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Mieli miškininkai!
Belaukiant Miškininko dienos atsigręžiame į praėjusį laikotarpį. Turbūt reikšmingiausiu 
metų įvykiu buvo gegužės 14 d. miškininkų sueiga prie Seimo rūmų. Keli šimtai unifor-
muotų vyrų ir moterų atvyko pareikšti, kad nepritaria jau beveik šimtą metų egzistuojan-
čių, gilias tradicijas turinčių miškų urėdijų panaikinimui. Juolab, kad ir Vyriausybės pro-
gramoje įrašytas teiginys, jog pagrindiniai valstybinių miškų valdymo klausimai šalyje 
išspręsti ir tolesni veiksmai galimi tik esant neišvengiamam būtinumui.

Seimas, užbėgdamas įvykiams už akių, didele balsų persvara į Miškų įstatymą įrašė, 
kad valstybinius miškus ir toliau tvarko 42 miškų urėdijos. Protesto akcija virto padėka – 
iki Seimo rūmų aidu nuvilnijo  miškininkų „ačiū“. Sueigoje dalyvavusius miškininkus ap-
ėmė žodžiais sunkiai apibūdinamas jausmas, kurį galima palyginti nebent su Sąjūdžio 
laikų dvasia. 

Artėjančios Miškininkų dienos proga nuoširdžiai dėkojame visiems už nuoširdų dar-
bą mūsų miškuose, jų šeimos nariams už kantrybę, nes miškininko darbas nepripažįsta 
griežtų darbo valandų. Ypatingai dėkojame kolegoms, daug dėmesio skyrusiems jaunie-
siems miško bičiuliams, kurių rankose neužilgo bus miškų ateitis. 

Linkiu geros sveikatos, užsispyrimo darbe, susiklausymo, būti matomiems visuome-
nėje, malonių laisvalaikio akimirkų. 

Pagarbiai
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas EdMundAS BArTKEVičiuS

Miškininko dienos šventė įvyks 2015 m. rugsėjo 18 d. (penktadienį) 14 val.
Jonavos r. savivaldybės kultūros centre (Žeimių g. 15, Jonava).



Liepos 30 d. radviliškio miškų urėdijoje 
lankėsi miesto šventėje viešėję Ministras 
Pirmininkas A. Butkevičius, LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
A. Salamakinas, Seimo narė Z. Žvikienė, 
premjero patarėjas V. Kavaliauskas. Sve-
čiai apžiūrėjo medelyne pastatytą miško 
sodmenų šiltnamį, sodmenų saugyklą-šal-
dytuvą, sodmenų pardavimo aikštelę. Miškų 
urėdas J. Eismontas supažindino svečius su 
miškų urėdijos veikla, diskutuota valstybinių 
miškų sektoriui aktualiais klausimais.

Liepos 30 d. atidaryta atnaujinta Ventės 
rago ornitologinė stotis.

Liepos 31 d. duris atvėrė Žagarės regioni-
nio parko lankytojų centre įrengta ekspo-
zicija „Dolomito slėpiniai“, pristatanti šio 
krašto unikalumą. 

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Susisiekimo 
ministerijos patikslinta tvarka, supapras-
tinusi medienos gabenimą miškavežėmis 
su triašėmis priekabomis valstybinės 
reikšmės keliais iki 48 t. iki tol miškave-
žių su triašėmis priekabomis svoriui viršijus 
40 t tekdavo kiekvienam maršrutui įsigyti 14 
eurų kainuojančius vienkartinius leidimus. 
nuo rugpjūčio 1 d. tokius leidimus pakanka 
išsiimti 1 kartą per mėnesį. Vienai sunkiasvo-
rei miškavežei jie per mėnesį iš viso kainuoja 
158 eurus.

Rugpjūčio 2 d. atidarytas naujas Salantų 
regioninio parko lankytojų centras. Lan-
kytojams pristatyta ekspozicija „Ledynmečio 
pėdsakai“, informuojanti, kaip paskutinis 
ledynas suformavo Minijos, Salanto ir Erlos 
upių slėnius, riedulynus. Kraštovaizdžio sa-
vitumą paryškina Kartenos ir imbarės pilia-
kalniai, Šauklių riedulynas, kadagynai, čia 
galima pasigėrėti storiausiu ir seniausiu Lie-
tuvoje kaštonu. 

Rugpjūčio 3 d.  Lietuvos paraplegikų asocia-
cija, nuo 2003 m. bendradarbiaujanti su miški-
ninkais, Monciškėse įkurtame Landšafto tera-
pijos ir rekreacijos centre, paminėjo 20-ąsias 
veiklos metines. Jose dalyvavę Generalinės 
miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas A. Vance-
vičius ir Kretingos miškų urėdas A. Baranaus-
kas pasveikino šios asociacijos prezidentą 
J. Bernatavičių ir asociacijos narius, linkėdami 
išlikti naudingais visuomenei, aktyviai ben-
dradarbiauti kuriant ir įrengiant rekreacinius 
objektus valstybiniuose miškuose.

Rugpjūčio 5 d. buvusiam ilgamečiam ignali-
nos miškų urėdijos miškų  urėdui Edmundui 
Kapturauskui, valstybinių miškų puoselėji-
mui skyrusiam 47 metus, sukako 80 metų. 
Šia proga jis apdovanotas Generalinės miš-
kų urėdijos medaliu „Auksinis ąžuolo la-
pas“, kurį įteikė Generalinės miškų urėdijos 
vyriausiasis patarėjas A. Vancevičius. Pasvei-
kinti atvyko ir aplinkinių miškų urėdijų urė-
dai. dar prieš tris dešimtis metų, 1985-ųjų 
rugpjūtį E. Kapturauskui suteiktas nusipel-
niusio šalies miškininko vardas, 2006 m. ap-
dovanotas ordino „už nuopelnus Lietuvai“ 
riterio kryžiumi, 2012 m. M. K. čiurlionio 
fondas suteikė „Lietuvos šviesuolio“ titulą. 

Rugpjūčio 5 d. Kazlų rūdos girioje, novos gi-
rininkijoje paleista Lietuvos zoologijos sode 
gimusi ir Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiu-
je“ auginta lūšies patelė. nuo 2011 m. lūšys 
buvo išleistos Žemaitijos nacionalinio par-
ko, radviliškio rajono, Kazlų rūdos miškuo-
se. Įgyvendinant ES remiamą prog ramą, 
per ketverius metus užauginta ir į laisvę 
išleista per 20 lūšių. daugelis išleidžiamų 
gyvūnų paženklinti siųstuvėliais, tad projek-
to vykdytojai turi visą informaciją apie jų bu-
vimo vietas. Šiemet atliktos lūšių apskaitos 
duomenimis, Lietuvoje gyveno 97 lūšys.

Rugpjūčio 7 d. Anykščių regioniniame par-
ke, netoli Puntuko akmens atidarytas apie 
300 m unikalus Medžių lajų takas. Atidary-
me dalyvavo šalies prezidentė d. Grybaus-
kaitė, aplinkos ministras K. Trečiokas, kiti 
garbūs svečiai. Projektui buvo skirta 2,5 mln. 
eurų ES parama (plačiau – 18 p.). 

Rugpjūčio 10-16 d. Vengrijoje, Pečo mieste 
(Pecs-Orfu) vyko 22-asis Europos miški-
ninkų orientavimosi sporto čempionatas 
(plačiau – 30 p.).
 

Rugpjūčio 10 d. Valstybės sienos apsau-
gos tarnyba Medininkų pasienio kontrolės 
punkte į Lietuvą iš Baltarusijos neįleido dvie-
jų vilkikų, kuriais gabenti medžio pjuvenų 
briketai viršijo leistiną radiacijos normą. 
nustatyta, kad dviejuose krovininiuose au-
tomobiliuose gabentas medienos pjuvenų 
briketų krovinys skleidė 0,30 mikrosiverto 
(μSv), arba 30 mikrorentgenų (μr), per va-
landą jonizuojančios spinduliuotės foną 
(leistinas fonas – 0,2 μSv arba 20 μr). Spin-
duliuotės šaltinis – cezis 137, kuris pagal 
ilgalaikiškumą yra laikomas vienu pavojin-
giausių izotopų aplinkoje. 

Rugpjūčio 12 d. Generalinės miškų urėdijos 
Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus 
vedėjas G. Paltanavičius ir šio skyriaus vy-
riausioji specialistė L. Sindaraitė susitiko su 
Energijos išteklių biržos „Baltpool“ verslo 
linijos (biokuro) vadovu V. Jonučiu. Ap-
tarti šių metų I pusmečio miškų urėdijų 
per Energijos išteklių biržą sudarytų ir 
sėkmingai įvykdytų sandorių rezulta-
tai. Miškų urėdijos iki šiol Energijos išteklių 
biržoje gali dalyvauti tik savaitės ar mėne-
sio sandoriams sudaryti. Todėl Generalinė 
miškų urėdija liepos mėnesį kreipėsi į „Balt-
pool“, prašydama miškų urėdijoms sudaryti 
vienodas konkurencines sąlygas kitų bioku-
ro pardavėjų atžvilgiu dalyvauti Energijos 
išteklių biržoje ir suteikti joms teisę sudaryti 
ketvirčio ir pusmečio pristatymo laikotarpių 
sandorius. V. Jonutis apžvelgė galimybes 
perkelti miškų urėdijas į aukštesnę biokuro 
(skiedros) pardavimo kategoriją. Generali-
nio miškų urėdo įsakymu miškų urėdijose 
2015 m. ii pusmečiui rezervuota miško kir-
timo atliekų ir malkinės medienos pardavi-
mui Energijos išteklių biržoje bei malkinės 
medienos kiekis, reikalingas subalansuoti 
galimus trumpalaikius kainų pasikeitimus.

Rugpjūčio 13 d. viešbutyje „Best Western 
Vilnius“ surengta diskusija „Parama miš-
kams – paraiškų teikimo ir administravi-
mo aktualijos“. Joje dalyvavo Žemės ūkio ir  
Aplinkos ministerijų, Valstybinės miškų tar-
nybos, Generalinės miškų urėdijos, Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnybos, LMSA 
atstovai. Aptarti svarbiausi paramos miški-
ninkystei priemonių įgyvendinimo klausi-
mai, atsakyta į pateiktus klausimus. 

Rugpjūčio 18 d. generalinis miškų urėdas 
dr. R. Prūsaitis lankėsi Šiaulių miškų urė-
dijoje, pabuvodamas Vainagių medelyne, 
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keliose girininkijose. Ypatingą įspūdį jam 
paliko puikiai sutvarkyta Kurtuvėnų giri-
ninkija. Tai septintas neformalus jo susiti-
kimas su miškų urėdijų miškininkais. Susi-
tikime aptartas buitinių patalpų įrengimas 
medelyno darbininkams, miškų urėdijos 
būstinės apšiltinimas, sargų ir kūrikų etatai. 
Keltas atlyginimų didinimo klausimas, ne-
kirsto miško pardavimui leidimų išdavimas, 
jaunuolynų ugdymas, diskutuota apie artė-
jančios Miškininko dienos šventės tradiciją. 
Šiaulių miškų urėdija iš savo automatinės 
antžeminės gaisrų stebėjimo sistemos 
galėtų atlikti ir dalinę Tytuvėnų bei radvi-
liškio miškų urėdijų gaisrų stebėjimo prie-
žiūrą, kuri kol kas yra teisiškai nereglamen-
tuota. Generalinis miškų urėdas pažadėjo, 
kad teisinės procedūros bus išspręstos kaip 
įmanoma greičiau. 

Rugpjūčio 20 d. Anykščių rajono savivaldy-
bėje vyko LMSA vadovų susitikimas su 
Anykščių rajono savivaldybės meru K. Tu-
biu. LMSA pirmininkas dr. A. Gaižutis ir jo 
pavaduotojas M. Šilininkas pristatė regiono 
privačių miškų savininkams aktualius klausi-
mus, sutarta rugsėjo 17 d. Anykščiuose su-
rengti šio regiono privačių miškų savininkų 
atstovų sueigą.

Rugpjūčio 20-21 d. Žemaitijos nacionali-
niame parke, Plateliuose surengtas bai-
giamasis Etnografinių regionų metams 
skirtas renginys. Platelių dvaro svirne 
atidaryta fotografijų paroda ,,Lietuvos regi-
onų spalvos“, rugpjūčio 21 d. vyko saugo-
mų teritorijų darbuotojų eisena ir folkloro 
ansamblių koncertas. regionų kiemeliuose 
demonstruoti tradiciniai amatai, kulinarinis 
paveldas, veikė amatininkų mugė, loterija 
,,Laimės“ šulinys. 

Rugpjūčio 21 d. Žemės ūkio ministerija 
patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-
2020 m. programos priemonės „investicijos 
į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miš-
kininkystės technologijas“ įgyvendinimo 
taisykles.

Rugpjūčio 22 d. Tauragės miškų urėdijos 
Balskų girininkijoje surengta miškų urėdijos 
darbuotojų sporto šventė.

Rugpjūčio 24-26 d. ASu Studentų atsto-
vybė šalia Kauno esančioje sodyboje „Šal-
tupis“ organizavo pirmakursių stovyklą, 

kuri tapo vienu iš laukiamiausių renginių 
metuose. Stovykloje dalyvavo apie 120 
būsimų ASu studentų bei Studentų atsto-
vybės narių, kurie būsimuosius ,,fuksus“ 
supažindino su universitetu, studentiškais 
gyvenimo ypatumais, surengė susitikimą 
su ASu rektoriumi, fakultetų dekanais, Stu-
dentų atstovybės prezidentu, vyko sporto 
varžybos. 

Rugpjūčio 26 d. generalinis miškų urė-
das dr. r. Prūsaitis ir vyriausiasis patarėjas 
A. Vancevičius lankėsi Kazlų Rūdos mo-
komojoje miškų urėdijoje. Viešnagėje 
dalyvavo ir LMS prezidentas prof. E. Bartke-
vičius.  Svečiai pabuvojo miško muziejuje, 
mechaninėse dirbtuvėse, studentų bendra-
butyje, medelyne, girininkijose, domėjosi 
patalpų būkle, išlaikymu. Jūrės girininkija 
kuriasi naujose patalpose, o privatizavus 
Šališkių girininkijos pastatą, teks ieškoti 
kitų patalpų. Kuklokas ir medelyno būsti-
nės pastatas. Šio vizito dieną darbą pradėjo 
Generalinės miškų urėdijos komisija, kuri 
spręs valstybinių miško medelynų ir miško 
dauginamosios medžiagos auginimo opti-
mizavimo klausimus.
  
Rugpjūčio 27-28 d. Šilutės miškų urėdijo-
je vyko FSC miškų tvarkymo kasmetinis 
auditas, kurį atliko uAB „nEPCon LT“ audi-
toriai.

Rugpjūčio 28 d. Generalinėje miškų urėdi-
joje vykusiame pasitarime, kuriame dalyva-
vo generalinis miškų urėdas dr. r. Prūsaitis, 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas G. Vi-
salga, vyriausiasis patarėjas A. Vancevičius, 
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedė-
jas d. Stonis ir dubravos EMM miškų urėdas 
K. Šakūnas, aptarta Dubravos medelyno 
plėtros statybų eiga, planuojamų įrengi-
mo darbų atlikimo terminai. Miškų urėdi-
jos lėšomis baigta sodmenų laikymo pastato 
(šaldytuvo) statyba (darbų vertė 685 tūkst. 
Eur), iki 2016 m. trečio ketvirčio pabaigos 
numatoma atlikti gamybinio pastato, šiltna-
mių, laistymo rampų įrengimą.

 Su rengiama Kauno apskrities miš-
kų tvarkymo schema galima susipažin-
ti nuo rugpjūčio 11 d. iki spalio 12 d. 
Valstybiniame miškotvarkos institute, o 
nuo rugsėjo 7 d. iki spalio 12 d. Kėdai-
nių, Kauno, raseinių, Jonavos, Kaišiado-
rių, Prienų rajono, Kauno miesto, Biršto-
no savivaldybėse.

Konsultavimasis su kompetentingo-
mis suinteresuotomis organizacijomis 
ir suinteresuota visuomene vyks: spalio 
13 d. – Kėdainių ir raseinių rajono savi-
valdybėse, spalio 14 d. – Kaišiadorių, 
Jonavos, spalio 15 d. – Prienų, Birštono, 
spalio 16 d. – Kauno miesto ir rajono. Bai-
giamasis susirinkimas spalio 28 d.  vyks 
Kauno rajono savivaldybėje. Pasiūlymus 
dėl šio teritorijų planavimo dokumento 
galima teikti Aplinkos ministerijai, jos 
Miškų departamentui arba Valstybiniam 
miškotvarkos institutui. rengėjai kviečia 
suinteresuotus asmenis ir organizacijas 
aktyviai dalyvauti Kauno apskrities miškų 
tvarkymo schemos viešame svarstyme.

 Parengtas Jurbarko rajono savivaldybės 
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projektas, kurio viešas svarstymas 
įvyks rugsėjo 11 d. Jurbarko rajono savivaldy-
bės salėje.

 Rugsėjo 21-22 d. įmonėje uAB 
„BiO WOOd“ ir rugsėjo 23 d. įmonėje 
uAB „Gairelita“ bus vykdomas darnios 
bio masės partnerystės (SBP – „Sustaina-
ble Biomass Partnership“) sertifikavimo 
pagrindinis vertinimas. nEPCon kviečia 
visas suinteresuotas puses pateikti pas-
tabas, susijusias su biokuro gamyba ir ža-
liavos tiekimu įmonėse uAB „BiO WOOd“ 
ir uAB „Gairelita“.  uAB „BiO WOOd“ yra 
biokuro gamintoja, įsikūrusi Telšių rajono 
Vigantiškių kaime, uAB „Gairelita“ – gra-
nulių gamintoja, įsikūrusi radviliškyje. 
Šios įmonės siekia gaminti aukštos koky-
bės aplinkai nekenksmingus produktus. 
Vertinimas bus atliekamas vadovaujantis 
SBP galiojančiais standartais, kuriuos ga-
lite peržiūrėti SBP internetinėje svetainėje 
(http://www.sustainablebiomasspartners-
hip.org/documents).

 Spalio 1-2 d. nEPCon planuoja FSC 
miškų tvarkymo bei gamybos grandies 
sertifikato apimčių keitimo darbus Kre-
tingos miškų urėdijoje, prijungiant 6560 
ha valstybinės reikšmės miškų žemės skly-
pų Kuršių nerijos nP. Audito metu bus ver-
tinami aplinkosauginiai, miškininkystės ir 
sociologiniai-ekonominiai Kretingos miš-
kų urėdijos tvarkomų Kuršių nerijos miš-
kų aspektai. Vertinant bus vadovaujamasi 
atnaujintu nEPCon laikinuoju standartu 
miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje (ver-
sija 2014 m. gruodžio 19 d.).
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Kasmet miškininkai ir ugniagesiai su neri-
mu laukdavo dviejų grėsmingų miškams 
laikotarpių: totalinio pavasarinės žolės 
deginimo ir vasaros sausrų. Kokį pavojų 
šalies miškams šiemet kėlė pirmasis gais-
ringumo sezonas?
Pastebima tendencija, kad nuo pavasari-
nės žolės deginimo kylančių miško gaisrų 
po truputį mažėja. Šių metų pavasarį šalyje 
kilo 47 miško gaisrai, apėmę 10,38 ha plotą. 
Palyginimui priminsiu, kad 2014 m. pavasarį 
buvo įsižiebę 86 gaisrai 17,64 ha miškų (be 
Kuršių nerijoje išplitusio 131,8 ha plote gais-
ro), 2013 m. – 51 gaisras (15,28 ha). 
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Šiemet nuo rugpjūčio pradžios dvelkusi 
kaitra miškininkams ir ugniagesiams, ga-
lima sakyti, buvo kovinės parengties mė-
nuo, primenantis 2002 m. rugpjūtį buvu-
sią situaciją šalies miškuose. Paminėkite 
vietoves, kur kilo didesni miško gaisrai, 
jų kilimo priežastis, kokiomis pajėgomis 
jie buvo gesinami?
Jau birželio mėnesį rytiniuose Lietuvos ra-
jonuose vyravę šilti ir sausi orai kėlė nema-
žai rūpesčių miškininkams. daugelio miškų 
urėdijų priešgaisrinės apsaugos komandos 
dirbo sustiprintu režimu, nes miškų gaisrin-
gumas buvo pasiekęs iV klasę. Vien nemen-
činės miškų urėdijoje birželio 10-11 d. miški-

Įtempta vasara be poilsio miškų sargyboje
Šiais metais iki rugpjūčio 25 d. šalies miškuose užregistruota 218 miško gaisrų, išplitusių 66 ha plote, iš jų 74 miško gaisrai 
įsižiebė 16,54 ha privačių miškų. Miškų urėdijų priešgaisrinės komandos bei miškų pareigūnai pagal gautus pranešimus apie 
kilusius miško gaisrus buvo išvykę į gaisravietes daugiau nei 980 kartų.
Apžvelgti įtemptą situaciją priešgaisrinėje šalies miškų sargyboje paprašėme Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir ap-
saugos skyriaus vyriausiąjį specialistą DAINIŲ ADŽGAUSKĄ.

ninkams teko gesinti 6 gaisrus. Švenčionėlių 
miškų urėdijos teritorijoje užregistruoti 
5 miško gaisrai (0,76 ha plote), iš jų du 
privačiuose miškuose. Birželio 10-11 d. kilo 
gaisras kariniame poligone prie Aukštagirio 
girininkijos, kurį gesinti padėjo miškininkai. 

Grėsminga situacija birželio 16 d. buvo 
susidariusi ir nemenčinės miškų urėdijos 
Magūnų girininkijos teritorijoje. Miškų urė-
dijos automatinės antžeminės miško gaisrų 
stebėjimo sistemos kameros šios dienos 
vakare užfiksavo kylančius dūmus Pabradės 
seniūnijos Kločiūnų kaimo teritorijoje, prie 
Balošo durpyno, kur buvo sandėliuojamos 
uAB „Baloša“ biokuro atsargos (kelmai, dur-
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pių briketai). nemenčinės miškų urėdijos 
ugniagesių komanda pirmoji atvyko į ne-
laimės vietą. Įsiliepsnojusias biokuro krūvas 
gesinti atskubėjo ir Švenčionių, Pabradės, 
Sarių, Prienų ugniagesių komandos. Lieps-
nos kilo iki 15 m aukščio, didžiulis karštis, 
tiršti juodi dūmai sunkino gesinimo darbus, 
todėl kviestas pastiprinimas ir iš Vilniaus. Po 
apie 10 val. trukusios kovos su ugnimi buvo 
išvengta dar didesnės nelaimės – liepsnos 
nepersimetė į durpyną ir maždaug už 80 m 
esantį mišką. uAB „Baloša“ kolektyvas pa-
reiškė padėką miškininkams už operatyviai 
suteiktą pagalbą gesinant gaisrą, kuri leido 
išvengti įmonei didelių nuostolių. Prieš tai 
uAB „Baloša“ įgyvendino nemenčinės miškų 
urėdijos miškininkų priešgaisrinės saugos 
reikalavimus – aplink visą durpyną iškirto 
apsauginę 75 m pločio zoną. 

Tik per Jonines daugelyje rajonų gauso-
kai palijus kiek lengviau atsikvėpta. 

Šią vasarą iki rugpjūčio 25 d. šalies miš-
kuose užregistruotas 171 miško gaisras (pa-
žeistas 55,71 ha miško plotas), iš jų vien per 
rugpjūtį kilo 80 gaisrų (pažeistas 40,18 ha 
plotas). Tuo tarpu 2014 m. vasarą buvo kilę 
68 miško gaisrai (12,14 ha), 2013 m. vasarą – 
68 gaisrai (8,48 ha).

daug pastangų buvo įdėta gesinant 
rugpjūčio 6 d. Pabradės karinio poligono 
teritorijoje kilusį gaisrą, kai karinių moky-
mų metu leidžiant prieštankines raketas 
užsidegė poligone ne miškų ūkio paskirties 
žemėje augantys medžiai ir krūmai. nuo jų 
keliose vietose ugnis persimetė per įrengtą 
priešgaisrinę mineralizuotą juostą į karinio 
mokymo teritorijoje esančius valstybinius 
miškus. iš viso išdegė 17,93 ha miško. išplitu-
sį gaisrą gesino nemenčinės miškų urėdijos 
2 pagrindinės ir 1 rezervinė priešgaisrinės 
komandos, Žeimenos, Pabradės, Magūnų, 
Meros girininkijų darbuotojai, Pabradės ka-
rinio poligono gaisrų gesinimo 2 šarvuočiai 
bei Švenčionėlių miškų urėdijos ir Švenčio-
nių rajono ugniagesių komandos, kariai.

rugpjūčio 18 d. Tytuvėnų miškų urėdijoje 
gautas pranešimas apie Šiluvos girininkijos 
pelkėtame miške kilusį gaisrą. Su įsipliesku-
sia liepsna kovojo per 30 darbuotojų iš miškų 
urėdijos, rangovų įmonių bei keletas vietinių 
gyventojų, atsiųsti miškų urėdijos, Tytuvėnų, 
Šiluvos, Kelmės, Liolių ir Betygalos priešgais-
rinių gelbėjimo tarnybų  gaisriniai automo-
biliai.  Visgi išdegė  5,9 ha aukštapelkėje au-
gančio žemo našumo pušyno, ypač pažeme 
degė gailiai, uogienojai, nes gesinimo darbus 
sunkino gana stiprus vėjas bei  nepatogus 
privažiavimas prie gaisro vietos. 

Galima įtarti, kad kai kurie miško gais-
rai kilo ne nuo neatsargių uogautojų, gry-
bautojų elgesio su ugnimi, o buvo tyčiniai 
padegimai. Pavyzdžiui, nemenčinės miškų 
urėdijos Pabradės girininkijos teritorijoje 
liepos 6 d. dvejose vietose įsiliepsnojo san-
dėliuojamos kirtimų atliekos, nuo kurių už-
sidegė aplink miškas (išdegė 0,15 ha). 

rugpjūčio 3 d. Varėnos miškų urėdijos 
Matuizų girininkijoje beveik vienu metu kilo 
4 gaisrai, išdegė 0,87 ha miško. Miškų urėdi-
ja kreipėsi į policiją, kad pradėtų ikiteisminį 
tyrimą dėl galimo tyčinio padegimo. 

rugpjūčio 16 d, sekmadienio vidudie-
nyje buvo gautas pranešimas apie gaisro 
židinį Šiaulių miškų urėdijos Lukšių giri-
ninkijos rėkyvos miške. Atvykus rėkyvos 
savanorių ugniagesių pajėgoms, ugnis 
buvo apėmusi 0,7 ha pelkėto miško paklo-
tės. Prie savanorių ugniagesių prisijungė 
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos ir Šiaulių miškų urėdijos prieš-
gaisrinės komandos. netrukus pastebėtas 
kitas degantis plotas tame pačiame miško 
kvartale – išdegė 0,6 ha miško paklotės. 
Apie 15 val. – trečias gaisro židinys (degė 
0,2 ha miško paklotės).

Šiaulių miškų urėdijos miškininkų tei-
gimu, rėkyvos miške gesintojai dirbo iki 
pusiaunakčio, nes trys židiniai pelkinėje 
augavietėje, kur durpių klodas yra iki 8 m, 
vis bandė atsinaujinti. Tik rugpjūčio 17-ąją, 
pirmadienį, apie 11 val. gaisro gesinimo 
įranga per rėkyvos ežerą buvo išplukdyta 
prie kelio. išdegė apie 1,5 ha miško paklo-
tės, apsvilo kai kurie medžiai. Anot turin-
čio ilgametę miško gaisrų gesinimo patirtį 
Šiaulių miškų urėdijos miško želdinimo ir 
apsaugos inžinieriaus Juozo daunio, kai 
tokia gaisrų seka, galima įtar-
ti piktavališką kėslą.

Gesinat pelkėtuose rė-
kyvos miškuose kilusius gais-
rus labai praverčia rėkyvos 
ugniagesių savanorių drau-
gijos narių parama. iš draugi-
jos būstinės paežerėje gerai 
matyti visa mišku apaugusi 
rėkyvos ežero pakrantė, ug-
niagesiai savanoriai teikia 
miškininkams transportavi-
mo paslaugas – per ežerą 
kateriu perplukdo gaisrų 
gesinimo komandų narius ir 
gaisrų gesinimo įrangą. Prie 
rėkyvos nėra privažiavimo 
kelių, o aplink jį pėsčiomis 
tektų sukarti apie 15 km.

 

Kokia buvo gaisringumo situacija Kuršių 
nerijos miškuose? 
rugpjūčio antroje pusėje Kuršių nerijos 
miškuose taip pat buvo įsivyravusi iV miškų 
gaisringumo klasė. neringos savivaldybė 
nuo rugpjūčio 20 d. nerijos miškuose, iš-
skyrus dviračių ir pažintinius takus, apri-
bojo fizinių asmenų lankymąsi. numatyta, 
kad šių reikalavimų laikymąsi prižiūrės iš 
atsakingų pareigūnų sudaryta priešgaisrinė 
prevencinė komisija. 

nuo šių metų balandžio 1 d. Kretingos 
miškų urėdijai patikėjus tvarkyti, saugoti ir 
prižiūrėti Kuršių nerijos nacionalinio parko 
teritorijoje esančius valstybinius miškus, 
miškų urėdija papildomai nupirko 2 didelio 
našumo plaukiojančius motosiurblius van-
dens paėmimui iš Kuršių marių ir padidin-
to pravažumo gaisrų gesinimo automobilį. 
Plaukiojantys moto siurbliai leidžia opera-

Šiemet šalies miškuose iki rugpjūčio 25 d. 
kilusių gaisrų žemėlapis
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Tyčinio padegimo žymės Pabradės girininkijos 
miške
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tyviai užpildyti marių vandeniu gaisrinius 
automobilius (našumas iki 2,4 m³/min.), taip 
pat netoli kranto tiesiogiai vykdyti miško 
gaisro gesinimą (galima pajungti net 2 gais-
rinius švirkštus). Antžeminės automatinės 
miško gaisrų stebėjimo sistemos operato-
riai nuolat vykdo Kuršių nerijos nacionali-
nio parko teritorijos miškų stebėjimą, kuris 
yra dubliuojamas iš Smiltynėje ir Kretingoje 
įrengtų stebėjimo pultų.

Kaip veikė šioje sudėtingoje situacijoje 
kitose miškų urėdijose įdiegtos antžemi-
nės automatinės miško gaisrų stebėjimo 
sistemos? 
nežiūrint buvusių skeptiškų nuomonių ir ty-
rimų, antžeminės automatinės miško gaisrų 
stebėjimo sistemos (AAMGSS) įdiegimas, 
manyčiau, pasiteisino ir jos šiuo atsakingu 
metu veikia tinkamai. Teritorijose, kur jos 
yra įdiegtos, buvo užfiksuojami visi kylantys 
miško gaisrai. Aišku, būna pavienių atvejų, 
kai miškų lankytojai, poilsiautojai, pastebėję 
pasirodžiusius dūmus miške, praneša trupu-
tį anksčiau nei tai užfiksuoja AAMGSS. 

Kokių priešgaisrinės apsaugos prevenci-
nių priemonių ėmėsi miškų urėdijos, Ge-
neralinė miškų urėdija ir rajonų, miestų 
savivaldybės šiai situacijai suvaldyti?
Miškų urėdijos priešgaisrinei miškų apsau-
gai kasmet skiria apie 2 mln. eurų, yra apsi-
rūpinusios miško gaisrų gesinimo technika 
(turi 68 gaisrinius automobilius), kasmet 
įrengia ir atnaujina apie 13 000 km prieš-

gaisrinių mineralizuotų juostų, priešgais-
rine tematika platinami plakatai, vykdoma 
kita švietėjiška veikla. 

Prasidėjus rugpjūtį sausringajam peri-
odui, Generalinė miškų urėdija įpareigojo 
miškų urėdijas maksimaliai sustiprinti prieš-
gaisrinę miškų apsaugą: organizuoti susti-
printą priešgaisrinį budėjimą ir patruliavi-
mą miškuose; prireikus atšaukti iš atostogų 
valstybinius miškų pareigūnus; organizuoti 
papildomus reidus; siekiant sudrausminti 
priešgaisrinės miškų apsaugos ir lankymo-
si miške taisyklių pažeidėjus, tam pasitelkti 
policijos bei aplinkos apsaugos pareigūnus 
labiausiai lankomuose rekreaciniuose ir ki-
tuose objektuose, ypač esančiuose sausuo-
se spygliuočių medynuose; apie padidintą 
miško gaisrų pavojų ir galimas pasekmes 
informuoti vietos gyventojus, paskelbiant 
informacinius straipsnius vietinėje spau-
doje ir internetinėse svetainėse; įvertinus 
vietos sąlygas, apsvarstyti poreikį kreiptis 
į savivaldybių vykdomąsias institucijas dėl 
laikino fizinių asmenų lankymosi gaisrams 
kilti pavojingu laikotarpiu apribojimo ar už-
draudimo miškuose.

Atsižvelgiant į pastaruoju metu padaž-
nėjusius karinių mokymų metu kylančius 
miško gaisrus, Generalinė miškų urėdija 
taip pat kreipėsi į Krašto apsaugos minis-
teriją, atkreipdama dėmesį į padidintą 
miško gaisrų pavojų ir būtinumą užtikrinti 
tinkamą priešgaisrinę apsaugą karinių mo-
kymų ir pratybų metu. Generalinė miškų 
urėdija pavedė miškų urėdams organizuoti 

kariniuose poligonuose ir karinio mokymo 
teritorijose esančių miškų priešgaisrinės 
miškų apsaugos vykdymo patikrinimus ir 
kartu su karinių poligonų atstovais įvertin-
ti karinių poligonų ir karinio mokymo teri-
torijų būklę priešgaisrinės miškų apsaugos 
atžvilgiu.

Aplinkos ministerija ir miškų urėdijos 
kreipėsi į savivaldybes, prašydamos uždraus-
ti arba apriboti žmonių lankymąsi miškuose. 
iki rugpjūčio 26 d. dėl didelio gaisrų pavo-
jaus lankymąsi šalies miškuose apribojo 42 
savivaldybės. Beveik trečdalis savivaldybių 
laikinai uždraudė lankytis jų teritorijoje 
esančiuose miškuose. Savivaldybei priėmus 
sprendimą riboti lankymąsi miškuose, šio 
draudimo nepaisantiems asmenims valsty-
biniai miškų pareigūnai pagal ATP kodeksą 
gali skirti baudas iki 57 eurų. 

Priminkite, kokia gresia administracinė 
atsakomybė už priešgaisrinių taisyklių 
nesilaikymą miškuose?
Lr Administracinių teisės pažeidimų ko-
dekso 77 straipsnis už priešgaisrinės miškų 
apsaugos reikalavimų pažeidimas leidžia 
skirti baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų, o 
pareigūnams – nuo 86 eurų iki 173 eurų. už 
miško naikinimą arba žalojimą jį padegant 
arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip 
pat kitokį priešgaisrinės miškų apsaugos rei-
kalavimų pažeidimą, sukėlusį miško gaisrą 
arba jo išplitimą piliečiams skiriama bauda 
nuo 579 iki 1158 eurų, o pareigūnams – nuo 
1158 iki 2316 eurų. 

Po gaisro Nemenčinės miškuose
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Pabradės girininkijoje liepos 6 d. nuo biokuro 
degėsių užsidegė ir miškas...
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Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai 
(UNECE) Regiono Miškai 2015

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja, siekda-
ma pagerinti pasaulio miškų būklę, 2007 m. 
priėmė taip vadinamą „Miškų instrumentą“, 

išreikštą keturiais globaliais tikslais. Jungtinės Tau-
tos, išanalizavusios 2015 m. miškų apskaitos re-
zultatus, paskelbė tendencijas ir iššūkius, siekiant 
globalių tikslų unECE regiono miškuose.

unECE regionas skirstomas į rytų (Baltarusija, 
Moldova, rusijos Federacija ir ukraina), Centrinį (40 
Europos šalių), Pietryčių (Armėnija, Azerbaidžanas, 
Gruzija, izraelis, Kazachstanas, Kirgizstanas, Tadži-
kistanas, Turkija, Turkmėnistanas, uzbekistanas) ir 
Vakarų (JAV ir Kanada) paregionius. unECE miškai 
užima 1891,6 mln. ha plotą, netoli pusės pasauli-
nių miško išteklių, iš kurių centrinio paregionio – 
Europos miškams tenka 206,9 mln. ha arba 11 proc. 

i tikslas – taikant darnios miškininkystės principus, sustabdyti 
pasaulinio masto miško dangos mažėjimą. Per pastaruosius 15 metų 
ECE regiono miškų plotas savaiminio plitimo būdu ir realizuojant miš-
kų veisimo programas padidėjo 28,1 mln. ha. Apie 80 proc. regiono 
miškų ūkininkaujama pagal miškotvarkos projektus. 2006-2013 m. 
buvo 45 proc. regiono miškų sertifikuoti, kaip darniai tvarkomi. di-
džiausi pavojai regiono miškams kyla dėl gaisrų, audrų ir kenkėjų.

ii tikslas – sustiprinti iš miškų gaunamą ekonominę, socialinę 
ir aplinkosauginę naudą, įskaitant žmonių, tiesiogiai priklauso-
mų nuo miško, gyvenimo lygio kėlimą. regiono miškų sektoriaus 
indėlis į bendrą vidaus produktą per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo 
nuo 1,2 proc. iki 0,8 proc. Įdarbinimas taip pat sumažėjo dėl dides-
nio darbo našumo, prie to nemažai prisidėjo ir 2008-2010 m. ūkio 
recesija. Tai ypač pajuto žmonės, tiesiogiai priklausomi nuo pajamų 

iš miško. didėja miškų prieinamumas visuomenės 
poreikiams, rekreacijai. Bet vis dar diskusijų fazėje 
lieka išmokos miško savininkams už aplinkosaugi-
nius patarnavimus. 

iii tikslas – ženkliai padidinti saugomų miškų, 
taip pat darniai ūkininkaujamų miškų bei iš jų 
gaunamų produktų dalį. Biologinei įvairovei išsau-
goti skirtų miškų dalis pastoviai didėja – 2015 m. 
unECE regione ji pasiekė 12 proc. Produktų gavyba 
iš sertifikuotų miškų 2007-2013 m. išaugo 30 proc. 
Tikimasi, jog prie legalaus miško naudojimo žymia 
dalimi prisidės Europos Sąjungoje priimtas Medie-
nos reglamentas.

iV tikslas – mobilizuoti finansinius išteklius 
iš visų šaltinių siekiant ženkliai išplėsti darnaus 
ūkininkavimo principų taikymą praktikoje. Ša-

lių indėlis į miškininkystę 2011-2012 m. buvo 5 kartus didesnis nei 
2005-2007 metais. išmokos už aplinkosauginius ir socialinius patar-
navimus taikomos per mažai, privačių miškų savininkams dažniau-
siai mokamos iš prekybos mediena mokesčių. Auga privačių finansi-
nių institucijų investicijos į darnaus ūkio plėtrą. 

Pateikta 13 rekomendacijų, kaip unECE regiono šalys turėtų to-
liau plėtoti miškininkystę, siekdamos įgyvendinti globalinius tikslus 
regione: visapusiškai saugoti miškus, remti priemones, skirtas kli-
mato pokyčių švelninimui, didinti medienos panaudojimą energijai, 
išgyvendinti nelegalios medienos ir jos produktų naudojimą, plėtoti 
žaliąją ekonomiką, gerinti dirbančiųjų sąlygas, remti unECE ir kitų 
regionų šalių pastangas, siekiant darnaus miškininkavimo, iškeliant 
šį principą į aukščiausią politinį lygmenį. 

Europos šalys turėtų susikoncentruoti į rovaniemi 2013 m. pri-
imtą „Žaliosios Ekonomikos“ veiksmų plano įgyvendinimą.

Prof. anDRIus KulIEŠIs

Karpatų kalnų miškai
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Repelentas Trico

Purškimui tinka įprastinis purkštuvas

Repelentas Trico apsaugo nuo skabymo 
ir laupymo
Miško žvėris atbaidantis repelentas Trico Lietu-
voje naudoti užregistruotas 2013 metais. Jis skir-
tas miško želdinių, miško daigynų ir medelynų, 
o taip pat žemės ūkyje rapsų pasėlių apsaugai 
nuo stirnų, elnių ir briedžių daromų pažeidimų. 
Tai natūralus produktas. Veiklioji medžiaga – avių 
riebalai 65 g/l (6,4 proc.). Apsauga pagrįsta spe-
cifiniu kvapu, kuris efektyviai veikia žvėrių uoslę. 
Pajutę repelento kvapą, žvėrys vengia apdorotų 
augalų, nes jie nebetinka pašarui dėl sudėtyje 
esančių nemalonų skonį sukeliančių medžiagų. 
dažai suteikia apdorotoms kultūroms balzganą 
atspalvį, kuris palengvina tokių plotų atskyrimą 
nuo neapsaugotų. repelentas Trico ant miš-
ko želdinių išpurškiamas rankiniais nugariniais 
purkštuvais. norint suformuoti nuolatinį apsau-
ginį sluoksnį, reikia leisti repelentui Trico visiškai 
išdžiūti. nepurkština, jei numatomi krituliai arba 
užpurkštas produkto sluoksnis iki lietaus ar rūko 
nespės visiškai išdžiūti.

Naujos priemonės ir alternatyvūs būdai 
želdinių ir jaunuolynų apsaugai nuo žvėrių pažeidimų

VIRgIlIJus VasIlIausKas
Valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
 
Miško želdinių ir jaunuolynų apsaugos nuo žvėrių pažeidimų naujas priemones ir alternatyvius būdus šių metų liepos 16 d. Vei-
siejų miškų urėdijoje organizuotame seminare pristatė Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus ir šios 
miškų urėdijos specialistai. Paskaitoje ir miške parengtuose objektuose aptarta ekologiškų repelentų bei alternatyvių priemonių 
veiksmingumo bandymų patirtis apsaugant spygliuočių želdinius-žėlinius ir jaunuolynus nuo elninių žvėrių pažeidimų: šakelių 
skabymo, žievės laupymo, viršūnių laužymo. Nurodyti šių priemonių geriausi panaudojimo būdai, galimos klaidos.

Šį repelentą galima naudoti rudenį arba 
pavasarį. Medelių apsaugai naudojamas ne-
skiestas produktas (preparato išeiga 10-20 l/ha). 
rudenį pasibaigus vegetacijai miške purškiami 
spygliuočių ir lapuočių medeliai, kad žiemą juos 
apsaugotų nuo elninių žvėrių pažeidimo. Trico 
purškimas netrikdo jaunų medelių normalaus 
augimo ir tinka lapuočių bei spygliuočių augan-
čių nesumedėjusių ūglių apsaugai. Todėl mede-
lius galima purkšti ir pavasarį, kad nuo žvėrių 
juos apsaugotų vasarą. 

Žemės ūkyje rapsų apsaugai nuo žvėrių nau-
dojama 15 l/ha Trico norma, kuri skiedžiama su 
200-300 l/ha vandens. Purškiama iki 4 kartų kas 
7-14 dienų intervalais. 

Preparatas platinamas paruoštas naudojimui 
plastikinėse talpose (po 10 litrų). repelentą Trico 
gamina Austrijos firma Kwizda Agro GmbH. Lietu-
voje jį platina uAB „Parkų technika“. raudondvario 
pl. 76, 47182 Kaunas; tel. 8 614 79468, 8 614 79469; 
info@parkutechnika.lt, www.parkutechnika.lt 

Seminaro dalyviai apžiūri naudojamas medelių apsaugos priemones
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Apdorotų medelių balzganas atspalvis

Apsaugota maža eglutė

Repelentas Plantskydd apsaugotas nuo kritulių 
poveikio

Plantskydd nebuvo veiksmingas

repelento veiksmingumą VMT Miško sanitarinės 
apsaugos skyriaus specialistai testavo jaunuose pu-
šies ir eglės želdiniuose (2013-2014 m.) bei pušies ūg-
telėjusiuose jaunuolynuose (2014-2015 m.). Įsitikinta, 
kad preparatas patikimai ir veiksmingai apsaugo jau-
nus pušies ir eglės želdinius nuo elninių žvėrių ūglių 
skabymo. Vyresnius pušies jaunuolynus jis apsaugo ir 
nuo laupymo. 

Šiuo purškiamu repelentu patogiausia ir sparčiausia 
apdoroti pušies želdinius. Purškimas purkštuvu užtikri-
na gerą darbų kokybę ir yra spartesnis nei analogiškus 
želdinius apdorojant tepamais repelentais. Purškiant 
nekyla pavojus, kad trapūs pušų pumpurai gali būti nu-
laužomi. Purkšti patogu įvairaus ūgio medelius. 

Pastaruoju metu gausėjant briedžių, vis labiau 
aktualėja būtinybė apsaugoti paūgėjusius pušų želdi-
nius nuo vis intensyvėjančio šakelių skabymo, žievės 
laupymo ir viršūnių laužymo. Briedžiai ypač pamėgo 
lankytis jaunuolynuose po jų ugdymo, nes laisvai gali 
pasiekti visus medelius. Taip padaro ženklius nuosto-
lius: nulaupo kamienėlių žievę bei aplaužo aukštesnių 
pušų viršūnes, kai siekia pasimaitinti jų ūgliais. Paau-
gusiuose jaunuolynuose atliktas preparato testavimas 
taip pat parodė gerus rezultatus. Trico repelentas ap-
saugo ir nuo šakelių skabymo, ir nuo žievės laupymo. 
Purkštuvu nesunku apdoroti pušų viršūnes ir mentu-
rių svarbiausias šakas, taip pat apipurkšti kamienėlių 
žievę. Jei naudojamas ilgesnis nugarinio purkštuvo 
kotas, tai repelentu Trico patogu apipurkšti ir gerokai 
žmogų praaugusių pušų lajų viršūnes. 

Miškininkams būtų labai racionalus sprendimas 
rinktis repelentą Trico didesnių pušų apsaugai nuo brie-
džių laužymo ir laupymo, nes visus pušų jaunuolynus 
aptverti nėra galimybės, o didesnių medelių viršūnių 
neįmanoma apdoroti tepamais repelentais. Kietųjų la-
puočių jaunuolynuose kamienų apsaugai taip pat būtų 
galima pasitelkti šį repelentą. 

Repelento Plantskydd 
efektyvumo padidinimo būdas
Ekologiškas repelentas Plantskydd skirtas apsaugoti 
lapuočių ir spygliuočių sodinukus bei dekoratyvinius 
augalus nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių apgraužimo. 
Veiklioji medžiaga – kraujo miltai (99 proc.). Preparatas 
skiedžiamas vandeniu. Šio repelento išeiga – 1,1 kg 
1000 augalų, kurie apipurškiami arba aptepami nuo 
rugsėjo iki kovo mėn.

Miškininkų patirtis ir VMT Miško sanitarinės apsau-
gos skyriaus specialistų vykdytas repelento Plantskydd 
testavimas parodė, kad šis preparatas neišbūna veiks-
mingas per visą žiemos periodą, nes jį nuo augalų nu-
plauna atmosferiniai krituliai. Todėl medelių apsaugai 
nuo žvėrių per žiemą šiuo preparatu reiktų apdoroti 
2 kartus: vėlai rudenį ir viduržiemį. Tačiau žiemą, ypač 
šaltu oru Plantskydd skiedinio neįmanoma purkšti, nes 
greit užšąla vanduo. Be to, miško sąlygomis sudėtinga 
paruošti purškimui tinkamą kraujamilčių skiedinį, kad 
jame neliktų purkštukus užkemšančių neištirpusių lip-

nių gumulėlių. Gal todėl Lietuvos miškininkai 
šio repelento plačiau nenaudoja, nors mūsų 
šalyje jis registruotas nuo 2007 metų.

Pabandyta prailginti repelento Plantskydd 
išsilaikymo želdiniuose trukmę, kad per visą šal-
tąjį metų sezoną užtektų vieno medelių apdo-
rojimo ir atmosferiniai krituliai neturėtų įtakos 
preparato išlikimui ir veiksmingumui. Prepara-
to kvapo koncentravimui Plantskydd skiediniu 
(vandeninis tirpalas santykiu 1:1) buvo sumir-
kyti porolono ir kanapių pluošto gabalėliai. Ap-
saugai nuo kritulių poveikio jie įdėti į plastikines 
vienkartines stiklines. rudenį jos buvo išdėsty-
tos želdiniuose: pririštos ant pušaičių šakelių 
dugnais į viršų, kad kraujo kvapas laisviau galėtų 
sklisti per stiklinių apačią. Bandomuose želdinių 
ploteliuose kvapai buvo išdėstyti trimis tanku-
mais (10×10 m, 5×5 m ir 5×10 m atstumais) apie 
1,5 m aukštyje nuo žemės. Preparato vidutinė 
išeiga – apie 1,1 kg 1000 medelių. 

Kraujo masė gaubtuose gerai išsilaikė per 
žiemą ir taip repelento Plantskydd išsilaikymo 
laikotarpį pavyko esmingai pagerinti. Tačiau 
šio preparato sudėtinės medžiagos neturėjo 
repelentinių savybių apsaugant spygliuočių 
želdinius nuo elninių žvėrių pažeidimų – ūglių 
skabymo ir žievės laupymo. Todėl intensyvus 
laupymas ir skabymas buvo pastebimas ir kon-
trolės, ir bandymo plotuose. Vidutinis pažeidi-
mo intensyvumas repelento Plantskydd ban-
dymo plotuose ir kontrolėje buvo panašus. 

iŠVAdA: repelentas nebuvo nuplautas, 
tačiau elniniams žvėrims toks jo panaudojimo 
būdas nepasižymėjo repelentiškumu.

(tęsinys kitame numeryje) 



kaip retai kuri kita, kažkuo suartina žmones, 
išmoko mylinčiomis akimis žiūrėti į gamtą, 
pasaulį, vadinasi, ir į artimą savo? 

Purvaičiai atgijo naujam gyvenimui
rašinio pabaigoje priminsiu, kad Končių gi-
minės gimtoji sodyba, esanti Plungės rajo-
ne, Purvaičiuose, vėl sugrįžo į teisėtų pavel-
dėtojų rankas. Vieta, kurioje 1886 m. gimė 
būsimasis profesorius ignas Končius, nėra 
vienos ar kelių šeimų vasaros poilsio vieta, 
ji tapo svarbia visuomeninių iniciatyvų ir 
kultūrinių renginių vieta. Vasarą čia vyksta 
vaikų stovyklos, suaugusiųjų renginiai, Žli-
binų bendruomenės susibūrimai, koncertai, 
parodos. daug pastangų ir širdies į šią veiklą 
įdeda A. Končiaus sūnus Gintaras su žmona 
Virginija. Gintaras save vadina žemaičiu iš 
dūšios, bet ne iš kalbos, mat žemaitiškai pra-
byla tik Purvaičiuose, nes ten gyvena daug jį 
galinčių pataisyti ir paprotinti.

Manau, kad teisingas būtų ir priešingas 
pasakymas: atsakomybės, pagarbos savo 
protėvių gimtavietei jausmo daugelis galėtų 
pasimokyti būtent iš Končių giminės. Gal tai 
ir didžiausias laimėjimas, kuriuo šiandien la-
biausiai džiaugtųsi ignas ir Algirdas Končiai? 
Likimas jiems lėmė sujungti ir pratęsti epo-
chas: tėvas kūrė nepriklausomos Lietuvos 
pamatus, sūnus – juos stiprino, o vaikai ar 
vaikaičiai neleidžia pamiršti žemaičių švie-
suolių padarytų darbų. 

koplytėlės gal iš paukščio, o gal vėjo šuoro 
atneštos sėklos pradėjo žaliuoti berželis, 
abiems pradėjo kilti filosofiniai apmąstymai. 
Jei žmonės nesaugo mirusiųjų atminimo 
ženklų, vis neturi kada, tai pati gamta randa 
laiko globoti visų užmirštą koplyčią. Jeigu 
niekas netrukdytų, žiūrėk, visos kapinės virs-
tų mišku. ir ne vien kapinės. Gamta elgiasi 
teisingai. Miškininkus tai truputį paguodė.

nežiūrint, kad vienas jau 34 metus buvo 
praleidęs priverstinėje emigracijoje, o kitas 
tą patį laiką gyveno ne paties pasirinktoje 
sovietinėje sistemoje, abiejų požiūriai į dau-
gelį dalykų sutapo. Kai miškininkai, kuriuos 
savo įvairiapuse veikla išugdė Jonas Kuprio-
nis, pabrėžia šios asmenybės žmoniškumą, 
darbštumą ir pareigingumą, tai lygiai tos 
pačios sąvokos dera ir prie Algirdo Končiaus 
pavardės. Gal išties miškininko profesija, 

(Tęsinys, pradžia 7 numeryje)
 

Miškai skatina įi pasauliį žvelgti 
mylinčiomis akimis
Atkuriant 1944 m. rudenį Vilniaus universite-
tą ir jame Miškų mokslų fakultetą, nemažas 
indėlis priklauso ir Algirdui Končiui, kuris 
jame 1944-1948 m. dirbo vyresniuoju dės-
tytoju, kartu ir prodekanu (1945-1947 m.). 
1948-1949 m. jis antraeilėmis pareigomis 
įsidarbino Miškų ūkio ministerijoje inžinie-
riumi miško patologu. 

Miškų ūkio fakultetą 1949 m. perkėlus į 
Kauną ir įtraukus į Žemės ūkio akademijos 
sudėtį, A. Končius jame 1949-1952 m. skai-
tė aviacijos taikymo miškininkystėje kursą. 
Kartu buvo ir studentas – 1949 m. LŽŪA Miš-
kų ūkio fakultete apsigynė diplominį darbą 
„Auklėjimo kirtimai Lietuvoje“. 

1949-1964 m. A. Končius dirbo dėstyto-
ju ir Vilniaus žemės ūkio technikume, kuris 
buvo įsikūręs prie Vilniaus, Buivydiškėse. čia 
dėstė miškininkystę, melioraciją, geodeziją, 
meteorologiją.

Su miškininkyste susijęs A. Končiaus 
darbas Žemės ūkio projektavimo institute 
(1964-1969 m.) ir LMA Ekonomikos institute 
(1973-1990 m.). Apgynęs 1972 m. mokslų 
kandidato disertaciją „Miškotvarka Lietuvos 
TSr kraštotvarkoje“ (1994 m. nostrifikuota į 
mokslų daktaro laipsnį), jis šiame institute iki 
pensijos 1990 m. dirbo vyresniuoju mokslo 
darbuotoju. A. Končius nagrinėjo miškų 
svarbą ir funkcijas urbanizacijos procesuose, 
suformulavo rekreacijos ekonominio ver-
tinimo principus, sudarė miškų ir vandens 
telkinių rekreacinių funkcijų vertinimo ska-
lę, bene pirmas Lietuvos moksle panaudojo 
terminą kraštotvarka. Yra leidinio ,,Lietuvos 
TSr miškų ištekliai ir augimvietės“ (1972 m..) 
bendraautoris. Laisvalaikiu užsiėmė leidinių 
vertimu iš čekų ir rusų kalbų. 

Susitikimas 1978 m. 
su prof. Jonu Kuprioniu
 JAV gyvenusiam Jonui Kuprioniui po daug 
metų, 1978-aisias, gavus Vilniaus universite-
to kvietimą atvykti į Lietuvą, jis Vilniuje susi-
tiko ir su jaunystės laikų bičiuliu A. Končiumi. 
Vaikštinėdami po sostinę juodu nukako ir į 
rasų kapines. Matydami, kaip virš apleistos 

Miškininkas dr. Algirdas Končius – 
mūsų prisiminimuose

gEDIMInas ZEMlICKas

Miškininkų ugdytojai – dr. A. Končius 
su ASU MEF dekanu prof. E. Bartkevičiumi

Dr. A. Končius (pirmas iš dešinės) Anykščiuose, minint (2001 08 04) prof. J. Kuprinio gimimo 
100-mečio sukaktį
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Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054, el. paštu info@likmere.lt

LIKMERE
.

Dideliais kiekiais
superkame beržo rąstus
Dideliais kiekiais

superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens

 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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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UAB „Liforë technika“ • S. Dariaus ir S. Girëno g. 99 • Vilnius 
Mob. (8–687) 70989 • Tel. (5) 260 20 59 • Faks. (5) 260 20 62
El. paðtas info@lifore.lt • www.liforetechnika.lt
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ma šią programą, 2009-2012 m. Aplinkos 
ministerija organizavo retų rūšių apsaugos 
ir invazinių rūšių gausumo reguliavimo 
veiksmų planų parengimą. Pagal šiuos pla-
nus 2012 m. pradėtas įgyvendinti projektas 
„retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gau-
sos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“. 
Svarbiausias šio projekto tikslas – prisidėti 
prie biologinės įvairovės būklės gerinimo. 
Projektas baigiasi šių metų rugsėjį. Jis buvo 
bendrai finansuojamas Europos regioninės 
plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšo-
mis. Projekto teritorijas parinko kiekvienos 
saugomos rūšies biologiją išmanantys ir 
būklę žinantys specialistai. Kai kur teko tik 
gerinti esamą teritorijų būklę, kitur vykdyti 
specifiniai darbai, kaip hidrologinio režimo 
reguliavimas. Sutvarkyta beveik 60 ha miš-
ko buveinių, daugiau kaip 450 ha pelkių ir 
700 ha pievų buveinių. iškelti 164 dirbtiniai 
lizdai paukščiams (ereliams, juodiesiems 
gandrams) bei 240 skirtingų tipų šikšnos-
parniams skirtų inkilų.

išvykos metu aplankyta Verkių regioni-
niame parke sutvarkyta ir išsaugota plačiala-
pės klumpaitės augavietė. Ši reta orchidinių 
augalų rūšis ypač jautri aplinkos pokyčiams. 
Verkių regioniniame parke, prie Balsio ežero 
aktyvioje rekreacinėje zonoje esančios šio 
augalo augavietės nyko jas trypiant, skinant, 
deginant laužus, šiukšlinant. Jautriai orchi-
dėjų rūšiai labai svarbus kitų augalų (ypač 
medžių ir krūmų) stelbimas, pavėsiai, tačiau 
ne mažiau veikia ir atvėrimas tiesioginiams 
saulės spinduliams. 

Projekto metu sutvarkytos plačialapės 
klumpaitės buveinės, aptvertos augavietės, 
pastatyti informaciniai stendai, panaikinti 
per augavietes išminti takai, įrengtos situa-
ciją fiksuojančios vaizdo kameros. dar prieš 
metus šioje teritorijoje žydėjo pavieniai au-
galai, šiemet jų čia rasta jau šimtai.

 invazinis rainuotasis vėžys per paskuti-
nius 20 metų išplito visuose Lietuvos vidaus 
vandenyse. Biologinės rainuotojo vėžio sa-
vybės užtikrina šios rūšies vyravimą, kitų ar-
timų rūšių stelbimą. Tai lėmė greitą plitimą 
ir gausėjimą. Kadangi ši rūšis dėl menkos 
maistinės vertės nenaudojama ūkiškai, jų 
gausos nemažina žvejai. Vandens telkiniuo-

Lietuvoje 1959 m. buvo priimtas Gam-
tos apsaugos įstatymas, 1962 m. sudaryti 
saugomų augalų rūšių, o 1976 m. – Lietu-
vos raudonosios knygos rūšių sąrašai leido 
nustatyti gamtosaugos politikos prioritetus, 
skatino daugelio rūšių tyrimus. nepriklau-
somybės pradžioje šios žinios palengvino 
teisinės apsaugos, o dar vėliau – ir praktinės 
apsaugos projektų įgyvendinimą. 

2007 m. aplinkos ministro įsakymu buvo 
patvirtinta Biologinės įvairovės išsaugojimo 
ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarky-
mo 2007-2013 m. programa. Įgyvendinda-

Aplinkos ministerija pakvietė vasarą 
apie gamtą rašančius žurnalistus į 
kelionę – pristatyti trejetą metų vyks-

tančio projekto, skirto retųjų rūšių apsaugai 
ir invazinių rūšių gausos reguliavimui. Tačiau 
iš pradžių šiek tiek istorijos.

Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga 
(iuCn) 1948 m. įsteigė retųjų ir nykstančių 
rūšių komisiją, kuri per penketą metų surin-
ko duomenis apie nykstančias rūšis ir pradė-
jo rengti raudonąją knygą. 1973 m. išleista 
Tarptautinė raudonoji knyga. deja, joje buvo 
rūšių, kurių išgelbėti nesuspėta – jos išnyko. 

Patirties, saugant retąsias rūšis 
ir reguliuojant invazinių rūšių gausą, pristatymas

Verkių regioniniame parke į žurnalistų klausimus atsako Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
skyriaus vyr. specialistas Laimutis Budrys (trečias iš kairės)

Gamtininkas Selemonas Paltanavičius (pirmas iš kairės) 
vaizdžiai pristato vykdomus gamtosaugos projektus
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se, kuriuose yra vietinės vėžiagyvių rūšys, 
gali padėti tik tikslinis šios rūšies individų 
gaudymas (naikinimas), taikant įvairias prie-
mones. Balsio ežere taikytos gausos regulia-
vimo (naikinimo) priemonės, įveisti unguriai 
ir plėšriosios žuvys, todėl jau dabar stebimas 
ženklus invazinės rūšies gausos mažėjimas. 

Vilniaus pakraštyje išvykos dalyviai tu-
rėjo unikalią progą susipažinti su sėkmingai 
atliktu Sosnovskio barščio gausos regulia-
vimo projektu. Gamtos paveldo fondo dar-
buotojas Gintaras Venckus išvykos dalyvius 
vedžiojo netoli Santariškių ligoninės esan-
čioje teritorijoje, kurioje prieš porą metų ža-
liavo barščių „džiunglės“. Tokios Sosnovskio 
barščio augavietės žmogui pavojingos, nes 
augalų sultys (syvai) veikia kaip agresyvi 
rūgštis. Patekę ant odos, šie syvai gali sukelti 
alergijas, nudeginti odą ir pažeisti audinius. 
Gijimas po tokio nudeginimo būna labai il-
gas. dabar visas šis plotas tapęs pievelėmis, 
kuriose auga žydintys pievų augalai. 

Žurnalistus sužavėjo Širvintų rajone, 
Šešuolėlių miške iškeltas lizdas juodiesiems 
gandrams. Ornitologas darius Musteikis, per 
savo gyvenimą sukalęs ir iškėlęs tūkstančius 
inkilų paukščiams ir šikšnosparniams, iškė-
lęs šimtus lizdų baltiesiems bei juodiesiems 
gandrams, plėšriesiems paukščiams, de-
monstravo kopimo į medžius techniką, lizdo 
statymo principus. Paukščiai iš karto užima 
anaiptol ne visus jiems įrengtus lizdus. Ta-
čiau tokių lizdų kėlimas ilgainiui pasiteisina, 
o juose įsikūrę paukščiai čia peri ilgus metus. 
Kiekvienas toks lizdas – ne tik dovana paukš-
čiams, bet ir kompensacija už visas prarastas 
galimybes įsikurti natūraliai. Šis projektas 
paukščiams padovanojo daug tokių naujų 
galimybių. Verkių regioniniame parke išsaugota 

plačialapės klumpaitės augavietė
Širvintų rajone, Šešuolėlių miške ornitologas 
Darius Musteikis demonstruoja kopimą 
į juodojo gandro lizdą

Ornitologas D. Musteikis yra įkėlęs šimtus 
dirbtinių lizdų saugomiems paukščiams

Diskusijos išvykoje
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Balsio ežere taikant reguliavimo ir įžuvinimo priemones pastebimas 
ženklus invazinių rainuotųjų vėžių mažėjimas
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Anykščiuose 
atidarytas unikalus Medžių lajų takas

SIGITA PIVORIENė

rugpjūčio 7 dieną Anykščiuose atida-
rytas vienintelis ne tik Baltijos šalyse, 
bet ir visoje rytų Europoje Medžių 

lajų takas. unikalus lajų takas Anykščių šile-
lyje vingiuoja 300 metrų ir baigiasi 35 metrų 
apžvalgos bokštu.

Tako norėjo ne visi
Medžių lajų taką Anykščių šilelyje apsispręs-
ta statyti dar 2010-aisiais. Kelią į šilelį pro-
jektas skynėsi gana sunkiai: atsirado saujelė 

Medžių lajų taką Anykščiuose atidarė Prezidentė Dalia Grybauskaitė

anykštėnų politikų, protestuojančių prieš 
invaziją į unikalią Anykščių gamtą. Buvo sa-
koma, jog šilelis nebebus toks, kokį jį apdai-
navo garsus poetas Antanas Baranauskas, 
kad bus iškertami medžiai, suniokota miško 
paklotė, o svetimkūnis, „geležų krūva“, tikrai 
nepapuoš gamtos. 

Tačiau visuomenei aiškinta, kad statybos 
padarys minimalią žalą gamtai, o pats takas 
bus puiki edukacinė priemonė visiems, pano-
rusiems susipažinti su Anykščių šilelio gamta 

kitaip. Projektą po ilgų diskusijų, netgi persi-
kėlusių į Mokslų akademiją, nuspręsta vykdy-
ti, o statybos pradėtos 2014 metais. 

Statant Medžių lajų taką, iškirstas mini-
malus skaičius medžių, pasodinta apie 1000 
sodinukų, daugiausia lazdynų. Kad konstruk-
cijas būtų galima saugiai ir nepažeidžiant me-
džių sumontuoti, dirbo sunkioji kėlimo tech-
nika. Tam naudotas iki 200 tonų keliamosios 
galios kranas. Takas suprojektuotas taip, kad 
beveik visiškai susilietų su gamta ir nedarkytų 
vaizdo, jis įrengtas natūraliame miške.Medžių lajų tako bokšto aukštis – 35 metrai. 

Iš jo matyti Šventosios upės vaga, Anykščių 
šilelis, pievos.
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Kviečia pasiklausyti edukacinės 
programos
Medžių lajų tako sumanytojų tikslas – ne 
tik leisti lankytojams pasivaikščioti medžių 
lajomis, bet ir supažindinti juos su unikalia 
Anykščių šilelio gamta. Todėl visi norintieji 
gali nusipirkti edukacinę programą, kurios 
metu ekskursijos vadovai papasakos apie 
šilelyje augančius medžius, krūmus, kitus 
augalus. Ekskursija prasideda nuo kadagių – 
papasakojama, kad tai – labiausiai paplitęs 
spygliuotis rytų Europoje, dažnas Pietryčių 
Lietuvoje, taip pat – ir Anykščiuose. Lankyto-
jai praeina ir pro Puntuko akmenį – jiems pa-
pasakojama, kad tai nėra didžiausias akmuo 
Lietuvoje, apie tai, kaip atsirado S. dariaus ir 
S. Girėno paveikslai ant jo šono, primenama 
istorija apie velnią, kuris nešęs akmenį, ir, iš-
girdęs giedant gaidžius, jį šilelyje pametęs. 

Įpinant mitologiją, citatas iš A. Baranaus-
ko ir kitų rašytojų kūrinių, yra pasakojama 
apie įvairius medžius: ąžuolą, beržą, drebulę, 
eglę, pušį, klevą, kitus. Supažindinama ir su 
jų augimvietėmis, reikšme Anykščių šileliui, 
o einant lajų taku, lapus, augančius beveik 
medžių viršūnėse, leidžiama ir pačiupinėti.

Taką atidarė Prezidentė
Medžių lajų taką atidarė ir pirmoji juo pasi-
vaikščiojo šalies Prezidentė dalia Grybaus-
kaitė. Atidarymo metu Prezidentė kalbėjo: 
„Sveikindama jus visus, noriu pasakyti, kad 
visada didžiavausi Anykščiais, o šiandien di-
džiuojuosi dar labiau. Labai džiaugiuosi, kad 
jūs sugebate ne tik mylėti savo kraštą, bet 
sugebate juo pradžiuginti visą Lietuvą, užsie-
nio svečius. Šiandien šis lajų takas yra unika-
lus būtent todėl, kad esame pirmieji Baltijos 
regione ir rytų Europoje. didžiuokimės, kad 
sugebame, kad turime kuo džiaugtis, turime 
ką parodyti“.

dalia Grybauskaitė, pasivaikščiojusi 
taku, pastebėjo, kad gamta atrodo labai na-
tūraliai – nėra suniokotų medžių ir pats šile-
lis nėra dirbtinai sutvarkytas. 

Prezidentė sakė: „Pažintinės programos 
supažindins ne tik moksleivius, bet ir svečius 
iš užsienio – su gražia gamta ir žmonėmis, 
kurie čia yra labai svetingi. džiaugiuosi, kad 
turime kuo didžiuotis“.

Rekomenduoja aplankyti ne kartą
Anykščių šilelis, kuriame pastatytas unikalus 
takas, yra nedidelis, apie 1500 ha užimantis 
miškas. Tai – neplati 0,5-2,5 km pločio bei 
10 km ilgio miško juosta abipus Šventosios 
upės, kuri daugiau nei prieš 50 metų pa-
skelbta landšaftiniu draustiniu. daugiausia 

ploto Anykščių šilelyje užima pušynai, tačiau, 
einant lajų taku, galima pamatyti didžiulę 
medžių įvairovę. 

Medžių lajų taką rekomenduojama ap-
lankyti nors keturis kartus – po kartą kiekvie-
nu metų laiku ir būtinai užlipti į apžvalgos 
bokštą, nuo kurio matyti Šventosios upė, 
miškai, pievos. Vienu metu taku gali vaikš-
čioti 500 žmonių, o į bokštą užlipti leidžiama 
50 lankytojų. 

Įrengtas informacinis centras
Medžių lajų takas Anykščių regioniniame 
parke buvo statomas pagal projektą „Saugo-
mų teritorijų tvarkymas. iii etapas“, kurį ini-
cijavo ir vykdė Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos kartu su 
Anykščių regioninio parko direkcija. Projek-
tui skirta 2,5 mln. eurų parama. Pasinaudojus 
šia parama įrengtas ne tik lajų takas, bet ir 
sutvarkyta aplinka, pastatytas informacinis 
centras. Apžvalgos bokšte veikia keltuvas, 
kad Anykščių šileliu iš viršaus galėtų pasigro-
žėti ir neįgalieji. Takas prasideda netoli Pun-
tuko akmens, kur lankytojai, užlipę ant me-
džiais apaugusios kalvos, pasiekia lajų taką. 
Jis nuo žemės kyla iki 21 metro aukščio. 

Kad Anykščių regioniniame parke iškiltų 
toks statinys, buvo sunaudota 395 tonos me-
talo ir 1,5 tūkstančio kubinių metrų betono. 

Fasaduose – tautinės juostos motyvai
Medžių lajų tako architektūrinis sprendimas 
taip pat yra įdomus: apžvalgos bokšto ar-
chitektūros motyvu pasirinkta aukštaitiška 
tautinė juosta – fasaduose dominuoja juos-
tos motyvas. Architektai – Arvydas Gudelis ir 
Andrius dirsė. 

Lajų taką projektavo bendrovė „rekrea-
cinė statyba“, projektą įgyvendino jungtinės 
veiklos pagrindu dvi uždarosios akcinės 
bendrovės – „Empower-Fidelitas“ ir „Ekstra 
statyba“. Objekto statytojas – Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba.

Lajų takas su apžvalgos bokštu priklau-
so ypatingųjų statinių kategorijai, todėl ne 
rečiau kaip kas 12 mėnesių privaloma detali 
statinio patikra. Vizualiai objektas bus tikri-
namas nuolat. Šalia bokšto ir lajų tako yra 
pateikta informacija lankytojams apie atsar-
gumo ir apsaugos priemones, o teritorija bei 
statiniai stebimi vaizdo kameromis.

Dirba visą savaitę
Lajų takas vien pirmąją savaitę nuo atidary-
mo pritraukė apie 20 tūkst. lankytojų. Takas 
yra atviras ištisą savaitę nuo 10 iki 19 val. Pa-
sivaikščiojimas taku, jei lankytojai pageidau-
ja ekskursijos su edukacine programa, kai-
nuoja 4 eurus (3 Eur – lengvatinė kaina). Visi 
norintieji gali savanoriškai įsigyti regioninio 
parko lankytojo bilietą už 1 Eur, galiojantį 5 
dienas. 
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Medžių lajų takas, pastatytas Anykščių šilelyje, 
tęsiasi 300 metrų. Iš jo galima pamatyti įvairius 
medynus.
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Mobiliosios miškų kontrolės grupės 
įsteigimo tikslas
Generalinėje miškų urėdijoje įsteigta mo-
bilioji miškų kontrolės grupė, atsižvelgiant 
į Lr Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomen-
dacijas, turi vykdyti reguliarią miškų urėdijų 
veiklos kontrolę:

 vykti į miško kirtavietes, miško sandė-
lius ir atlikti kontrolinius medienos patikrini-
mus;

 stebėti ir kontroliuoti suvestinio apva-
liosios medienos judėjimo ir apskaitos regis-
tro duomenis; 

  kilus įtarimų, kad mediena neteisingai 
apskaityta ar sumažinta medienos klasifika-
cija, tikrinti miškų urėdijų veiklą vietoje; 

  vykdyti miškų urėdijų, kuriose vykdo-
mi kirtimai, reguliarią neplaninę medienos 
apskaitos kontrolę, stebėti ir kontroliuoti 
medieną vežantį transportą; 

 stebėti prisijungus internete miškų 
urėdijų tvarkomus duomenis (tai bus vykdo-
ma nuo 2016 m. įdiegus iMuViS);

 stebint duomenis apie prekybą nenu-
kirstu mišku ir nustačius teisinio reguliavimo 
pažeidimų ar (ir) kilus įtarimų, kad miškų urė-
dija netinkamai vykdo prekybą nenukirstu 
mišku, organizuoti miškų urėdijos parduoto 
nenukirsto miško kontrolinius patikrinimus;

 stebint duomenis apie medienos tūrį, 
medienos kokybę ir nustačius teisinio regu-
liavimo pažeidimų ar (ir) kilus įtarimų, kad 
miškų urėdija neobjektyviai nustatė kirstinų 
medžių tūrį ir (ar) kokybę, organizuoti miškų 
urėdijos atliktų matavimų kontrolinius pati-
krinimus; 

Mobilioji miškų kontrolės grupė – 
daugiau tvarkos valstybiniuose miškuose

 kilus įtarimų, kad mediena neteisingai 
apskaityta ar sumažinta medienos klasifika-
cija, tikrinti miškų urėdijų veiklą vietoje;

 vykdyti miškų urėdijų, kuriose vykdo-
mi kirtimai, reguliarią neplaninę medienos 
apskaitos kontrolę, stebėti ir kontroliuoti 
medieną vežantį transportą. 

STT taip pat rekomendavo griežčiau 
vertinti darbuotojų padarytus medienos 
apskaitos, prekybos mediena teisės aktų pa-
žeidimus ir nustačius, kad dėl miškų urėdijų 
darbuotojų kaltės yra padaryta žala valsty-
bei, reikalauti ją atlyginti, taikant materialinę 
ir drausminę atsakomybę.

Šios grupės veikla 2015 metais
Jau atlikti 29 reidai, iš jų – 25 miškų urėdi-
jose. Pavyzdžiui, Anykščių, dubravos, Trakų, 
Varėnos, Valkininkų, Veisiejų miškų urėdijo-
se nenustatyta ar buvo nežymūs medienos 
apskaitos pažeidimai, ko nepasakytina apie 
ignalinos, Jonavos, Kėdainių, Kretingos, Ku-
piškio, Pakruojo, radviliškio miškų urėdijas. 

Labiausia mobiliosios grupės darbuo-
tojus nustebino laiku nerealizuotos ir suga-
dintos medienos kiekis Kėdainių miškų urė-
dijoje. nekokie rezultatai buvo ir ignalinos 
miškų urėdijoje, kai permatavus medieną 
nustatyti žymūs likučių neatitikimai (vienų 
sortimentų trūkumas, kitų perteklius) su 
miško apskaitos programoje „Miško skaita“ 
vedama apskaita. Specialistams abejonių 
sukėlė ir abiejų miškų urėdijų apvaliosios 
medienos apskaitos vidaus kontrolės užti-
krinamas. Po dviejų mėnesių atlikus pakar-

totinius patikrinimus, pastarosiose miškų 
urėdijose situacija šioje ūkinėje srityje žen-
kliai pagerėjo.

Bendradarbiaujant su Valstybinės kelių 
transporto inspekcijos darbuotojais, ge-
gužės 14 d. kelyje Vilnius – Kaunas atliktas 
neplaninis medieną vežančio transporto pa-
tikrinimas. Sustabdžius Vilniaus miškų urėdi-
joje drebulės padarinės medienos pasikro-
vusį medienvežį ir jį patikrinus, nustatyta, 
kad vežama mediena ir jos kiekis atitiko me-
dienos gabenimo dokumentuose nurody-
tus. Tačiau medienvežį pasvėrus nustatytas 
transporto priemonės faktinės bendrosios 
masės viršijimo atvejis. už nustatytą pažei-
dimą vairuotojui surašytas administracinių 
teisės pažeidimų protokolas.

netylant medienos verslininkų nuogąs-
tavimams, kad eksportuojant popierrąsčius 
kartu su jais gali pasitaikyti ir pjautinųjų 
rąstų, rugpjūčio 18 d. GMu mobiliosios 
miškų kontrolės grupės specialistai apsilan-
kė bendrovėje „Malkų įlankos terminalas“ 
Klaipėdos uoste. darbuotojams teko apeiti 
keliasdešimt tūkst. m3 tūrio popierrąsčių 
rietuves ir vizualiai įvertinti, ar tarp jų ne-
pasitaiko pjautinųjų rąstų. Keliose rietuvėse 
aptikta sortimentų, kurių kokybė galėtų ati-
tikti pjautiniesiems rąstams keliamus reika-
lavimus. Paaiškėjo, kad tai yra visu metru už 
miškų urėdijose gaminamus ilgesni popier-
rąsčiai, atvežti iš kaimyninės Baltarusijos. 
Taigi, verslininkų nuogąstavimai nepasitvir-
tino. Mobiliosios miškų kontrolės grupės 
darbuotojams terminale rietuves apžiūrėti ir 
įvertinti padėjo Valstybinės miškų tarnybos 



Miškų urėdijų 2015 m. liepos mėn. 
parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Eur/m³

Sortimentas 2015 m. liepos mėn. 
vidutinė kaina

Indeksas 2015 m. 
sausis=100

2015 m. sausio - 
liepos mėn. 

vidutinė kaina
Pušies pjautinieji rąstai 58 89.2 62
Eglės pjautinieji rąstai 62 91.2 64
Ąžuolo pjautinieji rąstai 163 109.4 153
Uosio pjautinieji rąstai 78 89.7 82
Drebulės pjautinieji rąstai 48 98 48
Beržo pjautinieji rąstai 73 100 73
Juodalksnio pjautinieji rąstai 57 101.8 56
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 48 90.6 51
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 41 91.1 44
Eglės popiermedžiai 21 87.5 22
Pušies popiermedžiai 22 88 24
Beržo popiermedžiai 23 85.2 25
Drebulės popiermedžiai 19 95 21
Uosio popiermedžiai 37 100 35
Plokščių mediena (spygliuočių) 16 72.7 18
Plokščių mediena (lapuočių) 16 80 18
Malkinė mediena 20 90.9 21
Iš viso apvalioji mediena 38 82.6 40

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

sortimentų likučiai 6 girininkijų miško sandė-
liuose. nustatyti nedideli trūkumai šioje miš-
kų urėdijoje bus ištaisyti artimiausiu laiku. 

Pirmosios išvados ir veiklos perspektyvos
Vykdant STT rekomendacijas, šios grupės 
įsteigimas tikrai buvo savalaikis ir būtinas, 
nes kai kuriose miškų urėdijose reikia susi-
tvarkyti, vykdant medienos ruošos darbus ir 
organizuojant medienos apskaitą. Geru pa-
vyzdžiu laikytinos Anykščių, dubravos, Tra-
kų, Varėnos, Valkininkų, Veisiejų miškų urėdi-
jos, kuriose sugebama tvarkytis, kruopščiai 
prisilaikant nustatytų reikalavimų. Bet kitose 
tikrintose dar išlikęs kai kurių darbuotojų 
negatyvus požiūris į kasdieninį darbą, kurį 
galima įvardinti kaip atsainų bei vienadienį. 
Ateityje, radus reikšmingus pažeidimus, apie 
tai bus viešinama interneto svetainėje.

Mobiliosios miškų kontrolės grupės už-
duočių perspektyvas galima išskirti į arti-
miausias bei vėlesnes. Artimiausios: bendra-
darbiaujant su Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos darbuotojais, bus aktyvesnė 
medieną vežančio transporto stebėsena 
bei kontrolė, o bendradarbiaujant su Vals-
tybinės miškų tarnybos specialistais – miškų 
urėdijose nenukirsto miško tūrio ir kokybės 
nustatymo objektyvumo kontrolė. 

Vėlesnėje perspektyvoje reidų tikslai 
turėtų keistis: mobiliosios miškų kontrolės 
grupės darbuotojai, buvodami miškų urėdi-
jose, kai kuriose situacijose tiesiogiai pagel-
bės bei patars miške dirbantiesiems.

Generalinės miškų urėdijos informacija

uAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI
ąžuolo

SODINUKAI

uAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI
liepų
SODINUKAI

specialistas ir Lietuvos nepriklausomų me-
dienos matuotojų asociacijos atstovas. 

reaguojama ir į anoniminius praneši-
mus. Pavyzdžiui, rugpjūčio viduryje Gene-
ralinę miškų urėdiją pasiekė anoniminis 
pranešimas, kuriame teigiama, kad Šven-
čionėlių miškų urėdijoje rugpjūčio mėnesį 
vykusiame aukcione trumpalaikėms pirki-
mo-pardavimo sutartims sudaryti buvo par-
duota beveik 500 m³ pjautinųjų spygliuočių 
rąstų neva mažesnėmis nei rinkos kainomis. 
Taip pat suabejota aukciono metu pasta-
bose pateikta informacija apie sakintos 
medienos kokybės pablogėjimą. Patikrinus 
pranešime paminėtos medienos likučius ir 
išnagrinėjus Švenčionėlių miškų urėdijos 
urėdo paaiškinimą, nustatyta, kad aukcione 
parduoti beveik 500 m³ pjautinieji spygliuo-
čių rąstai atitinka aukciono metu pastabo-
se nurodytą aprašymą ir yra sandėliuojami 
atskirai nuo pastabose paminėtų ydų ne-
turinčių analogiškų sortimentų. rugpjūčio 
mėnesį aukcione minėta mediena buvo 
pardavinėjama jau ketvirtą kartą. Pirmuose 
trijuose aukcionuose šių sortimentų nepa-
noro pirkti nė vienas pirkėjas, todėl kaina 
kaskart buvo mažinama pagal Prekybos 
apvaliąja mediena taisyklių reikalavimus. 
Mobilioji miškų kontrolės grupė vykdo ir pa-
tariamąją veiklą. Pavyzdžiui, utenos miškų 
urėdijoje rugpjūčio 13-14 d. atliktas medie-
nos ruošos ir apskaitos patikrinimas, kuris 
buvo patariamojo pobūdžio, dalyvaujant 
vietos miškininkams. Siekiant įvertinti apva-
liosios medienos sortimentavimo ir apskaitos 
kokybę, atsitiktine tvarka patikrinti medienos 

  / 2015 / 08 ■ 21



d ubravos eksperimentinėje-moko-
mojoje miškų urėdijoje paruoštas 
medelyno plėtros projektas miško 

sodmenų išauginimui su apribota šaknų 
sistema. daugelyje Europos, o ypač Skandi-
navijos šalyse sodmenys miškams atkurti ir 
įveisti su apribota šaknų sistema naudojami 
jau gana seniai. Lietuvos miškininkai delsė 
pereiti prie tokios sodinukų išauginimo sis-
temos, nes tam reikalingos didžiulės lėšos. 

Miško sodmenims – nauja kokybė
Vytautas RIBIKausKas

dubravos EMM urėdija ryžosi pirmoji. dalis 
lėšų bus skiriama iš Bendrųjų miško ūkio 
reik mių fondo, kitą dalį teks sukrapštyti pa-
čiai miškų urėdijai.

Susipažinti su jau pradėto statyti šaldy-
tuvo, skirto miško sodmenų laikymui, darbų 
eiga ir numatomo įruošti šiltnamių komplek-
so statybų finansavimo galimybėmis bei vei-
klos perspektyva birželio 18 d. dubravos EMM 
urėdijoje lankėsi aplinkos ministras Kęstutis 

Trečiokas, aplinkos viceministras Linas Jo-
nauskas, generalinis miškų urėdas dr. riman-
tas Prūsaitis, Valstybinės miškų tarnybos di-
rektorius dr. Paulius Zolubas, kiti pareigūnai. 

Teritorijos sutvarkymas šiltnamių staty-
bai, žemės darbai prasidės jau šį rudenį. du-
bravos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas tikisi 
šiltnamių kompleksą atidaryti miškų urėdi-
jos 50 metų jubiliejui – 2017 metais.

Kasmet – 3,5 mln. sodmenų 
Projektuojamo medelyno metinė produkci-
ja – apie 3,5 mln. tinkamų realizacijai sodinu-
kų. Atsižvelgiant į esamą ir būsimą poreikį, 
planuojamas medžių rūšių sodinukų asorti-
mentas: paprastosios pušies, paprastosios 
eglės ir karpotojo beržo – po 1 mln., papras-
tojo ąžuolo ir juodalksnio – po 0,25 mln. 
sodinukų Pagal reikalą medelyne galės būti 
auginami ir maumedžio, liepos ir kitų miško 
medžių sodinukai. 

Per vegetacijos periodą numatoma išau-
ginti dvi sodmenų rotacijas. Pirmai rotacijai 
miško medžių sėklos bus sėjamos kovo mėn. 
antroje pusėje šiltnamiuose ir sėjinukai čia 
augs iki gegužės 1-10 d. Po to konteineriai 
su daigais bus išgabenami į lauko aikšteles, 
kur tęs augimą iki vegetacijos pabaigos.

Antrai rotacijai sėja vyks gegužės 1-10 
dienomis. Vegetacijos sezono pabaigoje da-
lis lapuočių sėjinukų jau galės būti sodinami 
želdomuose plotuose. Eglės sėjinukai išne-
šami toliau augti aikštelėse, o nerealizuoti 
jau miškui želdyti tinkami sėjinukai talpina-
mi į sodmenų sandėlį – šaldytuvą ir laikomi 
iki pavasarinės realizacijos.

 

Svečiai iš Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos apžiūri 
pradėtas Dubravos medelyno plėtros statybas

Sodmenų auginimo šiltnamiuose 
perspektyva

u r ė d i j o s e
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Kur augs tie 3,5 mln. sėjinukų?
Medelyne suprojektuota 4 tunelio tipo 80 m ilgio ir 16 m pločio 
(1280 m2 ploto) šildomi šiltnamiai. Jie bus dengiami dviem 200 
mikronų polietileninės plėvelės sluoksniais su oro tarpu tarp jų. 
Šiltnamiuose bus sukomplektuota visa reikiama įranga: šildymo ir 
ventiliacijos įrenginiai; temperatūros ir drėgmės davikliai; signa-
lizacijos sistema, perspėjanti apie užduotų temperatūrų režimo 
sutrikimus; pakabinama rėminė laistymo sistema; medelių užpa-
vėsinimo sistema; procesų valdymo kontrolės įrenginys ir kt.

Prie šiltnamių suprojektuotos 5 lauko aikštelės išneštiems iš šil-
tnamių sėjinukams auginti iki vegetacijos sezono pabaigos.

Sodmenis numatoma auginti konteineriuose, kurių forma ir dy-
dis priklauso nuo sėjinukų medžio rūšies ir auginimo periodo. Pa-
vyzdžiui, pušies ir vienmečiams eglės sodmenims konteineriai turi 
būti 80-120 cm3 tūrio. Kasetėje telpa 63 konteineriai, o kasečių 1m2 – 
8,6 vnt. Sodmenų tankumas – 539 vnt./m2. Konteineriai sustatomi 
ant 20 cm aukščio padėklų. Žiemai konteinerius būtina sudėti ant 
žemės paviršiaus, kad šaltis nepažeistų sodinukų šaknų.

Į medelyno kompleksą taip pat įeina miško sodmenų sandėlis – 
šaldytuvas, miško sėklų laikymo sandėlis – šaldytuvas, kankorėžių ai-
žykla, sandėliavimo aikštelė, gamybinis pastatas su automatine kon-
teinerių užpildymo substratu ir sėklų sėjimo linija, katilinė, vandens 
talpa laistymui.

Kodėl su apribota šaknų sistema?
iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad miško sodmenis auginti su apribo-
ta šaknų sistema neapsimoka, nes jie yra brangesni už išaugintus 
atvirame grunte. Tačiau planuojant lėšas miško želdymo darbams 
ilgesniam periodui – iki miško želdinių įskaitymo į mišku apaugusį 
plotą, padidėjusios išlaidos sodmenims atsiperka. Lenkų miškininkai 
įrodė, kad želdiniai, įvesti sodmenims su apribota šaknų sistema, iki 
jų pripažinimo mišku (5-8 metai), leidžia sutaupyti 20-25 proc. lėšų, 
lyginant su želdiniais, įveistais su atvira šaknų sistema. 

Šis sutaupymas pasireiškia dėl to, kad: 
 sodmenų išauginimui su apribota šaknų sistema reikia tik kele-

to kvalifikuotų darbuotojų ir ženkliai sumažėja nekvalifikuotos darbo 
jėgos, kurios pastaraisiais metais trūksta, poreikis (1 mln. sodinukų 
išauginti vidutiniškai reikalingi 2 žmonės, o kai auginami su atvira 
šaknų sistema – 6);

 gaunamas aukštas miško medžių sėklų panaudojimo efektyvu-
mas ( pvz., iš 1 kg karpotojo beržo sėklų išauginami apie 400 tūkst. miš-
kui sodinti tinkamų sėjinukų, kai auginant su atvira šaknų sistema – tik 
30-40 tūkst.); 

 trumpas (3-18 mėn.) sodmenų išauginimo rotacijos periodas; 
 geresnė galimybė išauginti mikorizuotus sodmenis, kurie grei-

čiau prisitaiko augti miško sąlygomis ir įveisiant miškus žemės ūkio 
paskirties žemėse; 

 aukštas sodmenų prigijimo procentas, dėl ko nereikia želdinių 
papildyti keletą kartų po pasodinimo; 

 sodmenys su apribota šaknų sistema atsparesni fiziniam povei-
kiui transportuojant, persodinant nepatiria persodinimo streso ir ge-
riau prisitaiko sunkiose augimo sąlygose; 

 ženkliai pailgėja želdymo sezonas;
 racionalesnis miško medžių sėklų panaudojimas, kuris ypač ak-

tualus dabar, kai, siekiant įveisti našesnius ateities miškus, vis daugiau 
sėjama iš miško sėklinių objektų surinktų sėklų, o jos itin brangios.

Be to, sodmenims su apribota šaknų sistema išauginimui reika-
lingas ženkliai mažesnis žemės plotas. Jeigu sodmenų su uždara ša-

knų sistema vidutiniškai išeiga iš 100 m2 (vieno aro) yra 30 tūkst. vnt., 
tai su atvira šaknų sistema – tik 4 tūkst. vnt. Sodmenims su apribota 
šaknų sistema nesvarbus dirvos derlingumas, nes medeliai auginami 
dirbtiniame substrate, jiems išauginti reikalingas mažesnis vandens 
kiekis. Sodmenis auginant steriliame substrate ženkliai sumažėja 
kenkėjų ir ligų poveikis.

Tačiau sodmenų išauginimui su apribota šaknų sistema reikalin-
gos didelės pradinės investicijos statant šiltnamius, sodmenų san-
dėlius – šaldytuvus, įsigyjant kitus brangius mechanizmus. Bet šios 
investicijos laikui bėgant atsiperka su kaupu.

 
Kodėl Dubravoje?
dubravos EMM urėdijoje sukaupta ilgalaikė patirtis miško sodmenų 
auginimo srityje. Miškų urėdija yra patogioje geografinėje padėtyje, 
turi tamprų ryšį su miškų mokslo ir mokymo institucijomis, su kurio-
mis konsultuojantis ilgus dešimtmečius buvo tobulinamos sodmenų 
auginimo technologijos. dubravos medelyne dalis miško sodmenų 
jau dabar auginama su apribota šaknų sistema. Be to, sodmenų su 
apribota šaknų sistema auginimui medelyne gali būti panaudoti 
jau esami pastatai ir infrastruktūra. dubravos EMM urėdija jau dabar 
miško sodmenis pagal sutartis augina Prienų, Marijampolės miškų 
urėdijoms. Pradėjus pilnai veikti naujam medelynui, sodmenys su 
apribota šaknų sistema bus auginami ir kitoms miškų urėdijoms. 

Statybos vyksta sparčiai

Dubravos medelyne konteineriuose auginami beržų sodmenys
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Miškui skirtos diskinės akėčios

Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810

Diskų skaičius  8  8  9Darbinis ilgis  2,00 m  2,30 m  2,50 m

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelis atstovas Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt
www.rovaltra.lt

Augmenijos smulkintuvai nuo 
13.000 

EUR

 Variklis AGCO Power (Sisu) – 111 AG
 24+24 pavaros
 Metalinis degalų bakas
 Priekinio tilto diferencialo blokavimas
 Hidraulinio siurblio našumas 90 l/min
 Oro kondicionierius
 Miško padangos 20.8R38+16.9R28 NOKIAN

 Variklis AGCO Power (Sisu) – 111 AG
 24+24 pavaros
 Metalinis degalų bakas
 Priekinio tilto diferencialo blokavimas
 Hidraulinio siurblio našumas 90 l/min
 Oro kondicionierius
 Miško padangos 20.8R38+16.9R28 NOKIAN

Kaina 
nuo 53.000 EUR

Valtra – 
patikimas partneris 
miške



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

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

Viskas Júsø medkirtei:
 Pjovimo juostos ir þvaigþdutés
 Pjovimo grandinés
 Varanèiosios þvaigþdutés
 Markiravimo daþai

 Pjovimo juostos ir þvaigþdutés
 Pjovimo grandinés
 Varanèiosios þvaigþdutés
 Markiravimo daþai

Pagaminta Ðvedijoje!

Dalyvaukime konkurse 
„Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“

Lietuvos miško savininkų asociacija kasmet or-
ganizuoja konkursą „Pavyzdingai tvarkoma 
privati miško valda“, kurio metu siekiama iš-
rinkti geriausiai savo miško valdą prižiūrinčiu 
miško savininkus, juos skatinti ūkininkauti pa-
gal darnaus miškų ūkio tvarkymo bei naudo-
jimo principus. Konkurse bus išrenkama po 3 
pavyzdingiausiai savo valdose besitvarkančius 
miško savininkus dešimtyje Lietuvos apskričių 
ir 3 pavyzdingiausios miško valdos šalies mastu 
(iš viso – 33 prizininkai). Taip pat skiriama 10 pri-
zų už skatintinas miškininkystės iniciatyvas, o 
LMSA partneriai įsteigė ir specialiuosius prizus. 
Prizą konkursui gali įsteigti bet kuris juridinis ar 
fizinis asmuo. 

LMSA kviečia visus privačių miškų savinin-
kus pristatyti savo valdas ir dalyvauti šių metų 
konkurse, kurio vertinimai vyks rugsėjo 1-30 d. 
registruotis konkursui galima iki rugsėjo 25 d. 
el. p. info@forest.lt; tel. 8 5 2767590, 8 614 53376, 
8 686 07496.
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Žodis 
skaitytojui

Mėgstu pasakas. Mėgstu LRT radijo laidą Vakaro pasaka.
Tik klausantis pasakų galima suprasti, kas dedasi ant šio 

,,svieto“. Pabandykit prisiminti pasaką, kurios herojus nuo vai-
kystės graužė mokslus, po to daug ir sunkiai dirbo ir tik tada ilgai 
bei laimingai gyveno...

Net ir vaikai žino. Pasakose dažnai sekasi ne protingam ir 
darbščiam, o tam, kuris už neprotingą žygdarbį gauną pusę kara-
lystės arba įmantriai nukneckinęs poną perima jo turtą. Jeigu tai 
yra liaudies išmintis, tai kodėl Jūs stebitės tūkstantiniais pulkais iš 
Afrikos ir Arabijos plūstančiais į pažadėtajį rojų – Europą, kai šalia 
dvasingoji Indija.

Pamiršot? Ogi du itin barzdoti išminčiai, vakarų civilizacijos 
lopšyje jau prieš pusantro šimto metų buvo sukūrę gražią pasaką, 
kaip gražiai atimti ir dar gražiau padalinti. O gal dar prisimenat, 
kaip vienas mažiau barzdotas, kitas tik ūsuotas ir būrelis basais 
veidais bandė tą pasaką ant mūsų senelių ir tėvų kailio? Neteko 
girdėt, kad dvasingoje Indijoje, besibraunančioje į pasaulio eko-
nomikos lyderių gretas, būtų tokių išminčių. Nors barzdotų ten 
netrūksta.

Ačiū už pastabą. Įlindau į pelių politologių daržą, grįžtu namo. 
Tik klausantis pasakų galima suprasti mūsų meilę gamtai. Kodėl 
ūkininkai keikia valdžią, kai vilkai išskerdžia jų avis, veršius ar te-
lyčias? Tegu pa skaito prieš tris šimtus metų prancūzų pasakoriaus 
Šarlio Pero sukurptų patarimų: kai vilkas praryja bobutę ir jos anū-
kę, medžiotojams tereikia perpjauti plėšiko pilvą, išleisti bobutę su 
anūke ir pasidalinti kailį.

Kodėl šiuolaikinei bobutei, vedžiojančiai anukėlį palei tven-
kinį miesto parke, atvypsta žandikaulis ir dingsta kalbos dovana, 
kai pamato, kaip vienas gulbinas ima tvatinti kitą gulbiną, šiojo 
vaikų ir pačios akivaizdoje. O būna, kad ir užtvatina. Siaubas! Juk 
jau prieš pusantro šimto metų, danų išminčius, senelis Hansas 
Kristianas Andersenas visiems išaiškino: vargšas, bjaurus ančiu-
kas, iškentęs tik kepsniui tinkančių danų ūkininko kiemo paukščių 
patyčias (kas sakė, kad ,,patyčias“ sugalvojo XXI amžiaus pradžios 
snargliai), virsta didingu, nuostabiu, tauriu gulbinu...

Iš kur ,,ant Lietuvos“ tiek seilėtai mylinčių visus gyvūnų pa-
saulio luošius (gailestingoji žiniasklaida skelbia, kad bus gelbė-
jami visi neišskridę gandrai – lūšim ir lapėm ateis badmetis) ir 
nuoširdžiai bandančių paneigti senelį Čarlzą Darviną. Negi jie visi 
skaitė arba klausė, geriausių Lietuvos aktorių balsais įgarsintą ir 
vis dar LRT radijo eteryje skambančią, prieš pusšimtį metų, so-
dybų tuštėjimo ir kitų kolchozų reikalų išminčiaus, klasiko Jono 
Avyžiaus parašytą pasaką apie tai, kaip lūšis gydė liūtą, kuris 
draugavo su drambliu...

Su artėjančiu rudeniu ir malonaus skaitymo apie žmogų, kuris 
gamtą pažįsta ne tik iš pasakų.

PS. Visą rugpjūtį alpau nuo ,,kaifo“ – sodybos vejose vėl ganė-
si kurapkos. Šįkart net devynios.

EugEnIJus tIJuŠas

Pasirinkote retą taksidermisto profesiją. Kodėl?
Mano senelis, kurį mes švelniai vadinome tėvuku, turėjo daugybę pomė-
gių – bitininkavo, užsiėmė kalvyste ir buvo aistringas medžiotojas. Žurnalas 
„Mūsų gamta“ 1965 m. spausdino straipsnių ciklą apie iškamšų darymą. 
Tėvukas pagal tas rekomendacijas padarė voverės iškamšą. Susižavėjęs 
senelio kūriniu, aš irgi panorau pats tai daryti. Tada turėjau vos 10 metų. 
Pamatęs su kokiu užsidegimu aš ėmiausi tos veiklos, mano klasės draugas 
supažindino mane su vyresniu moksleiviu Jonu Vaivada iš Šakių, kuris darė 
iškamšas bei šioje srityje turėjo jau nemažai patirties. nuo šeštos klasės po 
pamokų beveik kasdien vykdavau pas jį mokytis ir dirbti. Baigęs vidurinę, 
Jonas išvyko, o savo klientus perleido man. Tad būdamas aštuntoku pradė-
jau savarankiškai daryti iškamšas. 

Po vidurinės mokyklos baigimo 1984 m. bandžiau stoti į Vu biologijos 
studijuoti. deja, mano matematikos žinių nepakako, todėl teko grįžti namo. 
Pakeliui į tėviškę užsukau į Kauno Tado ivanausko zoologijos muziejų. Šį-
kart man laimė nusišypsojo – kaip tik buvo laisva taksidermisto vieta, nes 
fondų saugotojui Albertui Gurskui reikėjo pagalbininko. nuo rugsėjo pir-
mos dirbau muziejuje, kol nebuvau pašauktas į privalomą karinę tarnybą. 
Atlikęs ją, grįžau vėl ten pat. darbas muziejuje man buvo puiki profesinė 
mokykla, nes čionykščiai taksidermistai savo meistriškumu (ypač skulptū-
roje) ženkliai lenkė kitus meistrus.

Rasti ribą tarp amatininko ir menininko nelengva
Pokalbis su žinomu šalies taksidermistu, įvairaus rango tarptau-
tinių varžybų prizininku ir nugalėtoju KęStUčIU ByBArtU. 
Jis 5 kartus dalyvavo Pasaulio taksidermistų čempionatuose – 3 
kartus JAV ir 2 kartus Austrijoje, 2 kartus Europos ir po vieną 
kartą Baltijos šalių bei PAR profesinio meistriškumo varžybose. 
K. Bybartas laimėjo vieną aukso medalį už taksidermijos skulp-
tūrą 2008 m. Pasaulio čempionate Zalcburge, 2 kartus pelnė Ge-
riausiojo parodoje ir 3 kartus Geriausiojo profesionalų kategori-
joje titulus, įvairaus lygio čempionatuose užėmė: 7 kartus – I-ąją 
vietą, 10 kartų – II-ąją vietą, 6 kartus – III-ąją vietą. Kęstučiui 
ypač brangus šių metų Europos 10-ajame taksidermistų čempio-
nate Suomijoje jam suteiktas „Geriausiojo Europoje“ („Best of 
Europe“) titulas.

Sraigtaragio ožio iškamša 
užima garbingą vietą tarp kitų eksponatų

Rasti ribą tarp amatininko ir menininko nelengva
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Papasakokite plačiau apie kelią 
į profesinio meistriškumo aukštumas
Mokyklų, ruošiančių taksidermistus, Lietuvo-
je nėra. Europoje yra tik vienintelė profesinio 
mokymo mokykla Vokietijoje. Skandinavijos 
šalyse reikia keturis metus padirbėti meistro 
padėjėju. Vėliau vyksta mokinių atestavimas, 
kuriame egzaminuoja Taksidermistų asoci-
acijos nariai. Laikomi trijų lygių egzaminai. 
Įveikęs pačią aukščiausią kartelę, gali būti 
muziejaus taksidermistu, vidutinę – turi tei-
sę atidaryti savo dirbtuves, žemiausią – lieki 
dirbti prie meistro.

Siekdamas labiau perprasti ir suvokti 
kompozicijos subtilybes, skulptūros niuansus, 
baigiau dvi dailės mokyklas. norėjau stoti į 
Veterinarijos akademiją pagilinti anatomijos 
žinias, tačiau pažįstami dėstytojai atkalbėjo, 
nes studijos kažin ar praplėstų mano paties 
savarankiškai patirtas praktines žinias. Be to 
yra daugybė puikių knygų menininkams, ku-
riose pavaizduoti kaulai, raumenys, motorikos 
elementai. Man lengva tai suprasti bei per-
teikti. Matyt, todėl ir dirbu tą darbą. 

didelę reikšmę mano profesinių įgūdžių 
tobulinimui turėjo pažintis su žinomu me-
džioklės žinovu Algimantu Šeškausku. netru-
kus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
jis buvo įkūręs medžioklių organizavimo 
įmonę „Hubertus“. Vienoje išvykoje į Taimy-
rą Algimantui reikėjo talkininko vokiečiams 

vertėjauti, todėl pasiūlė man šį darbą. Vokie-
čių grupėje buvo vienos medžioklės firmos 
savininkas G. ruizingeris. Sužinojęs, jog aš 
darau gyvūnų iškamšas, jis pasiūlė atvažiuoti 
į Vokietiją taksidermistų dirbtuvėse padirbė-
ti. Vykdamas į Vokietiją, maniau, kad jau esu 
labai „kietas“ taksidermistas. Tačiau tai ką pa-
mačiau aš, atvykėlis iš buvusios sovietų šalies, 
buvo sunkiai įsivaizduojama. Vokiečiai ne tik 
naudojo naujos kartos įrankius bei medžia-
gas, bet ženkliai mus lenkė taikydami pažan-
gias technologijas. 

iki tol iškamšų darymui aš naudodavau 
drožles ir pjūvenas sumaišytas su moliu. Todėl 
gatavas produktas buvo ne tik sunkus, bet ne-
patvarus ir nestabilus. Prie jo buvo sunku kailį 
priklijuoti. Vėliau darydavome gipsinę formą, 
klijuodavome su PVA (Lipalu) klijais. Prisime-
nu, kai dar turėjau mažai patirties pagal šią 
technologiją dariau elnio iškamšą. Pabaigęs 
darbus šeštadienį, pirmadienio rytą atėjau į 
muziejų ir nustėrau – mano elnias „vandenį 
geria“ galvą ant žemės padėjęs. 

Vėliau bandėme labai smirdančias for-
maldehido dervas. deficito laikais jų gauda-
vome iš kažkokios slidžių gamyklos, maišėm 
su pjūvenomis. Tačiau ir toks būdas nebuvo 
tobulas, nes išdžiuvus stipriai formos susi-
traukdavo. 

dirbti į Vokietiją taksidermistų dirbtuvėse 
važiavau ne vieną sykį. Grįždamas visada nu-

pirkdavau darbui reikalingų įrankių, visokių 
dervų, medvaržčių, klijų, kol pagaliau pas mus 
atsirado. Prieš porą dešimtmečių parsivežiau 
siaurapjūklį, kuris man tarnauja iki šiolei. nuo 
to laiko ėmiau naudoti tuo metu pačias nau-
jausias medžiagas – poliesterį, poliuretaną.

Tad laikas, praleistas besidarbuojant vo-
kiečių taksidermistų dirbtuvėse, turėjo neį-
kainojamos reikšmės mano tolesniam profe-
siniam tobulumui. Tai buvo didžiausias žings-
nis į priekį darbine plotme. už tai esu be galo 
dėkingas A. Šeškauskui, kurį pagrįstai laikau 
savo krikštatėviu.

Eilinį kartą besidarbuojant Vokietijoje, 
bendradarbiai pasiūlė kartu su jais skristi į 
JAV, džordžijos valstiją dalyvauti taksidermis-
tų čempionate. Pinigų atliekamų bilietams 
neturėjau, todėl, ieškodamas sponsorių, pa-
sidabinęs kaklaraiščiu varsčiau komercinių 
bankų duris, bet jų negavau. Teko parduoti 
savo darbus ir automobilį.

Tais 1995 metais į parodą vokiečiai skrido 
be darbų, o aš vežiau savo eksponatus. Pasi-
ėmiau Lietuvos ir Sibiro stirninų galvų iškam-
šas, už kurias konkurse gavau dvi antras pri-
zines vietas. Pagaminau jas naudodamas jau 
pažangesnes technologijas, kurias įvaldžiau 
Vokietijoje. Tais pačiais metais Estijoje vyku-
siame Baltijos šalių taksidermistų čempiona-
te už minėtus eksponatus gavau geriausią 
įvertinimą. 

Kitą kartą lankantis JAV Spriengfielde 
vokiečių taksidermistams buvo pasiūlytas 
darbas bene didžiausioje, tvarkingiausioje 
ir geriausioje Michael Boyce firmoje „Ani-
mal Artistry“. dėl kalbos nemokėjimo, o ir 
vokiečiams supavydėjus man šioje firmoje 
darbo nepasiūlė. Vokiečiai uždirbo didelius 
pinigus ir pelnė labai gerą vardą. nepaisant 
to su kolega Volfgangu Šnaubeltu bendra-
darbiaujame iki šiolei. dabar jis daugiausia 
dirba rekonstrukcijoje – atkuria pirmykščių 
žmonių profilius, bet, esant reikalui, pasi-
kviečia ir mane padaryt kokį skubų darbą – 
žvėries manekeną. 

Turtingas austrų verslininkas bei aistrin-
gas medžiotojas 2003 metais savo poilsio 
rezidencijoje trijų aukštų aukščio name įren-
ginėjo vidų, kuriame eksponuojami jo paties 
visame pasaulyje sumedžioti avinai. Pirmojo 
etapo darbus vykdė būtent Michael Boyce 
firma. Po penkių metų šis medžiotojas vėl 
sukaupė nemažą trofėjų kolekciją. Kadangi 
amerikiečiai dėl per didelių kelionės ir pragy-

K. Bybartas su dukrele Goda po apdovanojimų 10-ajame Europos čempionate

Rasti ribą tarp amatininko ir menininko nelengva
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venimo kaštų atsisakė šio darbo, austrų me-
džiotojas pasamdė mano bičiulį Volfgangą. 
Projektas buvo pakankamai didelis, todėl į 
pagalbą pasikvietė mane. 

Profesine prasme darbas buvo labai atsa-
kingas ir įdomus. Šeimininkas mums suteikė 
labai geras darbo ir gyvenimo sąlygas. Apgy-
vendino svečių namelyje prie ežero netoli Zalc-
burgo. dirbome trofėjų salėje. Aš ruošdavau 
kailius ir manekeną, o du vokiečiai įrengdavo 
vietą, kur bus eksponuojamas trofėjus – ant 
pastate esamo kalno reikėdavo įkomponuoti 
avino iškamšą. darbų tempas buvo pakanka-
mai didelis, nes trise per dvi dienas padaryda-
vome po vieną aviną. niekada gyvenime tiek 
gražių ir kokybiškų iškamšų per tokį laiką nesu 
padaręs. Kiekvienas mūsų darbas buvo vertas 
taksidermistų čempionato medalio.

Ar kiekvienas gali išmokti daryti iškamšas? 
Techniškai įmanoma viską. Tačiau sugebė-
ti padaryti taip, kad gyvūnas ne tik stovėtų 
ant keturių kojų, bet ir atrodytų kaip gyvas, 
deja, pavyksta ne kiekvienam. čia kaip ir mu-
zikoje – vienas muzikantas sugroja iki širdies 
virpulio, o kitas, žiūrėk, tesugeba tik klavišus 
nuspausti ar stygas braukti. 

Besidomintys taksidermistų darbais, visa-
da pamatys skirtumus tarp gerai padarytos 
ir eilinės iškamšos. iš tikrųjų, klientas, kol jam 
neparodai ir nepamokai kaip vertinti darbą, 
dažnai nemato, kas jam pateikiama. Tačiau tie, 
kurie jau supranta, stengiasi ieškoti tokių meis-
trų, kur darbas atliekamas gerai, nors ir kai-
nuoja daugiau bei užtrunka ilgesnį laiką. Turiu 
savo nuolatinių klientų ratą. darau ilgai, tačiau 
nuoširdžiai ir kokybiškai. nepigiai, tačiau nesu 
pats brangiausiais meistras Lietuvoje. 

neretai sulaukiu kvietimų iš užsienio. Be 
Vokietijos ir Austrijos, teko padirbėti Skandi-

navijos šalyse, Afrikoje, JAV. daugiausia teko 
atlikti pakankamai sudėtingus darbus. Kailių 
lupti ten netekdavo – dariau stambių žvėrių 
skulptūras arba išbaigdavau iškamšas iki galo.

JAV paprastai kailis pas darbų vykdytoją 
parvažiuoja iš medžioklės plotų nuluptas bei 
pasūdytas, manekenas taip pat gaunamas iš 
parduotuvių, kurių čia apstu. didelė dalis tak-
sidermistų (ne visus tokiais juos vadinčiau) nė 
karto gyvenime žvėries kailio net nelupo ir kau-
lų nevalė. Visada pagalvoju, kaip galima darbą 
gerai padaryti, jei nežinai žvėries anatomijos. 
Manekenai pagaminti iš poliuretano, todėl 
juos galima pasipjauti, sumažinti ir pritaikyti 
prie turimo kailio. Tačiau nežinant anatomijos, 
tikrai sunku perteikti raumenų struktūrą. Aš 
manekenus darau pats, nors nemažai jų galima 
nusipirkti Olandijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje. 
deja, asortimentas menkas, o be to jų kokybė 
neatitinka mano darbų reikalavimų. 

Kaip atrodo taksidermistų čempionato 
virtuvė: kas gali dalyvauti, kaip ir kas ver-
tina iškamšas, kokios taisyklės?
JAV užduoda svarbiausią toną taksidermistų 
pasaulyje. Amerikoje vyko ir pirmieji taksi-
dermistų čempionatai. Vėliau imta juos orga-
nizuoti Europoje. 

Šiemet vyko jau 10-osios Senojo žemy-
no taksidermistų varžybos. Aš pats asmeniš-
kai Lietuvoje organizavau tris šalies čempi-
onatus. 

Taksidermistų čempionatuose skiriamos 
keturios kategorijos: naujokas, profesiona-
las, meistras, aukščiausios kategorijos meis-
tras. Varžybose tarp naujokų gali dalyvauti 
tie, kurie dirba šioje srityje iki trijų metų. Lai-
mėjus aukščiausią įvertinimą tarp naujokų, 
kitame čempionate galima dalyvauti profe-
sionalų kategorijoje, geriausias tarp profesi-

onalų gali dalyvauti meistrų kategorijoje ir 
t. t. Taksidermistai, rungtyniaujantys meistrų 
kategorijoje, turi pateikti įrodymus, kad pa-
tys pagamino manekeną. Šių metų Europos 
čempionate laimėjau „Geriausiojo parodoje“ 
ir „Geriausiojo Europoje“ titulus, todėl man 
suteikta „Excellence“ kategorija. Ateityje, jei 
dalyvausiu čempionatuose, pagal varžybų 
nuostatus mano darbų negalės vertinti tei-
sėjai, o tik dalyviai, rungtyniaujantys meistrų 
kategorijoje. Gavęs aukščiausios kategorijos 
meistro titulą, dabar ir aš galėsiu teisėjauti 
Europos taksidermistų čempionatuose.

reikia pripažinti, kad varžybų teisėjas daž-
nai būna ne vien arbitru, bet ir politiku, neretai 
darbus vertinantis gana subjektyviai, besilai-
kantis tik jam žinomų kriterijų. Todėl parodų ir 
varžybų virtuvė labai sudėtinga. Per dvidešimt 
mano karjeros metų ne kartą teko būti per vie-
ną balą nuo pirmos vietos. Suveikdavo kažko-
kie neaiškūs interesai, simpatijos ir darbus nu-
vertindavo visiškai dėl nežinomų priežasčių.

Pirmą vietą Europos ir JAV taksidermis-
tų čempionatuose lemia technika. dažnai 
nukrypstama į detales, o už bendrą vaizdą, 
kompoziciją maksimaliai galima gauti iki 5 
balų iš šimto. Pagal dabartinius reikalavimus 
konkurse gali dalyvauti iškamša, pritvirtinta 
prie bet kokios lentos.

norėdamas atkreipti dėmesį į iškamšos 
estetiško vaizdo būtinumą, žadu padaryti 
Lietuvos stirnino manekeną ant lentos, stir-
nino iškamšą ant paprastos lentos ir stirnino 
iškamšą ant gražios bazės. 

Kokių šalių atstovai diktuoja šiuolaikines 
taksidermijos madas?
Amerikiečiai, o Europoje – vokiečiai. JAV tak-
sidermistai ženkliai lenkia europiečius ne tik 
technologijomis, kiekiais, bet ir kokybe. Vo-
kietija tarp Europos šalių išsiskiria tuo, kad 
turi daug nuolat dirbančių taksidermistų. 
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Matyt, tam įtakos turi didelis praktikuojančių medžiotojų skaičius bei 
vienintelė Europoje taksidermistų mokykla. Be to Vokietijoje skiriasi 
požiūris į medžioklę, yra daug valstybinių ir privačių muziejų, kuriuose 
dirba etatiniai aukštos kvalifikacijos taksidermistai. 

Kokie didžiausi konkurentai ar bendražygiai yra Lietuvoje?
Lietuvoje aš nekonkuruoju, o stengiuosiu su profesijos kolegomis 
bendrauti ir bendradarbiauti. Gal būt tik aš daugiausia esu važinėjęs 
po pasaulį ir pelnęs visokų medalių bei titulų. Mano mokinys narvydas 
Stankevičius yra Lietuvos taksidermistų ateitis. Labai kruopštus, todėl 
specializuojasi darydamas paukščių iškamšas. daug pasiekė pirmasis 
mokinys darius daukša iš Kretingos. Prie aukšto lygio Lietuvos taksider-
mistų priskirčiau ramūną Keraitį, Egidijų Vendelskį bei juos besivejan-
čius Gintarą ivanauską, Benių Valinską, Vytautą Vilčinską.

Žalieji jau seniai paskelbė karą natūraliems kailiniams. Ar nesu-
laukia taksidermistai priekaištų?
Prisimenu atsitikimą, kai Tado ivanausko muziejuje kažkas apipylė iš-
kamšas raudonais dažais. užsienio parodose ir varžybose man neteko 
susidurti su protestuotojais. Manau, kad didžioji dauguma žaliųjų atsto-
vų nepasodino nei vieno medžio, nepašėrė nei vieno žvėries ar paukš-
čio žiemą, nepadarė nei vieno inkilo. Mažai visuomenei aiškinama, kodėl 
žvėrys medžiojami, kodėl auginami kailiniai žvėreliai ir pan.

Ar iškamšos ir jų kolekcijos populiarios vien tik tarp medžiotojų?
Lietuvoje kolekcijos populiarios tik tarp medžiotojų. Prancūzijoje, ita-
lijoje, Austrijoje žvėrų ir paukščių iškamšas mėgsta turėti ir nemedžio-
jantys. italijoje ypač populiarios paukščių kolekcijos.

 
Kokias rimtas iškamšų kolekcijas teko „pagaminti“?
Visos kolekcijos man brangios ir įsimintinos. iki šiol su malonumu pri-
simenu minėto Austrijos medžiotojo sumedžiotų viso pasaulio avinų 
rūšių ir porūšių kolekciją. daug triūso ir širdies įdėjau gamindamas iš-
kamšas A. Truskausko Medžioklės trofėjų muziejui Mindūnuose. 

Ar tokios iškamšų kolekcijos padeda šviesti visuomenę?
Žinoma, kad taip, tačiau dauguma tokių kolekcijų uždaros ir nepriei-
namos plačiajai visuomenei. Turime nedaug muziejų, kuriuose būtų 
eksponuojamos gyvūnų iškamšos. 

Kiek laiko užtrunka padaryti dramblio iškamšą?
Trise darėme dramblio iškamšą A. Bosui. Kadangi gavome išdirbtą odą 
bei gatavą manekeną, apsiuvimas ir klijavimas užtruko porą dienų, ta-
čiau visiškai darbą užbaigėme tik per porą mėnesių. 

Ar dar teisinga sena namų šeimininkių išmintis: iškamša namuo-
se – kandžių perykla garantuota?
Jei užsiveisia kandys, vadinasi šeimininkės netikusios. Veltinis, pagal-
vės taip pat gali būti geromis kandžių peryklomis. iškamša, kaip ir kai-

liniai, reikalauja elementarios priežiūros. Bent kartą per mėnesį reikėtų 
patalpą gerai išvėdinti, kiek rečiau su „Kobra“ nupurkšti. 

Ar jau yra tokia iškamša, apie kurią net pats gali pasakyti: va čia 
tai bent! Ar jau padarėte savo gyvenimo darbą?
didžioji dauguma darbų man artimi ir brangūs. Pamažu imu įgyven-
dinti savo senas idėjas. daug metų svajojau apie sibirinio strinino iš-
kamšą – ją padariau visai neseniai. išpildžiau seną svajonę padaryti 
septynių varnų iškamšas, kurių nuotrauką prieš daugelį metų mačiau 
gamtos žurnalo puslapiuose. 

Labiausiai mėgstu daryti grakščių ir trapių žvėrių – stirnų, elnių, 
antilopių ir kt. iškamšas. Ant jų labiausiai raumenynas matosi. užfik-
suoju sudėtingą, tačiau statišką judesį. Stengiuosi pagauti tą momen-
tą, kai žvėris sustoja. 

O idėjų ir svajonių turiu daug, kad tik laiko būtų joms visoms 
realizuoti...

Gera iškamša – tai amatininko ar menininko kūrinys?
Taksidermija  – gyvūnų iškamšų gaminimo būdas, kuris apima daugy-
bę veiklos sričių. Sumedžioto (dažniausiai) žvėries kailį reikia mokėti 
tinkamai nulupti, konservuoti, pamatuoti. Vėliau nuvalytus kaulus 
būtina tinkamai paruošti ir skeletą „apklijuoti raumenimis“ taip, kaip 
jie atrodė natūroje. Tada sulipdoma forma, padaromas manekenas, 
kuriame sudėtos atitinkamo storio vielos, kad iškamša galėtų stabi-
liai stovėti. Pradžioje lipdomas paprastas manekenas–trafaretas, iš 
kurio vėliau būtų galima pasipjaustyti suteikiant norimą pozą. 

Kailį būtina atmirkyti ir išdirbti. Susiūtas kailis uždedamas ant pa-
ruošto manekeno, priklijuojamas, kur reikia dažomas. iškamša žymiai 
estetiškiau žiūrėsis, jei bus pastatyta ant gražios bazės, kurią neretai daro 
patys taksidermistai. Jei prie iškamšos dirba komanda, dažnai meistrai 
darbus būna pasiskirstę, todėl retas kuris moka atlikti visą ciklą.

Tad geras taksidermijos specialistas turi gerai žinoti kailių konser-
vavimo technologiją, išmanyti anatomiją bei skrodimo subtylybes, tu-
rėti skulptoriaus gyslelę, šiek tiek tapytojo talento, jausti kompoziciją 
ir, žinoma, mylėti savo darbą. Sakyčiau, rasti ribą tarp amatininko ir 
menininko mūsų profesijoje išties nelengva...

RIMonDas VasIlIausKas

Išsipildžiusi viena iš svajonių



Europos miškininkų 
orientavimosi sporto čempionatas Vengrijoje

Šventinėje varžybų atidarymo eisenoje  – Lietuvos miškininkų komanda
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rugpjūčio 10-15 d. Vengrijoje vyko Europos miškininkų orien-
tavimosi sporto čempionatas. Šiais metais Lietuvai atstovauti 
iš įvairių šalies vietovių savarankiškai atvyko gausus būrys miš-
kininkų kartu su šeimomis, draugais. rugpjūčio 10-11 d. visi 
dalyviai rinkosi į varžybų centro buveinę, kur vyko registracija 
bei gavome reikiamą informaciją, susijusią su varžybomis ir 
apgyvendinimu. Atvykusius stebino ne tik kalnuotos vietovės, 
vingiuoti ir siauri kalnų keliai, o ir labai šiltas organizatorių suti-
kimas. Kiekvienas dalyvis gavo išsamią knygutę, kurioje detaliai 
aprašyta kiekviena smulkmena, net naujokams buvo paprasta 
susiorientuoti kur, kada ir ką daryti. čempionato organizatoriai 
nustebino ir savo savanorių, rėmėjų gausa bei ekologine idėja: 
gavome po vardinį puodelį, iš kurio po finišo gėrėme vandenį. 
Taip sutaupyta daug vienkartinių plastmasinių stiklinių ir iš-
vengta aplinkos taršos. netoli registracijos vietos čempionato 
organizatorių paruoštoje vietovėje buvo išdėstyti 20 kontrolinių 
punktų, kur dalyviai prieš startą galėjo dar pasitreniruoti. 

rugpjūčio 12 d. visi rinkomės į vieną iš gražiausių Vengri-
jos miestų – Pėčą, kuriame vyko sprinto varžybos. Kontroliniai 
punktai buvo išdėstyti miesto senamiesčio gatvėse, pilies kom-
plekso prieigose. Trasoje bene didžiausias išbandymas buvo 
karštis (temperatūra siekė + 40 0C). Po varžybų atsigaivinus du-
šuose ruošėmės šventės pradžiai. Ji vyko pagrindinėje miesto 
aikštėje, iki kurios atžygiavome su savų šalių vėliavomis. Pirmąją 
varžybų dieną įvairiose amžiaus grupėse Lietuvos atstovai iš-
kovojo net 10 medalių. Tad dažnai skambėjo Lietuvos vardas, 
aidėjo džiaugsmingi sportininkus palaikantys šūksniai, o ant 
apdovanojimo pakylos vienas po kito lipo trispalvę rankose lai-
kantys sportininkai. Po varžybų surengtas seminaras, kuriame 
pristatyti Vengrijos miškai, ūkinė veikla. 

rugpjūčio 13 d. sportininkų laukė didesnis išbandymas – 
vidutinė trasa, kurios kontroliniai punktai išdėstyti kalnuotose 
vietovėse. Tad miškininkams teko demonstruoti ne vien orienta-
vimosi įgūdžius, o ir fizinį pasirengimą. Lietuvos atstovai pasiro-
dė ne ką prasčiau nei sprinte – iškovojo 9 medalius. nugalėtojus 
pagerbė ir medžiotojų orkestras. Pasibaigus varžybų apdovano-
jimams, visi dalyviai pakviesti į banketą, kuriame pabendravo-
me, pašokome, dar geriau vieni su kitais susipažinome. 

rugpjūčio 14 d. skirta poilsiui. Galėjome rinktis vieną iš ke-
turių pasiūlytų ekskursijų arba savarankiškai leisti laisvalaikį. 
Kadangi kai kurie užsiregistravo vėliau, iki čempionato likus ke-
letui savaičių, ekskursiją planavo patys – nusprendėme aplan-
kyti garsųjį Balatono ežerą. rugpjūčio 15 d. vyko komandinės 
varžybos – estafetės. Jų startas ir finišas buvo įrengtas atrakci-
onų parke. Po finišo visi dalyviai stebėjo Vengrijos miškininkų 
pasirodymus, atliekant įvairias užduotis su medkirčio kirviu bei 
rankiniu ir motoriniu pjūklu. Žiūrovai taip pat turėjo galimybę 
ne tik apžiūrėti naudojamas apsaugos priemones, motorinius 
pjūklus ir kitą įrangą, o ir patys pabandyti perpjauti rąstą ran-
kiniu pjūklu.

Komandinėse estafetėse Lietuvos atstovai trijose amžiaus 
grupėse (M14, V18, V35) iškovojo 4 medalius. Po apdovanojimų 
surengta iškilminga baigiamoji šventė.

Laikas prabėgo labai greitai – išsiskirti labai sunku, tačiau 
visi džiaugėsi, kad dalyvavo čempionate. Telšių miškų urėdijos 
miškų želdinimo inžinierė Lina Servienė sakė, kad Lietuvos miš-
kininkai čia atvyko turėdami tikslą susipažinti su vietos miškų 



EFOL MIDDLE 2015.08.13 
(Szuado Abaliget, Vengrija)

V14 (8)  3,2 km 160 m  14kP
Vieta Vardas, pavardė Laikas

i augusts Velde 29 min. 14 s

V16 (5)  3,3 km 170 m  11 kP
ii justinas Truncė 77 min. 42 s.

V18 (12)  4,1 km 250 m  14 kP
i edvinas staišiūnas 37 min. 57 s.

V21 (28)  6,7 km 420 m  18 kP
12 Linas Danauskas 101 min. 09 s.
24 Antanas Girčys 186 min. 27 s.

V35 (11)  5,8 km 360 m  16 kP
11 Zbigniev Glazko 176 min. 23 s.

V40 (15)  5,1 km 345 m  14 kP
ii audrius smilgius 45 min. 38 s.

V45 (23)  4,8 km 210 m  14 kP
iii darius Truncė 43 min. 11 s.
4 Raimondas Olišauskas 47 min. 21 s.
5 Justas Budriūnas 47 min. 26 s.
6 Ričardas Tėvelis 47 min. 33 s.

13 Vytautas Staišiūnas 80 min. 15 s.

V50 (27)  4,1 km 250 m  14 kP
17 Alvydas Vengalis 57 min. 19 s.

V70 (13)  1,7 km 50 m  9 kP
10 Jonas Ravinskas 62 min. 39 s.

M12 (6)  2,5 km 70 m  9 kP
ii emilija staišiūnaitė 41 min. 30 s.
iii aistė Truncaitė 41 min. 47 s.
4 Vaiva Budriūnaitė 45 min. 14 s.

M21 (17)  4,7 km 250 m  18 kP
8 Vilija Revaitė 66 min. 13 s.

12 Idrė Olišauskaitė 100 min. 56 s.

M35 (4)  4,4 km 195 m  16 kP
ii Lina servienė 61 min. 27 s.

M40 (7)  4,1 km 250 m  14 kP
iii edita kaminskaitė 70 min. 48 s.

EFOL SPRINT 2015.08.12 
(Pecs Puspok - kert, Vengrija)

V14 (7)  1,7 km 50 m  14 kP
Vieta Vardas, pavardė Laikas

i augusts Velde 17 min. 00 s
5 Serva Arnas 23 min. 01 s.

V16 (5)  2,2 km 60 m  15 kP
ii domantas Tėvelis 24 min. 20 s.
iii justinas Truncė 26 min. 53 s.

V18 (12)  2,5 km 70 m  17 kP
i edvinas staišiūnas 23 min. 27 s.

V21 (27)  2,9 km 95 m  19 kP
18 Linas Danauskas 38 min. 09 s.
21 Antanas Girčys 44 min. 25 s.

V35 (11)  2,6 km 60 m  17 kP
6 Zbigniev Glazko 28 min. 41 s.

V40 (15)  2,6 km 60 m  17 kP
ii audrius smilgius 21 min. 53 s.

V45 (23)  2,7 km 65 m  18 kP
iii ričardas Tėvelis 22 min. 50 s.
5 Raimondas Olišauskas 24 min. 30 s.
7 Justas Budriūnas 25 min. 41 s.

11 Darius Truncė 28 min. 16 s.
14 Vytautas Staišiūnas 33 min. 56 s.

V50 (27)  2,2 km 70 m  16 kP
18 Alvydas Vengalis 30 min. 09 s.

V70 (12)  1,5 km 40 m  14 kP
7 Jonas Ravinskas 34 min. 43 s.

M12 (6)  1,4 km 50 m  10 kP
II Aistė Truncaitė 19 min. 24 s.
III Vaiva Budriūnaitė 21 min. 58 s.
4 Emilija Staišiūnaitė 24 min. 01 s.

M21 (18)  2,5 km 75 m  16 kP
I Vilija Revaitė 23 min. 59 s.

13 Idrė Olišauskaitė 51 min. 07 s.

M35 (4)  2,7 km 65 m  18 kP
II Lina Servienė 37 min. 51 s.

M40 (6)  2,2 km 70 m  16 kP
4 Edita Kaminskaitė 38 min. 06 s.

EFOL ESTAFETĖS 2015.08.15 
(Vengrija)

V18 (8)
Vieta Vardas, pavardė Laikas

i Paulius janušauskas 20 min. 45 s. 41 min. 57 s.Pranas germanavičius 21 min. 12 s.
ii edvinas staišiūnas 23 min. 37 s. 46 min. 39 s.augusts Velde 23 min. 02 s.
5 Domantas Tėvelis 41 min. 24 s. 82 min. 02 s.Justinas Trunce 40 min. 38 s.

V21 (12)

7
Zbigniev Glazko 33 min. 59 s.

134 min. 57 s.Antanas Girčys 64 min. 04 s.
Linas Danauskas 36 min. 54 s.

V35 (9)

i
ričardas Tėvelis 21 min. 30 s.

65 min. 36 s.justas Budriūnas 22 min. 20 s.
audrius smilgius 21 min. 46 s.

V65 (18)
8 Vilis Dubrovskis 21 min. 05 s. 49 min. 10 s.Jonas Ravinskas 28 min. 05 s.

M14 (2)
i Vaiva Budriūnaitė 29 min. 32 s. 50 min. 52 s.aistė Truncaitė 38 min. 21 s.

Po apdovanojimų
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Ekskursijos metu po Vengrijos miškus. Centre – D. Truncė su sūnumi Justinu

Trasoje – komandos veteranas J. Ravinskas

Prie finišo L. Servienę pasitinka sūnus Arnas
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ūkio sistema, technika, inovacijomis, taip pat puikiai 
praleido laiką sportuodami su bendraminčiais. 

dalyvių vardu dėkojame Lietuvos miškininkų 
sąjungos prezidentui Edmundui Bartkevičiui, kad 
apmokėjo varžybų startų mokesčius, bei Lietuvos 
komandos lyderiui Audriui Smilgiui, kuris atstovavo 
mus organizaciniame komitete, savo patirtimi gar-
sindamas Lietuvą. Tikimės, kad kitais metais Švedijo-
je mūsų šalies miškininkus atstovaus dar gausesnis 
būrys šio sporto entuziastų. 

ANTANAS GIRČYS
Lietuvos miškininkų sąjungos atsakingasis sekretorius
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nius rezultatus, Forest sport 2015 taurė atiteko Tauragės miškų urė-
dijos atstovams. Antrąją vietą iškovojo Kurmiečių-Vilniaus, o trečią-
ją – Graszka komanda (Lenkija). Apdovanojimai įteikti jauniausiam 
(Lenkija) ir vyriausiam (Estija) varžybų dalyviams.

Gerų emocijų būta iš ties labai daug. Varžybų dieną kepino 36 
laipsnių karštis. Todėl indėniškos pirties nelabai kam reikėjo, bet vi-
sus gelbėjo šalia esanti upė ir kubilas su vandeniu. Centrinėje Len-
kijoje 1,5 mėn. nebuvo lietaus: daugelis medžių miške „nusimetė“ 
lapus, ypač bijota gaisro. Organizatoriai pasirūpino puikiu dalyvių 
maitinimu, kaip visada simboliškai didžiuliame katile virtas avinas. 

Gražios ir linksmos varžybų akimirkos, deja, prabėgo gana grei-
tai. Kas nesijautė išvargę, pakeliui namo lankėsi rogowo arboretume 
ir Skierniewice parke. 

Kol kas nenuspręsta kokioje šalyje Forest Sport varžytuvės vyks 
kitais metais. 

dėkojame visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti 
renginį bei parėmusiems jį: Kompania Leśna, MMC Forest, Miskui.lt, 
Tauragės miškų urėdijai, o žurnalui „Mūsų girios“ už varžybų viešini-
mą. iki susitikimo Forest Sport 2016!

AnTAnAS GArBAčAuSKAS

Forest Sport 2015 taurės tarptautinės miškininkų varžybos šių metų 
rugpjūčio 14-16 d. surengtos Lenkijoje, netoli Skierniewice miesto. 
Joms vieta parinkta specialiai miškų glūdumoje esančioje gražioje 
sodyboje. Visos rungtys buvo išdėstytos 30 ha privačioje miško val-
doje. Lenkijoje tai reta, nes šioje šalyje privatūs miškai tesudaro vos 
keletą procentų visų miškų ploto.

Varžybose dalyvavo gausus būrys dalyvių iš Lenkijos, Lietuvos ir 
Estijos. Jos šiemet organizuotos kiek kita tvarka. Pavyzdžiui, visi pen-
ki komandos nariai kliūtis turėjo įveikti kartu. nuspręsta taip pat atsi-
sakyti pertraukos tarp orientacinio bėgimo ir kliūčių ruožo. Viskas su-
jungta į vieną bendrą ilgą rungtį – pradedant kliūčių ruožu ir baigiant 
orientaciniu bėgimu. Visame varžybų ruože dalyviams organizatoriai 
paruošė daugybę papildomų rungčių ir užduočių: starto „ruginukė“, 
miško medžių, paukščių atpažinimas, miško technikos „sutaisymas 
miško sąlygomis“ ir t. t. Suvedant varžybų rezultatus skaičiuotas ben-
dras komandų sugaištas laikas, taškai, gauti už visas įveiktas rungtis 
bei teisingai atliktas užduotis.

Varžybų organizatorių pageidavimu šiemet skirtos dvi pirmos 
vietos, kurias itin sunkioje ir atkaklioje kovoje iškovojo lietuviai – 
Tauragės miškų urėdijos ir dendrologų komandos. Suvedus galuti-

Forest Sport 2015  varžybos 
vyko Lenkijoje
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Šakių miškų urėdijoje: 
VILIJA SKRUIBIENĖ, 2005 m. Kauno verslo kolegi-
joje baigusi teisės studijų programą, nuo 2015 m. 
kovo 2 d. paskirta personalo inspektore;

MARIUS BACEVIČIUS, 2008 m. LŽŪu įgijęs miški-
ninkystės magistro kvalifikacinį laipsnį, po atran-
kos nuo 2015 m. balandžio 1 d. paskirtas Lekėčių 
girininkijos eiguliu.

Utenos miškų urėdijoje: 
Vykdant struktūrinius pertvarkymus ir panaiki-
nus rudesos girininkiją, iš pareigų atleisti: nuo 
2015 m. birželio 16 d. – šios girininkijos eigulys 
PETRAS RAZGŪNAS, nuo 2015 m. liepos 20 d. – 
girininkas VITALIS ALEKSYNAS ir girininko pa-
vaduotoja NATALIJA ALEKSYNIENĖ; 

MONIKA SINIAUSKAITĖ, baigusi 2015 m. KMAi 
kolegijoje miškininkystės bakalauro studijas, po 
atrankos nuo 2015 m. liepos 1 d. paskirta dubin-
gių girininkijos eigule;

LIUTAURAS MISIŪNAS, dirbęs Balčių girininkijo-
je eiguliu, nuo 2015 m. liepos 20 d. atleistas iš šių 
pareigų; 
VAIDA ŠYVYTĖ, ASu Miškų ir ekologijos fakulteto 
miškininkystės studijų programos 3 kurso studen-
tė, po atrankos nuo 2015 m. liepos 27 d. paskirta 
Balčių girininkijos girininko pavaduotoja; 

AISTIS BABRAUSKAS, baigęs 2015 m. KMAi ko-
legijoje miškininkystės bakalauro studijas, po 
atrankos nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d. paskirtas 
Balčių girininkijos eiguliu.

Rokiškio miškų urėdijoje:
EDVARDAS MALAKAUSKAS, g. 1953 m., nuo 
2015 m. birželio 1 d. paskirtas medienos ruošos, 
prekybos ir techninio padalinio viršininku. Prieš 
tai dirbo šioje miškų urėdijoje inžinieriumi ener-
getiku;

DANUTĖ DIRŽIENĖ, g. 1967 m., baigusi 1990 m. 
LŽŪA Miškų fakultetą, po atrankos nuo 2015 m. 
rugpjūčio 18 d. paskirta Kamajų girininkijos giri-
ninko pavaduotoja; 

NERIJUS SMALSKYS, g. 1981 m., nuo 2015 m. rug-
sėjo 1 d. paskirtas Vyžuonos girininkijos girininku. 
Prieš tai dirbo Vyžuonos girininkijos girininko pa-
vaduotoju.

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

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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1954 m. slapčia, neturėdamas paso, jis grįžo iš „tolimų kraštų” į 
Lietuvą. čia jam net medžiotojo bilieto nenorėjo išduoti, nors trem-
tyje už poliarinio rato jį turėjo nuo trylikos metų. Būdamas gabus, 
veržlaus charakterio, sumanus tremtinys pasirinko ,,ne politinę“ 
profesiją – miškininkystę, kurią studijavo net keturiose mokyklose: 
Jakutsko miškų technikume, 1956 m. baigė Vilniaus miškų techni-
kumą, 1965 m. – LŽŪA MŪF neakivaizdinį skyrių, 1973 m. – Maskvos 
K. Timiriazevo žemės ūkio akademijos stacionarinę aspirantūrą. 

Profesinę veiklą pradėjo 1956 m. tuometiniame Plungės 
miškų ūkyje nuo žemiausių pareigų: gamybos apskaitos dešim-
tininko, meistro, girininko padėjėjo. Paskirtas Platelių girininki-
jos girininku, nenustygstantis vietoje Eugenijus buvo kupinas 
įvairiausių sumanymų, susidomėjo moksliniu tiriamuoju darbu. 
Kartu su Miškų instituto darbuotojais Platelių girininkijoje paso-
dino pirmuosius Žemaitijoje bandomuosius autovegetatyvinės 
kilmės eglių želdinius. Paskatintas mokslininkų, ėmė tirti kultū-
rinės kilmės pušų jaunuolynų formavimosi dėsningumus. Moky-

Eugenijus 
Barniškis 
1937 02 21 – 2015 07 27
Liepos 27 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė buvęs moks-
lininkas, miškininkystės konsultantas, LMSA Plungės 
skyriaus pirmininkas dr. Eugenijus Barniškis. 

Eugenijus gimė 1937 m. Kaune. nuo 4 metų 
būsimajam miškininkui teko patirti tremtinio da-
lią – 1941 m. birželį jo tėvą Kazį Barniškį su šeima 
ištrėmė iš Panevėžio į Sibirą, prie atšiaurios Laptevų jūros. Patirtus tremtyje išgy-
venimus jis aprašė nepriklausomybės metais išleistoje autobiografinėje knygoje 
„už tvoros”.

Zigmas 
Bardauskas
1932 01 15 – 2015 07 27
LŽŪA Miškų ūkio fakulteto 1958 m. parengta 47 
miškų ūkio inžinierių laida davė šaliai 7 girinin-
kus, 16 inžinierių, 4 vyriausiuosius miškininkus, 
5 miškų ūkio direktorius, miškų urėdus, 6 baldų 
ir kitų medienos apdirbimo įmonių direktorius, 

4 mokslo darbuotojus, 4 dėstytojus ir paskutinį miškų ūkio 
ministrą. 

Baigiantis liepai išėjo į Anapilį šios laidos absolventas, 
buvęs ilgametis Šilutės miškų urėdijos urėdas Zigmas Bar-
dauskas. 

Zigmas į pasirinktą profesiją žiūrėjo rimtai: studijų metais 
gerai mokėsi, vasaros atostogų metu dalyvaudavo botanikų-
pelkėtyrininkų ekspedicijose, kuriose susipažino su Lietuvos 
augalija. Vieną vasarą dirbo miškotvarkininkų būryje Sibiro tai-
goje, Krasnojarsko krašte.

Profesinį miškininko kelią jis pradėjo nuo Šilutės miškų 
ūkio Švėkšnos girininkijos miško techniko, rietavo miškų ūkio 
miško ruošos meistro, Kaltinėnų girininkijos girininko, šio miš-

Jonas Šatkus
1928 06 28 – 2015 08 18
Eidamas 87-uosius metus, rugpjūčio 18 d. Anapilin 
išėjo buvęs ilgametis Miškų ūkio bei Aplinkos ap-
saugos ministerijų darbuotojas, nusipelnęs šalies 
miškininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės 
narys Jonas Šatkus, daugiau kaip 50 metų dirbęs 
valstybinių  miškų  sistemoje. 

Su juo dirbusiųjų, bendravusiųjų atmintyje šis 
garbus miškininkas išliko kaip energingas, tvirtos 
valios, ypatingo darbštumo ir tolerancijos, doras 
žmogus, kompetentingas specialistas, valstybinio mąstymo vadovas, miškininkystės 
teisės aktų žinovas ir rengėjas. 

Kilęs iš utenos krašto, užpalių, pokario metais nepaisydamas didelių materialinių 
sunkumų, Jonas Šatkus atkakliai kabinosi į gyvenimą, siekė išsilavinimo. Baigęs 1947 
m. dusetų gimnaziją ir patartas tėvų, kad daktarų reikės visoms valdžioms, jis įstojo 
į Vu studijuoti medicinos. Bet įkalbėtas kraštiečių, kurie Vu studijavo miškininkystę, 
perstojo į Miškų ūkio fakultetą ir 1952 m., jau Kaune, LŽŪA baigė miškininkystės stu-

dijas su pagyrimu. Mokomųjų praktikų metu jis dirbo meistru 
Kazlų rūdos miškų ūkyje, 1952-1956 m. – Kauno miškų ūkyje 
inžinieriumi, Trakų miškų ūkyje vyresniuoju miškininku. Gabus 
ir energingas miškų ūkio specialistas pasiunčiamas į aukštuo-
sius vadovaujančių darbuotojų ruošimo kursus Maskvoje. Grįžęs 
1958 m. paskiriamas Pajūrio miškų ūkio direktoriumi. Tuometinis 
miškų ūkio ir miško pramonės ministras A. Matulionis atkreipė 
dėmesį į veiklų, stropų, organizacinių gabumų turintį jauną va-
dovą ir 1962 m. pakvietė dirbti į Miškų ūkio ir miško pramonės 
ministeriją Miško kultūrų ir miško apsaugos valdybos viršininko 
pavaduotoju. nuo 1967 m. iki 1992 m. jis vadovavo ministerijoje 
Miško technikos, Miško naudojimo skyriams. Jonas rinktas mi-
nisterijos kolegijos, įvairių patariamųjų institucijų tarybų nariu, 
kur į jo pastabas buvo visuomet įsiklausoma. Ministras A. Matu-
lionis juokais Joną vadino ,,zakoniku“ (įstatymų žinovu).

Vėliau jis iki 2001 m. kviestas dirbti vyriausiuoju specialistu 
buvusiose Miškų ūkio, Žemės ir miškų ūkio bei Aplinkos apsau-
gos ministerijose, Miškų ekonomikos centre. Visose pareigose 
Jonas dirbo atsidavusiai, netausodamas savęs, neskaičiuodamas 
poilsiui skirto laiko, drįso išsakyti tiesą, realiai vertinti darbus. 
nors buvo reiklus sau ir pavaldiniams, principingas, nepakantus 
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aplaidžiai dirbantiems, išliko ir labai paprastas, žmogiškas, stengėsi pa-
dėti kiekvienam kolegai, suprasti jo sunkumus ir įvertinti pasiekimus. 

Su kolegomis ir vienas Jonas buvo parengęs apie šimtą įvairių miški-
ninkystės teisės aktų. Ypač ženklūs jo nuopelnai ruošiant normatyvinius 
dokumentus: LTSr Miškų kodeksą, nepriklausomos Lietuvos miškų įsta-
tymą, Lietuvos miškų kadastrą, pagrindinių miško kirtimų taisykles, miš-
ko ugdymo nuostatas. Pateikė daug siūlymų rengiant 1991 m. įstatymą 
,,dėl piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 
ir sąlygų‘‘ bei Žemės reformos įstatymą, privačių miškų tvarkymo, saugo-
mų teritorijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. 

J. Šatkus rūpinosi ir mokslo bei technikos naujovių propagavimu, 
diegimu praktinėje miškininkystėje, bendradarbiavo miškininkų spaudo-
je (paskelbė virš 65 straipsnių aktualiausiais miškininkystės klausimais) 
bei rengiant miškininkystės leidinius, juos recenzavo.    

už svarų indėlį kuriant valstybinio miškų ūkio sektoriaus valdymo, 
tvarkymo ir naudojimo teisinius pagrindus 1977 m. jam suteiktas nusi-
pelniusio šalies miškininko, 2000 m. – Lietuvos miškininkų sąjungos Gar-
bės nario vardas, 2013 m. paskatintas Generalinės miškų urėdijos meda-
liu ,,Auksinis ąžuolo lapas“, jo veikla įvertinta ir kitais apdovanojimais. 

Jaunystėje Jonas mėgo žaisti stalo tenisą, žvejoti, vėliau susidomėjo 
šachmatais, tapo medžiotoju, sodininku, turėjo privataus miško. Kasmet 

vykdavo į čepkelių raistą spanguoliauti, o labiausiai, būdamas miške, 
mėgo grybauti. Vykdavo ir į pažintines keliones po netolimo užsienio 
šalis. Buvo pradėjęs rašyti atsiminimus, bet silpstant regėjimui teko šio 
sumanymo atsisakyti. Sukauptą profesinę patirtį noriai perdavė jaunes-
niems kolegoms, o turėtą miškininkystės literatūrą, nuo 1957 m. kom-
plektuotas ,,Mūsų girias“ padovanojo jaunam kolegai iš Miškų departa-
mento. ir būnant užtarnautame poilsyje, ginantis nuo ligos, daugelį ste-
bino išlikusi Jono fenomenali atmintis, loginis mąstymas, domėjimasis 
šalies miškų reikalais. 

Su iš dzūkijos kilusia žmona regina, mokslų daktare, buvusio ViSi do-
cente, Jonas užaugino dukras daivą ir Eglę, sulaukė trijų anūkų. 

Lemties nepakeisi, bet mums, gyviesiems, telieka mokytis iš Jono 
džiaugtis kiekviena likimo dovanota diena, stengtis nuveikti kuo dau-
giau gerų darbų, padėti šalia esančiam žmogui nors rankos paspaudimu, 
peties parėmimu. 

Palydėti velionį į Vilniaus Kairėnų kapines rugpjūčio 21-ąją susirinko 
artimieji, jo buvę bendradarbiai, mokiniai, draugai, kaimynai.

dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną regi-
ną, dukras daivą ir Eglę, vaikaičius, brolį, kitus artimuosius.

Buvę bendradarbiai

damasis 1970-1973 m. Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijos 
stacionarinėje aspirantūroje parengė ir 1973 m. kovą apgynė žemės ūkio 
mokslų kandidato disertaciją ,,Kultūrinės kilmės pušų jaunuolynų struk-
tūra ir formavimas Lietuvos TSr vakarinėje dalyje“. 

Pasukęs mokslo keliu, E. Barniškis 1973-1989 m. dirbo tuometinia-
me Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute įsteigto Platelių miškų 
tyrimo punkto vedėju, plėtodamas pasirinktos krypties tyrimus. Veisti 
iš įvairių geografinių vietovių pušų, eglių, ąžuolo želdiniai, tirtas eglių 
vegetatyvinis dauginimas (iš ląstelių). Sukauptos medžiagos pakako ir 
habilituoto daktaro disertacijai. Tačiau daug šios medžiagos liko gulėti 
stalčiuose, nes ir ginti pirmos disertacijos į Maskvą teko važiuoti, galima 
sakyti, paslapčiomis, o apgynus Plungės rajono LKP komitetas nenorėjo 
jos tvirtinti. Tai padarė tik įsikišus tuometiniam miškų ūkio ministrui Al-
girdui Matulioniui. Todėl tolimesnių tyrimų rezultatus teko apibendrinti 
per 40 mokslinių straipsnių respublikos ir sąjunginėje spaudoje.

Atgimimo metais E. Barniškis aktyvai pasinėrė į valstybės atkūrimo 
veiklą, ėmėsi naujų pareigų: 1989-1990 m. dirbo Plungės žemės ūkio mo-

kykloje direktoriaus pavaduotoju, 1990-1991 m. – Plungės miškų urėdijos 
miškų urėdu, nuo 1991 m. – vyresniuoju miškų apsaugos inspektoriumi. 
Pastarosios pareigos jį suartino su Plungės rajono privačių miškų savinin-
kais, 1994 m. išrinktas LMSA Plungės skyriaus pirmininku. Jis rūpinosi pri-
vačių miškų problemomis, aktyviai rengė Miško dienas, konsultavo miškų 
savininkus, kovojo su miškų pažeidėjais. nenuilstama veikla pelnė  auto-
ritetą bei pagarbą tarp valstybinių miškininkų ir miško savininkų, vietos 
gyventojų. 

Tėvo atsidavimas miškams persidavė ir sūnui Eugenijui – dar dešim-
tmetis padėjo rinkti medžiagą tėčio disertacijai. Baigęs 1979 m. Platelių 
vidurinę mokyklą, jis pasirinko miškininkystę, dirba Telšių miškų urėdijoje 
medelyno viršininku. 

natūralu, kad amžinybėn velionis liepos 30 d. palydėtas į Beržoro ka-
pinaites, savu tapusį Platelių kraštą, kur daugiausia bendrauta su vietos 
žmonėmis, miškui atiduoti prasmingo gyvenimo metai. 

nuoširdi užuojauta velionio šeimai ir artimiesiems.

Buvę bendradarbiai, Telšių miškų urėdija, 
Lietuvos miško savininkų asociacija

kų ūkio vyriausiojo mechaniko pareigų. 1962 m. paskirtas Šilutės miško 
pramonės ūkio direktoriumi, 1990 m. – miškų urėdu. Šiose pareigose 
dirbo iki 1992 metų. Sukakus pensijos amžiui, kurį laiką dar dirbo šioje 
miškų urėdijoje darbo apsaugos inžinieriumi. 

Laidojant velionį Klaipėdos kapinių kolumbariume, jo nuveiktus 
darbus prisiminė vėliau Šilutės miškų urėdu dirbęs Stepas Bairašaus-
kas. Jis pažymėjo, jog tuo laikotarpiu Z. Bardauskui, kaip ir kiekvieno 
miškų ūkio vadovui, Šilutės krašte daug dėmesio teko skirti staty-
boms: statyti miškų urėdijos bei 4 girininkijų administracinius pasta-
tas, butus darbuotojams, gamybinius objektus, gaisrų sekimo bokš-
tus, plėsti techninę bazę, elektrifikuoti nuošalias miškininkų sodybas 
miškuose. Tiesti keliai, pastatyti 3 tiltai per rindės, Tenenio ir Graume-
nos upelius. Sukūrus miško darbams reikiamą bazę, sėkmingai vyko 

medienos paruošos, kasmet buvo pasodinama po 200-360 ha miško 
želdinių. 

Zigmas Bardauskas aktyviai dalyvavo Šilutės rajono visuomeninia-
me gyvenime: rinktas rajono tarybos deputatu, vykdomojo komiteto 
bei Medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos nariu. 

Kasdienybėje buvo paprastas, šiltas ir visiems prieinamas žmogus, 
padėjęs urėdijos darbuotojams spręsti socialinius klausimus. Su kurso 
drauge Vanda Jakomaite sukūrė gražią šeimą. Vanda iki pensijos dirbo 
miškų urėdijoje inžiniere. Miškininku tapo ir jų sūnus Vytautas. 

dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Vandą, sūnų Vytautą, dukrą juvelyrę Aušrą ir keturis vaikaičius.

Kurso draugai, 
Šilutės miškų urėdijos darbuotojai
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Mirus Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės nariams JONUI 
ŠATKUI ir PRANUI KUODAIČIUI , nuoširdžiai užjaučiame 
velionių artimuosius.

Lietuvos miškininkų sąjunga

Pranas 
Kuodaitis
1932 06 27 – 2015 08 24

rugpjūčio 24 d. lemtis Amžinybėn 
išsivedė buvusį ilgametį Jurbarko 
miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką 
Praną Kuodaitį, kuris Jurbarko krašto 
miškų puoselėjimui atidavė 42 gyve-
nimo metus.

Pranas Kuodatis gimė eigulio šeimoje, Šakių rajone, ritinių kaime. 
Baigęs 1952 m. Šakių vidurinę mokyklą, pasuko tėvo pėdomis – studija-
vo miškininkystę LŽŪA Miškų ūkio fakultete. 1957 m. jaunas specialistas 
paskirtas dirbti į tuometinį Jurbarko miškų ūkį Smalininkų girininkijos 
girininko padėjėju. Padirbėjęs tik 3 mėn. šiose pareigose perkeltas Sma-
lininkų, vėliau degimų (dabar Kalvelių) girininkijos girininku. Puikiai 
įvertinus jo atliekamus darbus, organizacinius gebėjimus, 1958 m. lap-
kritį Praną paskyrė Jurbarko miškų ūkio vyriausiuoju miškininku, kuo jis 
dirbo iki pensijos. 

Jo darbų rezultatai tebedžiugina šiandieninės miškų urėdijos miš-
kininkus, Jurbarko rajono gyventojus ir svečius. Tai ir miškų atkūrimo 
gerinimui įkurtos sėklinės medžių plantacijos, nusausinti miškai, nu-
tiesti keliai, ištobulinti miško atkūrimo darbai, apželdintos žemdirbys-
tei netinkamos eroduojamos žemės, bręstantys našūs medynai atkur-
toje Kaskalnių degimvietėje. 

P. Kuodaitis paliko ryškius pėdsakus ir visuomeninėje bei politinėje 
veikloje, daug dėmesio skyrė darbui su jaunimu, vadovavo mokyklinei 
girininkijai. Jis buvo ilgametis Jurbarko kultūros namų choristas, ais-
tringas medžiotojas, daugiau kaip dešimtmetį vadovavo LMŽ draugi-
jos Jurbarko skyriui, organizavo miškininkams pažintines ekskursijas, 
buvo kitų renginių vedlys.

dėl pablogėjusios sveikatos išėjęs į pensiją jis toliau domėjosi urė-
dijos kolektyvo dvasia, dalyvavo miškininkų renginiuose, domėjosi 
miškininkystės naujienomis. 

Šio miškininko gyvenimas, darbai, mintys – meilės ir atsidavimo 
kraštui, jo žmonėms, kuriuos jis pažinojo, pavyzdys. Mūsų atmintyje 
išliks pačiomis šviesiausiomis spalvomis nutapytas Prano Kuodaičio 
paveikslas.

 
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Janinai, dukrai Sil-

vijai, sūnui Evaldui, anūkams ir kitiems artimiesiems

Jurbarko miškų urėdijos kolektyvas

Vidimantas 
Morkūnas
1944 09 17 – 2015 08 11

Po ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 
11 d. mirė buvęs ilgametis Prienų miš-
kų urėdijos išlaužo girininkijos girinin-
kas Vidimantas Morkūnas, buvęs kartu 
ir miškininkas, ir menininkas, norėjęs 
parodyti kitiems miško, gamtos grožį.

Augęs vaizdingose Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkėse, Vidi-
mantas nuo mažens pajuto šį grožį, paskatinusį savo gyvenimą su-
sieti su miškais: 1963 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, įsidarbino 
Prienų miškų urėdijos Meškapievio girininkijoje girininko pavaduo-
toju. Kiek padirbėjęs Jonavos ir Trakų miškų urėdijose, vėl grįžo į Prie-
nus, priimtas Šilavoto girininkijos girininko pavaduotoju. čia parei-
gingas, darbštus bei sąžiningas specialistas buvo pastebėtas, todėl 
1978 m. paskirtas išlaužo girininkijos girininku, kur dirbo 30 metų. už 
sąžiningą darbą V. Morkūnui suteikta iii girininko kvalifikacijos klasė, 
daug kartų skatintas Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdi-
jos ir Prienų miškų urėdijos padėkomis. 

Vidimantas visada su meile ir pagarba kalbėdavo apie kasdieni-
nį miškininko darbą, sakydamas, kad mielas darbas niekada nebūna 

sunkus ir nenusibosta. Jis stengėsi būti kartu su kolektyvu, atlikti nau-
dingus darbus.

išlikęs gamtos mylėtoju daug prisidėjo įrengiant Klebiškio poil-
siavietę ir tvenkinius, kuriais pats rūpinosi. Ypač tam daug dėmesio 
skyrė, kai 2008 m. išėjo į pensiją. 

V. Morkūnas daugeliui žmonių žinomas ir kaip gražiai tvarkomos 
sodybos šeimininkas. Morkūnų sodyboje kiekvienas daiktas byloja 
apie šeimininko kūrybingumą, darbštumą, profesiją. Aplinką puošia 
Vidimanto iniciatyva iš miško parkeliavę įvairiausi kelmai, gumbuoti 
ir deformuoti medžių stiebai, puikiai įsikomponavę į namų aplinką. 

retas kuris miškininkas nebūna medžiotoju – Vidimantas taip pat 
medžiojo daugiau kaip 40 metų. Tad ir įvairiausių medžioklės trofėjų 
jo kolekcijoje netrūksta. Jos kaupimas vyko nepastebimai – ragelis 
po ragelio, kailis po kailio... Kai kurie rado pritaikymą ir buityje: iš miš-
ke surastų stirnos ragelių pasidarė puikius stalo įrankius. 

Girininkas buvo patenkintas savo gyvenimu – užaugino sūnų ir 
dukrą, sulaukė anūkų. Kalbėdamas apie tai, ko norėtų ateityje, sa-
kydavo, kad sveikatos. Bet kaip tik jos ir pritrūko įgyvendinant savo 
sumanymus.

nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną nijolę, sūnų, dukrą bei 
vaikaičius. 

Prienų miškų urėdijos kolektyvas
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iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki rugsėjo 17 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius 
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys; Vardenis, Pavardenis).
nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „Liforė technika“ 
įsteigtas prizas – termosas Wave

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

Vertikaliai:
1. Jachtų uostas, specializuotas jachtoms ir valtims stovėti bei 
aptarnauti, su krantine ar pirsais. 2. ranka nuo riešo arba delnas 
su pirštais. 3. Sėklai auginamas augalas. 4. Vienos rūšies gyvūnų 
ar augalų grupė su vienodomis paveldimomis savybėmis. 5. ište-
kliai, atsargos. 6. Gydytojo sinonimas. 10. Masinės daugelio sporto 
šakų varžybos. 13. Stora dešrelė. 14. Graikų mitologijos persona-
žas – sparnuotas žirgas, kanopos smūgiu kalne davęs pradžią Hi-
pokrenės šaltiniui, kurio vanduo teikęs įkvėpimą poetams. 18. Ma-
terialinių patogumų gausa, perteklius. 19. Žvilgantis, juodas sodų 
paukštis. 21. nedidelis greitas jūrų žūklės motorlaivis. 22. Sėjimo 
mašina. 23. Vaizdiniai ir mintys, patiriami miegant. 25. Žirgo judė-
jimas, kai žemę liečia dvi kojos, viena galinė ir priešinga priekinė, o 
kitos dvi kojos žemę paliečia atskirai.

Horizontaliai:
7. Pasikartojanti dainos ar eilėraščio dalis, priedainis. 8. Smulkus pini-
gas. 9. Ertmė tarp lūpų ir gerklės. 11. Keturkampis, paprastai degtas, 
molio blokelis statybai. 12. Graikų mitinė būtybė – moteris pabaisa, 
viesulo deivė. 15. Paskatinimas, akstinas. 16. už ešerį laibesnė žuvis 
juosvai dryžuotais šonais, dygiais pelekais. 17. Antinksčių šerdinės 
dalies hormonas arba dirbtinis jo analogas, stimuliuojantis medžiagų 
apykaitą, širdies darbą. 20. Veislinis arklys. 22. Greičio varžybų pra-
dmė; skraidymo aparato kilimo nuo žemės momentas. 24. Europoje 
ankstyvaisiais viduramžiais – pirklių susivienijimas, gynęs savo narių 
interesus ir privilegijas. 26. Meškerės virvelė. 27. Pavažomis šliaužianti 
žiemos kelio važiuoklė. 28. Organizacija, atliekanti kieno nors pavedi-
mus. 29. Ekliptikos juosta, kurioje yra 12 žvaigždynų.

Sunkesni žodžiai: harpija, refrenas, seineris.
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RUGSėJĮ

Kryžiažodžio „Po truputį apie viską“, išspausdinto 2015 m. Nr. 7, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Stažas. 2. Pajaunys. 3. Eilėdara. 4. Žiedas. 5. regresas. 6. Parketas. 
10. Variometras. 13. Knypava. 14. užkarda. 18. užmiškis. 19. rasakila. 
21. Stabaras. 22. reakcija. 23. Prosas. 25. Grobis. 
Horizontaliai: 7. regalija. 8. Pleneras. 9. Arpas. 11. Lanka. 12. inkaras. 15. dalinys. 
16. Adžarai. 17. Spidometras. 20. džaivas. 22. radaras. 24. namazas. 26. Ašara. 
27. Areka. 28. Mikstūra. 29. Siurbėlė.
Frazė – ŽALGIRIO PERGALĖ

už kryžiažodžio „Po truputį apie viską“, 
išspausdinto 2015 m. nr. 7, atsakymus 
UAB „MMC Forest“ 
įsteigtą prizą – guminius batus 
DUNLOP Pricemaster – 
laimėjo SAULIUS VARNAGIRIS. 

dėl prizo kreipkitės: 
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

Su 30-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 13 d. šią su kak tį pa žy minčią Kė dai-
nių miš kų urė di jos Josvainių gi ri nin ki jos gi ri-
nin kę EGLĘ JAnKAuSKiEnĘ, 16 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos miš ko želdinimo ir apsaugos 
inžinierių JuSTinĄ PAuLAVičiŲ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Panevė-
žio miš kų urė di jos medelyno darbininkę Au-
drOnĘ EidiKOniEnĘ, 7 d. – KMAi kolegijos 
buhalterę LinĄ GuOBiEnĘ, 19 d. – rietavo 
miš kų urė di jos Kaltinėnų gi ri nin ki jos gi ri-
nin ką EGidiJŲ BudVYTĮ, 22 d. – Tra kų miš kų 
urė di jos miš ko apsaugos inžinierių VAidO-
TĄ PAuŽELĮ, 23 d. – Joniškio miš kų urė di jos 
Beržėnų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
VirGiniJŲ AdOMAiTĮ, Kuršėnų miš kų urė di-
jos karjero prižiūrėtoją ASTĄ SiMOnAVičiE-
nĘ, 24 d. – Tau ra gės miš kų urė di jos vy riau-
siosios buhalterės pa va duo to ją dŽErALdĄ 
ŠiMKŪnĄ, Panevėžio miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio meistrą SiGiTĄ JuŠKĄ, 25 d. – Tau ra gės 
miš kų urė di jos Batakių girininkijos miško 
darbininką ArŪnĄ VArnAGirĮ, 28 d. – KMAi 
kolegijos Kraštovaizdžio architektūros ir re-
kreacijos katedros lektorę VAidĄ VAiTKuTĘ-
EidiMTiEnĘ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 3 d. šią su kak tį pa žymintį Tau ra gės 
miš kų urė di jos Šilinės girininkijos traktori-
ninką – operatorių ALVYdĄ ŠAKĮ, 4 d. – Tau-
ra gės miš kų urė di jos Balskų girininkijos ei-
gulį ALFrEdĄ JOCĄ, 5 d. – Panevėžio miš kų 
urė di jos Taruškų girininkijos girininką AL-
MAnTĄ BALčiŪnĄ, 10 d. – Kre tin gos miš kų 
urė di jos medelyno traktorininką riMAnTĄ 
BrAZdEiKĮ, Varėnos miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio traktorininką – priešgaisrinį sargą VYTĄ 
MiŠKinĮ, 14 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 

ins ti tu to vyresnįjį taksatorių GinTĄ BOZĮ, 
17 d. – radviliškio miš kų urė di jos Liepynės 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką ArŪnĄ KALTAuSKĄ, 
18 d. – Ge ne ra li nės miš kų urė di jos Bendrojo 
sky riaus vy riau si ą ją spe cia lis tę LinuTĘ MEL-
KOViEnĘ, 25 d. – LAMMC Miškų instituto 
bibliotekos vedėją, Miškininkystės skyriaus 
inžinierę ViLiJĄ MiKŠiEnĘ, 26 d. – Biržų miš-
kų urė di jos Kriklinių gi ri nin ki jos eigulį SiGiTĄ 
ŽiVATKAuSKĄ, 27 d. – Šalčininkų miš kų urė-
di jos priešgaisrinio au to mo bi lio vai ruo to ją 
LEOnArdĄ MOrOZĄ, 28 d. – Šilutės miš kų 
urė di jos Pagėgių gi ri nin ki jos gi ri nin ką rO-
MuALdĄ uBArTĄ, Kre tin gos miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės operatorių VidMAnTĄ 
iLGinĮ, 29 d. – Jurbarko miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio sargą ArŪnĄ BAKŠĮ, 30 d. – nemenčinės 
miš kų urė di jos Pabradės girininkijos eigulį 
ZBiGnEV ALEKSAndrOVič.

rugpjūčio 10 d. šią sukaktį pažymėjusį drus-
kininkų miš kų urė di jos miško želdinimo ir 
apsaugos inžinierių AudriŲ nOrKŪnĄ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy minčią rietavo 
miš kų urė di jos miš kot var kos in ži nie rę riTĄ 
BArTASEVičiuTĘ, 9 d. – Tra kų miš kų urė di-
jos rūdiškių me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio sargą – kūriką čESLAVĄ 
SiLKO, 11 d. – Tytuvėnų miš kų urė di jos du-
bysos girininkijos girininką AdOLFĄ KAuBrĘ, 
18 d. – Tra kų miš kų urė di jos Trakų girininkijos 
eigulį JOnĄ BuTriMAVičiŲ, 19 d. – uk mer gės 
miš kų urė di jos Siesikų girininkijos miško dar-
bininką ViKTOrĄ SAPATOVĄ, 21 d. – raseinių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 

ir tech ni nio pa da li nio suvirintoją – šaltkalvį 
BrOniSLOVĄ JuZiKĮ, Mažeikių miš kų urė di jos 
Kruopių girininkijos miš ko darbininką APO-
LinArĄ VAuPŠĄ, 26 d. – Prie nų miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio med ve žės – medkirtės ope ra to rių 
rOMĄ dABAŠinSKĄ, 29 d. – Kė dai nių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio sargę ViLiJĄ STriuKiEnĘ. 

rugsėjo 1 d. su kan ka 65-eri bu vu siam Vals-
ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to darbuotojui 
STASiui BuLOTui, 15 d. – bu vu siam ilgame-
čiam Šakių miš kų urė di jos Lekėčių gi ri nin-
ki jos gi ri nin ko pa va duo to jui AnTAnui Ši-
LinGui, 29 d. – buvusiai ilgametei Anykščių 
miš kų urė di jos miško naudojimo inžinierei 
ViOLETAi KuPriEnEi.

Su 70-uo ju gim ta die niu 
rugsėjo 26 d. šią su kak tį pa žy minčią buvusią 
ilgametę raseinių miš kų urė di jos sekreto-
rę – personalo inspektorę GrAŽinĄ PiKELiE-
nĘ, 30 d. – bu vu sį ilgametį Jurbarko miš kų 
urė di jos Kalvelių girininkijos eigulį VACLOVĄ 
KAZLAuSKĄ. 

rugsėjo 23 d. su ka ks 75-eri bu vu siam ilga-
mečiam ASu Miš kų ir eko lo gi jos fakulteto 
Aplinkos ir ekologijos instituto docentui 
SLAVOMirui Mirinui. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 10 d. šią su kak tį pažymintį bu vu sį 
ilgametį Kre tin gos miš kų urė di jos Kartenos 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką ALGiMAnTĄ EVALdĄ 
MAŽEiKĄ, 13 d. – bu vu sį ilgametį Šalčinin-
kų miš kų urė di jos darbuotoją AnTAnĄ Gir-
dAuSKĄ, 18 d. – bu vu sį ilgametį buvusios 
miškų valstybinės įmonės ,,unksna“ darbuo-
toją PrAnĄ AndriKOnĮ, 25 d. – bu vu sį ilga-
metį Kaz lų rū dos mo ko mo sios miš kų urė di-
jos darbuotoją VinCĄ PAPLAuSKĄ.
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