo – spalio mėnesiais – palankiausiu šiam 
tikslui klimatiniu laikotarpiu.

Nepalas
Tai Federacinė Demokratinė Respublika, 2,5 
karto didesnė už Lietuvą, turinti 2,7 mln. gy-
ventojų. Sostinė Kathmandu (apie 1 mln.). 
Apie 80 proc. teritorijos užima Himalajų 
kalnai, yra 8 nacionaliniai parkai. Miškingu-
mas – 25 proc., kuris nuosekliai mažėja. 

Nepalas – „tikrasis Babilonas“. Jame gy-
vena 60-70 etninių žmonių grupių, kurios 
tarpusavyje dažnai nesusikalba. Valstybinė 
kalba – nepalų. Dauguma gyventojų – hin-
duistai (81 proc.), 11 proc. sudaro budistai, 
4 proc. – musulmonai ir 4 proc. – kitų religijų. 
Čia aptinkamos visos 6 klimatinės juostos.

Indijos pasienio lygumose (iki 500 m 
aukščio) – subekvatorinis klimatas, kuriame 
vyrauja musoniniai visžaliai, 4-5 ardų lapuo-
čių miškai, apipinti lianomis. Su tipingais 
šiai klimatinei juostai miškais susipažinome 
jodami ant dramblių po Chitvano naciona-
linio parko džiungles (vietine kalba – tigrų 
džiungles). Jos metu teko patirti neregėtą 
musoninę liūtį su ypač grėsminga perkū-

Himalajai: 
gamta 
ir žmonės
Prof. eDVaRDas RiePšas
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Kasdien eidavome 8-12 val. po 20-25 km į tolį ir 
pakildavome iki 2,5 km į aukštį. Trakingui buvo 
būtina turėti ekstremalųjį gyvybės draudimą. 
Tai buvo rimtas sveikatos patikrinimas. Šio žygio 
metu aplankėme nuošaliausius, gana izoliuo-
tus, dažnai akmens amžių primenančius kalnų 
šlaituose įsikūrusius kaimelius, kuriuos galima 
pasiekti tik pėsčiųjų ir galvijų (ožkų) pramintais 
takais. Aplinkui kvapą gniaužiantys vaizdai, kal-
nų viršūnės, slėniai, tarpekliai, kriokliai. Priklau-
somai nuo reljefo, šlaitų ekspozicijos kinta ir 
augalija. Nuolat grėsė šokinėjančios siurbėlės – 
sočiai pamaitinau ne mažiau kaip tris iš jų, o kitas 
nupurtydavau. Jų įkandimas nejuntamas, po to 
ilgai nekreša kraujas. Nakvodavome didesniuose 
kaimeliuose esančiuose svečių namuose. Valgy-
davome vietinį maistą, dažniausiai su ryžiais, viš-
tiena ir gausybe prieskonių.

(Tęsinys – kitame numeryje)

wa ežeru, apžiūrėjome jo saloje esančią 
Barahi Mandir šventyklą.

Nepalo sostinė Kathmandu yra 1300 
m aukštyje virš jūros lygio, subtropinio 
klimato juostoje (1200-2100 m). Vyrauja 
subtropiniai miškai (pušys, ąžuolai), vei-
siamos eukaliptų plantacijos. Kathman-
du gausu kultūros vertybių. Žymiausia 
hinduistų dievo Šyvos Pashupatinat 
šventykla prie Bagmati upės, ant ku-
rios kranto matėme 6 kremavimo vietas 
(deginamus mirusiųjų kūnus). Pelenai 
supilami į upę. Įspūdingiausia viena se-
niausių pasaulyje (2000 m.) Bodhath bu-
distų stupa Bhaktapur slėnyje, UNESCO 
pasaulio kultūros paveldo sąraše esanti 
Nyatapola pagoda, Dattatraja šventykla, 
Durbur aikštė. Tai Nepalo seniausių civi-
lizacijų objektai. Unikalus Kathmandu 
turgus su nesibaigiančiomis derybomis, 
nepalietiško maisto degustavimu. Vaka-
rieniavome tradiciniame nepalietiškame 
restorane su muzikine programa.

Vidurinioji klimatinė juosta Himala-
juose yra 2100-3300 m aukštyje. Joje vy-
rauja tik vasaržaliai lapuočiai ir spygliuo-
čiai (ąžuolai, himalajiniai kedrai, kėniai, 
eglės). Išsirengėme į fiziškai sunkiausią 
(bent jau man) pėsčiųjų 3 dienų žygį, va-
dinamą trakingu, Himalajų kalnų šlaitais. 

Keliaujant į šiaurę Himalajų papėdėse 
(iki 1200 m aukščio) susipažinome su tropi-
nės klimatinės juostos augalija bei gyvūnija, 
atogrąžų (tropiniais) lapuočių miškais. Jie 
dažniausiai yra tik dviejų ardų, be lianų, gau-
su bambukų, akacijų, pistacijų, alyvmedžių. 
Žemumose šie miškai siejasi su ekvatorinių 
liūčių, o kalnų šlaituose – su artimais sava-
noms retmiškiais. Lankėmės Pokharos mies-
to, vadinamo ežerų karaliene, apylinkėse 
Annapurnos rezervato prieigose. Tai savotiš-
ka oazė, ramybės zona prieš kylant į kalnus. 
Čia renkasi turistai, alpinistai, poilsiautojai 
iš viso pasaulio pasigrožėti Himalajų kalnų 
panorama, taip pat ruošdamiesi kopti į kal-
nų viršūnes. Grožėjomės saulėtekiu Himalajų 
šlaite įsikūrusiame Sarangkot kaimelyje. Ky-
lant saulei apšviečiamos sidabru švytinčios 
Annapurnos (7219 m), Dhaulagiri (8167 m), 
Himalchuli (6441 m) ir Nilgiri (7155 m) kalnų 
viršūnės. Patirtą įspūdį žodžiais nusakyti ir 
nuotraukose užfiksuoti neįmanoma. Aplan-
kėme Davies krioklius, induistų Barahi ir Bin-
dapashini šventyklas. Vakare plaukėme Phe-

Everestas

Šarvotieji raganosiai

E. Riepšas prie vijokliais apaugusio medžio
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Visame Klaipėdos krašte miškų reikalus, įskaitant kadrų skyrimą, 
tvarkė minėta direktorija. Lietuvos žemės ūkio ministerijos Miškų de-
partamentas į šiuos klausimus nesikišo. Vietinė miškų administracija 
susidėjo iš trijų Miškų iždo skyrių, 5 vyr. girininkijų (urėdijų), paskirs-
tytų į 34 girininkijas, 2 savarankiškų girininkijų, 2 durpynų ir 6 eigu-
vų. Eiguvos buvo išskirtos tik labiausiai nutolusiuose nuo girininkijų 
būstinių mažuose miškų masyvėliuose. Vidutinis girininkijos plotas 
buvo apie 1000 ha. Dalyje jų skirtas girininkas ir žvalgas, kitoje da-
lyje – tik girininkas ir 7-9 nuolatiniai darbininkai, iš kurių vienas buvo 
vyresnysis. Dirbdamas mažesniu darbų krūviu, jis kontroliavo kitus 
darbininkus, padėdavo girininkui ruošti ataskaitinius dokumentus. 
Miško sodinimą ir kai kuriuos kitus sezoninius darbus atliko sezoni-
niai darbininkai. Iždo skyriai finansiškai aptarnavo miškų urėdijas, 
savarankiškas girininkijas ir durpynus. Vienas iždo skyrius aptarnavo 
tris objektus. Girininkijų ir vyr. girininkijų darbuotojai tiesiogiai pini-
ginių reikalų netvarkė. Iš viso krašto miškų ūkio sistemoje dirbo iki 
350 darbuotojų, iš jų 55-60 žmonių buvo specialistai ir vadovai. 

Lietuvos valdžios pastangos bent kažkiek sulietuvinti Klaipėdos 
krašto miškininkų – specialistų komandą buvo neveiksmingos. Pa-
vyzdžiui, 1934 m., uždraudus hitlerininkų partiją, įvedus karinę padė-
tį bei žemės ir miškų direktorijos vadovu tapus Martynui Žviliui, buvo 
bandyta „nuleisti kiek didesnį prolietuviškai nusistačiusių miškininkų 
desantą“. Klaipėdos krašte įdarbinti 6 miškininkai. Tačiau Vokietijai vis 
labiau spaudžiant Lietuvos vyriausybę, visi „desantininkai“ 1936 m. 
grįžo atgal į Didžiąją Lietuvą. O 1939 m. Vokietija į savo jurisdikciją vėl 
susigrąžino visą Klaipėdos kraštą.

1944 m. rudenį į Vokietijos gilumą buvo evakuojami visi Klaipė-
dos krašto ir Kuršių nerijos gyventojai, įskaitant ir miškų tarnybą. Ji 
tvarkingai išvežė arba sunaikino visą turimą miškų planinę bei archy-
vinę medžiagą. 

Iš 1939 m. pradžioje Klaipėdos krašte ir mieste buvusių 152,8 
tūkst. gyventojų, 1945 m. spalio mėn. apskaityta išlikusių tik 2,8 tūkst. 
arba 1,8 proc. Vėliau apie 8 tūkst. senbuvių gyventojų dar bandė grįž-
ti, bet nusivylę realybe nemaža dalis atsisveikino su šiuo kraštu vi-
siems laikams.

Kuršių nerijoje neliko nė vieno senojo miškų administratoriaus. Ta-
čiau negalutiniais duomenimis, tikėtina, kad bent 3-4 žemiausio ran-
go kopų ir miškų tvarkytojų pokario metais buvo išlikę. Tarp jų minima 
vienintelė visame Klaipėdos krašte buvusi miškininkė Marta Šmit.

Tarybinė administracija 1945 m. įsteigė Klaipėdos miškų ūkį, kuris 
išsilaikė iki 1949 m. Jo sudėtyje visame lietuviškosios nerijos dalies 
plote įkurta Juodkrantės girininkija. Prasidėjo lietuviško miškų ūkio 
kūrimo procesas be jokių archyvinių dokumentų, inventorizacinės 
medžiagos, senųjų darbuotojų – tiesiog plikoje vietoje. Šalia buvu-
sių sunkumų atsirado ir erdvės reikšmingiems darbams, kūrybinėms 
paieškoms, o taip pat ir mitologinėms fantazijoms apie prieš 150 
metų iškirstus miškus ir po to prasidėjusį smėlynų judėjimą (V. Ra-
manauskas, 1976) arba apie tą patį rezultatą, atsiradusį dėl Septynių 
metų karo (A. Matulionis, 1960). 

XX a. antros pusės vingiuose
Antroje XX a. pusėje įvyko radikalūs Kuršių nerijos miškų statuso ir 
ūkinio režimo pokyčiai: 1960 m. suteikiamas landšaftinio draustinio 
statusas, 1976 m. įsteigiamas Kuršių nerijos valstybinis miško par-
kas, 1991 m. – nacionalinis parkas, kuris 2000 m. įtrauktas į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą kaip kultūrinio kraštovaizdžio vertybė. Atsi-
žvelgiant į naujus reikalavimus, labai ilgai buvo ruošiami teritorinio 
planavimo dokumentai. Ženkliai kito miškų būklė, medynų pagrindi-

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)   

Nukirsta senoji bambagyslė
Istorijos bėgyje taip susiklostė, kad Kuršių nerijoje, senoje baltų že-
mėje, miškus tvarkė ir miškų ūkį kelis šimtmečius kūrė vokiečių kilmės 
specialistai, o žemiausios grandies darbus vykdė vietiniai autochto-
nai (daugiau ar mažiau germanizuoti kuršiai, lietuviai, prūsai). Nuo 
1923 m. Lietuvai autonomijos teisėmis susigrąžinus Klaipėdos kraštą, 
Kuršių nerijos miškų valdymas išliko nepakeistas. Krašto miškus to-
liau administravo ir disponavo iš jų gaunamomis pajamomis auto-
nomijos administracijos struktūroje veikusi Klaipėdos krašto žemės ir 
miškų direktorija, kuri nerijoje valdė 5619 ha plotą. Klaipėdos uosto 
direkcijos kopų inspekcijai priskirta 3345 ha. Likusi nerijos žemių da-
lis (apie 600-700 ha) priklausė vietos gyventojams, Klaipėdos miesto 
magistratui ir kitoms organizacijoms. Medynais apaugusi dalis galė-
jo artėti prie 6 tūkst. ha, nes direktorijos ir kopų inspekcijos žinioje 
mišku buvo apskaitoma 5770 ha. Visoje Kuršių nerijoje, įskaitant Vo-
kietijai priklausiusią dalį, buvo arti 10 000 ha miškų, o bendras visos 
nerijos miškingumas siekė apie 54-55 proc. 

Kuršių nerijos miškai 
gamtinės ir socialinės 

raidos kontekste
algiRDas BRukas, Viliūnė nauReckaiTė 

 

Kuršių nerijos smėlynų tvirtinimas mechaninėmis priemonėmis 
(žabų tvoromis, šakomis) pradėtas taikyti dar XV a. netoli Rasytės
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3. Nerijos medynuose ūkinės veiklos ir natūralaus medynų se-
nėjimo procese ryškiai pasikeitė daugelis taksacinių ir struktūrinių 
rodiklių. Pavyzdžiui, 100 metų ir senesnių medynų padaugėjo be-
veik 10 kartų – nuo 200 ha iki 2356 ha. Jaunuolynų iki 20 metų plo-
tai didėjo iki 8-to ir 9-to dešimtmečių sandūros, o po to ėmė labai 
sparčiai mažėti. Kalnapušynų plotai daugiausia dėl rekonstrukcijos 
sumažėjo 593 ha. Sunyko kai kurie buvusių priešgaisrinės infras-
truktūros elementai, visų pirma susiaurėjo arba visai susivėrė ir pra-
rado savo apsauginę funkciją buvusios įvairios priešgaisrinės linijos 
ir susidarė prielaidos, esant palankioms orų sąlygoms, didelio ploto 
nereguliuojamų miško gaisrų plitimui. Jau nuo 7-to dešimtmečio 
nuosekliai mažėjo miško želdinimo darbų tikslingumas bei efekty-
vumas. Iš viso nuo 1946 m. iki 2000 m. nerijoje miškai veisti beveik 
2 tūkst. ha plote, o realiai kultūrinės kilmės medynų padidėjo tik 
159 ha. Mat rekonstruotus kultūrinius kalnapušynus keitė kultūri-
niai paprastosios pušies medynai. Daugelis senų želdinių žuvo dėl 
gaisrų, ligų ir kenkėjų, daug naujų nukentėjo nuo kanopinių žvėrių 
ir kt. Neretai želdiniai po keliskart veisti tame pačiame plote, kol 
galų gale susiprasta, kad kai kuriose vietose jie visai nebūtini. Žel-
dymo apimtys faktiškai galėjo būti bent perpus mažesnės. Kalnapu-
šės medynuose dėl pasiektos gamtinės brandos pagausėjo ligų bei 
kenkėjų pažeidžiamų ir natūraliai džiūstančių medynų, bet savaime 
kalnapušės neatželdavo. 

Daugelis miškų pokyčių specifinėmis nerijos sąlygomis turėjo ir 
tebeturi prieštaringą pobūdį miškininkystės, aplinkosaugos ir sociali-
nio miškų naudojimo prasme. Jiems nemaža dalimi netinka nei stan-
dartiniai projektiniai sprendimai, nei standartiniai veiklos vertinimai, 
nei pokyčių skirstymas į „teigiamus“ ir „neigiamus“. Teritorinio plana-
vimo dokumentuose, miškotvarkos projektuose ir praktinėje miškų 
ūkinėje veikloje stigo adekvačios reakcijos į įvykusius bei vykstančius 
miškų būklės pokyčius. Mažai nerijos miško ūkio problemom dėme-
sio skyrė aukštesnės tiek miško ūkio, tiek aplinkosaugos institucijos, 
nors daugelis ūkinės veiklos teisės aktų nerijos sąlygomis tiesiog ne-
tiko, reikėjo nestandartinių sprendimų. Mokslinės rekomendacijos 
irgi dažnai turėjo bendrų „gerų linkėjimų“ pobūdį.

 
(Tęsinys – kitame numeryje)

niai rodikliai, gamybinė veikla. Šiuos pokyčius pabandysime įvertinti 
konkrečiais skaičiais ir išvadomis pagal 1948 m., 1963 m., 1977 m., 
1987 m. ir 2001 m. miškotvarkų duomenis (žr. lent.).

Pakomentuosime svarbiausius pokyčius, įvykusius stabiliame 
maždaug 9774 ha +/- 10 ha Lietuvai priklausančiame nerijos plote:

1. Nuo 1948 m. iki 2001 m. mišku apaugusios žemės (medynų) 
plotas padidėjo 1439 ha, teritorijos miškingumas, skaičiuojant pagal 
miško žemės plotą, padidėjo nuo 65,1 proc. iki 74,7 proc. ir pasiekė 
maksimumą per visą žinomą nerijos istoriją. Per šį laikotarpį smėly-
nų, laukymių ir kitų nerijai labai svarbių atvirų erdvių plotai sumažėjo 
464 ha ir pasiekė minimumą. Nerijoje beveik visai neliko žemės ūkio 
naudmenų (nuo 250 ha sumažėjo iki 14 ha), nors dauguma iš jų buvo 
pievos – ganyklos ir turėjo svarbų estetinį bei ekologinį vaidmenį. 
Visai neliko retmių – įdomių ekotopų bioįvairovės požiūriu. Natūra-
liai nutraukus ar uždraudus nerijoje žemės ūkio veiklą ir galvijų lai-
kymą, ne tik išnyko kai kurie ilgaamžiai biotopai, bet ir labai ryškiai 
nuo 7-to dešimtmečio (1963 m.) pagerėjo savaiminis miško žėlimas: 
1963-2001 m. savaiminių miškų padidėjo 1108 ha. Taip pat ryškiai 
padidėjo kopų apaugimas žoline augalija ir jų suvelėnėjimas.

2. XX a 7-me dešimtmetyje miškų ūkinė veikla tapo diferencijuo-
ta priklausomai nuo funkcinio teritorijos zonavimo. Miško kirtimai 
nerijoje be medynų ugdymo ir sanitarinės būklės palaikymo įgavo 
naujas reguliuojamo ir formuojamo pobūdžio funkcijas, įsisavin-
ti kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kalnapušynų rekonstrukcija, 
atkuriant juos vietine paprastąja pušimi. Sukurta racionali, esanti 
harmonijoje su gamta ir atskirais atvejais turinti išliekamąją vertę re-
kreacinė infrastruktūra, apimanti pajūrio pliažų, miško parkų įrangą, 
vaizdingus takus, apžvalgos vietas, miško poilsiavietes ir kt.

 Rodikliai, mato vnt.
Inventorizacijų metai

1948 1963 1977 1987 2001
Žemės naudmenų struktūros kaita, ha

Medynais apaugusi žemė

(iš viso): 5806 6188 6883 6864 7245
iš jos – savaiminiais, 1323 1305 2447 2413 2603

kultūriniais 4483 4883 4436 4451 4642

Medynais neapaugusi miško žemė

(iš viso): 560 65 30 8 55
iš jos – retmės, 29 15 – – –

degimai, kirtimai, žuvę medynai 531 55 30 8 55

Miško žemės   6366 6258 6913 6872 7300
Spec. paskirties žemė 
(keliai, kvartalinės, takai, įvairios trasos, sodybos ir kt.) 300 572 373 384 339

Žemės ūkio naudmenos 250 210 15 21 14

Nenaudojamos žemės (kopos, pliažai, 
apsaug. kopagūbris, laukymės ir kt. atviri plotai) 2407 2204 2212 2064 1943

Ne miško žemės 2957 2986 2600 2469 2296

Neinventorizuotos gyvenvietės 
ir kariniai objektai 451 - - - 178

Kai kurie medynų rodikliai 
Introdukuotų rūšių medynų plotas, ha 2465 2245 2091 1946 1872

Medynų vidutinis amžius, metais 45 48 56 61 72

100 metų ir senesnių medynų plotas, ha 226 304 341 696 2356

Jaunuolynų iki 20 metų plotas, ha 929 1223 1473 545 465

Vidutinis visų medynų tūris, m3/ha 40 60 95 110 116

Teritorijos miškingumas
Skaičiuojant pagal miško žemę, proc. 65,1 65,5 70,7 70,8 74,7

Skaičiuojant pagal medynų plotą, proc. 59,4 59,7 70,4 69,2 74,1

Kuršių nerijos miško žemių ir miškų rodiklių pokyčiai 1948-2001 m. 

Kuršių nerija daugelį amžių 
buvo naudojama įvairiems 
kariniams tikslams
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Tęsdama tradiciją medžio sodinimo talkomis 
ir proginiais parkais įamžinti garsius šalies 
įvykius, balandžio 11 d. Telšių miškų urėdija 
pakvietė sodinti šeštąją proginę giraitę ir pa-
minėti lietuvių grožinės literatūros pradinin-
ko Kristijono donelaičio 300-ąsias gimimo 
metines. 

 
Geriausias paminklas – gandralizdis 
„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“, – nuo 
mažų dienų šie žodžiai mums žinomi ir tapę vos 
ne malda“, – kalbėjo Telšių miškų urėdas, Telšių 
miesto Garbės pilietis Bronislovas Banys, pasvei-
kinęs susirinkusius į talką. Kalbėdamas apie poe-
mą „Metai“, jis surado panašumų su mūsų laikais: 
„Sugebantis visiems įtikti kaimo seniūnas Pričkus 
važiuodavo į mišką ir vogdavo medžius, bet taip 
sumaniai, kad sargai jo niekada nepagaudavo. 
Dabar kai kurie žmonės irgi yra gudrūs – išsisuka 
iš įvairių situacijų“. „Gandras su kitais kaimynais 
parlėkė linksmas. / Ir gaspadoriškai ant kraiko 
tarškino snapą...“, – šalia naujojo gandralizdžio 

sustojusiems talkininkams citavo talkoje dalyva-
vusi miškų urėdo žmona Zofija Banienė, keturis 
dešimtmečius mokiusi vaikus lietuvių kalbos ir 
literatūros. 

„Šie simboliai išliks kaip istorijos priminimas 
jaunajai kartai“, – pastebėjo LR Seimo narys Va-
lentinas Bukauskas ir pasidžiaugė, kad miškinin-
kai svarbiems šaliai įvykiams, atmintinoms da-
toms suburia žmones į medžių sodinimo talkas. 

Lietuvos rašytojų sąjungos narys poetas 
Vytautas Stulpinas trumpai prisiminė lietuvių 
literatūros klasiko K. Donelaičio gyvenimą Tol-
minkiemyje, jo meilę gamtai. Jis siūlė telšiškiams 
aplankyti K. Donelaitį menančią Romintos girią 
ir iš ten augančių ąžuolų prisirinkus gilių užsiau-
ginti sodinukų ir juos vėliau pasodinti Telšių ra-
jone. Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas 
Kleiva sakė, kad nors praėjo jau 300 metų, tačiau 
pastebime, kad niekas nepasikeitė – žemė ta 
pati, medžiai tie patys, toks pat poemos tekstas, 
tik mes kitokie, todėl „Metus“ turime perskaityti 
vis iš naujo. 
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K. Donelaičio giraitės simbolis – 
gandralizdis ant ąžuolo stulpo

Kristijonui Donelaičiui atminti 
žaliuos giraitė

  
DanuTė jackuTė 
,,kalvotoji Žemaitija“

Sunkiausio darbo – įkalti kuolus 
ėmėsi miškų urėdas Bronislovas 
Banys

Talkos akimirkas fiksuoja urėdijos miškų želdymo 
inžinierė Lina Servienė
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Geros idėjos 
Talkoje dalyvavę Telšių savivaldybės ir 
jos įstaigų darbuotojai, gamtosaugi-
ninkai, politikai, pedagogai ir jaunimas 
70 arų laukymėje pasodino per 2000 
eglaičių ir tris ąžuoliukus, simbolizuo-
jančius tris šimtmečius. Urėdas B. Banys 
pasidžiaugė, kad šiemet urėdijos miš-
kininkai pasodino 35 ha naujo miško 
žemdirbystei netinkamose žemėse bei 
atkūrė 230 ha iškirsto miško. Didžiau-
sios apimtys – Varnių ir Ubiškės girinin-
kijose. Kasmet pasodinama per 10 ha 
ąžuolynų. 

Ankstesnius parkus, atminimo vie tas 
įamžindavo koplytstulpiai, o šį kartą – 
gandralizdis. „Šią idėją pasiūlė Rašytojų 
sąjungos narys „Kalvotosios Žemaitijos“ 
laikraščio redaktorius Steponas Algir-
das Dačkevičius, o įgyvendino tauto-
dailininkas kryžiadirbys, praėjusių metų 
„Aukso vainiko“ nominantas Steponas 
Kaminas. Ąžuolą parvežėme iš Paragių 
kaimo. Jį reikėjo nupjauti, nes trukdė 
naujai tiesiamai elektros linijai“, – sakė 
miškų urėdas B. Banys. 

Urėdijos miškų želdymo inžinierė 
Lina Servienė pasidžiaugė giraitės lie-
tuvių literatūros pradininkui sodinimo 
idėja. Ji pasakojo, kad poemą „Metai“ 
skaitė mokykloje, o lietuvių kalbos 
brandos egzamine pasirinko temą apie 
žmones ir darbus. 

 „Grįžtant iš Vilniaus, kilo mintis siū-
lyti surengti tokią talką. Mano minčiai 
pritarė miškų urėdas“, – kalbėjo LR Sei-
mo narys V. Bukauskas. Jis šiemet rajo-
no bibliotekoms padovanojo 30 knygų, 
išleistų K. Donelaičio 300-osioms gimi-
mo metinėms. 

„Poemoje „Metai“ Kristijonas Done-
laitis aprašo savo santykį su gamta, ku-
rią gerai pažino. Nuo gamtos permainų 
priklauso darbai, pats gyvenimo būdas. 
Puikiai suprantame, kad dabartinį žmo-
gų gamta taip pat moko“,– mintimis da-
lijosi Telšių rajono savivaldybės viceme-
ras Petras Kuizinas. Pasodinę medelius 
talkininkai Ilgio ežero poilsiavietėje prie 
sukrauto laužo šnekučiavosi, prisiminė 
ankstesnes talkas, gardžiavosi Telšių 
urėdijos  kavinės darbuotojų išvirta 
koše ir ant žarijų keptomis dešrelėmis.  

Apie miško sodinimo talką prie Ilgio 
ežero Kristijono Donelaičio 300 metų 
gimtadienio proga talkininkams pri-
mins Telšių urėdijos padovanotos gai-
relės su citata iš garsiosios poemos. 

Druskininkiečiams talkino 
policijos pareigūnai 

Druskininkų miškų urėdijos miškininkai kovo 27 d. į pirmąją miškasodžio talką pakvietė jaunuo-
sius miško bičiulius, o kovo 28 d. atvyko Druskininkų policijos komisariato pareigūnai, kurie kartu 
su miškininkais Latežerio girininkijoje pasodino apie 8000 pušaičių. Talkoje dalyvavęs Druskinin-
kų PK viršininkas Vidmantas Kondrackas sakė: „Smagu, kad policijos kolektyvas palaikė gražią 
miškininkų iniciatyvą, noriai dalyvavo akcijoje. O jeigu darbas atliekamas nuoširdžiai, jis tikrai 
visiems suteikia daug džiaugsmo.“

Balandžio 11-ąją miškų urėdijos kolektyvas Merkinės girininkijoje sodino ąžuoliukus, taip pri-
sidėdamas prie ąžuolynų atkūrimo programos vykdymo. 

Šiemet mūsų urėdijoje atsodinta daugiau kaip 110 ha miškų.
joana januleVičiūTė

Biržų girioje – ,,NATUREPHOTO.LT“ nariai

Vėsų balandžio antrąjį savaitgalį Biržų girioje sulaukta šaunaus būrio laukinės gamtos foto-
grafų ,,Naturephoto“ klubo narių. Pasak fotografo Romualdo Barausko, Biržų giria gamti-
ninkams – tai tarsi Meka: nors kartą gyvenime turi ten apsilankyti. Į girią gamtininkai vyko, 

vildamiesi pabūti ten, kur išlikę mažai žmogaus paliestų brandaus miško plotų, kur didelė tikimy-
bė išgirsti pavasarinius pelėdų ūbavimus, pamatyti sėlinančią lūšį, paskanauti meškinio česnako. 
Penktadienio pavakarę ir ankstų šeštadienio rytą svečiai jau fotografavo. 

Įdienojus miškų urėdijos miškininkai pakvietė menininkus pasidarbuoti drauge: genėti ąžuo-
lo želdinių. Dirbant ir dalijantis įspūdžiais, laikas netruko prabėgti: 1 ha išgenėti ąžuoliukai, patai-
sytos ir uždėtos naujos individualios medelių apsaugos. 

Po pietų foto menininkai vėl išskubėjo į girios glūdumą tų nepakartojamų pavasario vaizdų. 
Tikimės pasigrožėti Biržų girioje sustabdytomis paslaptingomis gamtos gyvenimo akimirkomis – 
juk šio klubo fotografų darbams abejingų nėra…

juRgiTa BRuniuVienė
Biržų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė
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Miškininkai pakvietė menininkus tvarkyti ąžuolo želdinių



Vilija Visockienė

Vis sparčiau pavasaris žengia mūsų tėviškės lau-
kais ir miškais. O kol neužgriuvo darbymetis, 
kol dar gamta tik ruošiasi spalvų, garsų, kva-

pų proveržiui, galime pasinerti fotografinių vaizdų 
pasaulin, į kurį kovo 22 d. Dusetų dailės galerijoje 
pakvietė generalinis miškų urėdas Benjaminas Sa-
kalauskas. Nors autorius ne kartą dalyvavo bendrose 
parodose, jo nuotraukų yra kataloge „Zarasų rajono 
fotografai“, ši paroda Dusetų dailės galerijoje auto-
riui yra pirmoji personalinė. Todėl ypač brangi jam 
pačiam, nes tai puiki proga sukviesti artimuosius, ko-
legas draugėn, pasidalinti įspūdžiais ir akimirkomis iš 
savo kelionių po tolimas šalis ar Lietuvą. Ne vienam 
atvykusiam į šią parodą buvo maloni staigmena, kad 
B. Sakalauskas, užimdamas atsakingas pareigas, su-
randa laiko ir gamtos fotografijai.

Popietę Dusetų dailės galerijoje pradėjo ir visą 
renginį lydėjo Dusetų meno mokyklos akordeonistų, 
vadovaujamų mokytojo Juozo Švedo, parengta muzi-
kinė programa, leisdama atsikvėpti nuo kalbų, sukur-
dama dar jaukesnę atmosferą. Atidarydamas parodą, 
galerijos direktorius Alvydas Stauskas padėkojo au-
toriui už tai, kad būtent jo, tuometinio Zarasų rajono 
mero, sprendimu atsirado pirmoji Lietuvos provincijo-
je profesionalaus meno galerija. Niekas netikėjo, kad 
ji ilgai išsilaikys, o štai jau beveik 20 metų sėkmingai 
gyvuoja, tapo svarbiu kultūros židiniu.

Sveikindamas parodos autorių, fotomenininkas 
Jonas Danauskas linksmai palinkėjo, kad fotoaparatas 
liktų draugu visam gyvenimui. Priminė susirinkusiems, 
kad B. Sakalauskas ir kitus skatina fotografuoti, remia 

Vytautas Saulis, kolega medžiotojas, 
pašmaikštavo: „Medžiotojai daug ką 
pastebi medžioklės metu, tačiau ne-
gali to parodyti. Benjaminui pavyko 
pagauti tą „cinkelį“, be kurio neapsiei-
na gera fotografija.“ Seimo narys Algi-
mantas Dumbrava akcentavo ypatin-
gą meno svarbą žmogaus gyvenime, 
kalbėdamas, kad kuriantis žmogus ir 
pats auga, tobulėja ir šalia esančius 
pakylėja, įkvepia geresniems darbams.

Žurnalistas, rašytojas, Dusetų gar-
bės pilietis Donatas Čepukas parodos 
autoriui įteikė savo naujausią knygą 
„Beamžis“, kurioje veiksmas vyksta 
Dusetų girioje. Gal jos vaizdingi apra-
šymai taps nauju įkvėpimo šaltiniu? 

Nuoširdžių, šiltų žodžių, prasmin-
gų palinkėjimų negailėjo ir kiti sveiki-
nusieji – Zarasų rajono savivaldybės 
tarybos narė Stasė Goštautienė, Lietu-
vos miškininkų sąjungos vadovas prof. 
Edmundas Bartkevičius, Lietuvos me-
džiotojų draugijos vicepirmininkas dr. 
Egidijus Bukelskis, Aukštaitijos miškų 
urėdijų atstovai, Sartų RP direktorius 
Saulius Mažulis, fotoklubo „Žalias skė-
tis“ fotografai, Dusetų bendruomenės 
atstovai, giminaičiai, artimi draugai, 
kaimynai.

Skaitydami parodos anotaciją, 
suprantame, kur yra ir stiprybės, ir 
atsakomybės prieš save bei aplinką, 

ypač jaunuosius fotoentuziastus. Gene-
ralinėje miškų urėdijoje jau keletą metų 
rengiami fotodarbų konkursai miško te-
matika.

Aplinkos ministras Valentinas Mazu-
ronis sakė: „Pažįstu Benjaminą kaip ais-
tringą medžiotoją, tad man buvo nauja, 
kai sužinojau, kad jis ir kūrėjas, užsiiman-
tis tuo rimtai ir profesionaliai. Linkiu, kad 
fotografijai tektų daugiau laiko, nei me-
džioklei.“

LR Seimo Aplinkos apsaugos komi-
teto pirmininko pavaduotojas Paulius 
Saudargas pasidžiaugė B. Sakalausko 
sugebėjimu iš gyvenimiškojo chaoso iš-
traukti ir sustabdyti gražiausias gyveni-
mo akimirkas, padėkojo už puikų darbą, 
puoselėjant Lietuvos miškus. Seimo narys 
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Baikalo paukščiai. Iš ciklo ,,Gimtinė“

Iš ciklo ,,Paukščiai“

Gamtos harmoniją
įiamžinus

Žinoma dailininkė 
N. Saukienė 
įteikė B. Sakalauskui 
pirmųjų snieguolių 
žiedus



grožio pajautimo šaknys: „Gimęs ir užaugęs 
tremtinių Kazimieros ir Stepono Sakalaus-
kų šeimoje sūnus Benjaminas ne atsitiktinai 
save vadina Sibiro vaiku. Ten prabėgo jo 
vaikystė ir nemaža dalis jaunystės. Miškai, 
kalnai, upė, gausi tų platumų flora bei fauna 
ir, žinoma, nuoširdūs to krašto žmonės, daž-
niausiai tremtiniai, o gal dar išlikusi kovinga 
protėvių dvasia padėjo tvirtus pamatus jo 
nepalaužiamo, neretai maištingo charakterio 
formavimuisi. Ilgoje metų tėkmėje patiriant 
nelengvą darbo krūvį, priimant kartais ir la-
bai sudėtingus sprendimus, B. Sakalauskas 
dažniausiai atsipalaiduoja gamtoje, stebė-
damas miške vykstančius reiškinius, žvėris ar 
paukščius. Laikui bėgant, norisi vis daugiau 
patirti kitokių, naujų įspūdžių, labiau supras-
ti jau girdėtus paslaptingus miško garsus, ar 
paprasčiausiai grožėtis gamta. Gal todėl vis 
dažniau į rankas paima fotoaparatą.“

Pats autorius apie save kalbėjo: „Trau-
ka Sibiro toliams išliko iki šių dienų. Grįžęs į 
Lietuvą dažnai sapnuodavau kalnus. Aš be 
jų sunkai ištverdavau. Iki šiol niekada ne-
atostogavau jokiame kurorte. Jei tik galiu, 
stengiuosi būtinai nuvykti į Sibirą, į Sajanus, 
į Altajų, į kitas kalnuotas vietoves. Ten aš at-
sipalaiduoju – ir dvasiškai, ir fiziškai. Visus 
patirtus įspūdžius, pamatytus vaizdus norisi 
užfiksuoti ir pasidalinti su kitais, todėl šioje 
mano pirmojoje rimtoje parodoje ir ekspo-
nuojama per keletą metų sukauptas kelionių 
archyvas, mano patirti įspūdžiai.“

Nors B. Sakalauskas kukliai prisipažino 
nelaikantis savęs menininku, tačiau jo darbai 
byloja ką kitą. Etnokultūros globos tarybos 
pirmininko Virginijaus Jocio žodžiai buvo 
ypač taiklūs: „Kūryba yra dūšios vaisius, tik 
kuriančio žmogaus siela gali spindėti“. 

Eidami nuo vieno darbo prie kito, ste-
bėdami, kaip autorius su pagarba žvelgia į 
išdidžias kalnų viršūnes ar bedugnius Sibiro 
ežerus, iš paukščio skrydžio parodo kerintį Lie-

tuvos gamtovaizdį, pastebi kuklaus paukštelio 
išskirtinumą ar sugauna miško žvėrelio baikštų 
ir smalsų žvilgsnį, su širdgėla primena ekologi-
nes katastrofas – Černobylio tragediją ar gais-
rą Kuršių nerijoje, suprantame, kad tik didelės 
„dūšios“ žmogus gali regėti, išjausti, dovanoti 
tai, ką galbūt per skubėjimą ne visada pama-
tome. Vienoje iš nuotraukų užfiksuota ryškiai 
miško fone išsiskirianti apsipylusi žiedais obe-
lis – lyg simbolis žmogaus, kuris ir brandžiame 
amžiuje ir žydi, ir brandina vaisius. 

Dusetiškė dailininkė Nomeda Saukienė, 
įteikdama parodos autoriui pirmųjų snieguo-
lių žiedus, sakė: „Jei ne menas, tai grožis iš-
gelbės pasaulį...“ Žymus fotografijos meistras 
Jonas Danauskas, išleidęs ne vieną fotografijų 
albumą apie miškus, prasitarė, kad profesio-
nalams atsiranda rimtas konkurentas. Autorių 
taip pat sveikino žymūs fotografai V. Knyva, 
R. Nalivaika ir J. Barzdėnas.

Šių metų rugpjūčio 18 – rugsėjo 10 die-
nomis paroda bus eksponuojama Rokiškio 
dvare (Rokiškyje). 

Aguonos. Iš ciklo ,,Vasara“

Žmogaus ir gamtos harmonija. Japonija Pavasario kova. Tetervinai

Žvilgsnis

Ryto ramybė. Varnėnas
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Gausioje miškininkų šeimoje – 
savas ritmas

VlaDa sTankuTė

Šiaulių miškų urėdijos miškininkų Birutės ir Sauliaus Grybų šei-
moje auga trys dukros ir sūnus. Vieni jauniems tėvams pavydi 
tokio turto, o kiti net bijo pagalvoti, kiek rūpesčių ir atsidavimo 

reikalauja tokia gausi šeimyna. Užtat Birutei ir Sauliui jų vaikai – kaip 
didžiausia gyvenimo dovana, kuri kasdien auga ir teikia gražių vil-
čių – draugiški, padėdami vieni kitiems vaikai greitai stypsta aukštyn 
ir yra tikras tėvų džiaugsmas, dėl kurio verta pasistengti. 

„Na, nuobodu mūsų namuose tikrai nebūna. Visi turi savo nuo-
monę, moterys kol kas valdo namus. Laukiu, kol ūgtelės Jonas. Tada 
jau bus rimta mudviejų vyriška atsvara“, – šypsosi Saulius.

Kiekvienas rytas – iššūkis
Didelė šeima savo gyvenimą rikiuoja visai kitaip negu auginanti vie-
ną ar du vaikus. Kiekvienas rytas miškų viduryje esančiame Vainagių 
kaime (Kelmės r.) įsikūrusių Birutės ir Sauliaus šeimoje yra didelis iš-
šūkis – šeši žmonės beveik kartu pradeda dieną. Vadinasi, turi būti 

sutartas eiliškumas praustis, yra savas pusryčių ritualas, keturi vaikai 
neturi paklysti tarp savo ir sesės ar brolio kojinių, batų, striukių. 

„Mes su Sauliumi keliamės tuojau po šešių. O paskui jau žadinam 
dukras. Įpratome prie to rytinio šurmulio, viskas pas mus surikiuo-
ta“, – sako Birutė.

Tiesa, mažasis Jonukas, kuriam tik vieneri metai, tuose rytmeti-
niuose ritualuose dalyvauja išskirtinai – sulaukia vyresnių sesių ar tė-
velių pagalbos. Tačiau ilgai miegoti rytais jis irgi nesirengia – turi pro 
langą pamojuoti į darželį ir mokyklą išvykstančioms sesutėms. Trejų 
metukų Liucijai rytais dar irgi reikia padėti, o štai vyresniosios – dvy-
likametė Gabrielė ir metais už ją jaunesnė Silvija yra visiškai savaran-
kiškos ir didelės pagalbininkės namuose. 

Kiekvienas žino savo pareigas
Trys sesės rytais iškeliauja į mokyklą ir darželį, tėveliai – į darbą, o 
Joną imasi globoti auklė. Mažasis broliukas kaskart patiria didžiulį 
džiaugsmą, kuomet gerokai po pietų namo parskuba sesės. Na, tada 
ir prasideda tikrasis šeimos gyvenimas – žaidimai ir pasivaikščiojimai 
lauke, pasibarimai ir susitaikymai, namų darbai ir išdaigos... 

„Matyt, taip pamažu susiklosto, kad kiekvienas didelėje šeimoje 
žino savo pareigas. Gabrielė ir Silvija labai rūpinasi mažaisiais, kartais 
net stebiuosi, iš kur jos turi tiek kantrybės“, – sako Birutė.

Mažajį Joną sesės, grįžusios iš mokyklos, globoja pasikeisdamos, 
joms tai lyg ir savitas darbas, didelis rūpestis. Užtat su Liucyte, kaip 
visi švelniai vadina jauniausią sesutę, abi vyresnėlės tiesiog veržiasi 
pabūti. Su ja galima prisigalvoti visokių vaikiškų šunybių, galima grei-
čiau sutarti ką nors nuveikti įdomaus. 

Birutė ir Saulius džiaugiasi, kad jų vaikai auga padėdami vienas 
kitam, turėdami šeimoje įsipareigojimų ir darbų, netingėdami. Kaip 
ir visi vaikai, jie išdykę, kartais juos tenka ir sudrausminti, tačiau tas 
draugiškumas tėvams glosto širdį.

Grybų šeimoje smagiausia, 
kada visi yra kartu

Saulius tikisi, 
kad su sūnum Jonu 
bus geri draugai
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sias šio medelyno kūrimo iniciatorius. O Saulius atsirado laiku ir 
vietoje, kai reikėjo žmogaus, kuris prisiimtų didžiulę atskomybę ir 
visus kūrimosi darbus. Dabar Šiaulių miškų urėdijos medelynas – 
vienas moderniausių. „Kai dirbi, visuomet turi ir didžiulių planų. 
Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis juokaudamas sakė, kad dau-
giau net nebeužsuks į medelyną, nes tuos planus juk teks visiems 
kartu įgyvendinti“, – sako medelyno vadovas.

Gyvenimas miške drausmina ir ramina 
Saulius Grybas juokauja, kad su tokia pavarde jie ir negalėtų gy-
venti kur nors kitur, o ne miške. Vyresnės dukros tvirtina, kad nie-
kur kitur ir nenorėtų augti: kur prabudęs pro langą pamatysi pilia-
kalnį ar nubėgsi prie tvenkinio pažiūrėti mažų ančiukų?.. 

„Mus dažnai aplanko seneliai, laukiame Kalėdų ir Velykų. Pas 
mus linksma“, – pasakoja penktokė Gabrielė. Ji sako, kad vasa-
rą, kada leidžiasi saulė, jai nuostabiausias ir gražiausias laikas. O 
žvaigždžių pilnas dangus patinka abiems vyresnėlėms. 

„Su Gabriele mokomės vienoje klasėje. Jai mokykloje patinka 
istorija, gamta, matematika. Man matematika irgi patinka, bet aš 
labiau mėgstu sportuoti, groju pianinu. Turime daug darbų. Kartais 
gal ir paišdykaujame. Buvau dar mažesnė, kai pati sau nusikirpau 
plaukus. Iš pradžių paprašiau mamos popieriaus lapo, jį sukarpiau, 
o paskui dar norėjau kirpti, tad nusirėžiau plaukus. Žinoma, mama 
manęs nepagyrė. Bet plaukai jau seniai ataugo, liko tik smagus pri-
siminimas“, – apie savo išdaigą pasakoja Silvija. 

Sesės tvirtina, kad mamos ir tėčio labai klauso, jie juk negali 
blogai patarti. Kartą abi vyresnėlės buvo užsidegusios dujinę vyry-
klę. Ir niekaip nemokėjo jos išjungti. Tuomet išsigandusios nubė-
go ir šmurkšelėjo pasislėpti į lovą po antklode. Štai tada abi gavo 
bene daugiausiai barti. Ši pamoka liko ilgam: su ugnimi rekia būti 
atsargioms. 

Šeimos šventė – rugpjūtiį
Tarp kitų šeimos švenčių Birutei ir Sauliui ypač brangi jų vestuvių 
diena. Šio rugpjūčio 19-ąją bus 14 metų, kai jie kartu. Didžiausias 
permainas šeimos gyvenimui atnešė vaikų gimimas. Kuomet gimė 
pirmosios dukros, jis net nesusimąstė, kad galėjo ar negalėjo būti 
kitaip. Kuomet šeima laukėsi trečio vaikelio, Sauliui jau buvo dau-
giau nerimo ir paslėpto noro, kad būtų gerai namuose turėti ir pa-
galbininką sūnų. Tačiau likimas padovanojo Liuciją, kuri dabar yra 
vos ne šeimos ašis.  

„Anksčiau vyresnės sesės labai užstodavo viena kitą. Dabar Liucija 
yra visų gynėja, neleis skriausti nei vyresniųjų sesių, nei brolio. Labai 
džiaugiuosi matydama, kaip vaikai sutaria. Džiaugsmo tikrai daug. Tiek 
pat, žinoma, ir rūpesčių. Bet rūpesčiai praeis, o džiaugsmo turėtų tik 
daugėti,“ – optimistiškai nusiteikusi Birutė. Pažiūrėjęs į šią gležną jau-
ną trisdešimtmetę moterį, niekada nepasakytum, kad ji augina keturis 
vaikus, darbuojasi medelyne, rytais mokosi anglų kalbos ir planuoja dar 
studijuoti. 

„Vaikai tik ūgtelės, imsiuosi mokslų. Dabar, kai tiek metų jau dirba-
me, turime praktikos, praverstų atnaujinti ir pagilinti žinias“, – svarsto 
Birutė.

Be vaikų, namuose dar yra keturi šunys, du katinai, didžiulis akvariu-
mas. Birutei tenka didžiausia atsakomybė, kad šeima būtų pavalgiusi, 
kad gerai jaustųsi, būtų švariai aprengta. Rūpesčius jauna moteris prii-
ma nepanikuodama, jos nuomone, visi darbai nudirbami. Ji pati šeimo-
je buvo vienturtė, Saulius turi tik vieną seserį. 

Dešimt metų augina
Saulius juokauja, kad pats procesas auginti jam gerai pažįstamas ir 
įprastas, tad ir didelė šeima nekelia daug rūpesčių. Saulius yra Vainagių 
medelyno, kuriame kasmet užauginama per 5 mln. sodinukų, viršinin-
kas, tad visas jo gyvenimas susijęs su auginimu.

„Per 10 metų medelyne užauginau apie 15-20 mln. sodinukų. Paly-
ginus skaičius, keturi vaikai – argi čia daug? “– šelmiškai sako Saulius. 

Jis tiki likimu, nes jo ir Birutės gyvenimą kol kas lyg kažkas vedžioja 
už rankos su didele meile bei rūpesčiu. Gal tai tiesiog jų pačių atsakin-
gas požiūris į gyvenimą, į tai, ką veiki ir kaip gyveni? Kartais būtų labai 
įdomu žinoti, kodėl atsitinka vienaip ar kitaip, tačiau kuomet atsitinka 
geriau negu planuoji, nebeieškai priežasčių, tiesiog džiaugiesi ir gyveni 
toliau. 

Birutė svajojo būti darželio auklėtoja. Bet sutiko Saulių, kuris jau 
buvo pasirinkęs miškininko profesiją. Birutei beliko irgi tapti miškininke. 
O mini vaikų darželį ji turi namuose.

Saulius savo miškininko karjerą pradėjo Tytuvėnų miškų urėdijoje. 
Jaunas specialistas tuomet gavo valdišką dviratį ir apsigyveno nuomo-
jamame kambaryje, kur net nebuvo elektros. 

„Kadangi darbo pradžia išties buvo baisi, gal tai ir padėjo ištverti 
persikraustymą į Vainagius? Man tada buvo dvidešimt ketveri, Birutei – 
dvidešimt. Pagal planus turėjau tapti girininku, bet štai jau 10 metų esu 
medelyno vadovas. Jeigu kas anksčiau būtų pasakęs, kad viskas susi-
klostys būtent taip, nebūčiau patikėjęs“, – sako Saulius. 

Prieš 10 metų Vainagių kaime nebuvo jokio medelyno – žėlė plynas 
laukas ir stovėjo sukiužusi troba, pro kurios kampus švietė saulė. Miškų 
urėdijos vyryriausiasis miškininkas Giedrius Tamošiūnas buvo didžiau-

Gabrielė ir Silvija džiaugiasi gyvendamos miško vidury ir nesiilgi miesto

Saulius Grybas jau užaugino tiek miško sodmenų, 
kad jiems užaugus mišku per visą gyvenimą neiškirstų
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„Kada laukėmės ketvirtojo ir man pa-
sakė, kad bus sūnus, neleidau sau tuo tikė-
ti. Užtat kai gimė Jonas, išties buvo smagu. 
Ir dabar tik laiko klausimas, kai mūsų jau 
bus du prieš keturias. Bandau jau dabar 
vestis Joną prie automobilių, rodau miš-
ko techniką... Kai paaugs, tikiuosi, būsime 
geri draugai“, – planuoja Saulius. 

Daug poilsiauti turint tokią didelę šei-
mą Sauliui tikrai nėra kada. Didžiausias 
jo pomėgis – medžioklė. „Bokštelyje pa-
medituoji, pailsi, daug ką permąstai. Be 
to, medžioklė padeda ir šeimą maitinti. 
Kartais net su baime pamąstau, kas bus, 
kai visi vaikai paaugs ir jų poreikiai smar-
kiai padidės. Bet tokios baimės būna tik 
akimirksniais. Su Birute susitvarkysim“, – 
įsitikinęs Saulius.

Jis sako, kad gyvendamas miške to 
grožio dažnai ir nespėja pamatyti. 

„Atvažiuoja pavasarį klientai į me-
delyną ir sako: „Kaip čia pas jus gražu!“ 
Klausiu – kur? Pavasarį pas mus pats dar-
bymetis: kasame, parduodame sodinu-
kus, nėra kada galvos aukščiau pakelti. 
O sausringą vasarą, kada visi Palangoje 
poilsiauja, aš „poilsiauju“ medelyne – va-
karais įjungiu laistymo sistemą ir galiu 
su draugais kalbėtis, linksmai leisti laiką. 
Bet namuose“, – šypsosi Saulius. 

Planuose – 
daugiau keliauti ir pramogauti
Vyresniosios dukros sako, kad visai šei-
mai labai patinka važiuoti į kiną, eiti 
kartu į piceriją. Smagu, kada visi kartu, 
nesvarbu – kur. Gal todėl šeimos pla-
nuose – visiems kartu daugiau keliauti ir 
pramogauti, kai mažesnieji kiek ūgtelės. 
Dabar visiems dar užtenka nuostabių 
Vainagių apylinkių, išvykų į Šiaulius ar 
pas senelius į Kelmės rajoną. Smagūs 
vakarai namuose, kai visi susėdę šneku-
čiuojasi, juokauja. Ne kartą aptartos ir 
vaikų vardų istorijos. Štai Gabrielės var-
das sužavėjo mamą. Ir aplinkybės, anot 
Birutės, buvo gana keistos – šį vardą ji 
perskaitė kapinėse ant antkapio. „Jis man 
taip gražiai nuskambėjo... Liuciją aš irgi 
pasiūliau. O štai Silvija ir Jonas – jau Sau-
liaus parinkti vardai. Silvija reiškia miškų 
deivę, šis vardas mums buvo negirdėtas, 
gana retas, o ir Silvija dabar džiaugiasi jį 
turėdama. Sūnų Jonu pavadinome Sau-
liaus tėčio garbei,“ – pasakoja Birutė. 

Ši meilė visus užburia ir dar stipriau 
sujungia šiauliečių miškininkų Grybų 
šeimą. 
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Kaip teigiama rašytiniuose šaltiniuose, 
nuo XVIII a. pradžios buvo praktikuo-
jamas vietinių valstiečių vyrų skyrimas 

ar samdymas šalies valstybiniams miškams 
saugoti. Lietuvai tapus Rusijos imperijos da-
limi, 1846 m. vasario 13 d. įvesta karinė miš-
kų sargyba, kuriai samdyti sargais ir šauliais 
ne mažiau kaip 20 metų carinėje kariuome-
nėje atitarnavę ir į atsargą išleisti kareiviai. Ši 
tvarka truko iki 1869 m. birželio 3 d., kai iš-
leistas „Nuostatas apie valdišką miškų sargy-
bą“ nurodė, kad miškų sargyba vėl turi būti 
sudaryta iš apjodinėtojų (žvalgų), o šiems 
yra pavaldūs eiguliai (sargai). Jais skirti bet 
kurio luomo raštingi asmenys, ne jaunesni 
kaip 21 metų. Eigulys privalėjo žinoti patikė-
tos apeigos ribas, saugoti ją nuo užgrobimo, 
ribų žymių perkėlimo, nuo gaisrų, leisti kirsti 
tik su girininko leidimu, prižiūrėti kitą miško 

Tikrą eiguliį prisimenant... 
naudojimo tvarką – neleisti neteisėtos ganiavos, 
medžioklės ir pan. Apie pažeidimus eigulys priva-
lėjo pranešti žvalgui arba girininkui.

Saugojant valstybės miškus nuo miškavagių, 
gaisrų, brakonierių, svarbi eigulio pareigybė buvo 
ir tarpukario Lietuvoje bei pokaryje iki 1957 m. re-
formų. Miškus administravę miškininkai eigulius 
taip pat parinkdavo iš vietinių gyventojų. Tai buvo 
kaimo berniokai, gyvenę miško gyvenimą, kalbėję 
su medžiais. 

Pavyzdžiui, tarpukario metais mano tėtį, po 
privalomos tarnybos Lietuvos kariuomenėje į at-
sargą išleistą viršilą, Varėnos miškų urėdijoje dir-
bęs miškų urėdo pavaduotoju Mikalojus Lukinas 
pakvietė eiguliauti Aukštadvario apylinkėje. Jis 
neslėpdamas tiesos tėvui sakė: ,,Ponas viršila, eini į 
patį didžiausią piktų miškavagių lizdą. Jų bijodami 
ir liudininkai pakeičia parodymus teisme“...

Tėvo pasakojimu, pradėjęs tarnybą, jis rado 
nukirstus ir išvežtus penkis medžius. Pėdsakai 
vedė į aršių miškavagių sodybas. Užėjus į kiemą, 
gulėjo neslėpta mediena. Iš ūkinių pastatų išė-
jo du miškavagiai su šakėmis, vienas – su kirviu. 
Šiuos „ginklus“ jie numetė ant žemės, iššovus įspė-
jamąjį šūvį į viršų. Po tokių „procedūrų“ eigulys 
pakvietė liudininkus, įtaksavo medieną, atpjovė 
nuo rąstų „ripkas“, palygino miške su kelmais ir visi 
ant „ripkų“ pasirašė. Liudininkai teisme patvirtino, 
kad „ripkos“ atitiko kelmus. Susidūrę su pareigin-
gu eiguliu ir gavę atpildą, drąsuoliai miškavagiai 
aprimo.

Baigus 1956 m. Vilniaus miškų technikumą ir 
pradėjus dirbti Varėnos miškų ūkio Rudnios giri-
ninkijoje žvalgu, šių eilučių autoriui teko pažinti 
pareigingus, miškų sargybai atsidavusius eigulius. 
Išeidamas į mišką, eigulys darbo dienyne užrašy-
davo, į kokį miško kvartalą eina, o grįžęs parašy-
davo, ką matęs. 

Dirbant jau Veisiejų miškų ūkyje, 
šviesios atminties ilgametis eigulys Pe-
tras Žagunis 1959 m. dienyne parašė: 
„Šiandien mačiau tokį paukštį, kokio 
nebuvau matęs“. Smalsu pasidarė ir 
man. Taip mudu Neviedžio miške ra-
dome juodąjį gandrą, kuris ten gyveno 
apie 5 metus.

Gyvą miško gyvenimą stebėjo ir 
kiti eiguliai. Velionis eigulys Petras Va-
lašinas gyveno sodyboje vidury miš-
ko. Jo pasakojimu, būdavo naktų, kai 
vilkas ateidavo į sodybą, pažiūrėdavo 
per langą į vidų ir nucimpindavo vėl į 
mišką. Netoli sodybos buvo išsikasusi 
olą lapė. Kartą vidury dienos ji įsliūkino 
į sodybos kiemą, pagriebė gražuolį gai-
dį ir nusinešė. Tai pamatęs eigulys Pe-
tras greitai dviračiu nuvažiavo iki olos ir 
pradėjo kasti. Parbėgusi su grobiu lapė 
pamanė, kad norima paimti jos vaikus 
ir metė gaidį. Eiguliui to tik reikėjo – 
parsinešė jį į namus. Daugiau lapė ne-
drįso vagiliauti eigulio sodyboje.Veisiejų miškų urėdijos eigulys Alvydas Ūsas

Buvęs eigulys Antanas Vengrauskas
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menko. Pastaruoju metu dažnoje girininkijose tėra palikta tik po vie-
ną eigulį, kurį vadinti eiguliu ir nelabai išeina. Dažnai tai yra jaunas, 
ką tik mokslus baigęs ar žemesnio išsilavinimo miškininkystės specia-
listas, dirbantis tarybiniais metais girininkijose buvusio miško žvalgo, 
techniko, meistro darbą, dar tapęs ir žemutinės grandies medienos 
prekybos vadybininku. Dabartinis eigulys neturi laiko apeiti priskirto 
didelio miško ploto, stebėti miško, gyvūnijos gyvenimą. Jis sėda į au-
tomobilį ir važiuoja ten, kur girininkas pasiunčia. 

Todėl likusius girininkijose eigulius geriau tiktų vadinti žvalgais 
arba šiuolaikiškai – miško darbų vadybininkais. 

Miškininkas VyTauTas sTaceVičius

Eidamas Ringeliškės mišku, eigulys Antanas Vengrauskas po egle 
pamatė vilką. Šis, išsigandęs žmogaus ir rankose laikomo mieto, pra-
dėjo bėgti. Eigulys pastebėjo, kad vilkas šlubčioja ir ėmė jį vytis. Vilkas 
įlėkė į pelkę ir įklimpo, tačiau atsigręžęs iššiepė nasrus ir bandė pulti. 
Antanas jį aplenkė – mieto smūgis buvo mirtinas. Taip 1956 m. eigulys 
užsidirbo iš gamtosaugininkų ir 500 rb. premiją. 

Astringas medžiotojas, eigulys Damas Margelis kartą pamatė 
kiaunę, lipančią į medį. Jis po medžiu padėjo blizgantį portsigarą. 
Pamatęs, kad žvėrelis susidomėjo juo, medžiotojas nuėjo į namus už 
3 km, atsinešė šautuvą ir daili apykaklė papuošė eigulienės paltą.

Buvęs eigulys Juozas Bikas ir dabar džiaugiasi briedžio dovana. 
Medžioklės metu tiesiai į jį išėjo briedis su labai gražiais ragais ir per 
šūvio atstumą sustojo. Pagailėjęs tokio gražuolio, eigulys iššovė į vir-
šų. Išgirdęs netikėtą šūvį, briedis pakratė galvą ir nukrito ragai. Tarsi 
taip atsidėkojo... 

Eiguliai mokėjo perprasti įvairias miškavagių gudrybes. Ilgametis 
eigulys ir dailidė Zigmas Dumbliauskas patarė girininkijoje kai ku-
riems asmenims neparduoti vėjavartų nenukirstu mišku. Jis atkreipė 
dėmesį, kad miške „vėjas verčia“ tik 20-24 cm storumo medžius, kurie 
tinka paežerėse pirčių ir vasarnamių iš apvalios medienos statybai. 
,,Vėjavarta“ miške buvo lengvai padaroma atkasus ir pakirtus medžiui 
šaknis. Po to ant kamieno užkabinamas lynas ir arkliu patraukiama. 
Virsdamas medis panaikina visas kasimo žymes. Jei ne eigulio daili-
diška akis, miškas ilgai būtų retėjęs... 

Pareigingas eigulys Antanas Žagunis nustatė, kad žinomas miška-
vagis nukirto dvi pušis ir pasigamintus rąstus aparė savo sklype. Apie 
tai eigulys pranešė girininkui. Atvažiavę arkliuku į vietą, radome arime 
žievių, o mediena dingusi. Likome it musę kandę. Vėliau sužinojome, 
kad rąstai mūsų revizijos metu jau „plaukiojo“ ežere... Greitas ir apsu-
krus buvo miškavagis.

Tai tik keletas epizodų iš tuomečių eigulių darbo ir kasdienio gy-
venimo. 

...Vėliau pradėjus girininkijoms vykdyti planinius miško pramonės 
darbus, ėmus trūkti norinčių dirbti miške, eigulys verstas būti ir miško 
ruošos darbų organizatoriumi, prižiūrėtoju bei vykdytoju. Daug kur 
buvo tapęs eiguliu-miško darbininku. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, vykdant miškų urėdijose miškų 
valdymo optimizavimo reformas, eigulio pareigybė dar labiau su-

Forest King F

UAB „PGM technikA“
Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.

www.pgmtechnika.lt

padangos miðko technikai

Tel. 8 683 24140 (aidas)
el. paštas info@pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101

Tel. 8 656 82777 (Darius)
el. paštas darius@pgmtechnika.lt

Tel 8 607 77723 (Marius)
el. paštas marius@pgmtechnika.lt

Miškų urėdijų 2014 m. kovo mėn. 
parduotų apvaliosios medienos 

sortimentų kainos, Lt/m³

sortimentas
2014 m. 

kovo mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 2014 m. 
sausis=100

2014 m. 
sausio - kovo mėn. 

vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 232 100.9 230
Eglės pjautinieji rąstai 252 101.2 250
Ąžuolo pjautinieji rąstai 513 103.4 514
Uosio pjautinieji rąstai 240 92 243
Drebulės pjautinieji rąstai 151 100.7 151
Beržo pjautinieji rąstai 223 99.1 223
Juodalksnio pjautinieji rąstai 178 100.6 179
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 182 100 183
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 139 99.3 140
Eglės popiermedžiai 114 100 114
Pušies popiermedžiai 114 103.6 112
Beržo popiermedžiai 105 101.9 104
Drebulės popiermedžiai 97 98 98
Uosio popiermedžiai 158 107.5 154
Plokščių mediena (spygliuočių) 90 102.3 89
Plokščių mediena (lapuočių) 89 101.1 88
Malkinė mediena 98 102.1 96

iš viso apvalioji mediena 157 100.6 155

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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Atsargiai, pabudo erkės
algiRDas Rauka

lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

Pavasaris – erkių aktyvumo pikas. Aktyvusis jų periodas Lietu-
voje trunka nuo kovo iki lapkričio pabaigos. Tačiau šie maži pa-
vojingi voragyviai savo „veiklą“ šiemet pradėjo daug anksčiau: 

pirmieji susirgimai erkių platinamomis ligomis Panevėžio rajone 
buvo užregistruoti sausio pabaigoje. 

Erkėms labiausiai tinkanti aplinka – lapuočių ir mišrūs miškai, ku-
riuose yra pakankamai drėgmės ir tinkama paklotė. Pušynuose erkių 
paplitimas mažesnis. Daugiausia erkių yra Vidurio Lietuvoje. Tačiau 
AIDS centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos pavaduo-
toja – medicinos entomologė dr. Milda Žygutienė konstatuoja, jog 
erkinio encefalito teritorijų žemėlapyje „švarių vietų“, kuriose nebūtų 
encefalitinių erkių, Lietuvoje nebeliko. 

Europoje ir Lietuvoje erkiniu encefalitu dažniausiai užsikrečiama 
įkandus Ixodes ricinus erkei. Jų yra visuose Lietuvos rajonuose. Dides-
nis pavojus susirgti erkiniu encefalitu kyla rizikos grupių žmonėms: 
miško ir laukų darbininkams, žemdirbiams, keliautojams, sporti-
ninkams, grybautojams, uogautojams. Beje, užsikrėsti galima ir per 
pieną, vartojant jį ar jo produktus termiškai neapdorotus. Virinant 
pieną EEV žūsta per 2 minutes, veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 
minutes.

Tam, kad galėtų toliau vystytis ir sukurti naują kartą, erkės turi 
pasimaitinti krauju. Siurbdamos kraują, kartu su nuskausminamosio-
mis ir kraują skystinančiomis medžiagomis, erkės suleidžia erkinio 
encefalito arba Laimo ligos (boreliozės) sukėlėjų.  

Erkinis encefalitas nėra įtrauktas į profesinių ligų sąrašą, tačiau 
įrodžius, kad buvo užsikrėsta darbo metu, liga pripažįstama pro-
fesine.

Dažnai grįžus iš darbų miške, pasislėpusios drabužiuose ar įsisiur-
busios randamos net kelios erkės. Pagal galiojančias rekomendacijas, 
reikėtų skubėti į gydymo įstaigą, kad specialistai pašalintų įsisiurbu-
sias erkes, užfiksuotų faktą, laiką, vietą. Gal tas mažytis vabalėlis su-
spėjo palikti užkratą. Tokia procedūra palengvintų profesinės ligos 
pripažinimą. Bet kyla nemažai nepatogumų. Dažnai gydymo įstaigos 
arti nėra, o jei ir yra, jos darbo laikas jau gali būti pasibaigęs. Tuomet 
erkes tiesiog pašaliname patys, o kitą dieną – vėl į mišką. Taip neretai 
pamirštama, kada įsisiurbė pirmoji erkė. Gi į gydymo įstaigą dažnai 
kreipiamės, tik pajutę stipresnį negalavimą. Patikrinus sveikatą, at-
likus kraujo tyrimus, pradedamas ilgas gydymas. Jo sėkmė, priklau-

somai nuo ligos įsisenėjimo ir organizmo atsparumo, gali būti įvairi. 
Specialių vaistų erkiniam encefalitui gydyti nėra, tačiau yra skiepai. 

Nuo erkinio encefalito miškų urėdijų darbuotojai pradėti skiepyti 
daugiau nei prieš dešimtmetį. Šis punktas buvo įrašytas į kolekty-
vines sutartis, nors erkės tada dar ir nebuvo taip plačiai išplitusios. 
Šiems klausimams didelį dėmesį skiria ir Generalinė miškų urėdija. 
Šalies miškų urėdijų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito 
įrašytas ne tik miškų urėdijų, bet ir Federacijos pasirašytoje su GMU 
Šakinėje kolektyvinėje sutartyje. 

Kai kuriose miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse numatytas ne 
tik skiepijimas, bet ir apmokėjimas už vaistus ir gydymą. Galima būtų 
kolektyvinėse sutartyse numatyti ne tik paramą, bet ir darbuotojų 
pareigą kasmet pasitikrinti sveikatą, atlikti specialų kraujo tyrimą. Ir 
Laimo liga susirgusių yra įvairiose urėdijose. Kai kuriems darbuoto-
jams pripažinta profesinė liga. Persirgus ja, dažnai, netenkama dalies 
darbingumo. 

Tad kaip apsisaugoti nuo šių mažų, bet nemalonių padarėlių? 
Pirmiausia – skiepytis. Ir ne tik nuolat dirbantiems miške, bet ir 

visiems urėdijų darbuotojus, kurie pagal darbo specifiką privalo pri-
žiūrėti darbus. 

Vakcinavimo schemos yra dvi: įprastinė ir pagreitinta. Įprastinės 
skiepijimo schemos pirmosios dvi dozės įskiepijamos 1-3 mėn. in-
tervalu; trečiosios ir sustiprinančiųjų dozių įskiepijimo intervalai gali 
būti skirtingi. Pagreitinta skiepijimų nuo EE schema įvairių gamintojų 
vakcinomis gali būti skirtinga, ji nurodoma vakcinos charakteristikų 
santraukoje. Žmogus tampa pilnai apsaugotas nuo erkinio encefali-
to, praėjus 2 savaitėms nuo antrosios dozės suleidimo (tiek taikant 
įprastinę, tiek pagreitintą vakcinacijos schemą). 

Įsisiurbus erkei, norint išvengti nepageidaujamų pasekmių, bū-
tina kreiptis į gydymo įstaigą net tada, kai esi pasiskiepijęs, nes gali 
grėsti Laimo liga, ypač jei apie įkandimo vietą oda parausta, pakyla 
temperatūra, jaučiamas silpnumas. Pasitaiko, kad jokių paraudimo 
žymių nėra, o po kurio laiko nustatoma ši liga. Todėl kuo anksčiau 
kreipsitės į medikus, tuo geriau. Gydymą pradėjus laiku, bus užkirs-
tas kelias ligai. Visi apdraustieji, šeimos gydytojo siuntimu, kasmet 
galėtų, o jei buvo įkandusi erkė, turėtų pasitikrinti sveikatą. Tada bus 
paprasčiau kreiptis dėl profesinės ligos nustatymo. Nors svarbiausia, 
žinoma, išsaugoti sveikatą. 

Būkime atidūs, dirbdami miške Erkių peryklos – drėgnos žolėtos vietos

jū
Ra

Tė
s 

Re
či

ūn
ie

nė
s–

ku
us

ie
nė

s 
nu

ot
ra

uk
a

Va
cl

oV
o 

TR
eP

ėn
ai

či
o 

nu
ot

ra
uk

a



 MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 04 ■ 33

LIKMERE
.

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

el.  paštu info@likmere.lt

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
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Pradėjus trečiąjiį 
LMSA veiklos dešimtmetiį

Nuo 1993 m. veikianti Lietuvos miško savininkų asociacija, vienijanti apie 6500 narių, balandžio 11 d. Vilniuje, viešbučio ,,Karolina“ 
konferencijų centre surengė ataskaitinę – rinkiminę Generalinę asamblėją. Į ją atvyko delegatai iš asociacijos skyrių, bendradarbia-
vimo partneriai iš kitų asociacijų, medienos verslo, miško technikos prekybos įmonių, Nacionalinės mokėjimų agentūros, Žemės ūkio 
rūmų bei nemažai svečių iš kitų institucijų, tarp jų – kandidatas į LR Prezidentus, europarlamentaras zigmantas Balčytis, europarla-
mentaras Juozas Imbrasas, LR Seimo narys Remigijus Šimašius.

Tęstinė misija ir siekiai 
LMSA Garbės pirmininkas dr. Stasys Mizaras 
tradiciškai danų miško savininkų padovano-
to varpelio skambesiu pakvietė delegatus ir 
svečius pradėti Generalinę asamblėją, ku-
rioje pranešimą apie asociacijos veiklą per 
ataskaitinį laikotarpį padarė valdybos pirmi-
ninkas dr. Algis Gaižutis. Išklausyta revizijos 
komisijos finansinė ataskaita, delegatų ir 
svečių kalbos.

LMSA valdybos pirmininkas Algis Gaižu-
tis pranešime pažymėjo, jog pradėjus trečiąjį 
asociacijos veiklos dešimtmetį išlieka tęsti-
niai strateginiai tikslai ir misija vienyti miško 
savininkus ir privatų miškų ūkį aptarnaujan-
čias organizacijas į asociaciją, gebančią koor-
dinuoti jų veiklą, atstovauti ir ginti teisėtus 
narių interesus. 

Pagrindiniais strateginiais siekiais prane-
šėjas įvardino: 

 daryti įtaką rengiant privačių miškų 
tvarkymo ir kitus miškų savininkų interesams 
svarbius teisės aktus;

 teikti miškininkavimo žinias miškų 
savininkams bei kurti privačiuose miškuose 
pagamintos medienos pardavimo ir paslaugų 
teikimo palankiausiomis sąlygomis sistemą;

 užtikrinti privataus miškų ūkio tvaru-
mą, sertifikuojant miškus;

 plėtoti miškų savininkų savivaldos 
struktūras, bendradarbiauti su Lietuvos bei 
kitų šalių valstybinėmis ir savivaldos institu-
cijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Aktualiausiais spręstinais klausimais įvar-
dinti: Miškų įstatymo pataisos dėl 5 proc. 
papildomo mokesčio peržiūrėjimas, Medžio-
klės įstatymo tobulinimas, miško valdų atsi-
dalijimas, namų valdų išskyrimas saugomose 
teritorijose ir kt.

LMSA vadovybei įgyvendinti šiuos sie-
kius padėjo suformuoti valdybos komitetai 
ir jų pirmininkai: Miškų politikos – dr. Stasys 
Mizaras, Miškininkystės – Justas Budriūnas, 
Aplinkosaugos – Rimantas Klimas, Medžio-
klės – Kęstutis Tubis, Prekybos mediena ir bio-
kuru – Kazimieras Šiaulys, Švietimo, mokymo, 
konsultavimo ir profesinio ugdymo – dr. Diana 

Mizaraitė, ES paramos miškų ūkiui – Vidman-
tas Jusas, Miško savininkų veiklos regionuose 
organizacinės plėtros – Romualdas Cicėnas. 

LMSA veiklos varomoji jėga yra jos narių 
ir partnerių aktyvumas, nuoseklumas ir pilie-
tiškumas. 

Pagal finansines išgales LMSA bendrauja 
su Europos šalių analogiškomis asociacijomis, 
dalyvauja tarptautiniuose jų renginiuose. 

Asamblėjoje kandidatas į LR Preziden-
tus, europarlamentaras Zigmantas Balčytis 
pasisakė už privačios nuosavybės gerbimą, 
mokesčių sistemos tobulinimą, subalansuo-
tą miškų ūkio, medienos verslo ir medienos 
apdirbimo pramonės įmonių veiklą, žaliavi-
nės medienos eksporto peržiūrėjimą, naujų 
darbo vietų kūrimą. 

Europarlamentaras Juozas Imbrasas sakė 
esantis smulkus miško savininkas, žinantis 
tuos rūpesčius, bet nedidelėje valdoje ne 
visada išeina ūkininkauti, kaip norėtųsi. Jo 
manymu, keistina verslo politika medienos 
perdirbimo ir energetikos sektoriuje, kai visi 
kalba apie platesnį biokuro panaudojimą 
vietos energetikoje, o biokuro skiedros iš 
Klaipėdos plukdomos laivais į Skandinavijos 
šalis. Dėl biokuro platesnio panaudojimo Lie-
tuvos katilinėse jam pritarė buvęs ,,Litbioma“ 
prezidentas Remigijus Lapinskas. ,,Medis turi 
virsti preke Lietuvoje, o ne eksportine žalia-
va“, – reziumavo asociacijos ,,Lietuvos medie-
na“ vadovas Gintautas Pangonis.

Asamblėjos delegatai ir jų svečiai

Kandidatui į LR Prezidentus Z. Balčyčiui 
žinomos miško savininkų problemos
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ūkio plėtrą stabdančias problemas: formuo-
jant ir įgyvendinant miškų politiką skirti ade-
kvatų dėmesį privačių miškų ūkiui; peržiūrėti 
privataus miškų ūkio valstybinio reguliavimo 
tvarką optimaliai sumažinant įvairius ribo-
jimus ir reguliavimus; suformuoti privataus 
miškų ūkio valstybinio reguliavimo organi-
zacines struktūras, adekvačias jo mastams ir 
sugebančias spręsti jo uždavinius; spręsti dėl 
paskubomis įvesto 5 proc. mokesčio privačių 
miškų savininkams atšaukimo ir atlikti miškų 
naudojimo apmokestinimo analizę; miškų 
ūkio priemonėms 2014-2020 m. ES finansa-
vimo laikotarpiu skirti apie 10 proc. lėšų.

Mandatas 
naujai ketverių metų kadencijai 
Vadovauti LMSA valdybai, pasiūlytai ketverių 
metų kadencijai, delegatai po pasvarstymų 
vėl mandatą suteikė Algiui Gaižučiui. Iš val-
dybos pirmininko pavaduotojų atsistatydi-
nus Algirdui Brukui bei iš valdybos narių – 
Andriui Bajorūnui, Palmirai Lipskienei, išrinkti 
nauji nariai: Balys Baroniūnas, Viktoras Rinke-
vičius, Raimundas Nagelė, Ignas Nauburaitis, 
Marius Rimgaila ir Meldas Lampickas.

Pristatyti LMSA skyrių nauji pirmininkai: 
Biržų skyriui vadovauja miškininkas Zenonas 
Prašmantas, Ignalinos – miškininkas Kazi-
mieras Kuliešis. Ilgamečiam LMSA valdybos 
nariui, Ukmergės skyriaus pirmininkui Anta-
nui Hofmanui suteiktas LMSA Garbės nario 
vardas. Už aktyvią veiklą, parodytas inicia-
tyvas pareikštos LMSA valdybos pirmininko 
padėkos asociacijos nariams ir rėmėjams, 
įteikti simboliniai suvenyrai – vazonėlis su 
eglės sodinuku, išaugintu miškininko E. Ma-
čio medelyne. Aptartas naujas LMSA narys-
tės mokestis.  

Mg inf.

LMSA Biržų skyriaus pirmininkas Zeno-
nas Prašmantas pažymėjo, jog rajonuose 
reikėtų daugiau dėmesio skirti miškų savi-
ninkų konsultavimui miške. Tai stiprina ben-
dravimą, išsakomos problemos. Miško kelių, 
melioracijos sistemos renovaciją privačiuose 
miškuose reikėtų spręsti ne kalbomis, bau-
domis, o privačios iniciatyvos skatinimu, fi-
nansavimu. 

LMSA valdybos narys Kęstutis Tubis sua-
bejojo, ar norimų rezultatų duos dešimterio-
pas baudų didinimas miško savininkams už 
neteisėtą miško ir medžių kirtimą. Jo many-
mu, taikant šią griežtą prevencinę priemo-
nę reikėtų atskirti tyčinį miško vogimą nuo 
nedidelio nusižengimo nuosavame miške, 
atsižvelgti į esamą situaciją. Pavyzdžiui, ką 
daryti miško savininkui ar jo samdytam ran-
govui, kai biržės pakraštyje kertamas medis 
įkibo į už ribos esantį medį ar biržėje į kirsti 
nepažymėtą medį? Dėl savo ir miško lanky-
tojų saugumo tokį kliuvinį reikėtų nedel-
siant nukirsti. Bet tai traktuojama kaip tyči-
nis kirtimas, skaičiuojama žala gamtai. Anot 
K. Tubio, kol išsirūpinsi leidimą, susirasi pjo-
vėją, miške gali įvykti ir mirtina nelaimė... Jo 
teigimu, nėra pokyčių ir atkuriant savininkų 
teises naudoti savo miškus medžioklei. 

Apie miško savininkams aktualių klau-
simų sprendimo galimus būdus, visuome-
nės požiūrį į privačią miškininkystę savo 
nuomonę išsakė LR Seimo narys Remigijus 
Šimašius, Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius, 
miškininkai Rimantas Klimas, Romas Pakal-
nis, miško savininkai Paulius Rakštys, Rai-
mundas Nagelė, kiti.

Priimtoje Generalinės asamblėjos rezo-
liucijoje pažymėta, kad prie šalies miškingu-
mo didinimo prisideda ir miškų savininkai: 

kasmet miškų plotas vidutiniškai padidėja 
po 6-9 tūkst. ha (daugiausia privačioje že-
mėje). Tačiau iki 2020 m. numatoma remti 
miškų įveisimą tik mažesnio kaip 25 balai 
derlingumo žemėse, tai gali realiai pristab-
dyti šalies miškingumo didinimą. Privataus 
miškų ūkio sektoriaus reikšmė didėja, o dė-
mesys jam miškų politikos dokumentuose 
mažėja. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programoje 2012-2020 m. patvirtin-
tų uždavinių sąraše vos keli punktai siejasi 
su privačiu miškų ūkiu: 1) finansiškai skatinti 
įveisti miškus privačioje žemėje; 2) atnaujinti 
ūkinę – komercinę veiklą visuose nuosavy-
bės teisių į žemę atkūrimui rezervuotuose ir 
šiam tikslui nepanaudotuose miškuose, juos 
parduodant aukcionuose arba priskiriant 
valstybinės reikšmės miškams; 3) į bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimą įtraukti at-
skaitymus iš privačių miškų ūkio ir ne miškų 
urėdijų valdomų valstybinių miškų ūkio me-
dienos pardavimo pajamų. 

Rezoliucijoje prašoma valdžios institu-
cijų neatidėliotinai spręsti privataus miškų 

Ukmergės skyriaus pirmininkui A. Hofmanui įteikiama LMSA Garbės nario nominacija
Padėka aktyviai LMSA Raseinių skyriaus 
pirmininkei S. Žuvelaitienei

Privačių miškų tvarkymo kontrolės aktualijas 
apžvelgia  Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus vedėjas A. Balčius
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Miško atkūrimas privačioje valdoje 
Prof. habil.dr. algiManTas gRaDeckas, dr. auDRius gRaDeckas    

 (Tęsinys, pradžia – 2 nr.)
      

Želdinių priežiūra, apsauga ir ugdymas
Želdinių priežiūra susideda iš piktžolių ar 
puskrūmių šalinimo, medelių genėjimo, ne-
prigijusių sodinukų atsodinimo. Įveisus žel-
dinius stambiais sodmenimis, nereikalinga jų 
agrotechninė priežiūra arba šie darbai būna 
lengvesni. Pirmais metais reikėtų 1-2 kartus 
pašalinti stambesnes žoles ar puskrūmius – 
dilgėles, lendrūnus, avietes. Tai galima atlikti 
kauptuku arba dalgiu. Žolių stelbimui ypač 
jautrios šviesinės medžių rūšys – pušis, mau-

medis, beržas. Kad susidarytų geros sąlygos 
želdiniams augti, piktžoles reikia šalinti ve-
getacijos pradžioje ar jos eigoje. Pasibaigus 
vegetacijai, žolių naikinimas nebeaktualus, 
priešingai – jos netgi gali maskuoti ir sau-
goti želdinius nuo žvėrių pažeidimų. Perso-
dintiems aukštesniems lapuočių savaiminu-
kams, jų neaplenkiančios žolės ir puskrūmiai 
mažiau kenkia, yra netgi pageidautini. Vie-
nais metais, kai įveistame beržynėlyje dalgiu 
išpjovėme suvešėjusias dilgėles ir avietes, 
stirninai ragais pažeidė berželių kamienus.

Neprigijusius sodinukus galima atsodinti 
rudenį arba pavasarį. Naudojami panašaus 
dydžio ar kiek stambesni kruopščiai iškasti 
savaiminukai.

Buvęs ilgametis miškų ministras Algirdas 
Matulionis praktikavo su savimi vežiotis pjū-
klelį ir atvažiavęs į girininkiją imdavo genėti 
rastus apleistus medelius, taip sugėdinda-
mas šeimininką. Miškų instituto direktorius 
doc. Mikalojus Lukinas pavasarinių talkų 
metu taip pat eidavo genėti savo ąžuoliukų 
Girionių parke. Tačiau toks medelių genė-
jimas valstybiniuose miškuose gamybiniu 
mastu neprigijo. 

Privačiame miške, kur želdomi ploteliai 
nedideli, yra galimybė pasodintus medelius 
prižiūrėti geriau. Genėjimas ypač reikalin-
gas ąžuoliukams. Sodo žirklėmis karpomos 
stambios ir viršūnę pakeisti pretenduojan-
čios šakos, šalinamas dvišakumas ar ąžuo-
liukams būdingas daugiaviršūniškumas. Ber-
želiams irgi tikslinga šalinti stambias šakas 
ir dviviršūniškumą. Spygliuočių medeliams 

genėjimo reikia mažiau: galima apsiriboti an-
tros viršūnės ar vienos kitos stambios šakos 
pašalinimu. Genint medelius, gerėja jų stiebų 
kokybė, o savininkas turi galimybę labiau su-
artėti su savo mišku. Genėti geriausia pava-
sarį, tada greičiau užgyja žaizdos.

Miško savininkui labai aktualus miško 
įveisimo sėkmę lemiantis faktorius – želdinių 
apsauga nuo žvėrių pažeidimų. Netaikius 
apsaugos priemonių, vieną pavasarį nuėję 
pažiūrėti pernykščių pušies želdinių, jų nebe-
radome. Pušaitės buvo ne tik nugraužtos, bet 
ir suėstos. Teko sodinti iš naujo.

Želdinių apsaugai naudojami repelentai 
efektyviau apsaugo jaunus medelius, kai tepa-
mi viršūniniai ir viršutinės mentūrės šoniniai 
ūgliai. Pasak prof. Vytauto Padaigos, pušaites 
ir eglaites stirnos pažeidžia iki 1,20 m, elniai – 
iki 1,50 m aukščio. Kėdainių miškų urėdas Juo-
zas Girinas nurodo, kad apsaugą nuo kanopi-
nių žvėrių pažeidimų reikia taikyti mažiausiai 
5-erius metus (,,Mūsų girios“, 2011, Nr. 3), kol 
želdiniai „pabėga“ nuo žvėrių pažeidimų. Me-
delius apsaugoti nuo žvėrių žalos kai kurie 
savininkai bando plastmasiniais gaubtais arba 
iš polietileninės plėvelės pačių paruoštais įvai-
raus dydžio gaubteliais, plėvelę susegant kon-
toriniu segtuvėliu. Pušaičių ir eglaičių viršūnės 
apsaugomos 25x10 cm dydžio, ąžuoliukai ar 
klevukai 50x15 cm gaubteliais.

Augant želdiniams, šalinami atžėlę ir juos 
stelbiantys krūmai ir nepageidaujamos me-
džių rūšys. Kertami ir jiems trukdantys augti 
kaimyniniai, dažnai jau užaugę medžiai ar jų 
grupės, o taip pat kaimyninių medynų į žel-

Hibridinių drebulių bandomuosius želdinius 
apžiūri Lietuvos miškų instituto mokslininkai 
Rūta Murkaitė, Algimantas Gradeckas
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dinių pusę labai išsišakoję medžiai. Kartyno 
amžiuje pradedami retinti želdiniai jau teikia 
medieną kurui.

 
Epilogas
Prašvitus pavasariui arba medžių lapus 
nuauksinus rudeniui, ateikime į mišką pa-
žiūrėti, kaip peržiemojo ir paaugo mūsų 
želdiniai. Tuščiose vietose pasodinkime 
nau jus medelius. Miškas – tai ne vien fizinis 
dar bas jį sodinant, tvarkant ar ruošiant mal-
kas. Darbas miške, jo tyras oras, paukštelių 
giesmės, palaiminga ramybė ir teigiama 
energetika suteikia žmogui atgaivą ir svei-
katą. Malonūs darbai miške nustelbia netgi 
tokius pomėgius, kaip žvejyba ir kitus. Su 
mišku, į kurį įdedama darbščių rankų ir jau-
trios širdies, susigyvenama, į jį nuolat norisi 
sugrįžti. Tampa pažįstamas vos ne kiekvie-
nas medis. Augalai irgi neabejingi savo šei-
mininkams...

Nunešęs Miškų instituto direktoriui pra-
šymą dėl išėjimo į pensiją, savo kabinete 
radau iš vazono išvirtusį didžiulį, beveik 2 m 
aukščio kaktusą, kurį auginau daugiau kaip 
dešimtmetį. 

Kad savasis miškas būtų patrauklesnis, jį 
reikia nuolatos gražinti, įveisiant naujas gi-
raites, alėjas, įvairiomis progomis sodinant 
atminimo medžius. Tokiu būdu gerėja miško 
rekreacinės savybės, jis palaipsniui keičiasi, 
tapdamas miško parku. Mūsų miške vaizdin-
giausioje vietoje įrengtas alkos kalnelis. Jo 
centre numatyta vieta aukurui ir pasodinti 
memorialiniai ąžuolai Anapilin iškeliavu-
siems garbiems šeimos nariams atminti. Sa-
koma, kad augalai yra tarpininkai tarp gyvųjų 
ir mirusių. Gimus naujiems šeimos nariams, 
gražioje miško vietoje jiems sodinami ąžuo-
liukai, liepaitės, eglaitės, ievos. Šių medžių 
vardais žmonės mėgsta pavadinti ir savo 
atžalas. Mūsų miške įvairių medžių giraitės, 
kalneliai ar vandens telkiniai pavadinti miš-
ko darbuose dalyvavusių šeimos narių arba 
toje vietoje gyvenančių žvėrelių bei perinčių 
paukščių vardais. Kalnelį, kuriame lapė išsika-
sė olą, pavadinome „Lapės nugara“, aikštelę, 
prie kurios aukštame berže paukštvanagis 
susuko lizdą – „Vanago aikštele“. Suteikus 
pavadinimus, lengviau orientuotis miške ar 
susikalbėti, namie aptariant jo reikalus. Mišką 
susiejus su artimųjų žmonių likimais, šeimos 
nariams jis tampa sakraliniu ir bus nebepar-
duodamas.

Profesijos brolių vaikaičiams linkiu gerų 
ateities miškasodžių. Vadovaukimės posa-
kiu: miškininkas sodins medį, nors žinos, kad 
pats rytoj mirs... 

Tauragės miškų urėdija kovo 24-28 d. 
organizavo nemokamus mokymo kur-
sus privačių miškų savininkams pagal 

Aplinkos ministerijos patvirtintą programą 
,,Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo 
pagrindai“. Paskaitas skaitė  miškų urėdijos 
specialistai: vyriausiasis miškininkas Anta-
nas Gaudiešius, miško želdinimo inžinierė 
Zinaida Bandzinienė, miško apsaugos in-
žinierius Saulius Austrevičius, medelyno 
viršininkas Julijonas Bandzinas, medienos 
ruošos ir darbų saugos inžinierė Palmyra 
Gylienė ir viešųjų pirkimų inžinierius Rai-
mondas Matemaitis. Taip pat praktinėmis 

Miškų savininkų mokymas 
Tauragėje

žiniomis pasidalijo Valstybinės miškų tarny-
bos Miškų kontrolės skyriaus Marijampolės 
teritorinio poskyrio vyr. specialistas Kęstutis 
Bagdanavičius. Miško savininkai supažin-
dinti su praktinės miškininkystės darbais 
išvykoje į mišką. 

Mokymo dalyviams Tauragės miškų 
urėdas Robertas Piečia įteikė kursų baigimo 
pažymėjimus. Jeigu bus dar norinčių gilinti 
miškininkystės žinias, miškų urėdija kitus 
kursus organizuoti planuoja rudenį arba kitų 
metų pavasarį. 

RaiMonDas MaTeMaiTis



M e d ž i o k l ė

38 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 04

Žodis 
skaitytojui
,,Mišku ėjo žurnalistas ir neteko žado, pa-
sidarė jam baisu, nes surado ragą.“

Mano kūryba – net neįtariau turįs 
poeto gyslelę.

Niekinio, beprasmio, beveik niekam 
nežinomo, nežinia kieno, dėl ko ir kada 
sugalvoto Medžioklės taisyklių draudi-
mo pasiimti namo miške rastą briedžio 
ar elnio ragą žurnalistinis demaskavimas 
ir operatyvi aplinkos ministro reakcija 
panaikinti šitą niekalą Medžioklės taisy-
klėse (nuoširdžiai – šaunuolis ministras) 
pusantros paros buvo didžiausia gamto-
sauginė sensacija ,,ant Lietuvos“.

Telefonas kaito nuo klausimų: o kaip 
dabar bus?; o ką apie tai galvoja medžio-
tojai?; o kiek galima uždirbti, pardavus 
rastą ragą?; o kiek buvo nubausta ragų 
rinkėjų?; o kiek ragų esate jūs radęs?; o 
kaip dažnai žvėrys meta ragus?; o kur tų 
ragų ieškoti?...

Daugiau kaip metų, kruopštų me-
džiotojų atstovų, medžioklės specialistų, 
mokslininkų, aplinkosaugos valdininkų, 
teisininkų darbą vainikavo aplinkos mi-
nistro įsakymas dėl Medžioklės taisyklių 
pakeitimo. Keliolikos puslapių teisės ak-
tas, padaręs esmines pataisas medžio-
klės reglamentavime, demonstruojantis 
išaugusį valstybės institucijų pasitikėji-
mą medžiotojais, nesulaukė žiniasklai-
dos dėmesio.

„Parazitai“ (čia iš poteskstės) medžio-
tojai neteko teisės ganytis prie šėryklų – 
tik tokia pseudosensacija gimė iš vieno 
kuklaus Medžioklės taisyklių pakeitimo. 
O visa kita ... Kam tai rūpi?! Vis tiek visi 
žino – medžiotojas, medžioklė tai ...

Ačiū Dievui, kad dar daktarą Liną Bal-
čiauską pavyksta prisišnekinti parašyti.

Malonaus skaitymo.
Gražaus tikrojo pavasario.

eugenijus Tijušas

Žolėdžių skaičiaus 
reguliavimo klasika, 

arba kuo skiriasi plėšrūno ir žmogaus medžioklės ypatumai
Dr. linas Balčiauskas

gamtos tyrimų centras

Aprašymas, kaip plėšrūnai regu-
liuoja žolėdžių skaičių, gali būti 
priskiriamas ekologijos klasikai. 

Žmogus, kuris negirdėjo, kaip kito lūšių 
ir baltųjų kiškių skaičius Hudzono įlankos 
(Hudson Bay) apylinkėse, negalėtų many-
ti esąs ekologiškai išprusęs. 

Europiečiams užplūdus Šiaurės Ameriką, 
vienas svarbiausių verslų buvo kailiai – traperiai 
gaudė kailinius žvėrelius, prekybininkai juos su-
pirkdavo. Supirkėjai tvarkingai vedė apskaitą – 
kokių kailių, kur ir kiek kasmet nupirkta. Būtent 
kailių apskaita ir yra pirmieji išsamūs ekonomi-
niai duomenys apie Šiaurės Ameriką. 

Kailių supirkimas Albertoje (iš http://theglyptodon.wordpress.com/2011/05/02/the-fur-trades-records/)

Lūšių ir baltųjų kiškių skaičiaus dinamika, atkurta pagal Hudson Bay Company supirktų kailių skaičių 
(iš MacLulich, 1937)
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mui. Tačiau jei kelių lūšių individuali teritorija 
bent dalinai sutampa, kiškių visoms joms gali 
nebeužtekti. Dalis jų gali badauti, nors toliau 
pievoje kiškių dar yra. Kai lūšių daug, jos gali 
suėsti visus kiškius. Nesuėsti kiškiai veisiasi, 
su kiekviena karta jų skaičius dvigubėja. Kai 
kiškių skaičius pasiekia 360, sekančioje kar-
toje nei vienas nebesiveisia, o dalis jų miršta 
badu, nes visiems nebeužtenka žolės. Tokio 
modelio rezultatai yra labai panašūs į Hudson 
Bay istorinius duomenis. Štai kaip tas atrodo 
ekrane:

Per 30 metų tiek lūšių, tiek kiškių popu-
liacija patiria ne vieną pakilimą ir nuosmukį. 
Kuo stipresnis plėšrūnų presas ir kuo labiau 
žolėdžiai priklausomi nuo maisto išteklių, tuo 
dažnesni žolėdžių populiacijos svyravimai, ir 
tuo trumpiau trunka žolėdžių pagausėjimo 
pikas. Kita ypatybė – kuo labiau svyruoja žo-
lėdžių gausumas, tuo mažiau plėšrūnų, ir tuo 
dažniau jų populiacija tampa priklausoma 
nuo imigracijos. Praleiskime emocinę dalį – 
kur dedasi žolėdžių lavonėliai, kas nutiktų, jei 
imigracijai sąlygų nebūtų, nes gamtai, tiesą 
sakant mūsų administracinės ribos nerūpi. Jei 
elnių ir vilkų, lūšių ir kiškių yra Estijoje ar Suo-
mijoje, nesvarbu, ar yra jų Lietuvoje. Neturi 
žvėrys pasų, todėl mąstyti reiktų platesniais 
geografiniais masteliais.

Sakot, ką čia tos kompiuteristo pasakėlės, 
ar ne? Tada štai kitas pavyzdys, apie vilkus ir 
briedžius, kurie gyvena Mičigane, Karališko-
sios Salos (Isle Royale) nacionaliniame parke. 

Kai viena iš tokių kailius superkančių 
kompanijų – Hudson Bay Company paskelbė 
savo duomenis, daugiausia dėmesio jiems 
skyrė biologai. Piešinys, kuriame parodytas 
lūšių ir baltųjų kiškių skaičiaus kitimas, tapo 
visų ekologijos vadovėlių būtina dalimi.

Šio piešinio esmė paprasta: ir plėšrūnų, ir 
jų aukų skaičius keičiasi cikliškai. Jei per daug 
lūšių, kiškių skaičius sumažėja. Jei lūšių nelie-
ka, kiškių skaičius didėja labai greit – tiek, kiek 
leidžia maisto ištekliai (apie tai, kaip žolėdžiai 
išnaudoja visą turimą aplinkos talpą, buvo ra-
šoma pirmame šių metų žurnalo numeryje). 

Tačiau viskas priklauso ne tik nuo lūšių, 
bet ir nuo kiškių… Kai nepakanka maisto, 
plėšrūnų populiacija mažėja arba visai iš-
nyksta. Norintys gali pažaisti plėšrūno ir au-
kos žaidimą internete (http://www.eduweb.
com/portfolio/studyworks/predators8a.html). 
Arktinėje pievoje gyvena baltieji kiškiai, jais 
minta lūšys. Iš pradžių pievoje gyvena viena 
lūšis. Jei nesuės bent trijų kiškių, lūšis mirs 
badu. Kai išmirs visos lūšys, viena atklys iš 
tolesnės pievos ir pradės naują populiaciją. 
Pievoje yra bent trys kiškiai. Jeigu kiškių pa-
gausės ir jie nuės visą žolę, visi mirs badu, o 
iš tolesnių pievų atklydę kiškiai pradės naują 
populiaciją.

Kai lūšiai tenka bent trys kiškiai, ji išgy-
vena ir gali daugintis. Lūšis gali atvesti 1-3 
jauniklius, bet kiekvienam jų išmaitinti reikia 
sugauti po tris kiškius. Lūšis sunaikina ne dau-
giau kiškių, negu reikia trijų jauniklių išaugini-

Pirmoje kartoje (viršuje, kairėje) yra viena lūšis ir trys kiškiai. Tik penktoje kartoje, kai kiškių jau 90 
(viršuje, dešinėje), maisto pakanka ir lūšys pradeda veistis. Aštuonioliktoje kartoje (apačioje, kairėje) 
lūšių labai padaugėja, nes kiškių tikrai daug. Nė viena lūšis nebadauja, atvedama daug jauniklių. 
Tačiau dar po dvejų metų (apačioje, dešinėje) padėtis pasikeičia: lūšys badauja, nebesiveisia, beveik 
visi kiškiai suėdami.

Viršutiniame grafike: viena lūšis kiekvienam 
jaunikliui išauginti turėtų sugauti ne 
mažiau kaip tris kiškius, o 50% kiškių 
išgyvena, pritrūkus maisto; viduriniame 
grafike – išgyvena tik 10% kiškių, apatiniame 
grafike – vienam jaunikliui išauginti reikia 
penkių kiškių, pritrūkus maisto išlieka tik 10% 
kiškių populiacijos.
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Abiejų rūšių skaičiaus dinamika rodo, kad dėsningumai išlieka pana-
šūs, tačiau didelę įtaką turėjo išoriniai veiksniai.

Kaip tarpusavyje susijęs vilkų ir briedžių skaičius? Jei vilkų skai-
čius priklaustų nuo grobio buvimo, o briedžių skaičius priklausytų 
nuo pašaro kiekio, tada abiejų rūšių gausumo priklausomybė būtų 
teigiama (ekologai tai vadina mitybinės grandinės kontrole iš apa-
čios į viršų). Ir atvirkščiai, jei briedžių gausumas priklausytų nuo vil-
kų poveikio ir vilkų gausumas būtų to poveikio matas, abiejų rūšių 
gausumas koreliuotų neigiamai (ekologijoje tai vadinama mitybinės 
grandinės kontrole iš viršaus į apačią). Iš tikrųjų, viskas nėra taip vie-
nareikšmiška, ir priklausomybė nėra nei teigiama, nei neigiama – jos 
tiesiog nėra. 

Norint plačiau padiskutuoti šia tema, reikėtų žinoti, kiek maisto 
tenka vienam plėšrūnui, koks maisto kiekio poveikis plėšrūno po-
puliacijai, koks aukos populiacijos atsakas į įvairaus intensyvumo 
plėšrūnų poveikį, kodėl plėšrūnams labai svarbu aukos populiacijos 
struktūra, plėšrūnų ar klimatinių sąlygų poveikis aukai yra svarbesnis. 
Kol kas apsiribokime tuo, kad žolėdžiai – ne vien maisto šaltinis plėš-
rūnams, o plėšrūnai – ne vien tik mirtingumo veiksnys žolėdžiams. 
Abu procesai – maistas plėšrūnams, mirtingumas žolėdžiams – yra 
susiję, tačiau ne sinchroniški. Konkrečioje Isle Royale ekosistemoje 
vilkai briedžių neišnaikins – daug didesnė tikimybė, kad išnyks pa-
tys vilkai. Atviroje ekosistemoje plėšrūnai turi daug maisto šaltinių. 
Lietuvos sąlygomis plėšrūno-aukos ekosistemoje svarbiausias yra (ir 
turėtų būti) žmogus. 

1980 metais vilkų populiacija sumažėjo dėl žmonių į salą užnešto 
parvoviruso, 1996 metais briedžių labai sumažėjo po atšiaurios žiemos 
ir netikėtai pagausėjus briedinių erkių. Devintojo dešimtmečio pabaigoje 
vilkų inbrydingas baigėsi iš Kanados į salą patekus stipriam patinui, kurio 
dėka po 2000 metų vilkų skaičius išaugo (http://www.isleroyalewolf.org/data/
data/home.html).

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
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Gamta pagal zodiaką
Leidykla „Mintis“ išleido 1400 egz. tiražu miški-
ninko, gamtininko Gedimino Isoko parengtą per 
480 p. iliustruotą  spalvotomis nuotraukomis ir 
piešiniais knygą „Lietuvos gamtos kalendo-
rius“. Tai pirmas tokio turinio leidinys Lietuvoje, 
kuriame pateikiama po žiemos atgimstančių 
augalų (grybų, dumblių, samanų, kerpių, asiū-

Tačiau viena išvada yra tikrai paprasta – žolėdžių populiaciją regu-
liuojant plėšrūnams (ir klimatinėms sąlygoms), žymūs skaičiaus svy-
ravimai neišvengiami. Populiaciją reguliuojant medžiotojams (kad ir 
kaip nepatiktų gyvūnų apskaita ir kvotų nustatymas), nepriklausomai 
nuo jų požiūrio į populiacijos valdymą ir į patį medžioklės procesą, 
žolėdžių skaičiaus dinamika yra prognozuojama. Neprognozuojamų 
klimatinių veiksnių poveikis apribojamas, pvz., stipriai sumažinant 
kvotą arba uždraudžiant vienos ar kitos rūšies medžioklę tam tikram 
laikui. Toli nuo idealios, tačiau veiksminga tvarka. Galų gale, dar nei 
viena medžiojama rūšis Lietuvoje neišnyko.

Nemoralizuosiu, bet pasakos apie tai, kad vilkai Lietuvoje suregu-
liuotų kanopinių gyvūnų skaičių, ir visai nereikia čia medžiotojų, man 
atrodo nepagrįstos. Pažiūrėkite į aukščiau pateiktus piešinius ir atsa-
kykite į du klausimus:

1. Kuo maitinsis daugybė vilkų, kai baigsis laukinių gyvūnų ište-
kliai (ir ar kaimo gyventojai iškentės iki to momento); 

2. Ar patiks miško vaizdas, kai nelikus plėšrūnų (o medžioklė jau 
uždrausta) jį nusiaubs briedžiai, elniai, stirnos ir šernai? 

klių, žolių, krūmų, medžių) ir gyvūnijos (vabalų, 
vabzdžių, voragyvių, roplių, varliagyvių, paukščių 
ir žinduolių) išsivystymo būklė kiekvieną mėnesį. 
Šiame leidinyje taip pat rasite lietuviškus ir loty-
niškus augalų ir gyvūnų pavadinimus, atsakymus 
į įvairius klausimus, įdomius plačiam skaitytojų 
ratui.

leidyklos „Mintis“ inf.
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Kuo mus vilioja sumedėjusių auga-
lų pasaulis? Pirmiausia, džiugina 
savo žaluma ir kvapais. Nuolat 

žaliuojantis kadagys ar anksti pavasarį 
sprogstanti blindė – nepakeičiami pa-
vasario puokštėse, verbose. Beržo šake-
lė – puošmena per Sekmines. Senovėje 
po didžiaisiais medžiais lietuviai rengė 
šventyklas, medžių vardais pavadindavo 
ganyklas, šaltinius, vienkiemius, iš medžių 
nuspėdavo orus. Kažką mistiško pajunti 
miške ir dabar. Ypač žiemą, kuomet tave 
apsupa vakarėjantis miškas su medžiais 
be lapų. Tuomet jie atrodo tarsi fantastinės 
gyvos būtybės... Tad nieko nuostabaus, 
kad lietuviai nuo seno mokė vaikus nelau-
žyti medžių šakelių, tikindami, jog jiems 
skauda, iš žaizdų taip pat bėga kraujas. 
Įrašai Voluinės kronikoje pasakoja apie ka-
ralių Mindaugą, kuris net ir priėmęs krikštą 
šventojoje girioje nedrįsdavo medžio šake-
lės nulaužti. Ne mažiau mistiškai skamba ir 
Vakarų kronikose užrašyti pasakojimai: kas 
išniekindavo prūsų žemėse šventus ąžuo-
lus – nuo rankų ir kojų oda nusilupdavusi... 

Manoma, kad miške geras derinys, kai ąžuolas ir liepa auga netoli 
vienas kito – pabuvęs tokioje vietoje pajunti ypatingą jėgų antplū-
dį. Senovėje motinos nešdavo ir guldydavo tik ką gimusius vaikus 
prie šventųjų liepų, kad šie augtų sveiki ir gražūs. Be savo grožio ir 
mistinių savybių, liepos teikė ir praktinės naudos bitininkystėje bei 
sveikatai. Todėl, kaip ir ąžuolų, liepų apsauga Lietuvoje buvo regla-
mentuojama teisės aktais.

Tautosakoje eglė vadinama ąžuolo motina, kurios kaimynystėje 
ąžuolai taip pat gerai auga. Eglė tarsi motina savo tankios lajos skara 
apdangsto ąžuolo šaknis, apsaugo jaunus ąžuolus nuo šaltų vėjų, iš-
saugo dirvožemio drėgmę. Pagal eglės augimą žmonės seniau spręs-
davo apie būsimą žiemą. Jei eglės šakos iš rudens nukąra žemyn, bus 
daug sniego, jei skujos mezgamos medžio viršūnėje, bus šalta.

Mūsų laikų mokslininkai taip pat pastebėjo, kad ąžuolas, liepa, 
eglė, beržas ir kai kurie kiti medžiai turi mūsų akiai nematomų sa-
vybių, teigiamai veikiančių žmogų. Ramūs, kantrūs rymo svyruokliai 
beržai sodybose, pakelėse, pamiškėse. Atsparūs sausrai, šalčiui, nerei-
klūs dirvai auga jie ir Lietuvoje, ir subtropikų kalnuose, ir šiaurėje. Net 
tundroje, kur joks kitas medis neauga, o beržas keružis randa būdą 
išgyventi – visai kaip lietuvis. Tačiau nedaugelis žino, kad šis medis 
turi ir kitokių savybių: priglausk prie jo kamieno po darbų nuvargusią 
nugarą – ir nuovargio kaip nebūta. 

Šermukšnis kadaise taip pat šventu laikytas. Jo mistinės savybės 
apdainuotos daugelio tautų tautosakoje. Pasak senolių, su šermukš-
nine lazda galėdavai net nuo paties nelabojo apsiginti, o kieme au-
gantis šermukšnis apsaugodavęs namus nuo perkūnijos. Dabar šer-
mukšnis auginamas ir kaip dekoratyvinis, ir kaip naudingas medis. 
Šio medžio uogose daug žmogui reikalingų medžiagų: monosacha-
ridų, disacharidų, vitaminų C, E, rutino, pektinų, karotino. Uogų sul-
tys naudojamos farmacijoje bei vynui gaminti, geriamos skrandžio 

Medžių gydomosios ir mistinės galios
sulčių rūgštingumui didinti. Pasilikusias ant 
medžių uogas žiemą nulesa paukšteliai. 

Vos pakaitinus saulei, pušynuose pa-
sklinda malonus kvapas ir kvėpuoti darosi 
lengva. Karštą saulėtą dieną pušys išskiria 
fitoncidus, kurie net 2-3 m atstumu nuo 
medžio užmuša mikroorganizmus ir išva-
lo orą. Žmonės nuo seno tikėjo ir magiška 
kadagio galia, manydami, kad jis apsaugo 
namus nuo gaisrų ir piktųjų dvasių. Tikima 
kadagio mistine galia ir šiais laikais: bažny-
čiose pašventintos kadagių šakelės verbo-
se tebekaišomos namuose prie šventųjų 
paveikslų. Liaudies medicinoje kadagio 
vaisiai vartojami kaip atsikosėjimą lengvi-
nanti, šlapimą varanti ir virškinimą geri-
nanti priemonė, o kadagio eterinis aliejus 
vartojamas kaip antibakterinė, priešužde-
giminė ir žaizdas gydanti priemonė. Vo-
nios su kadagio vaisių ekstraktais padeda 
sergant reumatinėmis ligomis, podagra. 
Bet kadagys išrankus augalas: auga ne 
visur ir labai lėtai, po kirtimų miškuose 
dažnai išnyksta. Lietuvoje kadagynų nėra 
daug. Jie sutinkami Labanoro girioje, Dzū-

kijos aukštumų paežerėse, Nemuno ir Neries šlaituose, kitur auga 
pavieniui ar grupėmis. 

Nuo senovės medžiu maitintoju laikytas lazdynas. Iš ilgo plono 
ir lankstaus lazdyno stiebo gaminti lankai ir strėles, ietys, meškery-
kočiai, naudotas buities gaminiams. Alkis malšintas maistingais jų 
riešutais. Todėl šis medis augintas prie dažnos sodybos, buvo sau-
gomas ir branginamas. Lazdynas plačiai minimas tautosakoje, jį 
saugoti turėjusi geroji miško deivė Lazdona. Jai net buvo atnašau-
jamos aukos. Savaime lazdynai auga lapuočių ir mišrių miškų trake, 
šlaituose, palaukėse, kirtimuose. Iš lazdynų riešutų išgautas aliejus 
naudojamas lakams ir dažams paruošti, iš lazdyno medienos gami-
nami baldai, sportiniai lankai, dailininkai iš jos dega piešiamąją anglį; 
beje, ji naudojama ir parako gamyboje, o pjuvenos – actui gaminti, 
vynui valyti. 

Prie šventų medžių priskirtina ir obelis. Kaip vaisingumo simbolis, 
ji garbinama ir kitose tautose. Dar vienas mįslingas medis – vyšnia. 
Lietuvoje auga rūgščioji vyšnia, trešnė, smiltyninė kryklė, krūminė 
kryklė, japoninė kryklė, kvapioji kryklė, veltininė kryklė ir paprastoji 
vyšnia. Vyresnės kartos žmonės prisimena, kaip šulinių kasėjai, prieš 
pradėdami kasti šulinį, vaikščiodavo su dvišake vyšnios šakele, ieško-
dami vandeningų gyslų. Dabar mokslo ir technikos amžiuje dauge-
liui ši mistinė savybė atrodo juokinga... 

Lietuvoje netrūksta ir daugiau medžių, apie kuriuos sklando 
mistiniai senolių pasakojimai. Pavyzdžiui, sakoma, kad žaibai daž-
nai trankosi ten, kur ąžuolai keroja, ir retai išgirsi, kad trenkė į liepą. 
Bet šios medžių savybės dar nėra pakankamai ištirtos mokslininkų, 
todėl dalis žmonių mano, kad tai mistika. 

šaRūnas lauŽaDis 
nemenčinės miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas
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Pažintinė talka Salako miškuos
Pernai Zarasų miškų urėdijos Salako girinin-

kijos Giteniškės miške su jaunaisiais miško 
bičiuliais iškėlėme nemažai inkilų zylėms, 

musinukėms, kitiems mažiesiems sparnuočiams. 
Vasarą miške nevykdyti kirtimai, todėl paukščiai 
galėjo netrikdomi perėti ir išauginti jauniklius. 
Bet mažieji miško sparnuočiai, perintys uoksuose 
ir inkiluose, kitais metais nelinkę perėti senuose 
lizduose, jų neišsivalo. Todėl girininkijos darbuo-
tojai su Salako pagrindinės mokyklos jaunaisiais 
miško bičiuliais ir mokyklos direktoriumi L. Sa-
dausku nutarėme išvalyti pernai Giteniškės miš-
ke įkeltus inkilus. Vaikams buvo smalsu sužinoti, 
kokie paukšteliai pernai perėjo jų iškeltuose inki-
luose. Šio rašinio autorius patarė talkininkams iš 
nukabinto inkilo išvalyti visą seno lizdo medžia-
gą, nes joje gali veistis parazitų, o pūnant lizdui 
inkile kaupiasi drėgmė, jis greičiau pasensta. Kad 
darbas vyktų sklandžiau, aerozoliniais dažais žy-

Valydami inkilus, dalį jų (38 proc.) 
radome ,,renovuotus“ – su genių papla-
tintomis ar kitaip pažeistomis landomis. 
Tokiuose inkiluose perėti mažiems paukš-
teliams nebesaugu, nes į jų būstą lengvai 
gali patekti stambesni paukščiai, kiaunės. 
Miške inkiluose prieglobstį suranda ir 
šikšnosparniai bei miegapelės. Viename 
inkile radome ir seną vapsvų lizdą. 

Netruko prabėgti pažintinės išvykos 
į mišką laikas. Manau, kad kartu smagiai 
praleistas laikas, šios gamtos pamokėlės 
ilgam išliks vaikų atmintyje, o mūsų ben-
dradarbiavimas tęsis.

MinDaugas ilčiukas 
zarasų miškų urėdijos 

salako girininkijos eigulys

Dažais pažymimi išvalyti inkilai

Miškininkų talkininkai 
Salako girininkijos 
Giteniškės miške

mėjome išvalytus inkilus. Apskaičius buvo 
nustatyta, kad iš tądien išvalytų 26 inkilų 
trečdalis buvo tušti. Bet juose rasta bukučio, 
mažojo genio, zylės plunksnų, ekskrementų. 
Todėl padarėme išvadą, kad paukščiai čia 
glaudėsi žiemą. Vaikai pagal lizdo medžiagos 
sudėtį spėliojo, koks paukštelis inkile perėjo. 
Jei lizdas buvo susuktas iš žolių bei pušies 
žievių gabalėlių ir atplaišų, tuomet čia būta 
margasparnės musinukės. Jei lizdo medžiagą 
daugiausia sudarė samanos, smulkios žolės, 
gyvūnų plaukai bei šeriai, buvo įsikūrusi zylė. 
Nustatėme, kad didžiojoje dalyje apgyventų 
inkilų (52 proc.) perėjo margasparnės mu-
sinukės, 16 proc. lizdų susisuko zylės. Tokį 
paukščių rūšių pasiskirstymą ko gero lėmė tai, 
kad inkilai kelti gryname 55-85 metų pušyne, 
kuriame uoksuose perintiems paukšteliams 
yra labai mažai natūralių perėjimo vietų. 

„Ąžuoliukai“ sodino bekotiį ąžuolą
Nuo 1996 m. Lazdijų rajono Veisiejų gimnazijoje 

veikia jaunųjų miško bičiulių būrelis „Ąžuoliu-
kas“. Jo vadovė vyresnioji mokytoja Lina Čakienė 

džiaugiasi būrelio gausa – 25-ais nariais. Šie gamtos bičiu-
liai, padedant kuratoriui – Veisiejų girininkijos girininkui 
Rolandui Čakui, suplanavo šį pavasarį Girelės miške paso-
dinti 0,7 ha bekočio ąžuolo medyną. Jų darbams pritarė ir 
moksleivių tėvai. Būsimam ąžuolynui sodinukai išauginti 
Kapčiamiesčio girininkijos medelyne. 

Priminsiu, kad Lazdijų rajone, Trako miške yra apie 
70 ha natūrali bekočio ąžuolo augavietė. 

Veisiejų miškų urėdijoje šį pavasarį atkurta 127,8 ha 
kirtaviečių, įveista 15 ha naujų miškų. Seirijų girininkijoje 
pasodinsime 7 ha paprastojo ąžuolo su egle medyną.

 VyTauTas sTaceVičius 
Veisiejų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas  
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Balandžio kaleidoskopas
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Sudarė ONA GYLIENė

Vertikaliai:
1. Medis iš kurio prileidžiama nemažai sulos. 2. Drėgnokų, dažnai upių 
slėnių ir kitokių pievų mažai skraidantis paukštis. 3. Invazinis augalas, kurį 
pas mus reikėtų skubiai naikinti. 4. Pusiau parazitinis visžalis puskrūmis, 
augantis ant medžių. 7. Kiškio sinonimas. 8. Augalo žiedyno tipas ir ap-
sauga nuo lietaus, vadinami tuo pačiu vardu. 12. Paukštis, kurio patino 
kakta ir viršugalvis raudoni; pakaušis, galvos ir kaklo šonai pilki, rusvo ats-
palvio (Carduelis). 13. Liepinių šeimos šiltųjų kraštų vienmetis pluoštinis 
augalas (Corchorus). 16. Kritulių rūšis, kai iš debesų į Žemės paviršių krinta 
atskiri vandens lašai. 17. Teritorija, tankiai apaugusi medžiais, sudaran-
ti tam tikrą gyvosios gamtos buveinę, kuri dengia apie 30 proc. Žemės 
sausumos. 20. Antras pavasario mėnuo ir paukštis tuo pačiu pavadinimu. 
21. Tilvikinių šeimos puošnus pelkėtų vietų paukštis, turintis aukštą kuo-
delį (Philomachus). 23. Greičiausias pasaulio paukštis, naudojamas me-
džioklėje. 24. Visžalis krūmas ar medelis, užaugantis iki 3-4 m., kaimuose 
naudojamas rūkant mėsą.

Horizontaliai:
5. Vanaginių šeimos plėšrusis paukštis (Aquila). 6. Vienas labiausiai 
paplitusių Lietuvos vandens paukščių (Podiceps). 9. Ąžuolinių šei-
mos vienanamis medis, kurio liemuo tiesus, žievė lygi, plona, pilka 
(Fagus). 10. Lietuvoje gana įprastas, kuosos dydžio juodai baltas 
paukštis, turintis ilgą uodegą. 11. Retai šakotas drėgnų vietų medis 
tamsiai ruda arba šviesiai pilka žieve (Alnus). 14. Ilgaausis graužikas, 
zuikis. 15. Tilvikinių šeimos paukštis, kurio vardas siejamas su Per-
kūnu. 18. Ant beržų ir kitų medžių išvartų ir kelmų augantis kietas 
grybas. 19. Gailus pelkių augalas. 22. Lietuvos nacionalinis paukštis. 
25. Kaip liaudyje ir pasakose vadinamas gandras. 26. Plokščias auga-
lų kvėpavimo organas. 27. Stambi, kresna laukinė bitė. 28. Plunksnų 
kuokštas ant paukščio galvos.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki gegužės 15 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 „Husqvarna Lietuva“
įsteigtas prizas – sportinis krepšys.

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

19.
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me, valstiečių šeimoje, 1944 m. baigęs Rokiškio gim-
naziją, svajojo būti paštininku, mokytoju ar miškininku. 
Profesijos rinkimąsi nutraukė mobilizacija į Raudonąją 
armiją. Vėliau tuos jaunystės išgyvenimus priminė gau-
ti medaliai – „Už pergalę prieš Vokietiją“ bei jubiliejinis 
„XX metų pergalės Didžiajame Tėvynės kare“. 

Po karo demobilizuotas iš karinės tarnybos 
A. Kuzma porą metų dirbo Vidaus reikalų ministerijos 
sistemoje, 1947 m. įstojo į Vilniaus miškų technikumą. 
Jauną miškininką 1949 m. paskyrė į Nemenčinės miškų 
ūkį miško apsaugos inspektoriumi, 1950 m. – miško 
želdinimo inžinieriumi, 1952-1985 m. – vyriausiuoju 
miškininku. Išėjęs 1985 m. į pensiją, Antanas ilgė-
josi įprasto miškininko darbo – vėl grįžo į urėdiją, iki 
1994 m. dirbo miško naudojimo inžinieriumi, miško 
rekreacijos meistru, miško darbų baro pameistriu, vė-
liau – priešgaisriniu sargu. 

Sukantis kasdienių darbų rate netruko Antanui 
prabėgti 45 darbo metai šiame krašte, pasikeitė 8 va-
dovai. Kartu daugiau nei 30 metų miškų urėdijoje bu-
haltere dirbo ir žmona Onutė. 

Antanas suaugo su šio krašto miškais, žmonėmis, 
paliko ženklius pėdsakus kitoms kartoms. Kad apsau-
gotų degius miškus nuo gaisrų, reikėjo pastatyti šešis jų 
sekimo bokštus, suburti gesintojų komandas, aprūpinti 
jas priešgaisrine technika. Nemažai dėmesio ir jėgų 
skirta miškų atkūrimui, apleistų žemių apželdinimui, 
sėklinių plantacijų veisimui, bazinio daigyno Nemenči-
nės girininkijoje plėtrai. Šio miškininko ženklūs pėdsa-
kai palikti ir miško rekreacijoje, rengiant poilsiavietes 
miškuose, paežerėse. 1989 m. apžiūroje nemenčinie-
čiai pelnė pirmą vietą, o sąjunginėje – sidabro medalį. 
Nemenčinės vidurinėje mokykloje Antanas vedė miški-
ninkystės pamokas jauniesiems miško bičiuliams. 

Bendradarbiai mena Antaną visada buvusį links-
mą, jaunatvišką, draugišką. Daugelį metų jis buvo lau-
kiamas Nemenčinės vaikų kaip iškalbingas, lietuviškai 
kalbantis Kalėdų senelis. Valdyti žodį Antanas išmoko 
nuo 1965 m. dalyvaudamas miškų urėdijos kolektyvo 
meno saviveikloje. 

Kartu A. Kuzma pasižymėjo stipria valia ir kantry-
be, buvo įvairių sportinių ir kitų renginių iniciatorius ir 
vykdytojas, ilgametis Mokslinės techninės draugijos 
pirmininkas, miškų ūkio sienlaikraščio redaktorius. 

Tai buvo žmogus, kuris visą gyvenimą pašventė 
miško grožiui ir žmonių gerovei, su bendradarbiais 
buvo paprastas ir nuoširdus, mokėjo kiekvieną išklau-
syti, padėti ir pradžiuginti. Atėjęs į darbą, jis į kolegas 
dažnai kreipdavosi „pavasarėli“ ar kitu neįprastai gražiu 
vardu, neretai bendradarbiai girdėdavo Antaną kažką 
sau niūniuojantį, taip praskaidrinantį nuotaiką... 

Paskutinius gyvenimo metus buvęs mūsų ilga-
metis darbuotojas Antanas leido Kaune, prižiūrimas 
dukros medikės Aldonos, kitų artimųjų. Šviesus jo 
atminimas išliks pažinojusių, kartu su juo dirbusiųjų 
atmintyje.

Nuoširdžius atjautos žodžius skiriame velionio 
žmonai Onutei, dukrai Aldonai, anūkams – Jonui, Pau-
lei, Marijai, kitiems artimiesiems. 

nemenčinės miškų urėdijos kolektyvas

Alfonsas 
Šeržentas

1934 05 23 – 2014 04 16

Balandžio 16 dieną, eidamas 80-uosius metus, 
Anapilin išėjo nusipelnęs Lietuvos miškininkas, buvęs 
ilgametis Kėdainių miško pramonės ūkio direktorius, 
vėliau – miškų urėdas Alfonsas Šeržentas, šalies miš-
kams paskyręs 43 darbo metus.

Antanas Kuzma
1924 08 24 – 2014 04 13

Eidamas 90-uosius metus, balandžio 13-ąją mirė 
pokario kartos miškininkas Antanas Kuzma, visą gyve-
nimą paskyręs Nemenčinės miškų urėdijos miškams, 
žinojęs čia kiekvieną medyną kaip savo namus. 

Augęs gražiose zarasų rajono Dusetų valsčiaus 
apylinkėse, keturių ežerų apsuptame Antažirgės kai-

Velionis buvo kilęs iš Joniškio. Baigęs 1953 m. si-
dabro medaliu vidurinę mokyklą, giminių buvo agituo-
tas būti kunigu, daktaru, bet miesto vaikas pasirinko 
miškininkystę. Be stojamųjų egzaminų priimtas į LŽŪA 
Miškų ūkio fakultetą, mokėsi labai gerai, išrinktas 
kurso seniūnu. 1957 m. vedė kurso draugę, Ignalinos 
miškų ūkio Dūkšto girininkijos eigulio dukrą Marytę Ja-
kutytę. Baigęs 1958 m. fakultetą su pagyrimu, Alfon-
sas pasiprašė skiriamas į gimtinę – įsidarbino Joniškio 
miškų ūkyje Žagarės girininko pavaduotoju, o  Marytė  
paskirta Joniškio girininkijos žvalge. 

A. Šeržentui miškininko etalonu buvo ilgametis 
Satkūnų girininkijos girininkas A. Andrašiūnas, iš kurio 
mokėsi ir gyvenimiškos išminties.

Nuo 1959 m. pradžios Alfonsas paskiriamas naujai 
įkurto Pasvalio miškų ūkio Pasvalio girininkijos girinin-
ku. Kaip jis pats rašo: „Viskas darbe buvo labai įdomu ir 
gera. Darbas sekėsi, buvau supamas nuostabiai gerų to 
krašto žmonių“ (Šeržentai, 2011). Po dvejų metų paski-
riamas miško ruošos punkto techniniu vadovu, kuriuo 
dirbo iki 1966 m. pabaigos. 

1967 m. vasarį Šeržentai išsikėlė į Kėdainius – 
Alfonsą paskyrė miško pramonės ūkio direktoriumi, 
Marytė dirbo inžiniere. 1990-1999 m. Alfonsas dirbo 
miškų  urėdu, vėliau, kol išėjo į pensiją 2001 m. – re-
kreacijos inžinieriumi.

Naujakurystę Kėdainiuose jam teko pradėti nuo 
naujų statybų, padėjusių pagrindą ūkio stabilumui. 
Pastatyta nauja miškų urėdijos būstinė ir 3-jų giri-
ninkijų administraciniai pastatai, gamybinė bazė, 
rengti miško keliai, rūpintasi tuo metu buvusiu apie 
500 žmonių kolektyvu – Babėnuose išaugo didelė 
miškininkų gyvenvietė, kur dauguma darbuotojų gavo 
butus. Išplėstas Kėdainių miškų medelynas, įveista keli 
tūkstančiai hektarų naujų miško želdinių, kuriuos teko 
ginti nuo žvėrių. 

Alfonsui Šeržentui 1984 m. suteiktas Lietuvos nusi-
pelniusio miškininko garbės vardas, 1990-1992 m. rink-
tas Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo nariu.

Jis parengė dvi knygas: „Šeržentai“ (šeimos kro-
nika, 2011) ir „Kėdainių miškų istorija“ (bendraauto-
ris G. Isokas, 1999), skirtą miškų urėdijos 80-mečiui. 
Prieš 5-erius metus Anapilin išėjus žmonai Marijai, 
gyvenimo džiaugsmą Alfonsui teikė sūnaus ir dukros 
atžalos.   

Amžinajam poilsiui velionį palydėjome į Kėdainių 
rajono Daškonių kapines. 

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame 
velionio sūnų Raimundą, dukrą Rasą, anūkus, kitus 
artimuosius bei jį artimai pažinojusiuosius.

kėdainių miškų urėdijos darbuotojai,
kurso draugai

Netekus iškilaus žmogaus, buvusio ilgamečio 
Miškų ministerijos ir Generalinės miškų urė-
dijos darbuotojo Vytauto Vitaičio, nuo širdžiai 
užjaučiame jo dukrą Jūratę, sūnų Kęstutį ir 
kitus artimuosius.

Buvę bendradarbiai
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Aplinkos ministerijos Miškų departamente: 
dONATAS VAIKASAS, dirbęs Privačių miškų skyriuje vyriausiuoju 
specialistu, nuo 2014 m. sausio 2 d. perkeltas į Miškų ūkio plėtros 
skyrių vyriausiuoju specialistu. 

LAMMC Miškų institute:
VIRGILIJUS MIKŠyS, dirbęs Miškininkystės skyriaus vedėju, nuo 
2014 m. sausio 2 d. paskirtas instituto direktoriaus pavaduotoju 
mokslui;
dIANA MIzARAITė, dirbusi institute moksline sekretore, nuo 
2014 m. sausio 2 d. paskirtas instituto direktoriaus pavaduotoja 
informacijai; 

GINTAUTAS URBAITIS, dirbęs Miškininkystės skyriuje mokslo dar-
buotoju, nuo 2014 m. sausio 2 d. paskirtas Miškininkystės skyriaus 
vedėju.

Jonavos miškų urėdijoje:
ŽILVINAS KONCEVIčIUS, g. 1981 m., baigęs LŽŪU bakalauro studi-
jas, mokosi ASU miškininkystės magistratūroje, 2013 m. lapkričio 17 d. 
paskirtas Užusalių girininkijos girininku. Ankščiau dirbo Svilonių giri-
ninkijoje eiguliu;
AURIMAS ŠLAPIKAS, g. 1981 m., baigęs KMAI kolegiją, miškų ūkio 
inžinierius, 2014 m. sausio 2 d. paskirtas Svilonių girininkijos girininko 
pavaduotoju. Ankščiau dirbo šioje girininkijoje eiguliu.
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pažino miško augaliją ir gyvūniją. Iš prigimties 
romantikas, jis domėjosi tolimais šiaurės kraštais, 
jų gyvūnija. Tai jį nuvedė į Rytų Sibirą, kur 1967-
1969 m. dirbo Krasnojarsko miškotvarkos įmonėje 
inžinieriumi – aerotaksatoriumi. Skraidydamas ru-
sišku malūnsparniu MI-1, jis aprašinėjo neįžengia-
mus Krasnojarsko kalnų miškus, laisvalaikiu mėgo 
kurtinių medžioklę taigoje ir lašišinių žuvų žūklę 
Sibiro upėse. 

Sugrįžęs į Lietuvą, 1970-1972 m. įsidarbino 
Kretingos rajone valstybiniu gamtos apsaugos 
inspektoriumi. Susidomėjęs moksline veikla, 1972-
1978 m. perėjo dirbti į Lietuvos miškų ūkio instituto 
Medžioklės ūkio laboratoriją jaunesniuoju mokslo 
darbuotoju. Vadovaujant V. Padaigai, tyrinėjo tau-
riųjų elnių populiacijos struktūrą Lietuvoje, jų įtaką 
miškams atželti ir gausumo reguliavimą, parengė 
medžioklės ūkio projektus Alytaus miškų ūkio Pu-
nios šilo draustiniui bei Anykščių medžioklės ūkiui. 
čia pravertė Sibire įgyta aerotaksatoriaus patirtis: 
Šimonių – Ramuldavos girioje 1976 m. atliko pa-
tikslintą briedžių antžeminę ir avioapskaitą. Ja 
remiantis buvo nustatyta, kad miškuose žiemojo 
2,6 karto daugiau, negu pagal oficialią apskaitą 
briedžių, kurie žiemos ganyklose sunaikino 583 ha 
pušų želdinių. 

Įsteigus Lietuvos miškotvarkos įmonėje me-
džioklėtvarkos būrį, jam vadovauti 1978 m. pa-
kviestas dr. G. Petružis. Iki 1990 m. buvo parengti 
medžioklėtvarkos projektai visiems Medžiotojų 
ir žvejų draugijos rajonų skyriams, valstybiniams 
medžioklės ūkiams. Už Naujamiesčio medžioklės 
ūkio projektą 1987 m. G. Petružis apdovanotas Są-
junginės liaudies ūkio pasiekimų parodos meda-
liu. Apibendrinęs surinktą gausią medžiagą apie 
elninius žvėris Gediminas 1985 m. Minske, Balta-
rusijos technologijos universitete apgynė žemės 
ūkio mokslų kandidato disertaciją „Tauriųjų elnių 
reikšmė miškų ūkiui“, kuri 1994 m. nostrifikuota į 
agrarinių mokslų daktaro laipsnį.

Miškotvarkininkų kolektyve jis buvo mėgia-
mas už gerą, linksmą būdą, bičiuliškumą, rinktas 
profsąjungos komiteto pirmininku, medžiotojų 
klubo „Miškotvarka“ vadovu. Būdamas darbštus, 
kruopštus, jis surado laiko ir LŽŪA Miškų ūkio fakul-
teto studentams dėstyti medžioklėtvarkos kursą. 

Gediminas Viktoras 
Petružis

1942 06 04 – 2014 04 08

Eidamas 72-uosius metus, po žaibinės infekcijos išbuvęs 10 
mėnesių komos būklėje, mirė kaunietis miškininkas – medžio-
klėtvarkininkas dr. Gediminas Petružis. 

Dar studijuodamas LŽŪA jis domėjosi medžioklės ūkiu, 
aktyviai dalyvavo mokomosiose medžioklėse, kurias vedė prof. 
T. Ivanauskas ir dėstytojas A. Navasaitis, 1964 m. apgynė diplo-
minį darbą „Stirnų įtaka sumedėjusiai miško augalijai Pašilių 
miške“. 

Šio darbo vadovas prof. V. Padaiga prisimena: ,,Su Gedimi-
nu teko bendradarbiauti nuo 1964 m. pavasario, kai baigdamas 
LŽŪA jis pasirinko diplominiam darbui temą apie stirnų poveikį 
miško atžėlimui ir atvažiavo į institutą pasikonsultuoti. Nuėjo-
me į Raguolių šilą šalia Girionių, apžiūrėjome stirnų nuskabytus 
medelius, nustatėme, kiek metų kartojosi viršūninių ūglių ska-
bymas... Tai Gediminą labai sudomino ir jis paprašė manęs būti 
diplominio darbo vadovu. Tų metų balandį atlikome panašius 
tyrimus Kėdainių miškų ūkio Pašilių miške“... 

Sėkmingai 1964 m. apgynęs parengtą diplominį darbą ir 
atlikęs privalomą karinę tarnybą, 1966 m. Gediminas įsidarbino 
tuometiniame ,,Miško projekte“ techniku, taksatoriumi, gerai 

Prasidėjus Atgimimui ir paviešinus elninių 
žvėrių padarytą žalą šalies miškams, respublikos 
Ministrų Taryba 1989 m. gegužės 17 d. priėmė nu-
tarimą „Dėl didelių trūkumų tvarkant medžioklės 
ūkį“, kuriuo tvarkyti kompleksiškai medžioklės ūkį 
perduota tuometinei Miškų ūkio ministerijai. Joje 
įsteigtam Medžioklės ūkio skyriui vadovauti buvo 
pakviestas patyręs medžioklėtvarkos specialistas 
G. Petružis. Sunkiomis sąlygomis atlikta daug 
svarbių darbų – nuo medžioklės ūkio perėmimo, 
medžioklės vienetų sudarymo iki Medžioklės įsta-
tymo projekto parengimo, komercinių medžioklių 
reguliavimo. 

Bet G. Petružiui nebuvo prie širdies biurokra-
tinis darbas ministerijoje, nes jis mėgo būti sava-
rankiškas, analizuoti, reikšti savo nuomonę ir ją 
ginti: ne visiems tai patiko. Keičiantis ministerijos 
vadovams, 1993 m. G. Petružis pasitraukė iš Me-
džioklės ūkio skyriaus viršininko pareigų ir perėjo 
dirbti į tuometinės Miškų ūkio ministerijos paval-
džioje įmonėje „Unksna“ įsteigto Medžioklės biuro 
viršininko pavaduotoju. Bendravimui su užsienio 
medžiotojais parengė „Medžioklės žodyną“ lietu-
vių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis.

1995 m. vėl grįžo į Valstybinį miškotvarkos 
institutą; paskirtas įsteigtos medžioklėtvarkos 
grupės viršininku. Išėjęs 2007 m. į pensiją dar 
kelerius metus talkino rengiant medžioklėtvarkos 
projektus. 

G. Petružis paskelbė apie 30 publikacijų me-
džioklės ūkio klausimais, yra leidinių „Žagarės 
miškas“ (1980), „Medžioklės ūkis ir miško apsau-
ga“ (1984), „Medžiotojo vadovas“ (1996) bendra-
autoris, „Medžioklės žodyno“ (1996) sudarytojas. 
Jam vadovaujant parengta daugiau kaip 40 me-
džioklėtvarkos projektų.

Netekome darbštaus, sumanaus ir išmintingo 
žmogaus, bičiulio. 

Buvęs kolega balandžio 9-ąją palaidotas Kau-
ne, Petrašiūnų kapinėse. 

Kurso draugų, buvusių bendradarbių vardu 
nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Ireną, sū-
nus Gediminą ir Gvidą, kitus artimuosius.

Prof. Vytautas Padaiga, 
dr. algirdas Rutkauskas
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Gegužės 3 d. šią su kak tį pa žy min tį Kur šė nų 
miš kų urė di jos eigulį VAIDĄ VIELIų, 17 d. – 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotyros 
ir medienotyros instituto doktorantą AN-
DRIų STANISLOVAITĮ, 26 d. – Tauragės miš kų 
urė di jos Pajūrio gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją AUGUSTINĄ ALMINĄ.

Su 40-uo ju gim ta die niu
Gegužės 11 d. šią su kak tį pa žymintį Prienų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medvežės ir medkirtės 
operatorių ALVYDĄ JUOČIŪNĄ, 12 d. – Ma ri-
jam po lės miš kų urė di jos Vilkaviškio girininki-
jos eigulį ALGIRDĄ KASILIAUSKĄ, 15 d.– Jur-
barko miš kų urė di jos Smalininkų gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką MARIų RIMKų, 16 d. – Ro kiš kio miš-
kų urė di jos miš kot var kos inžinierių EDMUN-
DĄ LAŠĄ, 19 d. – Biržų miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medkirtės operatorių DARIų VARIAKOJĮ, 20 
d. – Ignalinos miš kų urė di jos sargą SAULIų 
ČIČELĮ, 21 d. – Vals ty bi nio miš ko   t var kos 
ins ti tu to vyresniąją specialistę AUŠRĄ PE-
TUKAUSKIENę, 23 d. – Rietavo miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio viršininką MODESTĄ AMBROZĄ, 
Jonavos miš kų urė di jos Gaižiūnų gi ri nin ki-
jos gi ri nin ką TOMĄ DARAŠKĄ, 26 d. – Šakių 
miš kų urė di jos Lekėčių girininkijos gi ri nin ką 
ŽYDRŪNĄ KUPSTAITĮ, 27 d. – Ro kiš kio miš kų 
urė di jos miško želdinimo inžinierių KASTYTĮ 
KUODĮ, 30 d. – Kur šė nų miš kų urė di jos že-
mėtvarkos inžinierę ELENĄ SŪDŽIENę. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Rietavo 
miš kų urė di jos Tverų gi ri nin ki jos ei gu lį AR-
TŪRĄ RAPALĮ, 3 d. – KMAI kolegijos Miškinin-
kystės ir kraštotvarkos fakulteto Miškininkys-
tės katedros lektorių GIEDRIų VAIČIUKYNĄ, 
5 d. – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Aplin-
kos irekologijos instituto lektorę dr. DAIVĄ 
ŠILEIKIENę, 6 d. – Kretingos miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio vairuotoją ALGIRDĄ JURGUTĮ, 7 d. – 
Panevėžio miš kų urė di jos miško želdinimo 

inžinierių VALDĄ JUOZAITĮ, 11 d. – Kėdainių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medvežės operato-
rių ROBERTĄ LIUBOMIRSKĄ ir šio padalinio 
suvirintoją SVAJŪNĄ LIUBOMIRSKĄ, 12 d. – 
Alytaus miš kų urė di jos Dušnionių gi ri nin ki jos 
ei gu lį STEPONĄ MOLĮ, 14 d. – Anykščių miš-
kų urė di jos traktorininką VIGANTĄ KLEPĄ, 
16 d. – Ne men či nės miš kų urė di jos Meros gi-
ri nin ki jos ei gu lį ROMAN GRINKEVIČ, Kau no 
miš kų urė di jos auto elektriką-šaltkalvį SAU-
LIų BATAITĮ, 19 d. – Jurbarko miš kų urė di jos 
vyriausiąjį inžinierių VIDMANTĄ ŠIDLAUSKĄ, 
Panevėžio miš kų urė di jos Paežerio gi ri nin ki-
jos ei gu lį AIGINTĄ SANKAUSKĄ, Kaz lų Rū-
dos mo ko mo sios miš kų urė di jos medelyno 
dar bi nin kę REGINĄ KAZAKEVIČIENę, 21 d. – 
Pakruojo miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vairuotoją 
VIKTORĄ SLUNKSNĮ, 22 d. – Ro kiš kio miš kų 
urė di jos medkirtį JURIJų POTAPOVĄ, 23 d. – 
Prienų miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio medvežės ope-
ratorių AURIMĄ KREIVėNĄ, 24 d. – Tau ra gės 
urė di jos miš kų Batakių gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
GINTARĄ STANKEVIČIų.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Tauragės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio ekskavatorininką ALBI-
NĄ ANDRIEKų, 3 d. – Zarasų miš kų urė di jos 
sekretorę JELIZAVETĄ BOGOMOLNIKOVĄ, 
6 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Globių gi ri-
nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją DANGUOLę 
LEVANAUSKIENę, 7 d. – Veisiejų miš kų urė-
di jos miš kot var kos inžinierių JONĄ VITĄ BA-
SEVIČIų, 8 d. – LAMMC Miškų instituto Ūkio 
skyriaus elektriką ANTANĄ MATULĮ, 11 d. – 
Mažeikių miškų urėdijos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio padalinio suvirintoją 
ALIKĄ DRUSKINĄ, 13 d. – Kauno RAAD Kė-

dainių rajono agentūros vyriausiąjį specialis-
tą, miškininką ALFONSĄ ČEIDĄ, 15 d. – Ma-
žeikių miškų urėdijos prekybos vadybininkę 
STANISLAVĄ KEKIENę, 25 d. – KMAI kolegijos 
Aplinkos inžinerijos fakulteto docentą AL-
FONSĄ DARBUTĄ, 28 d. – Uk mer gės miškų 
urėdijos Krikštėnų girininkijos gi ri nin ką ALGĮ 
ŠAKėNĄ, Kaišiadorių miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
me dien ve žio au to mo bi lio vai ruo to ją ALVY-
DĄ LABAČIAUSKĄ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy min tį buvusį ilga-
metį Kaz lų Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos 
Jūrės gi ri nin ki jos gi ri nin ką JUOZĄ ANTANĄ 
NEVERAUSKĄ, 6 d. – buvusį il ga me tį Lietuvos 
miškų instituto darbuotoją STASĮ ŠARKIŪNĄ, 
8 d. – Vilniaus miš kų urė di jos Verkių girinin-
kijos girininką VALDĄ LIEGų, 25 d. – buvusį 
il ga me tį Ma ri jam po lės miš kų urė di jos Buktos 
girininkijos eigulį VAIDOTĄ PėTELĮ. 

Gegužės 20 d. su kaks 75-eri buvusiai ilgame-
tei Kau no miš kų urė di jos dispečerei VERO-
NIKAI GENOVAITEI REIMERIENEI ir buvusiai 
Anykščių miš kų urė di jos valytojai ONUTEI 
ŠLIŽIENEI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį buvusį 
il ga me tį buvusio Vilniaus miško chemijos 
ūkio vyriausiąjį inžinierių VYTAUTĄ PETRUŠ-
KEVIČIų. 

Gegužės 5 d. sukanka 85-eri buvusiam ilga-
mečiam buvusios Miškų ūkio ministerijos 
darbuotojui VALDEMARUI KUUSUI, 6 d. – 
buvusiam ilgamečiam Šalčininkų miškų ūkio 
direktoriui JONUI VAIDUČIUI MUREIKAI, 
8 d. – buvusiam ilgamečiam buvusios Miškų 
ūkio ministerijos darbuotojui VYTAUTUI KU-
ČINSKUI. 

Su 90-uo ju gim ta die niu
Gegužės 29 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį bu-
vusį il ga me tį Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti-
tu to darbuotoją STASĮ MATULIONĮ. 

Kryžiažodžio ,,Kovo kaleidoskopas“, 
išspausdinto 2014 m. Nr. 3, atsakymai: 
Vertikaliai: 1. Beržas. 2. Briedis. 3. Drebulė. 4. Kragas. 7. Voverė. 
8. Akmenė. 12. Sniegas.13. Laiškas. 16. Kursas. 17. Lydeka. 20. Blužnutė. 
21. Vingiris. 23. Graižas. 24. Meškutė. 

Horizontaliai: 5. Brėžis. 6. Šernas. 9. Kovas. 10. Šarka. 11. Miegalė. 
14. Bruknė. 15. Lapena. 18. Kurtas. 19. Garnys. 22. Alksnis. 25. Maurė. 
26. Pelkė. 27. Girūnė. 28. Liauka.

Frazė – NETIKėTA ŽIEMOS PABAIGA

Už kryžiažodžio ,,Kovo kaleidoskopas“, 
(išspausdinto 2014 m. Nr. 3) teisingus atsakymus

UAB „MMC Forest“ įsteigtą prizą – rankinį
purkštuvą „SOLO 462“ – laimėjo Jonas Rumbinas. 
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt, 
tel. 8687 10616.
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