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Nuo rugpjūčio 26 d. vyksta respublikinė 
miškų urėdijų medelynų apžiūra, kurią 
vykdo komisija, sudaryta iš Aplinkos minis-
terijos, Generalinės miškų urėdijos, Valstybi-
nės miškų tarnybos, Miškų instituto, ASU ir 
miškų urėdijų specialistų (plačiau – 26 p.).

Rugsėjo 2-3 d. Suomijoje, Marienhamn-e, 
Alandų salose vyko regioninis Šiaurės – Bal-
tijos šalių miško inventorizacijos 42 speci-
alistų susitikimas – konferencija, kuri kas 2 
metus rengiama vis kitoje šalyje. Iš Lietuvos 
konferencijoje dalyvavo Valstybinės miškų 
tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos 
skyriaus vedėjas G. Kulbokas, Miško naudoji-
mo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specia-
listas prof. A. Kuliešis, ASU prof. G. Mozgeris, 
dr. D. Jonikavičius, doktorantė V. Juodkienė, 
kurie  padarė 5 pranešimus. 
Kitas šio regiono miško inventorizacijos 
specialistų susitikimas – konferencija vyks 
2017 m. Latvijoje.

Rugsėjo 3-4 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“ vykusiame tarp-
tautiniame inovacijų forume „Innovation 
Drift 2015“ kalbėta ir apie Lietuvos miškų 
biomasės panaudojimo galimybes. 

Rugsėjo 7-8 d. Žemaitijos nacionaliniame par-
ke prie Platelių ežero vyko Baltijos Ministrų 
Tarybos aplinkos ministrų susitikimas. Es-
tijos aplinkos ministras Markas Pomerantas, 
Lietuvos aplinkos ministras Kęstutis Trečio-
kas ir Latvijos aplinkos apsaugos ir regioni-
nės plėtros ministerijos parlamentinis sekre-
torius Edgaras Tavaras bei jų vadovaujamos 
delegacijos diskutavo vandenų apsaugos ir 
klimato kaitos klausimais.

Rugsėjo 7-11 d. Pietų Afrikos Respublikoje, 
Durbane surengtas XIV-sis Pasaulinis miš-
kų ūkio kongresas. Jame aptarta pagrin-
dinė tema ,,Miškai ir žmonės: investavimas 
į tvarią ateitį“, miškų ūkio vizija iki 2050 m., 
kaip geriau panaudoti miškų išteklius kaimiš-
kųjų vietovių skurdo mažinimui, kovojant su 
klimato kaita, pritaikyti naujas technologijas 
bei kurti atsinaujinančius produktus. Šiame 
kogrese Lietuvą atstovavo VMT direktoriaus 
pavaduotojas A. Kasperavičius.

Rugsėjo 7 d. Vilniuje, Valstybinėje mokes-
čių inspekcijoje vykusiame susitikime su 

LMSA pirmininku A. Gaižučiu, pasikeista 
informacija apie šių metų I-ojo pusmečio 
miško savininkų mokamų mokesčių rezulta-
tus, ypač surenkant papildomą 5 proc. mo-
kestį ir kaip įgyvendinamas VMI projektas 
,,Mediena“. 

Rugsėjo 9 d. Generalinės miškų urėdijos 
mobilioji miško kontrolės grupė kartu su 
Valstybine kelių transporto inspekcija, 
vykdydama projektą „Mediena“, kelyje Kau-
nas – Zarasai tikrino transportą, vežantį vals-
tybiniuose miškuose pagamintą medieną. 
Pažeidimų nerasta. 

Rugsėjo 10 d. Biržų regioniniame parke ati-
darytas beveik 32 m aukščio Kirkilų kars-
tinių ežerėlių apžvalgos bokštas, tapęs 
geru orientyru parko lankytojams patekti 
prie Kirkilų draustinio smegduobių ežerėlių. 
Po bokšto atidarymo surengta ekskursija su-
sipažinti su kitomis šio parko įžymybėmis – 
Karvės ola, Velniapilio uola, Geologiniu taku, 
Smardonės šaltiniu. Kirkilų amatų centre 
surengta konferencija, kurioje geologai ir 
mokslininkai skaitė pranešimus apie karsti-
nio regiono unikalumą. 

Rugsėjo 11 d. Aplinkos ministerijoje vyku-
siame pasitarime valstybinių institucijų ir 
medžiotojų organizacijų atstovai svarstė, 
kaip spręsti su afrikinio kiaulių maro pli-
timo grėsme susijusias šernų gausos re-
guliavimo problemas. Nepriėjus vieningos 
nuomonės, rugsėjo 14 d. sudaryta darbo 
grupė, kuri išnagrinėjus ir suderinus insti-
tucijų siūlymus parengs planą, kaip reikėtų 
spręsti minėtąsias problemas. 

Rugsėjo 11 d. Latvijos miško savininkų aso-
ciacija pažymėjo 10-ties metų veiklos su-
kaktį. Ta proga Rundalės pilies apylinkėse, 
prie Mezotnes įsikūrusioje kaimo turizmo 
sodyboje surengtas renginys, kuriame daly-
vavo ir Lietuvos miško savininkų asociacijos 
atstovai. 
Latvijos MSA prezidentas parlamentaras 
I. Boķis informavo, kad susiformavo geri 
darbo santykiai tarp privataus ir valstybinio 
miškų ūkio bei medienos pramonės. Latvijos 
MSA asociacijos nariais yra Latvijos valstybi-
nių miškų įmonė ,,Latvijas valsts meži“ ir me-
dienos verslo koncernas ,,Latvijas Finieris“. 
Latvijos vyriausybė kartu su Latvijos MSA 

parengė miško savininkų kooperacijos ska-
tinimo paketą, jau veikia 6 miško kooperaty-
vai. Jų nariams mokamos išmokos apmokes-
tinamos tik 10 proc. pajamų mokesčiu.

Rugsėjo 12 d. Dubysos regioninio parko di-
rekcijos iniciatyva surengtas netradicinis 
pėsčiųjų žygis po Maslauskiškių kraštą.
 
Rugsėjo 14-15 d. Briuselyje vyko Europos 
Komisijos organizuota konferencija ir 
darbo grupės susitikimas dėl žemės ūkio 
bei  žemės naudojimo keitimo ir miškinin-
kystės sektorių įtraukimo į ES strateginių 
klimato kaitos politikos tikslų vertinimą, sie-
kiant 2030 m. numatytų strateginių ES išme-
timų mažinimo tikslų. 
 
Rugsėjo 16 d. Vatikane aplinkos ministrą Kęs-
tutį Trečioką ir kitus Europos Sąjungos šalių 
aplinkos ministrus priėmė popiežius Pran-
ciškus. Audiencijos metu popiežius kalbėjo 
apie būtinybę stabdyti klimato kaitą ir aplin-
kos niokojimą. Sveikindamas Europos Są-
jungos aplinkos ministrus popiežius dėkojo 
už jų pastaraisiais metais ypač svarbų indėlį 
saugant aplinką. 
 
Rugsėjo 17 d.  Anykščių menų inkubatoriaus-
menų studijos posėdžių salėje surengta 
Aukštaitijos regiono miško savininkų at-
stovų sueiga. Joje taip pat dalyvavo Anykš-
čių rajono meras K. Tubis, Anykščių miškų 
urėdijos vyr. miškininkas K. Bilbokas, Valsty-
binės miškų tarnybos, miško kooperatyvų ir 
įmonių atstovai. LMSA Anykščių skyriaus ko-
ordinatoriumi išrinktas MSK ,,Miško žemė“ 
direktorius G. Kviklys (plačiau – 28 p.). 

Rugsėjo 17–18 d. aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas dalyvavo Briuselyje vykstančiame 
Europos Sąjungos Aplinkos tarybos neei-
liniame posėdyje. Jis skirtas pasirengimui 
21-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių konferencijai ir 11-
ajam Kioto protokolo šalių susitikimui.

Rugsėjo 18-19 d. Lietuvos geologijos tar-
nyba, trečiąjį rugsėjo šeštadienį pažymint 
Geologinio paveldo dieną, organizavo pa-
žintinę išvyką į Sirvėtos regioninį parką 
supažindinti visuomenę su Švenčionių 
krašto geologijos, archeologijos, istorijos 
ir kultūros paveldu. Pristatyta: Kačėniškės, 
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Suteiktos kvalifikacinės klasės girininkams
Aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu 
Nr. D1-662 suteikta pirma kvalifikacinė klasė 
šiems miškų urėdijų girininkams: 

Jonui Aliukoniui – Trakų miškų urėdijos Rūdiškių girininkijos; 
Alvydui Bareikai – Vilniaus miškų urėdijos Taurų girininkijos; 
Jonui Kalvaičiui – Tauragės miškų urėdijos Dabrupinės girininkijos; 
Jonui Mačiuliui – Kauno miškų urėdijos Karmėlavos girininkijos; 
Mariui Martišiui – Biržų miškų urėdijos Joniškėlio girininkijos; 
Valdui Nausučiui – Šiaulių miškų urėdijos Šiaulių girininkijos; 
Algimantui Olšauskui – Šalčininkų miškų urėdijos 
Jašiūnų girininkijos; 
Dainiui Pilipaičiui – Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos; 
Audriui Pinikui – Rietavo miškų urėdijos Girėnų girininkijos; 
Ričardui Poškai – Tauragės miškų urėdijos Pajūrio girininkijos; 
Giedriui Skiručiui – Šalčininkų miškų urėdijos 
Dainavos girininkijos.

Generalinio miškų urėdo 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 
Nr. 1B-296 suteikta antra kvalifikacinė klasė 
šiems miškų urėdijų girininkams: 

Gintautui Struckui – Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų girininkijos, 
Viktorui Sondai – Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos 
Kuro girininkijos, 
Robertui Raimundui Išganaičiui – Jurbarko miškų urėdijos 
Mantvilių girininkijos, 
Artūrui Drumstui – Kauno miškų urėdijos Sitkūnų girininkijos, 
Česlovui Mikulskui – Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos girininkijos, 
Romualdui Poškui – Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio girininkijos, 
Raimondui Juzikiui – Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijos, 
Romualdui Barkauskui – Šilutės miškų urėdijos Kintų girininkijos, 
Andrejui Činčikui – Švenčionėlių miškų urėdijos Antanų girininkijos, 
Žydrūnui Samoškai – Tauragės miškų urėdijos Pagramančio girininkijos, 
Vytautui Buziui – Ukmergės miškų urėdijos Balelių girininkijos.

Akvieriškės piliakalniai, Švenčionių aukš-
tuma, Čiūlėnų geomorfologinis draustinis, 
Pašaminės molynai, Jančiūnų žvyro karje-
ras, Grybų ir Šakalių akmenys, Sirvėtos sau-
sklonis, Lino verdenė, Daukšių ozas,  nuo 
apžvalgos bokšto Kretuono ežero duburys, 
Rėškutėnų muziejus, Strūnos malūnas bei 
senovinis Dvilonių kaimas. 

Rugsėjo 21-22 d. Biržų miškų urėdijoje vyko 
kasmetinis FSC sertifikavimo auditas, kurį 
atliko E. Blaževičius ir K. Danauskas.
 
Rugsėjo 22 d. LMSA dėl Lietuvoje 2014 m. 
sausio 23 d. priimto įstatymo Nr. I-671 įtei-
kė skundą Europos Komisijai, kuriame 
teigiama, kad pažeistos 2006 m. liepos 28 d. 
Tarybos direktyvos 2006/112/EB „Dėl pridė-
tinės vertės mokesčio bendros sistemos“ 
nuostatos. LMSA prašo EK pradėti nagrinėti 
pažeidimo procedūrą ir esant reikalui spręsti 
šį ginčą ES Teisingumo teisme. 

Rugsėjo 22 d. Labanoro regioniniame parke, 
šalia Mindūnų atidarytas aukščiausias (36 
m) apžvalgos bokštas saugomose terito-
rijose. Jo atidaryme dalyvavo aplinkos mi-
nistras K. Trečiokas. Iš bokšto viršuje įrengtos 
apžvalgos aikštelės atsiveria vaizdas į Lakajų 
kraštovaizdžio draustinį, Baltųjų ir Juodųjų 
Lakajų, Siesarties ežerus ir Labanoro girią. 

Rugsėjo 25 d. prie Sirvėtos regioninio parko 
gamtos mokyklos, Šventos kaime, sureng-
tas pirmasis Lietuvoje vaistažolių rinkimo 
čempionatas.

Rugsėjo 25 d. Lietuvos mitologų draugijos 
iniciatyva Vilniuje, Mokytojų namuose buvo 
atidaryta Vilniaus krašto grybų ir kerpių 
paroda.  

Rugsėjo 27 d. – spalio 2 d. LMSA surengė 
miško savininkams pažintinę išvyką į La-
tviją, Estiją ir Suomiją, kur susitikta su šių 
šalių privačių miškų savininkais. 

 Rugpjūčio pabaigoje Dubravos, Kazlų Rū-
dos, Jonavos, Kretingos, Telšių, Nemenčinės 
miškų urėdijų valstybiniai miškų pareigūnai 
kartu su karinių poligonų atstovais patikri-
no, kaip vykdoma priešgaisrinė miškų ap-
sauga 6 kariniuose poligonuose. Iš šiemet 
iki rugsėjo 10 d. Lietuvos miškuose užregis-
truotų 228 miško gaisrų 69,46 ha plote 15-ka 
kilo karinių mokymų ir pratybų metu (19,43 
ha plote). Įvertinus esamą situaciją, numa-
tyta, kokias konkrečias priešgaisrinės miškų 
apsaugos priemones reikėtų diegti ateityje 
poligonų miškuose, aptartos bendradarbia-
vimo galimybės, planuojamas Krašto apsau-
gos ministerijos ir Generalinės miškų urėdi-
jos atstovų susitikimas.

 Aplinkos ministerija siūlo atnaujinti 
Specialiąsias žemės ir miško naudojimo 
sąlygas, kurios buvo patvirtintos daugiau 
kaip prieš 20 metų ir nebeatitinka dabarti-
nių poreikių, trukdo pritraukti investicijų. Že-
mės sklypų savininkams taikomi apribojimai 
visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos 
tikslais nustato įvairias apsaugos zonas – ry-
šių linijų, kelių, dujotiekių, elektros linijų, kur 
apribojama ūkinė ar kitokia veikla. Panaikin-
ti apribojimai, kurie neatitiko praktinės gy-
venimo realybės (pavyzdžiui, drausta nuolat 
ar laikinai gyventi kurorto apsaugos zonose, 
nors to nepaisyta).

 Rugsėjo pirmąją savaitę Valkininkų 
miškų urėdija iš UAB „Silberauto“ įsi-
gijo naują balninį vilkiką Mercedez-
Benz Arocs 2645 LS 6x4“ ir pusprie-
kabę skiedroms vežti „STAS“. Tad visa 
technika biokuro ruošai ir gabenimui jau 
sukomplektuota ir miškų urėdijai belieka 
aktyviai dalyvauti „Baltpool“ biržos skel-
biamuose konkursuose ir stengtis kuo 
daugiau biokuro realizuoti pirkėjams. 
Šios technikos 44,7 proc. įsigijimo sumos 
finansuojama iš Lietuvos aplinkos ap-
saugos investicijų fondo (LAAIF) Klimato 
kaitos specialiosios programos „Biokuro 
ruošos iš miško kirtimo atliekų moderniza-
vimas VĮ Valkininkų miškų urėdijoje“.
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Padėkos už šalies miškų puoselėjimą
Miškininko dienos proga už nuoširdų, 
ilgametį darbą miškų ūkio sistemoje pa-
dėkas miškininkams ir miškų įmonių, įs-
taigų darbuotojams pareiškė šalies insti-
tucijų ir miškų sistemos įstaigų vadovai. 

Ministras Pirmininkas AlGIRdAS ButkevIčIuS:
Pauliui Zolubui – Valstybinės miškų 

tarnybos direktoriui, Vidai Bradauskienei – 
Valstybinės miškų tarnybos Finansų skyriaus 
vedėjai, Adolfui Kaubrei – Tytuvėnų miškų 
urėdijos Dubysos girininkijos girininkui, Ge-
nadijui Josifui Morozui – Vilniaus miškų 
urėdijos Parudaminos girininkijos girininkui, 
Algimantui Palevičiui – Varėnos miškų urė-
dijos Rudnios girininkijos girininkui, Laimiui 
Striukiui – Ukmergės miškų urėdijos Deltu-
vos girininkijos girininkui, Linutei Melko-
vienei – Generalinės miškų urėdijos Bendro-
jo skyriaus vyriausiajai specialistei.

lR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
AlGIMANtAS SAlAMAkINAS: 

Arvidui Bakanui – Kupiškio miškų urė-
dijos Kupiškio girininkijos girininkui, Arūnui 
Kaltauskui – Radviliškio miškų urėdijos Lie-
pynės girininkijos girininkui, Irenai Burins-
kienei – Raseinių miškų urėdijos Žaiginio 
medelyno viršininkei, Irenai Smalstienei – 
buvusiai Rokiškio miškų urėdijos Kamajų gi-
rininkijos girininko pavaduotojai.

Aplinkos ministras kęStutIS tRečIOkAS:
Vitui Ramanauskui – Marijampolės 

miškų urėdijos vyriausiajam inžinieriui, Dai-
niui Baikauskui – Trakų miškų urėdijos pre-
kybos ir medienos išvežimo viršininkui, Min-
daugui Petkevičiui – Kauno miškų urėdijos 
miško želdinimo inžinieriui, Andriui Ropei 
– Panevėžio miškų urėdijos miško apsaugos 
inžinieriui, Arūnui Samoškai – Kretingos 
miškų urėdijos Šernų girininkijos girininkui, 
Artūrui Raudžiui – Utenos miškų urėdijos 
Kuktiškių girininkijos girininko pavaduoto-
jui, Daliai Mačiežienei – Jurbarko miškų 
urėdijos medelyno viršininkei, Petrui Pabi-
jonavičiui – Telšių miškų urėdijos centrinio 
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa-
dalinio meistrui, Vaidui Jančaičiui – Šakių 

miškų urėdijos Sutkų girininkijos eiguliui, 
Maijai Česnulevičienei – Šalčininkų miškų 
urėdijos buhalterei.

Generalinis miškų urėdas 
RIMANtAS PRŪSAItIS:

Stanislovui Žebrauskui – Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento Miškininkys-
tės skyriaus vedėjui, Martui Lynikui – Vals-
tybinio miškotvarkos instituto direktoriaus 
pavaduotojui, Dainiui Adžgauskui – Ge-
neralinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir 
apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui, 
Medardui Trimoniui – Generalinės miškų 
urėdijos Teisės, personalo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausiajam specialistui, Ričardui 
Beniušiui – Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kadastro skyriaus vedėjui, Gintarui 
Kulbokui – Valstybinės miškų tarnybos Na-
cionalinės miškų inventorizacijos skyriaus 
vedėjui, Tadeuš Ablačinskij – Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vy-
riausiajam specialistui, Raimondui Šeinaus-
kui – Valstybinės miškų tarnybos Bendrųjų 
reikalų skyriaus vyriausiajam specialistui, Li-
nui Bruniui – Biržų miškų urėdijos centrinio 
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa-
dalinio viršininkui, Algiui Andriuškevičiui – 
Tauragės miškų urėdijos centrinio medienos 
ruošos, prekybos ir techninio padalinio vir-
šininkui, Gintautui Baršauskui – Anykščių 
miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos 
inžinieriui, Dariui Bielevičiui – Dubravos 
EMM urėdijos miško apsaugos inžinieriui, 
Vytautui Gudaičiui – Druskininkų miškų 
urėdijos medienos ruošos ir darbų saugos 
inžinieriui, Vidmantui Alfonsui Juknai – 
Joniškio miškų urėdijos miškotvarkos inži-
nieriui, Pranui Jankaičiui – Valkininkų miš-
kų urėdijos inžinieriui, Klemensui Banio-
niui – Prienų miškų urėdijos informatikos 
specialistui, Dariui Gustui – Kazlų Rūdos 
mokomosios miškų urėdijos Novos girininki-
jos girininkui, Vyčiui Tupkauskui – Nemen-
činės miškų urėdijos Žeimenos girininkijos 
girininkui, Marijui Baltramonaičiui – Kur-

šėnų miškų urėdijos Pažiužmėlių girininki-
jos girininkui, Jonui Šiuriui – Rietavo miš-
kų urėdijos Skroblės girininkijos girininkui, 
Rimgaudui Kukučioniui – Veisiejų miškų 
urėdijos Baltašiškės girininkijos girininkui, 
Gediminui Snarskiui – Zarasų miškų urė-
dijos Zarasų girininkijos girininkui, Alfonsui 
Jankauskui – Šilutės miškų urėdijos Vainuto 
girininkijos girininko pavaduotojui, Valdui 
Sakaliūnui – Kaišiadorių miškų urėdijos Pa-
parčių girininkijos girininko pavaduotojui, 
Simonai Sirusaitei – Kėdainių miškų urė-
dijos prekybos vadybininkei, Zofijai Galdi-
kienei – Pakruojo miškų urėdijos prekybos 
vadybininkei, Irenai Noreikaitei – Jonavos 
miškų urėdijos buhalterei, Vytautui Bunevi-
čiui – Švenčionėlių miškų urėdijos medelyno 
meistrui, Sigitui Jocui – Šiaulių miškų urė-
dijos centrinio medienos ruošos, prekybos 
ir techninio padalinio meistrui, Gintautui 
Videikai – Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų 
girininkijos eiguliui, Rimvydui Jeraminui – 
Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų girininkijos 
eiguliui, Gintautui Rasteniui – Ignalinos 
miškų urėdijos mechanikui.

valstybinės miškų tarnybos direktorius 
PAulIuS ZOluBAS:

Dainiui Stoniui – Generalinės miškų 
urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos sky-
riaus vedėjui, Gintarui Žukauskui – VMT 
Miškų kontrolės skyriaus Marijampolės teri-
torinio poskyrio vedėjui, Odetai Ivanovie-
nei – VMT Miškų kontrolės skyriaus vyriau-
siajai specialistei, Pauliui Gedrimui – VMT 
Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio 
poskyrio vyresniajam specialistui, Min-
daugui Dinsmanui – VMT Miškų kontrolės 
skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriau-
siajam specialistui, Ričardui Neciunskui – 
VMT Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio te-
ritorinio poskyrio vyriausiajam specialistui, 
Rikardui Apulskiui – VMT Miškų kontrolės 
skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio vy-
riausiajam specialistui, Tomui Balkui – VMT 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriau-
siajam specialistui.
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(Tęsinys, pradžia 8 nr.) 

vaisių ir daržovių pakavimo tinkleliai 
medelių apsaugai nuo skabymo 
ir laupymo
Miško želdinių apsaugai nuo kanopinių žvė-
rių pažeidimų galima panaudoti parankines 
medžiagas. Lenkijos miškininkai pušies žel-
dinių apsaugojimui nuo ūglių skabymo ir 
žievės laupymo naudoja tinklines plastikines 
rankoves, skirtas vaisių ir daržovių pakavi-
mui. Plastikinių rankovių apsauginis efektas 
yra ilgalaikis, jei jos dedamos ir naudojamos 
kelis metus iš eilės. 

Ant pušaitės viršūninio sumedėjusio 
ūglio tinklo rankovė uždedama rudenį. Šal-
tuoju metų laikotarpiu ji ūglį apsaugo nuo 
kanopinių žvėrių skabymo. Pavasarį tin-
klelis nenumaunamas. Todėl 1-2 metus jis 
saugo medelio kamieną ir nuo žievės lau-
pymo. Kitą rudenį ant tais metais išaugusio 
viršūninio ūglio uždedamas naujas tinklelis 
ir pavasarį nenuimamas. Dar kitą rudenį ant 
naujos viršūnės vėl maunamas naujas tin-
klelis. Kai medeliai paauga ir sustorėja, o jų 
stiebelių žievė būna sugrubusi, sustorėjusi 
ir nebetinka laupymui, tinkleliai nesunkiai 
nuimami, nes plastikas nuo saulės poveikio 
būna tapęs trapiu ir lengvai plyšta. Pušaičių 
viršūninius ūglius pradėti saugoti tinklo 
rankovėmis geriausia, kai medeliai būna 
3-4 metų. Ant tų pačių medelių jas galima 
dėti kelerius metus (3-4 sezonus), kol žvė-
rys gali pasiekti pušų viršūnes nelankstant 
medelių. Mažoms 1-2 metų ir skurdžioms 
3 metų pušaitėms geriau naudoti kitus 
apsaugos būdus, nes jaunų medelių ūgliai 
būna liauni ir trumpi, todėl nepatogu ant 
jų uždėti tinklą, jis nestabiliai laikosi ir gali 
nusmukti.

Tinklo uždėjimui naudojamas plastiki-
nis vamzdis. Jis išplečia tinklą ir uždėjimo 
metu apsaugo ūglių viršūninius pumpurus 
nuo pažeidimo. Pirmiausia tinklo ranko-
vė užmaunama ant vamzdžio ir sudaroma 
darbui reikalinga atsarga. Ji maunama, 
kiek telpa standžiai sustumiant ant viso 
vamzdžio ilgio. Ant medelių uždėti tinklą 
patogiausia dviese. Vienas darbuotojas už-
mauna vamzdį ant medelio viršūninio ūglio 

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

VIRGILIJus VasILIausKas
Valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

iki pat menturinių šakų. Po to vamzdį kelia 
aukštyn, prilaikydamas tinklo apačią. Tinklo 
rankovė, nusmukdama nuo vamzdžio, turi 
išsitiesti ir padengti visą ūglį. Kitas darbuo-
tojas užmautą tinklą nukerpa žirklėmis, kad 
ant ūglio virš pumpurų liktų apie 2-3 cm il-
gio galas, bet ne ilgesnis kaip 5 cm. Tinklo 
viršutinis užleidimas skirtas pumpurų ap-
saugai nuo žvėrių nukandimo. Jei palieka-
me ilgesnį galą, pavasarį tįsdami pumpurai 
gali jame įsipainioti ir nauji ūgliai ims krei-
vai augti.

Lyginant su kitais medelių apsaugos 
būdais, apsauga plastikinėmis tinklo ranko-
vėmis išsiskiria ilgu apsauginiu laikotarpiu. 
Tinklo uždėjimo kokybei praktiškai neturi 
įtakos orų sąlygos ir spyglių paviršiaus drė-
gnumas. Palankiausias laikas tinklo uždėji-
mui yra ruduo, pasibaigus vegetacijai, bet 
jį įmanoma uždėti ant ūglių ir žiemą per 
atlydžius. 

Vaisių ir daržovių pakavimui skirtos 
plastikinės tinklo rankovės būna dviejų 
tipų: presuotos ir megztos. Presuoto tinklo 
rankovės yra stabilesnės ir patvaresnės, o 
megzto tinklo daromos iš greičiau suyran-
čios medžiagos ir labiau išsitempia, todėl 
gali ne taip stabiliai laikytis ant ūglių. Ban-
dymui buvo pasirinkti presuoto plastiko 

tinkleliai dviejų skirtingų gamintojų (įsigyti 
UAB „Baltic Pac“, Ateities pl. 40, Kaunas LT-
52112). Tinklų uždėjimui panaudoti plasti-
kiniai vamzdžiai: skersmuo 50 mm ir 75 mm, 
ilgis 0,5 m (skirti nutekamajai kanalizacijai, 
pilkos spalvos, parduodami mažmeninės 
prekybos tinklų santechnikos skyriuose). 
Pastebėta, kad mažesnėms pušims paran-
kiau naudoti 50 mm skersmens vamzdį, o 
didesniems ir intensyvaus augimo mede-
liams – 75 mm skersmens. Tuomet vamz-
džio anga geriau atitinka ūglių ir spyglių 
matmenis, būna mažesnė tikimybė sužaloti 
viršūninius pumpurus, o tinklo rankovės iš-
plėtimas geriau atitinka ūglių dydį.

Rudenį vėl reikės apsaugoti naują 
medelio ūglį

Uždedant tinklelį, dirbama dviese

Tinkleliai ir vamzdis
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kos taip pat neturi orų temperatūros ir spy-
glių paviršiaus drėgnumas. Svarbu, kad būtų 
galima dirbti be pirštinių ir nuo žvarbos ne-
grubtų rankos.

Avių vilna ūglių apsaugai
Neplauta vilna dėl ant jos paviršiaus esančio 
lanolino turi nemalonų kvapą ir skonį elni-
niams žvėrims. Nukandę šia vilna apsuktą 
medelio ūglį, jie junta ne tik nemalonų skonį, 
bet ir vilnos pluoštą. Todėl želdiniuose jun-
tamas lanolino kvapas šiuos žvėris atbaido 
nuo tolesnio ūglių viršūnių nukandžiojimo. 
Vilnos apsauginė paskirtis, efektas ir uždėji-
mas yra beveik analogiški linų pakuloms. Eu-
ropos šalyse naudojama želdinių apsaugai 

lininės pakulos ūglių apsaugai
Elniniams žvėrims lininės pakulos turi ne-
malonų kvapą ir skonį. Nukandę pakulų 
pluoštu apsuktą medelio ūglį, jie burnoje 
pajunta nemalonų skonį. Todėl po to ne-
malonus kvapas šiuos žvėris atbaido nuo 
tolesnio ūglių viršūnių nukandžiojimo. Šiuo 
būdu apsaugoti spygliuočių želdinius reko-
menduojama Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, 
Slovakijoje, Vokietijoje. Augalinės pakulos 
yra ekologiška gamtinė medžiaga, jos natū-

Eglės ir pušies viršūnės su pakulomis

Vilnos ir pakulos ūglių apsaugai Pušeles apsaugant reikia atidumo

Vilna ant eglės ir pušies viršūnių

raliai suyra, todėl pavasarį jų nereikia nuim-
ti. Pakulas galima naudoti kaip alternatyvą 
repelentams arba vietoje plastikinių ir me-
talinių ūglių apsaugos medžiagų. Jos tinka 
naudoti ir saugomose teritorijose, kur che-
minių augalų apsaugos produktų vartojimas 
draudžiamas.

Pakulomis paprasta ir patogu apvynioti 
eglučių viršūnes ir menturių šakeles, nes jos 
gerai užkimba ant aštrių ir standžių eglių 
spyglių. Pušis apsaugoti sunkiau, nes ilgi ir 
liauni jų spygliai apsunkina pluošto užkibi-
mą. Todėl pušims labiau tinka ilgo pluošto 
ir geriau tarpusavyje sukimbančios pakulos. 
Jų pluoštas ant ūglio pirmiausia apvynioja-
mas žemiau pumpurų, po to permetamas 

virš pumpurų ir, kad užkibtų ant anksčiau 
apvynioto pluošto, dar kartą apsukamas 
žemiau pumpurų. Dirbant reikia atidumo, 
nes nekokybiškai apvyniotos pakulos atsi-
palaiduoja ir nuo ūglio gali nukristi. Aprišant 
reikia saugoti trapius pušų pumpurus nuo 
nulaužimo ar įlaužimo. Labai standžiai ir per 
gausiai pakulomis apmuturiuoti pumpurai 
pavasarį gali pradėti augti išsikreivinę.

Ant ūglių apvyniojant linų ar kanapių 
pakulų pluoštą, darbų kokybei esminės įta-

kaip natūraliai suyranti gamtinė ekologiška 
medžiaga, kurios pavasarį nereikia nuimti. 
Vilną galima naudoti vietoje repelentų arba 
kaip alternatyvą plastikinėms ir metalinėms 
ūglių apsaugos medžiagoms, tinka naudoti 
ir saugomose teritorijose.

Spygliuočių želdinių apsaugai geriau tin-
ka iškaršta, bet neišplauta vilna, nes tuomet 
ji turi geresnę pluošto struktūrą ir daug lano-
lino. Ant ūglių viršūnių ji apvyniojama kaip ir 
linų pluoštas. Eglės ūglių viršūnių apsaugai 
gerai tinka bet kokia vilna (ir nekaršta), nes 
gerai užkimba ant aštrių spyglių ir pumpu-
rų. Pušų ūglius su nekaršta vilna apvynioti 
sudėtingiau, nes trumpas neorientuotas 
jos pluoštas sunkiai užsifiksuoja ant ūglių, o 
stipriau paspaudus galima pažeisti pumpu-
rus. Kai vilnos pluoštas apvyniojamas ir ant 
pumpurų, tai juos apsaugo dar ir pavasarinio 
brinkimo bei tįsimo metu, nes tįsdami jauni 
ūgliai gali kartu kelti ir vilną. Todėl už kitus 
ūglių apsaugos būdus ji turi ilgesnį apsau-
ginį poveikį. Ant pumpurų apvyniota vilna 
neturi neigiamos įtakos ūglių augimui.

 

lipnios juostos viršūnių apsaugai
Miško želdiniuose užklijuotos lipnios juos-
telės apsaugo spygliuočių medelių ūglių 
pumpurus ir viršūnes nuo kanopinių žvė-
rių nukandimo. Tam gali būti naudojamos 
pakavimui skirtos lipnios juostos ir dažymo 
popierinės lipnios juostos. Pasibaigus ap-
sauginiam periodui, jų nuimti nebūtina, nes 
po kurio laiko gali savaime suirti. Dedant 
juostas ūgliai turi būti sausi, nes prie drė-
gnų spyglių juosta gali nelipti. Dėl didesnio 
stabilumo ir patikimesnio apsauginio efek-
to geriau naudoti platesnes juostas (nuo 
50 mm ir daugiau). Patogesniam juostų 
užklijavimui galima naudoti specialiai joms 
skirtus pakavimo laikiklius.
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 Pušų ūglius apdorojant tepamu repelentu, reikia jų pumpurus labai 
atidžiai saugoti nuo mechaninio pažeidimo.

 Pušų spygliai ilgesni ir stambesni už eglės, todėl ir žymiai didesnė 
repelentų išeiga dėl didesnio pušų spyglių paviršiaus ploto.

 Pušų spyglių tepimas repelentais už jų purškimą yra lėtesnis ir la-
biau varginantis procesas. 

 Kuo medeliai mažesni ir kuo trumpesni jų spygliai, tuo daugiau 
atidumo reikia purškiant repelentus. Ant mažų medelių smulkių vir-
šūnių sunkiau sukoncentruoti purkštuvo srovę ir daugiau preparato 
netikslingai išpurškiama į aplinką. Tai ypač akivaizdu purškiant mažas 
eglutes.

 Apsaugoti dvimetėms ir silpnai išsivysčiusioms 3-4 metų eglu-
tėms geriau tinka tepami repelentai nei purškiami. Mažų eglučių vir-
šūninius ūglius patepti nesudėtinga, darbas spartus, repelento išeiga 
nedidelė.

 Ant eglučių ūglių gerai laikosi vilna ir pakulos, nes gerai užkimba 
už aštrių spyglių. Jas paprasta apvynioti ir veiksmingai saugo eglutes 
nuo žvėrių skabymo. Ant pušų ūglių jas apvynioti sudėtingiau, tam reikia 
daugiau pastangų, darbas ilgiau trunka, apvyniojimo metu pumpurus 
reikia saugoti nuo mechaninio pažeidimo.

 Didesniems spygliuočių medeliams nuo ūglių skabymo ir žievės 
laupymo labiausiai tinkama apsaugos priemonė yra purškiami repelen-
tai. Jais medelius apdoroti nesudėtinga ir spartu, o su ilgesne rankinio 
purkštuvo štanga paprasta pasiekti ir tuos ūglius, kurie tepamų repelen-
tų apdorojimui jau būna nebepasiekiami.

 Jei žvėrių gausu, nuo jų skabymo nepakanka apsaugoti vien tik me-
delio viršūninį ūglį, bet būtina ir viršutinių menturių ūglius. 

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

Lipnios juostelės ir laikiklisJuostelės ant ūglių

Lipnios juostos klijuojamos rudenį ant sumedėjusių ūglių viršūnių. Jomis 
apgaubiama ūglio viršūnėlė kartu su pumpurais. Ūglis apsukamas lipnia juos-
tos puse į vidų, kad klijai priliptų prie spyglių. Apie ūglį ir pumpurus sudaromas 
vamzdinės formos apsauginis sluoksnis. Juostos lipnų galą galima užklijuoti 
ant jau apsukto jos sluoksnio. Dar galima apsuktos juostos abu galus suklijuoti 
lipniomis pusėmis, tuomet susidaro vėliavėlės formos galas. Jis nuo vėjo šiugž-
da ir gali žvėrims kelti įtartinus gąsdinančius garsus.

Medelių apsaugos patirtis nuo žvėrių skabymo ir laupymo
• Vienmečių ir dvimečių pušų apsaugai nuo žvėrių skabymo yra racionaliau 

rinktis purškiamus repelentus nei tepamus repelentus ar plastikinius tinklelius, 
vilną ir pakulas. 

• Neracionalu mažų pušų viršūninius ūglius apsaugoti tinklinėmis plastikinė-
mis rankovėmis, avių vilnomis ar linų pakulomis, nes ant smulkių medelių viršū-
nėlių jas yra žymiai sunkiau uždėti nei ant vyresnių pušelių. Tinklinės plastikinės 
rankovės puikiai tinka ūgtelėjusių pušelių viršūninių ūglių apsaugai.

• Mažų pušelių antžeminę dalį sudaro beveik vien tik viršūninis ūglis, todėl, 
apdorojus viršūnėlę purškiamu ar tepamu repelentu, praktiškai visas medelis 
būna apsaugomas nuo žvėrių nukandimo.
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Du trečdaliai pasaulio biologinės įvai-
rovės tenka miškams: juose egzis-
tuoja daugybė organizmų grupių, 

kurių kiekviena vykdo funkcijas, būtinas 
ekosistemos išlikimui. Tyrimai rodo, kad or-
ganizmai gali veikti fizinį buveinių formavi-
mąsi, elementų apykaitą biogeocheminiuo-
se cikluose bei ekosistemų produktyvumą. 
Taigi, atskirų gyvybės formų praradimas gali 
iš esmės pakeisti visos ekosistemos struktū-
rą ir funkcionavimą. Miškų ekosistemos yra 
akivaizdus to pavyzdys: bet koks vien tik 
medžių įvairovės sumažinimas ar natūraliai 
augančio miško pakeitimas pramoniniais 
monokultūrų želdiniais pablogina jų pro-
duktyvumą, aplinkos išteklių panaudojimo 
efektyvumą, stabilumą ir savireguliacijos 
galimybes. Pastaruoju metu pradėtas miškų 
ir želdinių teikiamų ekosistemų paslaugų 
vertinimas išryškino faktą, kad ekosistemos 
funkcijas, nuo kurių priklauso žmonių vi-
suomenės egzistavimas iš esmės užtikrina 

ir palaiko biologinė įvairovė. Tam, kad būtų 
išlaikyti kuo įvairesni ekosistemos procesai 
skirtinguose amžiaus tarpsniuose, reikia 
daug didesnės biologinės įvairovės, nei tam, 
kad būtų palaikomas vienas kuris procesas 
viename amžiaus tarpsnyje. Negana to, bi-
ologinės įvairovės įtaka bet kuriam vienam 
ekosistemos procesui nėra paprastas, tiesine 
funkcija išreiškiamas fenomenas: sumažėjus 
biologinei įvairovei, įvykę neigiami pokyčiai 
ekosistemoje nesustoja po tam tikro laiko, 
bet tęsiasi, toliau blogindami pačios eko-
sistemos būklę bei mažindami jos teikiamų 
paslaugų kiekį ir kokybę.

Vienas iš esminių sausumos ekosistemų 
(o ypač miškų) biologinės įvairovės blokų yra 
požeminė – dirvožemyje slypinti biologinė 
įvairovė. Be organizmų, vienokia ar kitokia 
dalimi gyvenančių po žeme, neegzistuotų 
nei tokie dirvožemiai, kokius šiandien žino-
me Žemėje, nei dirvožemių vykdomos funk-
cijos (pirminė produkcija, anglies ir mitybos 

elementų apykaita, erozijos kontrolė, stabi-
lios dirvožemio struktūros palaikymas bei 
klimato kaitos poveikio švelninimas). Deja, 
požeminė biologinė įvairovė yra ir vienas 
mažiausiai ištirtų biologinės įvairovės blokų. 
Dirvožemio organizmų tarpusavio sąveikos 
yra nepaprastai sudėtingos, konkurencija 
dėl išteklių čia vyksta visuose mitybos ly-
gmenyse. Be to, biotinius ryšius lemia klima-
tinės sąlygos ir dirvožemio fizikinės savybės. 
Dėl pernelyg skurdaus žinių kiekio didžiuma 
mokslinių tyrimų dirvožemio ekologijos sri-
tyje atliekama su supaprastintomis modeli-
nėmis organizmų bendrijomis, tačiau realūs 
gamtoje egzistuojantys mitybiniai dirvože-
mio organizmų tinklai yra itin sudėtingi, juos 
sudaro dešimtys, o kartais tūkstančiai rūšių, 
kurias tarpusavyje jungia dinamiškas, erdvė-
je ir laike kintantis sąsajų tinklas. 

Organizmų grupių (arba funkcinė) įvai-
rovė ir nesuardytas jų sąveikos tinklas yra 
būtini norint išlaikyti ekosistemų teikiamas 

Požeminio pasaulio ryšiai. 
Cost veikla fp1305 Biolink: susiejant požeminę biologinę iįvairovę 

ir ekosistemos funkcionavimą europos miškuose
Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Grybai – vienas iš svarbių požeminės 
biologinės įvairovės elementų
Grybai – vienas iš svarbių požeminės 
biologinės įvairovės elementų

Čerpėtasis žvynadyglis – svarbus mikorizinis grybas skurdžiame 
dirvožemyje augančiuose pušynuose

Skirtingi medžiai ir krūmai formuoja rizosferą įvairiuose dirvožemio 
sluoksniuose
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paslaugas, kurių reikšmę tiek žmonių visuomenei, tiek gamtinei 
aplinkai sunku net įvertinti, tuo tarpu žmogaus veikla ir klimato po-
kyčiai kelia jiems tiesioginę grėsmę. Įvairios žmogaus veiklos, o ypač 
jei jos sutelktos vien į medienos produktyvumo siekį supaprastinant 
ekosistemas (pvz., monokultūrų auginimas) yra viena iš pagrindinių 
grėsmių miško dirvožemio biologinei įvairovei. Deja, esamos žinios 
apie požeminės biologinės įvairovės reikšmę, ypač miškų ekosistemų 
funkcionavimui kol kas daugiausiai susiveda į duomenis apie medžių 
mišinių įtaką miško dirvožemiams arba yra išbarstytos atskirų trofi-
nių organizmų grupių tyrimų rezultatuose. Labai mažai žinoma apie 
funkcinę organizmų įvairovę miško dirvožemiuose, apie funkcijų du-
bliavimą atskirose organizmų grupėse ar apie jų mitybinius tinklus. 
Tiesa, pastaruoju metu išvystyti metagenominių tyrimų metodai lei-
džia užfiksuoti ir identifikuoti dirvožemio organizmų rūšis faktiškai 
bet kuriame trofiniame lygmenyje, o taip pat įvertinti jų aktyvumą 
ir funkcijas. Taigi, šie tyrimai įgalins proveržį ir požeminės biologinės 
įvairovės tyrimuose. 

Siekiant sukurti žinių tinklą, kuriame šiuolaikinė samprata apie 
Europos miškų funkcinę dirvožemio biologinę įvairovę užtikrintų 
tvarų miškų ir miško želdinių tvarkymą, Europos mokslinių ir tech-
ninių tyrimų bendradarbiavimo programa COST inicijavo veiklą 
FP FP1305 BioLink, jungiančią 30 Europos ir kitų regionų šalių ir skir-
tą įgyvendinti kelioms užduotims:

1. Susisteminti esamas žinias apie miškų ekosistemų dirvožemio 
biologinę įvairovę skirtingu intensyvumu tvarkomuose miškuose ir 
įvertinti dirvožemio biologinės įvairovės kaip ekosistemos stabilumo 
determinanto vaidmenį; 

2. Integruoti naujas teorines ir technologines priemones biologi-
nės įvairovės tyrimuose miškų ekosistemose; 

3. Skleisti žinias apie miškų ekosistemų funkcionavimą ir jų bi-
ologinę įvairovę vartotojams (miškų savininkams, privačioms miško 
kompanijoms, miškininkams, politikams);

4. Palyginti ir suderinti pastarųjų metų eksperimentinių ir ste-
bimųjų tyrimų rezultatus želdiniuose ir supaprastėjusiose ekosiste-
mose bei palyginti su sudėtingose natūraliose ekosistemose gautais 
duomenimis.

Šiuo metu tiesiog būtina sukoncentruoti žinias apie požeminę 
miškų biologinę įvairovę ir išaiškinti sąsajas tarp įvairovės ir ekosiste-
mos stabilumo bei funkcionavimo. Nemaža dalis publikuotų moksli-

Piengrybis jautakis – natūraliems lapuočių ir mišriems miškams būdingas 
mikorizinis grybas Mėšlagrybiai – dirvožemyje esančių medienos liekanų ardytojai

Krūmokšnių, žolinės augalijos bei kerpių ir samanų įvairovė stipriai veikia 
dirvožemio organizmus

Gelsvoji voveraitė – drėgnų miškų mikorizinis grybas
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Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt

nių darbų neretai pristato prieštaringus re-
zultatus, todėl šiais tyrimais grįstus principus 
būna sunku įgyvendinti praktikoje. Vienas 
iš tokių prieštaravimų pavyzdžių gali būti 
tyrimai, kaip azoto perteklius miško ekosis-
temose veikia dirvožemio grybus, kurių re-
zultatai pasirodė gana komplikuoti ir neretai 
prieštaraujantys vienas kitam. Manoma, kad 
tam turėjo įtakos tyrimų trukmė, skirtingos 
aplinkos ir klimatinės sąlygos, kuriomis vyk-
dyti stebėjimai ir eksperimentai, netgi bū-
dai, kuriais identifikuotos grybų rūšys ir gal 
būt dar kiti faktoriai.

Dėl šių priežasčių COST veikla FP1305 
BioLink planuoja atlikti įvairių požemi-
nės biologinės įvairovės tyrimų rezultatų 
analizę ir sintezę, užtikrinti komunikaciją 
tarp įvairių sričių mokslininkų, miškinin-
kų praktikų ir miškų politikos vykdytojų, 
sutelkti žinomą informaciją apie genetinę ir 
funkcinę miško dirvožemio organizmų įvai-
rovę, panaudoti teorines žinias iš kitų bio-
loginės įvairovės mokslo sričių ir pritaikyti 
jas miško modeliavime. Ypač didelis dėme-
sys bus kreipiamas į ektomikorizinių grybų 
bendrijas, kadangi jau dabar žinomas ryšys 
tarp mikorizinių grybų funkcinės įvairovės 
ir jų medžių šeimininkų įvairovės, tačiau 
dar per maža žinių apie mikorizinių grybų 
vaidmenį miško ekosistemų stabilumui, jų 
sąveiką su kitomis taksonominėmis dirvo-
žemio organizmų grupėmis. Kitas svarbus 
objektas – dirvožemio mikroorganizmai, 
kurių, kaip žinoma, aprašyta tik nedidelė 
dalis, ypač tas pasakytina apie nekultivuo-
jamas bakterijas, kurios, tyrėjų nuomone, 
sudaro esminę dirvožemio mikroorganiz-
mų įvairovės dalį.

Lietuva nėra išimtis tarp kitų Europos 
šalių nei didele žmogaus įtaka miškų ekosis-
temoms, nei želdinamais skurdžios rūšinės 
sudėties medynais, o tyrimų dalis, skiriama 
miško dirvožemio biologinei įvairovei ir 
su ja susijusioms ekosistemų paslaugomis 
aplamai yra apgailėtinai maža, palyginus su 
daugeliu Europos šalių. Galima bent jau vil-
tis, kad darbai, susiję su COST veikla FP1305 
BioLink, bus naudingi mūsų šaliai ir įkvėps 
bei paskatins šios nepaprastai svarbios bio-
loginės įvairovės dalies tyrimus.

Ir pabaigai – viena iš ekosistemų teikia-
mų paslaugų grupių yra socialinės-kultūri-

nės (tarp jų ir įkvėpimas kūrėjams). Klasikinė-
je lietuvių literatūroje turime puikų pavyzdį: 
žemiau pateiktas posmas iš A. Baranausko 
„Anykščių šilelio” yra įkvėptas ir požeminės 
biologinės įvairovės (mikorizinių ir saprotro-
finių grybų bei įvairių krūmokšnių rizosferos 
bei jų sąsajų): 

Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia,

Juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia.

Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų

Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų.

Voveruškų leikelės kur-ne-kur pro plyšį 

Iš po samanų marškos sarmatlyvai kyši

Čia paliepių torielkos po mišką išklotos,

Čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos,

Čia pušyne iš gruodo auga žaliuokės,

Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę.

Linksmutės, gražiai auga, niekas jom nerūpi.

Šaltiniai:
http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/

Actions/FP1305
http://www.globalsoilbiodiversity.org
http://www.maweb.org
http://www.unep.org/ecosystemmanage-

ment

Gegužraibės negali egzistuoti be mikorizinių 
grybų ir pakankamo dirvožemio biologinės 
įvairovės lygmens

Mokslininkų skaičiavimais, Europoje ap-
tinkama per 12 tūkst. svetimžemių rūšių, 
iš kurių 10-15 proc. yra invazinės. Šios 
rūšys dauginasi ir plinta, kenkdamos vie-
tinei biologinei įvairovei, aplinkai, žemės 
ūkiui, žuvininkystei, žmonių sveikatai. Į 
šiuo metu derinamą Europos Sąjungai su-
sirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą 
planuojama įtraukti ir kai kurias Lietuvoje 
aptinkamas rūšis. 

Šių metų pradžioje įsigaliojo visose ES 
šalyse taikomas reglamentas dėl invazinių 
svetimų rūšių plitimo reguliavimo, kuriuo 
siekiama sustabdyti svetimžemių rūšių pli-
timą ir sumažinti neigiamą invazinių rūšių 
poveikį ES biologinei įvairovei. Šiuo metu 
rengiami teisės aktų pakeitimai ir siekiama 

sukurti leidimų auginti, dauginti, pardavi-
nėti, įvežti ar išvežti ar kitaip naudoti rūšis, 
įtrauktas į ES susirūpinimą keliančių invazi-
nių rūšių sąrašą, sistemą. Šį sąrašą planuo-
jama patvirtinti 2016 m. pradžioje. Leidi-
mai galės būti išduodami įstaigoms, kurios 
vykdys rūšių mokslinius tyrimus, naudos 
medicinos tikslais. Išimtinais atvejais leidi-
mus bus galima gauti siekiant ekonominės 
naudos. Į sudarinėjamą sąrašą planuojama 
įtraukti šias rūšis: Sosnovskio barštį, nutri-
ją, paprastąjį meškėną, raudonausį vėžlį, 
vandeninį hiacintą, nuodėgulinį grundalą, 
rainuotąjį ir žymėtąjį vėžį, apželtkojį krabą. 
Kitais metais planuojama įtraukti ir dėmė-
tąjį elnią, gausialapį lubiną.

Aplinkos ministerijos inf.

Stabdomas invazinių augalų ir gyvūnų rūšių plitimas



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
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tuvų, seklumų, kaip buvo iki melioracijos, 
ši renatūralizacija neatkurs. Net lengvesnio 
grunto griovų šlaituose, kur vyksta spartes-
nis jų įrimo procesas, negaunami tokie dari-
niai, kaip natūraliose upėse. Priežastis: atlie-
kant melioracijos darbus, greitam vandens 
nutekėjimui buvo suformuoti nuolydžiai, 
kasant gilius griovius sunkaus grunto ruo-
žuose. Dabartinių melioracijos griovių du-
gne susiformavusių pavingiavimų negalima 
laikyti atsikuriančia upe ar upeliu.

Vadovėlinė tiesa, kad augmenija „filtruo-
ja“ vandenį prieš patenkant į upės tėkmę, 
neginčytina iki to momento, kol neprade-
dame galvoti, kiek griovio šlaito augmenija 
gali sulaikyti taršos? Tradiciškai šiuolaikinė 
gamtosauga linkusi dėl pasklidosios taršos 
kaltinti vien ūkininkus, kaip anksčiau kolū-
kius, ir nepastebėti antrinės taršos, kai šlaite 
augantys medžiai, krūmai, žolinė augalija 
pradeda patys teršti vandenį lapais, nuo-
kritomis. Medžių kirtimo amžius grioviuose 
įstatymiškai nenumatytas. Tad bėgant laikui 
medžiai – puvėkai taps įprastas atributas 

Nors sureguliuota upė ar upelis vizu-
aliai nieko nesiskiria nuo eilinio me-
lioracijos griovio, jo valymui būtinas 

rajono savivaldybės administracijos išduo-
tas leidimas kirsti saugotinus medžius ir 
krūmus, augančius ne miškų ūkio paskirties 
žemėje. Kokia prasmė yra saugoti kanali-
zuotą upelį, kurio griovio šlaitai dėl neprie-
žiūros priaugo krūmų, medžių? 

Gamtosaugininkai įžvelgia keletą es-
minių priežasčių. Pirma – renatūralizacija, 
kai dėl melioracijos griovių krantų erozi-
jos, abiotinių, biotinių, antropogeninių 
faktorių griovio vaga išsikreivina, formuo-
jasi duburiai, seklumos su upei būdinga 
gyvūnija ir augmenija. Antra – apsauginė, 
kai griovio augmenija suvartoja pasklidąją 
taršą, iš ūkininkų laukų su vandeniu nute-
kėjusias maistmedžiages. Trečia – krašto-
vaizdžio apsauga.

Nors gamtininkai deklaruoja, kokia svarbi 
melioracijos griovių renatūralizacija irstant 
griovio krantams, tačiau tuo pačiu saugojimu 
siekia, kad šių griovių šlaitus toliau mecha-

niškai sutvirtintus laikytų medžių šaknys. Tik 
skėsčioti rankomis galime dėl tokio gamto-
sauginio paradokso. 

Kita vertus, niekam ne paslaptis, kad sau-
gant augmeniją sukuriama mitybinė bazė 
bebrams, o mūsų krašto medžiotojams be-
brų medžioklė yra Sizifo darbas. Tad įsiveisus 
bebrams ir jiems ėmus gadinti sausinimo sis-
temą, žemių ir miškų savininkai baudžiami už 
melioracijos įrenginių nepriežiūrą, valstybei 
nereikia mokėti kompensacijų. Patenkinti ir 
gamtininkai – renatūralizaciją spartina bebrų 
užtvankos, griovių šlaituose išrausti jų urvai. 
Bet tokią bebrų ,,pagalbą“ reikėtų vertinti at-
sargiai. Jų užtvankose dėl žuvusios sausumos 
augalijos, kaupiamų žiemai maisto atliekų 
sparčiai vyksta eutrofikaciniai procesai. Laiki-
nai užtvindytose vietose ne pačios geriausios 
sąlygos ir žuvims gyventi. Labai svyruoja van-
dens lygis. Išardžius užtvankas arba dėl mais-
to trūkumo išsikėlus bebrams kitur, organinių 
medžiagų sankaupa nuplaunama pasroviui. 

Aišku, kad nei po šimto ir daugiau metų 
buvusių natūralių upių ir upelių vingių, sie-

kanalizuotų upių ir upelių ateities perspektyvos 
VyGanDas KunGys 

Skyrus ES paramą biokuro naudojimui energetikoje, pastaruoju metu biokuro ruoša persikėlė ir į kiek neįprastas kirtimams vietas: 
daug kur matome išvalytus melioracijos kanalus, kur surinkta ne tik stambesnė malkinė mediena, bet ir paruoštos šakos smulki-
nimui į „čipsus“. Daug kam gali pasirodyti keista, tačiau už tokį melioracijos griovių valymą galima užsidirbti baudą ir dar tektų 
atlyginti solidžią žalą gamtai.

Bebrų veiklos paspartinta kanalo 
renatūralizacija. Autoriaus nuotrauka



  / 2015 / 09 ■ 17

spartinimui galima pagalvoti ir apie žemu-
pyje pagautų žuvų perkėlimą į aukštupius. 
Atnaujinta žuvų genetika garantuotų svei-
kus palikuonis, jų gausą, didesnius laimikius. 
Nebūtina užpilti gruntu nebereikalingus to-
kiose vietose melioracijos kanalus. Atkirtus 
nuo rekonstruotos upės, juos galima imituo-
ti senvagėmis. Apleistose melioruotose teri-
torijose galime ir patys, be bebrų pagalbos, 
tikslingai suformuoti palankią upės gyvybei 
aplinką: grioviuose supilti grunto seklumas, 
sutrukdydami greitą vandens nutekėjimą, 
iškasti dirbtines sietuvas, dalinai atkurti 
išlikusią upės atkarpą. Žinoma, visų kana-
lizuotų upelių jau nesugražinsime, tačiau, 
užuot leidę pinigus įvairiems, dažnai kon-
traversiškai vertinamiems gamtosauginiams 
projektams, pabandykime atkurti nors ke-
letą upelių atšakų, aukštupiuose susietų su 
žemupiu. Bėgant laikui, greitai paaiškės, kiek 
naudingas toks upelių atkūrimas. Tuomet 
bus galima lengviau apsispręsti dėl tolimes-
nio rekonstruojamų upių kiekio. 

Skeptiškai vertinu vadinamų žvejų „rojų“ 
kūrimą, tikintis, kad įleidus vertingų žuvelių 
tapsime antra Norvegija su žuvų pilnais van-
dens telkiniais. Tai labiau vienkartinė prie-
monė – kaip kūdroje paleidai, užaugo, suga-
vai. Kas vertinga – skanu lėkštėje ant stalo, 
gali būti nenaudinga upės ekosistemai. Prieš 
įžuvinant būtina įvertinti, kokių žuvų rūšių 
trūksta. Prileidus per daug plėšriųjų žuvų, 
galima stipriai pakenkti kitoms žuvų rūšims. 
Reikia siekti pilnavertės, subalansuotos vie-
tinės ekosistemos atkūrimo, kad nors iš da-
lies patys atsistatytų prarasti resursai. 

aprūpina vandenį deguonimi, reikalingu 
upės gyvybei, savivalos procesams. Visiškai 
kitokį vandens judėjimą stebime meliora-
cijos grioviuose. Čia vanduo teka greitai, 
nes nesutinka kliūčių. Griovyje vyrauja la-
minarinis (sluoksniais) tekėjimas, mažiau 
aprūpinantis vandenį deguonimi, kuris rei-
kalingas savivalos procesams. Dirbtinai su-
formuoti kanalų nuolydžiai sparčiai šalina 
vandenį ir iš visos melioruotos teritorijos. 
Toks staigus ir gausus vandens nutekėjimas 
iš melioruotų teritorijų ardo didžiųjų upių 
pakrančių šlaitus, plauna gruntą, neįsavintą 
pasklidąją tarša pasroviui. 

Dabar daug kur melioracijos grioviai yra 
nešienaujami, jų šlaitai apaugę medžiais, 
krūmais. Net kolūkių laikais buvo reikalauja-
ma, kad melioracijos kanalai per vasarą būtų 
kelis kartus nušienauti. Jų žolė buvo išgabe-
nama ir sunaudojama gyvulių pašarui, krai-
kui. Dabar pasklidoji, antrinė ir neretai ir su-
telktinė vandens tarša neša į kanalų griovius 
ir biogenines medžiagas, azoto ir fosforo bei 
kitokius junginius. Ši neapvalyta tarša greitai 
pasiekia ir upės žemupį. 

Reikia pripažinti, kad melioracija labiau-
siai pakenkė upių aukštupiams, kuriuose 
sunaikinus žuvų gyvenamas teritorijas, nerš-
tavietes skaudžiai atsiliepė žuvų ištekliams. 
Pagal išlikusias aerofotonuotraukas, žemė-
lapius reikėtų atkurti nors dalį buvusių upių 
aukštupių vagų, kaip buvo iki melioracijos. 
Pašalinti nebereikalingas užtvankas, įrengti, 
kur būtina, žuvitakius ir laukti, kada iš žemu-
pio atsikurs vietinių migruojančių žuvų ke-
liai, nerštavietės. Migracijos atsikūrimo pa-

šiuose grioviuose, kaip dabar daugumos 
upių pakrantėse. Jų laiku nepaėmus, irimo 
proceso medžiagos grįš į vandenį kažkada 
sunaudotų maisto medžiagų pavidalu. 

Kad prižėlę grioviai puošia kraštovaizdį, 
gali teigti tik žmogus, nematęs, kaip atrodė 
upės iki melioracijos. Ištiesintomis griovių 
linijomis augantys medžių, krūmų šepečiai, 
mano nuomone, tikrai nepuošia kraštovaiz-
džio. Dėl sukultūrinto kraštovaizdžio nerei-
kia kompleksuoti, o būtina sutelkti visas jė-
gas puoselėti tai kas išliko. 

Kuo kanalizuoti upė ar upelis skiriasi nuo 
melioracijos griovio? Pabandysiu aprašyti 
Sausdravo upės aukštupį, kuris 1980 m. buvo 
numelioruotas. Dažniausiai esame įpratę 
matyti ramiai tekančią skaidrią upės tėkmę. 
Tačiau taip yra ne visada. Gamta rūpestinga 
šeimininkė – upės vagą valo mažiausiai ke-
liskart per metus. Geriausiai tai pastebime 
per rudeninius ir pavasarinius potvynius, jų 
būna ir iškritus gausiems krituliams vasarą. 
Pagrindiniu upės valymu pavadinčiau pava-
sarį, kai sueižėjęs ledas, nešamas vandens 
tėkmės, pakeliui išjudina irstančius medžius, 
ledų sangrūdos šluoja pakrantes, seklumas. 
Srauni, drumzlina vandens tėkmė nė iš tolo 
neprimena skaidrios, ramios upės vasarą. 
Smarkus vandens srautas išsuka, iššluoda-
mas iš upės vagos, sietuvų nesusiskaidžiu-
sias organines daleles, nusodindamas jas 
potvynio vandens užlietose pakrantėse, 
lankų pievose. O užlietose žemumose van-
duo nebeskuba: dalis jo susigeria į gruntą, 
pasilieka senvagėje, pelkutėse, o likusi da-
lis laukia, kol atsilaisvins kelias žemyn. Upė 
dėl savo vingių daug ilgesnė nei meliora-
cijos griovys, todėl geba sukaupti daugiau 
vandens, tuo pačiu užtikrindama keliskart 
didesnį gyvenamąjį plotą šiai ekosistemai. 
Nors vasaros karščių metu mažesnių aukš-
tupio upelių vagos ruožai išdžiūva, esančių 
sietuvų duburiuose nuo kaitros slepiasi upės 
gyvybė: žuvys, amfibijos, ropliai, vandens 
vabzdžių lervos, vandens augmenija, lauk-
dami, kol vanduo vėl grįš į ištisinę vagą. 

Šiuolaikinis jaunimas negali patikėti, kad 
Sausdravo upėje buvo gausu žuvų, vėžių; 
kad joje žvejoti nereikėjo žvejo bilieto ir krū-
muose netykojo tokių žvejų aplinkosaugos 
inspektoriai; kad viduryje savaitės miestelių 
ir miestų valgyklose būdavo nelabai mėgs-
tama žuvies diena, kai stingant mėsos visi 
patiekalai buvo ruošiami būtent iš žuvies. 

Ežeruose deguonies patekimui į vande-
nį svarbų vaidmenį vaidina vėjas, banguo-
jantis jo paviršių, o upėse vyraujantis turbu-
lentinis (sūkuriuojantis) vandens tekėjimas 
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urogallus L.) ir tetervino (Lyrurus tetrix 
L.) gausumas, paplitimas ir apsauga 
Lietuvoje“. Įžvelgdamas daugybę šių 
paukščių apsaugos problemų, įsto-
jo į doktorantūros studijas Lietuvos 
miškų institute, čia įsidarbino 2005 
metais. Pradžioje dirbo techniku, 
2007 m. – inžinieriumi; nuo 2014 m. 
iki dabar – Miško apsaugos ir medžio-
klėtyros skyriaus jaunesniuoju moks-
lo darbuotoju. 

Gavus Aplinkos ministerijos lei-
dimą, kurtinių tyrimai vykdyti pietry-
čių Lietuvos miškuose. Su kurtiniais 
„bendraudamas“ ilgiau nei 7 metus, 
sėmęsis praktikos mokslinių stažuočių 
metu Rusijoje, Karelijos ir Kirovo srity-
se, Suomijoje, Baltarusijoje, Italijoje, 
Lenkijoje, jis sukaupė medžiagą diser-
taciniam darbui šių paukščių ekologi-
jos klausimais. Per dešimt darbo metų 
Miškų institute jo dalyvauta ir vykdant 
Lietuvos miškų monitoringą, medžio-
jamųjų žvėrių populiacijų dinamikos 
tyrimus bei kitus mokslinius-tiriamuo-
sius darbus. 

Dabar Ryčio ateities planuose – 
kurtinių genetiniai tyrimai, kurie, tiki-
masi, bus vykdomi podoktorantūros 
studijose. Kolegų vardu linkime Ryčiui 
sėkmės tolimesniuose darbuose.

 Doc. dr. ARTŪRAS GEDMINAS 
LAMMC Miškų instituto 

Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriaus vedėjas

LAMMC Miškų instituto doktorantas Rytis Zizas šių metų 
liepos 3 d. Miškų institute apgynė parengtą daktaro diserta-
ciją „Miško struktūros įtaka kurtinių (Tetrao urogallus L.) 
buveinių pasirinkimui ir pasiskirstymui Pietryčių Bal-
tijos jūros regione“. Šią disertaciją ir jos santrauką galima 
peržiūrėti Nacionalinėje Martyno Mažvydo, ASU, Miškų 
instituto bibliotekose, o santrauką anglų kalba internete: 
http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:11574247/
datastreams/MAIN/content.

Po Vytauto Logmino 1962 m. apgintos disertacijos „Svar-
besnių vištinių paukščių rūšių paplitimas, ekologija ir pagau-
sinimo perspektyvos Lietuvoje“ biologijos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti tai pirmasis tokio pobūdžio darbas kurtinių 
ekologijos tema Lietuvoje. Daugiau nei pusšimtį metų dau-
giausia buvo apsiribota tik kurtinių tuokviečių išsidėstymo 
nustatymu ir šių paukščių vietinių populiacijų gausos stebė-
sena paukščių apsaugai skirtose teritorijose ir už jų ribų. 

Šiame darbe pirmą kartą Lietuvoje išanalizuota miško 
struktūros įtaka tuokviečių užimtumui ir pasirinkimui bei 
pirmą kartą Lietuvoje ir Baltarusijoje vykdyti kurtinių bu-
veinių naudojimo ir judėjimo buveinėse tyrimai, taikant 
paukščių individualaus sekimo (radio telemetrinį) metodą. 
Nustatyti kurtinių ekologijos ypatumai iš esmės papildo 
teorines žinias apie šios rūšies ekologijos specifiką pietva-
kariniame ištisinio paplitimo arealo pakraštyje. Gauti re-
zultatai taikytini tolesniuose šios rūšies paukščių sąveikos 
su aplinka moksliniuose tyrimuose. Gauti mikrobuveinių 
naudojimo skirtingais metų laikais duomenys taikytini pa-
pildant miško kirtimo taisykles, reglamentuojančias miško 
naudojimą kurtinių tuokviečių apsaugos zonose. Ištirti kur-
tinių tuoktuvių buveinių poreikiai padėjo ir ateityje padės 
nustatyti dar nežinomas tuokvietes bei efektyviau planuoti 
kurtinių populiacijos apsaugą Lietuvoje. Taip pat tikimasi, 
kad gauti rezultatai padės identifikuoti esamas ir kylančias 
grėsmes vietinėms kurtinių populiacijoms. 

Pastaraisiais dešimtmečiais kurtinių mažėjimas stebi-
mas didžiojoje jų paplitimo arealo dalyje, o grėsmė šiai gy-
vūnų rūšiai išnykti ypač kyla Europoje. Mūsų krašte kurtinių 
populiacija laikoma pažeidžiama ir santykinai nestabilia, 
nes Lietuva yra ištisinio paplitimo pakraštyje, o tolyn į Eu-
ropos pietvakarius kurtiniai paplitę fragmentiškai. Gyvūnų 
populiacijoms mažėjant, dažnai pirmiausia apleidžiamos 
periferinės teritorijos. 

Kurtiniai saugomi Europos mastu, įtraukti į Tarptautinę 
ir Lietuvos raudonąsias knygas. Lietuvoje įsteigtos aštuo-
nios paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir saugo-
mos visos žinomos tuokvietės. Kadangi Lietuvoje daugelis 
miškų yra ir bus ūkinio naudojimo, vien tuokviečių apsauga 
neužtikrins rūšies išlikimo. Siekiant išvengti šalies kurtinių 
populiacijos izoliuotumo, būtina užtikrinti šių paukščių bu-
veinių apsaugą Lietuvoje.

Apginta disertacija 
kurtinių ekologijos klausimais

Iš Kauno kilusį Rytį Zizą nuo ma-
žens traukė gamta, ypač gyvūnai. 
Daug jų yra globojęs, veisęs vaikystėje 
ir paauglystėje: pradedant savo krašto 
žuvimis, ropliais ir paukščiais, o vėliau, 
įgijus patirties, voljeruose buvo laiko-
mi ir veisiami iš egzotinių kraštų kilę 
įvairiausių rūšių vištiniai paukščiai. 
Rytis augino net iš Rusijos Federacijos 
Kirovo srities ekspedicijos metu rastų, 
parvežtų ir išperintų kiaušinių išsiritu-
sius kurtinius. 

Dar vienas Ryčio pomėgis – visą 
gyvenimą knygų apie gamtą, kelio-
nes skaitymas, o ypač – apie pasaulio 
gamtininkų mokslines ekspedicijas. 
Jam didelę įtaką turėjo prof. T. Iva-
nausko gražiai pavaizduotos tetervi-
nų ir kurtinių tuoktuvės, šių paukš-
čių medžioklė. Vedamas noro dirbti 
gamtoje, Rytis 2002 m. baigė Kauno 
aukštesniąją miškų mokyklą, kur įgijo 
vidurinį išsilavinimą bei miško darbi-
ninko, lentpjūvės darbuotojo profe-
siją. Dirbdamas želdinių priežiūros 
specialistu, aukštalipiu – pavojingų 
medžių pjovėju, padalinio vadovu 
Lietuvoje, o vėliau – Didžiojoje Bri-
tanijoje, jis mokėsi LŽŪU neakivaiz-
diniame skyriuje ir 2007 m. baigė 
bakalauro studijas. Pasirinkęs moks-
lo tyrėjo kelią, studijas tęsė LŽŪU 
dieniniame skyriuje ir 2009 m. įgijo 
magistro laipsnį – magistratūros stu-
dijų baigimui parengė darbą apie te-
tervinius paukščius „Kurtinio (Tetrao 
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nebuvo registruoti, bet tuokvietės pažymėtos VMT duomenų bazėje. 
Šios pakartotinai dar buvo patikrintos kitų metų pavasarį. Tyrimų teri-
torijoms atskirti įvardinti du regionai: Dzūkija (Veisiejų, Druskininkų, Va-
rėnos, Valkininkų, Šalčininkų, Trakų miškų urėdijų miškuose esančios 29 
tuokvietės) ir Aukštaitija (Vilniaus, Nemenčinės, Švenčionėlių, Ignalinos 
miškų urėdijų miškuose esančios 42 tuokvietės). 

Iš visų 71 tyrimų metu nustatytų kurtinių tuokviečių 41 tuokvietė (58 
proc.) buvo priskirta aukšto užimtumo, o 30 (42 proc.) – žemo užimtu-
mo lygio tuokviečių grupėms. Dzūkijoje aukšto ir žemo užimtumo lygio 
tuokviečių grupėms priskirta atitinkamai 21 (72 proc.) ir 8 (28 proc.) tuo-
kvietės, o Aukštaitijoje – atitinkamai 22 (52 proc.) ir 20 (48 proc.) kurtinių 
tuokviečių.

Tuokvietėms bei kontroliniams taškams (pastarieji darbe vadinami gali-
momis teritorijomis) sukurta geografinių padėčių duomenų bazė. Galimos 
teritorijos išdėstytos 2-5; 5-10 ir 10-20 km atstumu nuo tuokviečių. Aplink jų 
bei tuokviečių centrą sukurtos 0,25; 0,5; 1 ir 2 km ilgio spindulių ribojamos 
teritorijos, laikantis sąlygos, kad būtų Lietuvos miškuose. Jose nustatyti me-
dynus, kraštovaizdį ir žmonių trikdymą apibūdinantys elementai.

Kadangi lauko darbų metu buvo nustatyta, kad didelė dalis tuokvie-
čių yra žemo užimtumo lygio, pirmiausia analizuota miško struktūros įta-

Straipsnis parengtas mano disertacijos „Miško struktūros įta-
ka kurtinių (Tetrao urogallus L.) buveinių pasirinkimui ir 
pasiskirstymui Pietryčių Baltijos jūros regione“ pagrindu. Šia 
proga norėčiau padėkoti miškų urėdijų (ypač Švenčionėlių) ir 
saugomų teritorijų darbuotojams už geranorišką pagalbą ren-
kant duomenis ir apgyvendinimą lauko darbų metu; Lietuvos 
mokslo tarybai – kad finansavo naudingas mokslines stažuotes 
Baltarusijoje, Rusijoje, Suomijoje ir Italijoje; Nemuno slėnio 
medžioklėtyros laboratorijai ir IDEA WILD organizacijai – už 
galimybę pasinaudoti radijo sekimo įranga.

Šio tyrimo tikslas buvo atsakyti į klausimus: kodėl didelė dalis dabar 
žinomų kurtinių tuokviečių yra mažai gyvybingos ar visai negyvybingos 
bei kokie miško kraštovaizdžio struktūros elementai ir kokiu atstumu 
nuo centro įtakoja tuokviečių pasirinkimą. Tam atlikta pietryčių Lietu-
voje nustatytų 71 tuokvietės (1 pav.) erdvinė miško struktūros analizė. 
Duomenys apie tuokvietes rinkti 2008 m. anketiniu metodu apklausiant 
visų miškų urėdijų miškininkus ir saugomų teritorijų darbuotojus, taip 
pat panaudojant Valstybinės miškų tarnybos (VMT) duomenų apie sau-
gomas kurtinių tuokvietes bazę. Vėliau visos nustatytos tuokvietės buvo 
tikrinamos lauko darbų metu 2008-2012 m. kovo – balandžio mėnesiais, 
kai kurtinių patinai užima individualias teritorijas tuokvietėje ir aplink 
ją. Pagal naudojimo intensyvumą tuokvietės suskirstytos į dvi grupes – 
aukšto užimtumo lygio, kuriose bent vieną kartą registruoti du ir dau-
giau patinų, ir žemo užimtumo lygio. Pastarosioms priskirtos pavienių 
patinų tuokvietės, bei tos, kuriose kurtiniai tiriamaisiais metais nė karto 

Miško kraštovaizdžio struktūros 
kurtinių tuokviečių aplinkoje tyrimai

Dr. RytIs ZIZas
LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

2 pav. Kurtinių 
tuokvietės ir 6 patinų 
(A-F) individualių 
teritorijų su tuoktuvių 
arenomis (apibraukta 
viduryje) struktūros 
schema pagal R. Moss 
ir N. Picozzi (Kortland, 
2006)

1 pav. Kurtinių tuokviečių (pažymėta apskritimais), kuriose vykdyti tyrimai, 
pasiskirstymas pietryčių Lietuvoje

ka užimtumui. Lyginta 1 km spinduliu aplink 
tuokviečių ir galimų teritorijų centrą esanti 
aplinka. Tokio ilgio spindulys apytiksliai apima 
visą tuokvietės plotą (2 pav.). Siekiant nustatyti 
skirtumus tarp skirtingo užimtumo tuokviečių 
bei reikšmingą atstumą, kuriame išryškėja skir-
tumai, abiejų užimtumo grupių tuokvietės pa-
lygintos tarpusavyje minėtais 4 spinduliais nuo 
centro. Kadangi Dzūkijos ir Aukštaitijos miškai 
yra skirtingi savo struktūra, įvertinti tarpregio-
niniai skirtumai, lyginant šių regionų tuokvietes 
bei galimas teritorijas. 
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nors ir nepatikimai, buvo didesnė (4 pav.). Nors 
tai nepaneigia senų medynų svarbos, tačiau 
rodo, kad kurtiniai galbūt adaptuojasi prie be-
sikeičiančios aplinkos, šiuo atveju jaunesnių 
miškų. Tokia tendencija naujausių tyrimų metu 
pastebėta ir Suomijoje, kur tuokviečių užimtu-
mas nepriklausė nuo senų miškų dalies. Būtina 
pažymėti, kad šio tyrimo lauko darbų metu 
kurtinių tuoktuvės dalyje tuokviečių buvo re-
gistruotos ne saugomose tuokviečių teritorijo-
se, o gretimai šių teritorijų augančiuose pusam-
žiuose pušynuose. Tai įrodo naujos tuokviečių 
inventorizacijos bei mokslinių tyrimų jose vyk-
dymo būtinybę su tikslu pakoreguoti esamą 
tuokviečių dislokaciją. 

Kelių su danga tankumas mažesnis buvo 
aukšto užimtumo tuokvietėse arčiausiai centro, 
kaip ir atstumas iki jų, nei galimose teritorijose, 
ko negalima pasakyti apie žemo užimtumo tuo-
kvietes. Taip pat aukšto užimtumo tuokvietės 
buvo išsidėsčiusios apie 500 m toliau nuo sody-
bų (5 pav.) ir 180 m toliau nuo miško pakraščio, 
negu žemo užimtumo tuokvietės. Tai rodo, kad 

Rezultatai rodo, kad analizuojant aplinkos 
įtaką tuokviečių užimtumui daugiau (statistiš-
kai patikimų) miško struktūros skirtumų nusta-
tyta galimas teritorijas lyginant su aukšto užim-
tumo, negu su žemo užimtumo lygio kurtinių 
tuokvietėmis. Pelkių (3 pav.) ir Lsp miško tipo 
medynų plotai buvo tendencingai 2,5-3 kartus 
didesni aukšto užimtumo lygio tuokvietėse vi-
sais analizuotais spinduliais, lyginant su žemo 
užimtumo lygio, kuriose priešingai – didesni 
buvo kitų (Vm, M, V, Ox) miško tipų medynų 
plotai. Tai rodo teigiamą pelkių įtaką tuokviečių 
užimtumui, kartu ir ilgaamžiškumui. Skirtumai 
nustatyti ir medynų struktūros atžvilgiu: aukš-
to užimtumo tuokvietėse pušies dalis medy-
ne didesnė. Kiek netikėta tendencija pušynų 
amžiaus atžvilgiu. Plynų kirtaviečių, pušies 
jaunuolynų dalis aukšto užimtumo tuokvietė-
se iki 1 km atstumu buvo mažesnė, nei žemo 
užimtumo tuokvietėse, o pusamžių – patikimai 
nesiskyrė, kas lyg ir savaime suprantama. O 
brandžių ir perbrendusių (kartu) pušynų dalis 
žemo užimtumo tuokvietėse tendencingai, 

4 pav. Brandžių ir perbrendusių pušynų plotai 
galimose teritorijose, aukšto ir žemo užimtumo 
kurtinių tuokvietėse priklausomai nuo spindulio

5 pav. Atstumas iki artimiausios sodybos 
nuo galimų teritorijų (GT), aukšto (AT) 
ir žemo užimtumo (ŽT) kurtinių tuokviečių

3 pav. Pelkių plotai galimose teritorijose, aukšto 
ir žemo užimtumo kurtinių tuokvietėse 
priklausomai nuo spindulio

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...
SIP PROTECTION – 
didžiausias dirbantiems miške rūbų, avalynės 
ir darbo saugos priemonių gamintojas Europoje

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

antropogeninio trikdymo šaltiniai yra vienas iš 
reikšmingiausių veiksnių, lemiančių tuokviečių 
užimtumo lygį. 

Analizuojant tarpregioninius miško krašto-
vaizdžio struktūros skirtumus, daugiausia skir-
tumų tarp Dzūkijos ir Aukštaitijos regionų nu-
statyta galimose teritorijose, išdėstytose 2-5 km 
atstumu nuo tuokviečių, bei šių regionų kurtinių 
tuokvietėse. Skirtumų žymiai mažiau bei nelie-
ka visiškai galimose teritorijose, išdėstytose ati-
tinkamai 5-10 km ir 10-20 km atstumu. Regionai 
labiausiai skyrėsi pagal kelių su danga ilgį, miš-
ko kelių ilgį, nusausintų pelkių plotą, atstumą iki 
sodybos, atstumą iki miško kelio, pusamžių pu-
šynų, eglynų, Vm ir Ox miško tipų medynų plo-
to dalį. Nustatyti tarpregioniniai kraštovaizdžio 
skirtumai tuokvietėse ir aplink jas rodo zonos 
iki 5 km nuo tuokviečių centro svarbą, apibūdi-
nant kurtinių gyvenamąją aplinką. Be to, rodo 
galimai egzistuojant tam tikrus kurtinių adap-
tacinius ypatumus regionuose, nes tolstant nuo 
tuokviečių skirtumų nebelieka. 

Tuokviečių pasirinkimą dviejuose regio-
nuose įtakojo: mažo (≤0,5), vidutinio (0,6-0,7) 
ir didelio skalsumo (0,8-0,9) medynai, pušies 
dalis medyne, pusamžiai, brandūs ir perbrendę 
pušynai, pelkės, Vm ir Lsp miško tipo medynai ir 
miško vidus. Pasirenkant tuokvietes, išvardintų 
elementų įtaka ryškiausia 0,5 km spinduliu nuo 
tuokviečių centro. Tai rodo aplinkos išskirtinu-
mą tuokvietės centrinėje dalyje, kurioje yra va-
dinamosios patinų tuoktuvių arenos. Didesniu, 
1 ir 2 km atstumu nuo tuokvietės centro miško 
struktūros įtaka pasirenkant tuokvietes neiš-
ryškėjo. Galimai dėl to, kad tai yra patinų die-
nojimo teritorijų ribos – jų aplinka yra mažiau 
išskirtinė palyginus su tuoktuvių arenomis. 
Nustatyta, kad tie patys miško kraštovaizdžio 
elementai buvo būdingi ir skirtingo užimtu-
mo lygio tuokvietėms. Pastaroji tendencija dar 
kartą įrodo, kad buveinės kokybė nulemia tuo-
kviečių užimtumo lygį. 

(Tęsinys kitame numeryje)



Urvo angoje per vasarą neištirpsta sniegas Pirmieji kolegos nusileido į urvą
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mybes, dėl kurių Apuseni parkas vadinamas 
urvų tyrinėtojų rojumi. 

Ilgos kelionės metu per autobuso langus 
grožėsimės kalnų panorama, domėsimės 
ir mažais kaimeliais bei vietiniais miškais, 
kol pasieksime Skarišoaros urvą su vienu 
didžiausių požeminių Europos ledynų. Toks 
planas. Pradžioje jį vykdome sėkmingai, kol 
ateina laikas sukti į šalutinį kelią, prie kurio 
nedviprasmiška nuoroda įspėja, kad už 50 
km galės važiuoti tik ne sunkesnės kaip 7,5 
tonos transporto priemonės. O mūsų auto-
busas – 18 tonų ir sankryžoje stovi policijos 

nijoje, neaukštuose to paties pavadinimo 
kalnuose. Puiki proga susipažinti su vakarų 
Karpatų viršūnėmis ir tarpekliais, srauniais 
upokšniais ir karstinėmis įgriuvomis, miškais 
ir ganyklomis. Ir, žinoma, urvais – gana jau-
nuose klintiniuose kalnuose jų priskaičiuo-
jama apie 400. Keliuose rasta priešistorinio 
žmogaus veiklos pėdsakų ir ledynmečio gy-
vūnų fosilijų. Kai kuriuose gyvena retų rūšių 
šikšnosparniai ir kiti endeminiai gyvūnai, jau 
nekalbant apie įvairiausias geologines įdo-

Dvylika dienų trunkanti kelionė po 
Rumunijos botanikos sodus, par-
kus, miestus ir medelynus eina jau 

į pabaigą. Bet apie namus dar negalvoja-
me – priešpaskutinę išvykos dieną traukia-
me į Apuseni gamtos parką. 

Gamtos parkai pagal Tarptautinės gam-
tos apsaugos sąjungos (IUCN, angl. Interna-
tional Union for Conservation of Nature) klasi-
fikaciją priskirti V kategorijai – saugomi kraš-
tovaizdžiai. Lietuvoje jiems artimiausi būtų 
regioniniai parkai. Beveik 76 000 ha užiman-
tis Apuseni gamtos parkas yra vakarų Rumu-

dendrologai Rumunijoje – 
mums viskas visada baigiasi gerai

VALERIJA BARONIENĖ

Apuseni gamtos parke



Tai ne užšalęs ežeras, o 20 m storio ledynas Lediniai stalaktitai ir stalagmitai

Bukai – vyraujantys Rumunijos miškų medžiai
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automobilis su rūsčiai žvelgiančiais pareigū-
nais. Sustojame. Kol visi vienu metu reiškia-
me kuo skirtingiausias nuomones apie to-
lesnio važiavimo tikslingumą ir kryptį, mūsų 
kelionės vadovė Edita ir autobuso vairuoto-
jas Artūras eina pasišnekučiuoti su policijos 
ekipažu. Ilga diskusija, Editos šypsena ir Ar-
tūro diplomatija duoda rezultatų: nuoroda 
atsirado tik dėl kelio remonto. Mums leidžia-
ma važiuoti toliau – pakeliui budintys poli-
cininkai bus įspėti ir praleis. Už tai atsidėko-
jome dailiu buteliu. Tai tradicinių gydomųjų 
Lietuvos žolelių antpilas, stiprinantis sunkiai 
dirbančio žmogaus sveikatą. 

Pakilios nuotaikos negadina kartkartė-
mis kelyje melancholiškai vaikštinėjančios 
susimąsčiusios karvės ar mažumėlę nustebę 
arkliai. Po pernykštės kelionės į Gruziją, ku-
rioje dalyvavo gera pusė šiųmetinių keliau-
ninkų, naminiai gyvūnai ant asfalto mūsų jau 
nebestebina. Privažiavę kelių trobų kaimelį, 

sustojame išsiaiškinti vietinių žemės ūkio ir 
amatų ypatumų. Trešnės? Kalnų medus? Vil-
noniai kilimėliai? Cuika? (Tai nacionalinis gė-
rimas – vaisių brendis, gaminamas iš slyvų. 
Atvirai sakant, neišlavintam moters gomu-
riui gana bjaurus, bet pažintiniais tikslais ga-
lima ir paragauti). Už keletą eurų įsigyjame 
stiklainėlį medaus ir bendrakeleivę – šią, su-
prantama, dykai. Smagi ir šneki moteriškė su 
kirviu ant peties (autobuse jį taktiškai paside-
da po kojom) buvo beeinanti į kažkokį tašką 
už keliolikos ar keliasdešimties kilometrų, o 
dabar rumuniškai pasakoja apie savo kaimą, 
apylinkių miškus, lokius ir kitas įdomybes. 
Kaip susikalbėjome? Padėjo mūsų autobuso 
vairuotojas Artūras. Šypsena, gestais, lietu-
viškais ištiktukais ir sienas griaunančiu hu-
moro jausmu jis bendrauja visomis pasaulio 
kalbomis. Jei Žemėn atskristų žalieji žmoge-
liukai iš Marso, jis tikriausiai aptartų vietines 
aktualijas ir užmegztų abipusiai naudingus 
kultūrinius bei prekybinius ryšius greičiau, 
negu kokie tarpplanetinių reikalų valdinin-
kai sudarytų specialų komitetą. 

Taip smagiai plepėdami pasiekiame 
upeliuką, virš kurio staigiu posūkiu besidrie-
kianti siaurutė aptrupėjusio asfalto juostelė 
neatrodo labai patikima. Tiksliau, atrodo vi-
siškai nepatikima. Dėl to ar ne dėl to mūsų 
keleivė staiga supranta pasiekusi kelionės 
tikslą ir išlipa, mojuodama kirviu, o mes giliai 
įkvepiame ir... atsimerkiame jau kitoje upelio 
pusėje. Vėl pro šalį skrieja kalnai ir atkakliai 
nesikeičiantys eglynai. Anksčiau skaitydama 
apie šių kalnų augaliją sužinojau, kad čia 
auga „spruce fir“. Taip buvo parašyta – be 
skyrybos ženklo ar jungtuko, bet reikšmė 
juk aiški: eglės ir kėniai. Išlipame pramankš-
tinti kojų, įkvėpti gryno kalnų oro ir pasidai-
ryti tų kėnių. Jokių egzotiškų dendrologinių 

objektų nėra. Visus medžius atpažįstame be 
vargo: žemiau auga vienas kitas skroblas, 
trakinis klevas ar šermukšnis, aukščiau šlai-
tuose – tankūs vešlūs eglynai, po kojomis – 
samanos ir mėlynės, o minėtų kėnių niekur 
nesimato. Tik dabar supratau, kad tas „spru-
ce fir“ tebuvo paraidinis mokslinio eglės var-
do Picea abies vertimas į anglų kalbą. 

Bet europinis kėnis Rumunijoje iš tikrų-
jų auga ir ant tolimesnių Bihor kalno šlaitų 
aiškiai atskiriame eglynus nuo kėnių miš-
kų, o vietomis juos pakeičia bukynai. Nors 
šiuose kalnuose bukų matosi nedaug, jie 
yra vyraujantys Rumunijos miškų medžiai 
(31 proc. – tokia pat dalis, kokią sudaro visos 
spygliuočių rūšys kartu, o iš pastarųjų dau-
giausia eglių – 23 proc.). Nemažai miškuose 
ir ąžuolų (18 proc.) bei kitų kietųjų lapuočių 
(15 proc.). Minkštieji lapuočiai, kaip ir kėniai, 
tesudaro 5 proc. visų medžių. Pernai vasa-
rą pradėtas natūralių bukų miškų šiaurės ir 
centrinėje Rumunijoje nominacijos UNESCO 
Pasaulio paveldo objektų sąrašui procesas 
turėtų būti baigtas kitais metais. 

Rumunijos mokslininkų duomenimis, iš 
6,249 mln. ha miškų (tai sudaro 26,6 proc. 
šalies ploto) maždaug 218 000 ha miškų te-
bėra pirmykščiai, jų ekosistemos nepaliestos 
žmogaus veiklos. 

Kiek palaipioję stačiais eglyno šlaitais ir 
paragavę mėlynių, grįžtame į autobusą. Dar 
valanda ir pasiekiame kalno papėdę tokio 
siaurumo keliu ir staigumo posūkiais, kad vi-
siems pasidaro aišku – autobusas toliau ne-
bevažiuos. Ne taip aišku, ką darysime mes: 
karštyje kopsime 8 km į kalną iki urvo bei 
atgal ar pasižvalgę po apylinkes važiuosim 
„namo“? Kol mažoje kavinukėje sotinamės 
šaltu vandeniu, stipria kava ir gardžia, čia 
pat pjaustomų daržovių sriuba, kažkam top-



Mažučiai gamtos parko kaimeliai

  / 2015 / 09 ■ 23

Dažnas vaizdas keliuose

darželį – raudonėliai ir kraujažolės, mėtos ir šalavijai, jonažolės ir čio-
breliai, vingiorykštės ir akišveitės, barkūnai ir ramunėlės... Tai tik tie, 
kuriuos atpažinau, o iš viso šių kalnų pievose randama 420 žolinių 
augalų rūšių. Saulėje blyksintis upeliukas su besiturškiančia ančių 
šeima tarsi vaiko piešinyje atskiria pievą nuo aukštyn šlaitu kylančio 
miško. Pamiškėje – blindės, šermukšniai ir klevai, vienas kitas bukas 
ir trešnė, o aukščiau – vis daugiau eglių... 

Įsitikinę, kad iš ledo urvo sugrįžo lygiai tiek pat dendrologų, kiek 
buvo kelionės pradžioje, sėdame į autobusą ir keliaujame į Oradea, 
miestą prie Vengrijos sienos, paskutinės mūsų nakvynės Rumunijoje 
vietą. Apie 150 km kelionė trunka kelias valandas. Siaurais, vingiuo-
tais ir duobėtais kalnų keliais „su vėjeliu“ nepalakstysi. Gal ir gerai – 
turime laiko paskutinį kartą pasigrožėti šios šalies gamtovaizdžiais. 
Paskutinį kartą šiemet, o ateityje – kas žino, ar neatves mūsų keliai čia 
ir vėl? Juk, kur bebūtume, mums viskas visada baigiasi gerai. 

teli išganinga mintis pasitarti su vietiniais gyventojais. Ir po trumpų 
derybų visaip tarškančiais, riaumojančiais, springstančiais ir dūmi-
jančiais ,,džipais“ riedame į kalną, susėdę atviruose kėbuluose, o kojų 
perteklių iškorę laukan. Viena grupė, antra, trečia, ketvirta... Kelionės 
vadovė Edita lengviau atsikvepia – visi 40 keliauninkų atvyko gyvi 
ir daugmaž sveiki. Na, jeigu neskaičiuosim išmetamųjų vamzdžių 
skleidžiamų karštų dūmų apdegintos avalynės, džinsų ir blauzdų. 
Dar kilometras pėsčiomis, 11 lėjų bilietas (nors ant jo parašyta, kad 
10) ir stačiais laipteliais leidžiamės žemyn, žemyn, žemyn – daugiau 
kaip 100 m iki urvo angos ir dar apie 50 m pačiame urve. Prieš kelias 
minutes sunkiai užsikapanojus į kalną +30 °C temperatūroje, dabar 
virš galvų ant uolos skliautų kabantys varvekliai ir po kojomis bo-
luojantis ledynas atrodo kažkaip nerealiai, kol bendrakeleivio sviesta 
sniego gniūžtė šlepteli po marškinėliais ir įtikina, kad esu visiškoje 
tikrovėje. Netgi šaltokoje. Oficialūs šaltiniai skelbia, kad kai kuriuose 
urvuose temperatūra vasarą siekia „net“ vieną laipsnį šilumos, turis-
tų lankomoje dalyje niekad nepakyla aukščiau nulio, o žiemą būna 
apie -7 °C. Esame pagrindinėje ir didžiausioje (108 m ilgio ir 78 m 
pločio) urvo salėje. Į keletą kitų eiliniai turistai neįleidžiami, jos palik-
tos mokslininkų žiniai. Salė atrodo kaip ledo dengiamas požeminis 
ežeras, bet iš tiesų tai apie 20 m storio ledynas, atsiradęs maždaug 
prieš 3500 metų. Kažkur tyliai caksintys vandens lašai, prieblandoje 
dūluojantys lediniai stalaktitai ir stalagmitai, tolima žalsva šviesa iš 
urvo angos – regis, atsidūrėme kitame pasaulio matmenyje. Balsai 
prityla iki kuždesio, fotoaparatų blykstės dar labiau sutirština šešėlius 
tolimuosiuose urvo kampuose, o visiškai nejudantis oras, regis, sau-
go visų kada nors čia pabuvojusių mintis... 

Kelionė žemyn tais pačiais visu greičiu lekiančiais ,,džipais“ vėl 
pažeria visko: ir dulkių bei dūmų į akis, ir trumpų širdies ritmo su-
trikimų, ypač staigiuose posūkiuose, ir įspūdingų vaizdų. Kabinoje 
prisėdusios Jūratės koketiški aikčiojimai kartkartėmis priverčia vai-
ruotoją sustoti, kad galėtume pafotografuoti. Tad stovėdami kėbu-
le viena akimi žvelgiame į objektyvą, o kita gaudome vairuotojo 
judesius – jau perkėlė koją nuo stabdžio pedalo ant akceleratoriaus 
ar dar ne. Tai ir nuotraukos gaunasi tokios, kaip žiūrint viena akimi. 
Bet svarbiausia – neišdildomi įspūdžiai! Kadangi grįžtame mažomis 
grupelėmis, belaukiant lieka laiko iš arčiau pasižiūrėti, kas gi auga 
miško pakraštyje. Porą šimtų metrų iki miško driekiasi vešli bitėmis 
dūzgianti pieva, panašesnė ne į natūralią bendriją, o į vaistažolių 

Laimingai iš kalnų džipu grįžusi straipsnio autorė
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Kodėl pasirinkote savanoriavimą saugo-
mose teritorijose?

Tarp darbo pasiūlos skelbimų atkreipiau 
dėmesį į Kurtuvėnų regioninio parko pasiū-
lymą savanoriauti žirgyne. Parašiau laišką ir 
gavau atsakymą, kad ten atsirastų man darbo 
pagal specialybę. Būtent tada ir kilo mintis, 
kad taip galiu įgyti reikiamos patirties pavel-
dosaugos srityje. 

Iš Aukštaitijos nacionalinio parko direk-
cijos taip pat gavau teigiamą atsakymą, kad 
priimtų savanorystės veiklai. Pasirašėme sa-
vanoriškos veiklos sutartį, kurioje buvo nu-
matyta savanorystės trukmė, darbo laikas, 
pagrindinės užduotys. Tačiau direkcija nega-
lėjo pasiūlyti man nei finansinės paramos, nei 
apgyvendinimo. Šiuo metu yra įdiegta pro-
grama, iš kurios Lietuvoje savanoriaujantiems 
jauniems lietuviams suteikiami dienpinigiai, 
gali būti apmokamos ir transporto išlaidos. 
Man tuo metu teko verstis iš savo santaupų: 
išsinuomojau butą Ignalinoje ir kartu su par-
ko direkcijos darbuotojais kasdien važinėjau 
į Palūšę. Buvau pirmoji lietuvė savanorė per 
visą parko gyvavimo istoriją. Savanoriškai 
čia dirbau 2012 m. vasarą du mėnesius. Atė-
jus rudeniui grįžau į VU tęsti magistrantūros 
studijų. Po pusmečio nacionalinis parkas pa-
skelbė konkursą kultūros paveldo specialisto 
pareigoms užimti. Surizikavau jame dalyvau-
ti – tebuvome du pretendentai. Laimėjusi 
konkursą, 2013 m. pavasarį tapau etatine par-
ko darbuotoja. 

Nacionaliniame parke Jums teko savano-
riauti kartu su užsieniečiais. Kaip sekėsi 
bendradarbiauti, kokios įgijote patirties? 

riau. Vilniaus universitete studijuodama 2007-
2011 m. istoriją nelabai įsivaizdavau, ką su 
šiuo išsilavinimu veiksiu gyvenime, kokį darbą 
galėsiu dirbti. Paskutiniaisiais bakalauro studi-
jų metais sužinojau apie paveldosaugos ma-
gistro studijų programą, kuri mane sudomino. 
Tad gavusi gerą bakalauro darbo įvertinimą, 
nutariau tęsti magistro studijas paveldosau-
gos srityje: gavau daug naujų žinių, atsirado 
kitoks požiūris į mus supančią aplinką, kurioje 
tiek daug žmogaus veiklos, kūrybos pėdsakų. 
Kartu galvoje sukosi ir gyvenimiškas klausi-
mas: kaip seksis susirasti darbą, nes pasirink-
toji specialybė nėra paklausi darbo rinkoje. 
Žiūrinėdama darbo pasiūlymus, supratau – 
be patirties nieko nebus. 

Nors humanitarams, istorikams Lietu-
voje pranašaujama bedarbystė, jauna 
kultūros paveldo specialistė uteniškė 

Dainora Liškauskaitė 2013 m. surado gyveni-
mo prasmę ir pašaukimą Aukštaitijos nacio-
naliniame parke. Patirties ir atsakomybės Dai-
nora įgijo čia savanoriaudama 2012 m. vasarą. 
Kodėl jauna specialistė pasirinko tokį kelią, 
kaip šis pasirinkimas pakeitė jos gyvenimą 
kalbamės su Dainora Liškauskaite, dabar 
dirbančia ANP Informacijos ir kultūros pavel-
do skyriuje vyr. specialiste kultūros paveldui.

Kodėl pasirinkote istorijos mokslus ir kaip 
juos baigus vyko darbo paieška?

Nors Utenos Dauniškio gimnazijoje mo-
kiausi „tiksliukų“ klasėje, nusprendžiau studi-
juoti humanitarinius mokslus, kurie sekėsi ge-

Savanorystė padėjo rasti norimą darbą 
DALIA SAVICkAITĖ

Aukštaitijos NP 
kultūros paveldo specialistė 
Dainora Liškauskaitė

Aukštaitijos NP kraštovaizdis
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2006 m. baigęs Šaulių universitetą. Prieš 
tai jis dirbo Žemaitijos nacionaliniame 
parke, Gražutės regioninio parko direk-
toriumi. G. Kukanauskas  yra Lietuvos 
valstybinių parkų ir rezervatų asociaci-
jos prezidentas, Visagino ir Zarasų žuvi-
ninkystės regiono vietos veiklos grupės 
tarybos pirmininkas. 

Naujojo Aukštaitijos nacionalinio 
parko ir Labanoro regioninio parko  di-
rekcijos vadovo nuomone, šioms saugo-
moms teritorijoms reikia pokyčių: parkas 
turi tapti dar atviresnis visuomenei, bū-
tina rasti bendrą viziją su savivaldybė-
mis ir siekti bendrų tikslų, atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius.

Pirmiausia norėtųsi pasakyti, kad sava-
norystė – puikus būdas įgyti praktinės pa-
tirties, be kurios darbo paieškos tikrai nebus 
lengvos. Turbūt svarbiausia yra apsispręsti, 
kokios patirties reikia, ką konkrečiai nori da-
ryti. Tuomet pasirinkti įstaigą, įmonę ar orga-
nizaciją ir kuo detaliau aptarti savanoriškas 
veiklas su žmogumi, kuris jas koordinuos. 
Svarbu įsitikinti, kad galėsite daryti tai, kas 
bus naudinga – pagilinsite turimas žinias, 
įgysite visai naujų įgūdžių. Į savanorystę 
reikėtų žiūrėti atsakingai. Kuo sąžiningiau ir 
kruopščiau atliksite tam tikrus darbus, tuo 
geresnę nuomonę paliksite darbdaviui. Kuo 
geresnį įspūdį sudarysite, tuo geresnį reko-
mendacinį laišką galite tikėtis gauti. Galbūt 
net darbo pasiūlymą. 

Manau, kad jaunam žmogui viena svar-
biausių patirčių yra tai, kad savanoriaujant 
galima pajusti, ką reiškia darbas, užduočių 
atlikimas ir atsakomybė. Parke teko susi-
pažinti ir bendrauti su daugybe skirtingų 
žmonių, prisitaikyti prie jų. Atsirado galimy-
bė pažinti naujas vietas. Savanoriška veikla 
leido į kai kuriuos dalykus pažvelgti iš kitos 
pusės, kitu kampu, nei tai, ką mato parko 
lankytojai. Kartu su kitais savanoriais ir parko 
darbuotojais tvarkėme lankytinus objektus, 
rinkome šiukšles. Atliekant tokius darbus 
supranti, kiek pastangų, jėgų reikia įdėti, kad 
tam tikras objektas taptų patrauklus lanky-
tojams. Kita vertus, labai malonu, kai matai 
savo darbo rezultatą. Savanorystė skatina 
savarankiškumą. Tačiau kiek ir kokių patirčių 
įgausi, daug priklauso nuo paties savanorio 
iniciatyvumo. 

savanoriauti turėjau tikslą – pamatyti, kokie 
paveldosauginiai darbai atliekami parke. Ma-
nau, kad tikslą pasiekiau – kartu su mano vei-
klų koordinatoriumi atlikome kultūros pavel-
do objektų monitoringą, susipažinau su vieno 
iš paveldo objektų, Ginučių vandens malūno, 
rekonstrukcijos darbais, turėjau galimybę pri-
sidėti prie kultūros paveldo viešinimo. Dabar 
galiu pati supažindinti parko lankytojus su čia 
esančiu kultūros paveldu. 

Kartu su parko kultūrologe dirbau vaikų 
vasaros stovykloje, kur lavinau organizacinius, 
kūrybinius, socialinius gebėjimus. Teko prisi-
dėti ir prie renginių organizavimo. Tai patirtis, 
leidusi suprasti, kad net ir pats mažiausias 
renginukas iš tiesų reikalauja didelių pastan-
gų, organizacinių gebėjimų, atsakomybės.

Aukštaitijos nacionaliniame parke, pernai 
paminėjusiame įkūrimo keturiasdešimtmetį, 
įgyvendinami įvairūs projektai, vis daugiau 
objektų pritaikoma lankymui, įrengiami apž-
valgos bokštai, atnaujinama buvusi rekre-
acinė infrastruktūra, organizuojami žygiai, 
ekskursijos, edukacinės veiklos programos, 
sulaukiančios didelio visuomenės susidomė-
jimo. Džiugina, kad dauguma lankytojų išva-
žiuodami sako vėl norintys čia sugrįžti. Gera 
matyti prie įvairių gamtosauginių veiklų prisi-
dedančius vaikus, jaunimą. Visa tai įprasmina 
mūsų darbą. 

Ar patartumėte moksleiviams, darbo ieš-
kantiems aukštųjų mokyklų absolventams, 
kitiems besiblaškantiems darbo paieškose 
imtis savanorystės? Kokias patirtis sutei-
kia savanoriška veikla?

Atėjusi čia savanoriauti, radau jau kelis 
mėnesius dirbusius du savanorius – Martą iš 
Moldovos ir Vincentą iš Prancūzijos. Kalbė-
jomės angliškai. Mane priėmė labai šiltai, o 
išlydėjo dar šilčiau. Palyginti nedaug veiklų 
darėme kartu, nes turėjome skirtingus lūkes-
čius ir įgūdžius. Kiekvienas galėjome užsiimti 
tuo, kas buvo įdomu ir naudinga. Užsieniečiai 
savanoriai nemažai laiko praleisdavo su Gam-
tos ir Kraštotvarkos skyrių specialistais. Kartu 
dalyvaudavome bendrose talkose, tvarkant 
lankytinus objektus, šienaujant piliakalnius. 
Kai kuriuos darbus paskirdavo darbų koordi-
natorius. 

Aš praktiškai visą laiką dirbau Informa-
cijos ir kultūros paveldo skyriuje. Labiausiai 
įsiminė paraiškos informacinio leidinio finan-
savimui gauti rengimas, kai teko iš tiesų daug 
paplušėti, įsigilinti į visokiausius niuansus. Ir 
buvo smagu, kai praėjus keliems mėnesiams 
po savanorystės paskambino buvęs darbų 
koordinatorius ir pranešė, kad finansavimas 
gautas. O po konkurso pradėjusi dirbti nacio-
naliniame parke turėjau progą šį projektą pati 
įgyvendinti. 

Manau, kad svarbiausia savanorystės 
metu įgyta patirtis buvo bendravimas su 
žmonėmis, komunikacinių gebėjimų gerini-
mas ir pamatymas, kaip praktikoje saugomas 
paveldas, kokie darbai ten daromi. 

Tapus nuolatine parko darbuotoja, ar teko pa-
čiai bendrauti su naujais savanoriais? Ar buvi-
mas įstaigoje, kurioje svajojote dirbti, pakeitė 
nuomonę apie savanorystę ir šią įstaigą?

Per palyginti neilgą mano darbo Aukš-
taitijos NP direkcijoje laiką teko dirbti su ke-
turiais savanoriais užsieniečiais. Pirmaisiais 
darbo metais savanoriauti buvo atvykęs Bla-
govesta iš Bulgarijos bei Daniele iš Italijos. 
2014 m. bendravome su britu Calum ir ispane 
Alba. Aš buvau jų darbų koordinatorė, o kartu 
ir draugė, pagalbininkė, nes atvykę į Lietuvą 
užsieniečiai savanoriai kurį laiką nieko nepa-
žįsta. Tad daugiausiai dėmesio jiems tenka 
skirti pirmąsias savaites. Stengėmės aprodyti 
apylinkes, supažindinti su parko darbuoto-
jais. Skirstant darbus atsižvelgėme į savanorių 
norus, jų turimus įgūdžius. Džiugu matyti, kai 
žmogus, dirbantis savanoriškais pagrindais, 
yra patenkintas tuo, ką daro bei gautais rezul-
tatais. Dar maloniau, kai jis pasidžiaugia, jog 
išmoko kažką naujo, sužinojo naujų dalykų. 

Iki savanorystės apie parką ir aš ne ką 
težinojai: traukė graži gamta, kai su tėvais ar 
draugais kartais atvažiuodavome pailsėti. Kas 
čia ką dirba, kuo užsiima ir kokiais rūpesčiais 
gyvena, nežinojau ir nelabai rūpėjo. Eidama 

Laimėjęs Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos skelbtą konkursą, nuo 
2015 m. rugsėjo 2 d. Aukštaitijos naci-
onalinio parko ir Labanoro regioninio 
parko direkcijos vadovu paskirtas Gedas 
Kukanauskas (g. 1983 m.), ekologas, 
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Įpusėjus valstybinių miško medelynų apžiūrai
Patvirtintoje 2003 m. dešimtmečio valsty-
binių miško medelynų modernizavimo pro-
gramoje keltas pagrindinis siekis – išauginti 
pakankamą kiekį kokybiškų miško sodmenų 
valstybiniams ir privatiems miškams atkurti 
bei įgyvendinti Lietuvos miškingumo di-
dinimo programą. Šioje programoje buvo 
numatyti pagrindiniai reikalavimai mede-
lynų vietos parinkimui, plotams, laistymui, 
įsigytiniems mechanizmams bei kita. Nusta-
tytų reikalavimų neatitinkantys medelynai 
turėjo būti panaikinti iki 2008 m. pabaigos. 
Generalinė miškų urėdija 2008 m. organiza-
vo regionines medelynų apžiūras, nustatė 
geriausiai ir blogiausiai tvarkomus miškų 
urėdijų medelynus. 

Daugelis miškų urėdijų skyrė daug dė-
mesio ir lėšų valstybiniams miško medely-
nams modernizuoti. Atnaujintos arba pa-
statytos naujos administracinės ir buitinės 
patalpos, specializuotos patalpos sodmenų 
rūšiavimui ir laikymui, įrengtos modernios 
laistymo sistemos, miško sodmenų laikymo 
šaldytuvai, įsigyta modernios technikos. 

Dabar valstybiniai miško medelynai 
yra 37 miškų urėdijose, bendras medelynų 
plotas – beveik 1220 ha. Iš išauginamų apie 
140 mln. sodmenų, apie 60 proc. sudaro 
eglės, apie 15 proc. – pušies, likę – lapuo-
čių medžių sodmenys. Miškų atkūrimui ir 
naujų įveisimui kasmet miškų urėdijos pa-
naudoja ir parduoda apie 55 mln. kokybiš-
kų miško sodmenų.

Šalies Vyriausybė 2012 m. patvirtino 
Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 

programą 2012-2020 m., kurioje akcentuo-
jamas ir miško dauginamosios medžiagos 
auginimo optimizavimas, sodmenų su už-
dara šaknų sistema diegimas, atkreipiamas 
dėmesys į sodmenų auginimo naujas tech-
nologijas, sodmenų kilmės ir kokybės kon-
trolę, miškų atkūrimą selekciškai vertinga ir 
kokybiška miško dauginamąja medžiaga.

Įgyvendinant šią programą, Generalinė 
miškų urėdija numatė šiemet įvertinti, kaip 
miškų urėdijos įvykdė medelynų moderni-
zavimo programoje nustatytus pagrindinius 
reikalavimus. Generalinio miškų urėdo bir-
želio 25 d. įsakymu Nr. 1B-211 buvo patvir-
tinti Valstybinių miško medelynų vertinimo 
nuostatai. 

Nuo rugpjūčio 26 d. vyksta respubliki-
nė miškų urėdijų medelynų apžiūra, kurią 
vykdo kompetentinga komisija, sudaryta iš 
Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų 
urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Miškų 
instituto, ASU ir miškų urėdijų specialistų.

Prieš tai miškų urėdijos pagal joms pa-
teiktus klausimynus savarankiškai vertino 
turimų medelynų būklę, infrastruktūrą, so-
dmenų auginimo technologijas, skaičiavo 
modernizavimo investicijas. Informaciją apie 
atliktus patikrinimus miškų urėdijų medely-
nuose pateikė ir Valstybinės miškų tarnybos, 
Generalinės miškų urėdijos specialistai. 

Apžiūros komisija kreipia didelį dėmesį į 
auginamų sodmenų ir medelyno infrastruk-
tūros kokybę, sodmenų išauginimo kiekius, 
apskaitą ir kaštus, medelynų specialistų 
kvalifikaciją, darbininkų darbo sąlygas ir kt. 

Mūsų vertinimo tikslas – įvertinti medelynų 
veiklos prioritetus, sodmenų išauginimo ap-
imtis ir optimizavimo perspektyvas, galimą 
naujų technologijų diegimą.

Medelynų apžiūras numatyta įvykdyti 
iki spalio pabaigos. Komisija įsipareigojusi 
pateikti objektyvius vertinimus, pasiūly-
mus: ką galima keisti, ko atsisakyti ir ką  op-
timizuoti. 

Atlikus pusės miškų urėdijų medelynų 
apžiūras, pastebima, kad kai kurios miškų 
urėdijos savo medelyno veiklą vertino objek-
tyviai, įžvelgė trūkumus ir supranta, ką reikia 
keisti, atnaujinti ar atsisakyti. Kai kurie mede-
lynai gali pasidžiaugti kokybiškais sodmeni-
mis, nors ir neturi modernių pastatų. Tačiau 
komisijai tenka kai kuriose urėdijose pabaks-
noti į netinkamai ar ne laiku atliktus pasėlių 
priežiūros darbus, į nerūšiuotus persodintus 
sodmenis, į perdžiūvusią dirvą, netinkamai 
organizuotus darbus ir kitus trūkumus.

Akivaizdu, kad pagrindiniai faktoriai, le-
miantys tinkamą medelynų veiklos vykdy-
mą, ko gero yra universalūs visiems mede-
lynams: tinkamai medelynui parinkta vieta 
su dirvožemiais, laukų ilgiais, nuolydžiais, 
naudojamų sodmenų išauginimo technolo-
gijų tinkamumas, kurių esminiai ir kertiniai 
dalykai – laiku ir tinkamai pasėtos tinkamos 
sėklos, pakankamai palaistyti pasėliai, teisin-
gai išrūšiuoti, tinkamai apskaityti sodmenys, 
specialistų kvalifikacija ir geri darbų organi-
zavimo įgūdžiai.

EGLĖ MANkEVIČIENĖ
Medelynų vertinimo komisijos pirmininkė
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Šakių miškų urėdijos medelyne – vešlūs eglės sodinukai Vienmečių pušaičių pasėliai Tauragės miškų urėdijos medelyne
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firmos ,,Ziegler“ (Vokietija) gaisrinis siur-
blys, kurio nominalus našumas ne mažes-
nis kaip 2000 litrų per minutę. Šis miškų 
urėdijos bei Bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programos lėšomis įsigytas 
automobilis pakeis naudotą 1982 m. gamy-
bos ZIL 133 automobilį.

ONA GYLIENĖ

Rugpjūčio 24 d. į Švenčionėlių miškų urė-
diją atkeliavo naujas gaisrų gesinimo auto-
mobilis MAN TGM 13.250 4x4, kurį pristatė 
konkursą laimėjusi UAB „Castrade“. Tai mo-
dernus, manevringas bei didelio pravažu-
mo automobilis, galintis vežti daugiau nei 
3 m3 vandens. Automobilyje sumontuotas 

Įsigytas naujas gaisrų gesinimo 
automobilis

Miškų urėdijų 2015 m. rugpjūčio mėn. 
parduotų apvaliosios medienos 

sortimentų kainos, eur/m³

sortimentas
2015 m. 

rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

indeksas               
2015 m. 

sausis=100

2015 m. sausio-  
rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 58 89.2 62

Eglės pjautinieji rąstai 61 89.7 64

Ąžuolo pjautinieji rąstai 165 110.7 155

Uosio pjautinieji rąstai 73 83.9 81

Drebulės pjautinieji rąstai 47 95.9 48

Beržo pjautinieji rąstai 72 98.6 72

Juodalksnio pjautinieji rąstai 55 98.2 56
Pjautinieji spygliuočių 
smulkieji rąstai 49 92.5 51

Pjautinieji lapuočių smulkieji 
rąstai 40 88.9 43

Eglės popiermedžiai 21 87.5 22

Pušies popiermedžiai 23 92 23

Beržo popiermedžiai 24 88.9 25

Drebulės popiermedžiai 18 90 20

Uosio popiermedžiai 38 102.7 35
Plokščių mediena 
(spygliuočių) 17 77.3 18

Plokščių mediena (lapuočių) 16 80 17

Malkinė mediena 20 90.9 21

iš viso apvalioji mediena 39 84.8 40

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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kai sudaro apie pusę čia augančių miškų, 
juos valdo apie 9000 savininkų ir vidutinė 
miško valda tesiekia apie 3,4 ha. Tad vyrauja 
ir skirtingas požiūris į miškininkavimą. Dalis 
savininkų gyvena miestuose ar emigravę į 
užsienį ir neužsiima miške jokia ūkine vei-
kla. Mažų valdų šeimininkai tėra pasyvūs 
malkautojai, o veiklesni susiduria su įvairiais 
ūkinės veiklos apribojimais, trikdžiais. 

Anot G. Kviklio, ne vienas žemės savi-
ninkas klausia, kodėl buvusi žemės ūkio pa-
skirties žemė, ją apželdžius mišku, toliau ap-
mokestinama kaip žemės ūkio naudmenos. 
Jos savininkui atlikus nemažai kainuojan-
čias biurokratines procedūras (geodezinius 
matavimus, perregistravimus kadastre), ne 
visą miškų ūkio veiklai skirtą plotą pavyksta 
įteisinti miško žeme (ja neapskaitoma mišku 
neužsodinta žemė sklypų pakraščiuose, prie 
griovių, vandens telkinių pakrančių, elektros 
linijų trasos ir pan.). Būsimo miško sklype už 
jokiai ūkinei veiklai nenaudojamą žemę ir 
toliau savininkui tenka mokėti mokestį kaip 
už žemės ūkio paskirties žemę. 

Burti anykštėnus miško savininkus akty-
vesnei veiklai, atstovauti jų interesus institu-
cijose patikėta MSK ,,Miško žemė“ direktoriui 
Gediminui Kvikliui, suteikiant jam ir LMSA 
Anykščių skyriaus pirmininko visuomenines 
pareigas. 

Nemažai neasocijuotų miško savininkų 
ar miško ūkio veiklos įmonių, bendrovių va-
dovų sukrunta, kai kilusi problema paliečia 
juos asmeniškai, ypač finansiškai. Pavyz-
džiui, šiemet įvedus papildomą 5 proc. mo-
kestį už gautas pajamas iš miško. Rokiškyje 
įsikūrusios kooperatinės bendrovės pirmi-
ninkas miškininkas Algirdas Rudnickas sakė 
į sueigą Anykščiuose atvykęs iš solidarumo 
palaikyti LMSA siekį panaikinti šį mokestį, 
ypač kai viltis gali tapti realybe. LMSA inici-

kuravęs Kęstutis Tubis pasiekė, kad rajone iki 
leistinos vilkų medžioklės šį rudenį papildo-
mai būtų galima sumedžioti 4 plėšrūnus. 

Rugpjūtį užsitęsus sausrai ir padidėjus 
miškų gaisringumui, įsitikinta, kad miško 
gaisrų gesinimo operatyvumas, sėkmė labai 
priklauso ir nuo miško kelių būklės, kuri ypač 
prastoka privačiose miškų valdose. Automo-
biliai negali privažiuoti iki gaisravietės, nes 
keliukai duobėti, sudarkyti sunkios miško 
traukimo technikos, užžėlę krūmais, nepra-
kirstos miško valdų ribinės linijos. Aplinkos 
ministerija rengia aprašą, kaip miško kelius 
tvarkys miškų urėdijos, bet ar užteks lėšų vi-
siems miško keliams. 

Mero teigimu, susidaro didelės apkrovos 
ir vietiniams keliams, kai srautai žmonių ėmė 
plūsti į patrauklius turizmo, pramogų objek-
tus. Pavyzdžiui, Anykščių regioniniame par-
ke, netoli Puntuko akmens rugpjūtį atidarius 
apie 300 m ilgio medžių lajų taką, čia, galima 
sakyti, per mėnesį suvažiavo pasižvalgyti 
visa Lietuva. Buvo apgadinta kelio sankasa. 
Stačiusieji šį objektą, matyt, nepagalvojo ar 
pristigo lėšų geram privažiavimui įrengti... Po 
renginio čia lankydamiesi įsitikinome, kokia 
yra didelė šios vietovės rekreacinė apkrova. 

Anykščiuose planuojama šiemet baigti 
įrengti biokuro katilinę su 4 MW galios van-
dens šildymo katilu ir 1 MW kondensaciniu 
ekonomaizeriu. Tad atsiras biokuro žaliavos 
poreikis ir iš privačių miškų. 

Patraukli – tik aktyvi asociacijos veikla
Anykščių rajone jau 16-tus metus veikiančio 
miško savininkų kooperatyvo ,,Miško žemė“ 
vadovas Giedrius Kviklys pasidalijo įžvalgo-
mis, kaip skatinti privačių miškų savininkus 
aktyviau ūkininkauti, įsijungti į bendrų inte-
resų atstovavimą LMSA rajonų skyriuose ir 
šalies mastu. Anykščių rajone privatūs miš-

kuo savivaldybė galėtų padėti 
miško savininkui? 
Anykščių buvusioje dvarvietėje įrengtame 
menų inkubatoriuje – menų studijoje rug-
sėjo 17 d. surengtame miško savininkų su-
sibūrime dalyvavęs šiemet Anykščių rajono 
savivaldybės meru išrinktas Kęstutis Tubis 
sakė, kad savivaldybės veiklos akiratyje yra 
racionalesnių sprendinių ieškojimas ir že-
mėnaudos, saugomų teritorijų, privačios 
miškininkystės, vietinių kelių priežiūros, me-
džioklės srityse. Jis pasidžiaugė sulaukęs su-
pratimo ir palaikymo sprendžiant anykštėnų 
problemas iš aplinkos ministro Kęstučio 
Trečioko, viceministro Lino Jonausko, žemės 
ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės, Vals-
tybės saugomų teritorijų tarnybos direkto-
riaus Alberto Stanislovaičio ir kitų institucijų 
vadovų. Pavyzdžiui, neįveikiama tvirtove 
atrodė aplinkos ministro patvirtintas vilkų 
sumedžiojimo metų limitas. Ūkininkams 
ėmus skųstis vilkų daroma žala naminiams 
gyvuliams, asociacijoje medžioklės reikalus 

Įgyvendinant projektą 
,,lMSA stiprinimas rajonuose“

Anykščių rajono savivaldybėje rugpjūčio 20 d. vykusiame LMSA vadovų – pirmininko Algio Gaižučio, jo pavaduotojo Mindaugo 
Šilininko susitikime su rajono savivaldybės meru, LMSA valdybos nariu Kęstučiu Tubiu buvo sutarta rugsėjį Anykščiuose surengti 
Aukštaitijos regiono miškų savininkų, medienos verslo įmonių, valstybinių miškų institucijų atstovų susitikimą ir jame aptarti, 
kaip aktyvinti smulkių miško valdų savininkų veiklą, kooperacijos plėtrą, bendradarbiavimą su savivaldybėmis, bendrai spęsti 
iškylančius opius klausimus. Juolab, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ėmėsi finansuoti projektą ,,LMSA stiprinimas 
rajonuose”.
Pastaruoju laikotarpiu tai antras platesnio masto Aukštaitijos regiono miško savininkų susitikimas Anykščiuose – prieš trejus 
metus, 2012 m. spalio 4 d. Anykščių kultūros centre surengtas konsultacinis seminaras –  diskusija ,,Praktiški patarimai miškų 
savininkams“.

LMSA vadovo A. Gaižučio padėka 
už bendradarbiavimą Anykščių rajono 
merui K. Tubiui (dešinėje) ir MSK „Miško žemė“ 
vadovui G. Kvikliui

VACLOVAS TREpĖNAITIS
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atyva teisininkai parengė skundą Europos 
Komisijai dėl įvesto 5 proc. papildomo pa-
jamų mokesčio neatitikimo ES teisei ir žada 
bylinėtis su Lietuvos valstybe. 

Negalėjęs dalyvauti šioje sueigoje 
LMSA valdybos narys, advokatas Algiman-
tas Šindeikis informavo miško savininkus 
parengtu video pranešimu apie tokį teisinį 
veiksmą ir galimybę taikiai išspręsti užsitę-
susią problemą. 

Šalies valdžia kol kas nelinkusi pripažinti 
šio mokesčio neefektyvumo. LMSA duo-
menimis, LR Vyriausybė buvo įpareigojusi 
Valstybinę mokesčių inspekciją ir Aplinkos 
ministeriją iki šių metų rugsėjo 30 d. pateikti 
detalią analizę, kaip surenkamas iš miško sa-
vininkų papildomas mokestis. Valstybinėje 
mokesčių inspekcijoje rugsėjo 7 d. vykusia-
me susitikime su LMSA pirmininku A. Gaižu-
čiu taip pat aptarta, kokie yra 2015 m. I-ojo 
pusmečio miško savininkų mokamų mokes-
čių rezultatai, ypač surenkant papildomą 
5 proc. mokestį, kaip įgyvendinamas VMI 
projektas ,,Mediena“. Šiuo projektu siekiama 
užtikrinti medienos pardavimo pajamų aps-
kaitymą, mokesčius mažinančių atskaitymų 
pagrįstumą ir teisingą mokesčių apskaičiavi-
mą, deklaravimą ir savalaikį mokėjimą.

Vienytis į asociaciją miško savininkus 
verčia ir perteklinis miško naudojimo apri-
bojimas saugomose teritorijoje, medžioji-
mas privačiose valdose, kitų teisių suvaržy-
mas ar akivaizdus jų nepaisymas.

Daugelis miško savininkų yra patenkinti 
gaunamomis nemokamomis konsultacijo-
mis, kurias teikia LMSA skyriai. Bendradar-
biaujant su Aplinkos ministerija, Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, teikia-
mos nemokamos 1 val. trukmės konsultavi-
mo paslaugos ir miško valdoje. 

Anykščių miškų urėdijos vyriausiojo miš-
kininko Kęstučio Bilboko teigimu, miškų urė-
dija gali miško savininkams paruošti dirvą, 
aprūpinti įvairiais sodmenimis, įveisti mišką, 
prižiūrėti želdinius bei pataria, kaip praktiškai 
siekti savaiminio medynų atsikūrimo, kertant 
neplynais kirtimais, teikia kitas konsultacijas. 

Miško savininkus konsultuoja ir Anykš-
čių rajone dirbantys Valstybinės miškų tar-
nybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio 
padalinio specialistai Lina Bunikienė, Justas 
Kuklys. Tą daro ir kituose rajonuose dirban-
tys šios tarnybos specialistai.

 
kiti diskusijose aptarti klausimai 
Rugpjūčio 31 d. baigtos rinkti paramos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. pro-
gramos priemonės „Investicijos į miško plo-
tų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ 
dvi veiklos sritis paraiškos. Miško savininkų 
teigimu, 2007-2014 m. laikotarpiu viena po-
puliariausių priemonių buvo parama naujų 
miškų įveisimui. 

Tai akivaizdu, kai grįždami į Vilnių užsu-
kome Anykščių rajono Kurklių apylinkėse į 
bendrovės ,,Euromediena“ įveistas tuopų ir 
drebulių plantacijas. Čia želdiniai veisti bu-
vusioje žemės ūkio žemėje sodinant įvairaus 
ilgio šių medžių gyvašakių atkarpas. Ypač 
gerai prigijo, sulapojo apie 1 m ilgio susodin-
tos tuopų gyvašakės. Kai kurios jau praaugę 
žmogaus ūgį. Želdiniai aptverti vielos tinklo 
tvora nuo žvėrių pakenkimų. Pastebėta, kad 
supurenus kultivatoriumi tarpueilius, tuopų 
želdiniai, kaip ir sodas, geriau auga. Nepu-
rentame lauke vešliai želia laukų piktžolės 
ir drebulaičių atžaloms bent pirmais metais 
reikia galynėtis su jomis dėl saulės, drėgmės 
ir maistmedžiagių. 

2015 m. naujų miškų įveisimui numatyta 
skirti beveik 9 mln. eurų paramą, bet pateik-

tos paraiškos tik 4,9 mln. eurų sumai. Kodėl ši prie-
monė tampa nepopuliari, matyt, reikėtų platesnio 
aptarimo. 

Iki rugsėjo 30 d. rinktos paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės 
„Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės 
technologijas“.  Čia didžiausia paramos suma vie-
nam projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų, o per 
visą 2014-2020 m. laikotarpį negali būti didesnė 
nei 200 tūkst. eurų. 

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirti-
mo, apvaliosios medienos ruošos technologijų die-
gimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali 
būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštų-
jų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui bei 
vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo pro-
jektų rengimui ar tikslinimui paramos intensyvumas 
gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 
Miškų sertifikatoriumi dirbančio Evaldo Blaževičiaus 
požiūriu, Lietuvoje galėtų būti sertifikuojami ir pri-
vatūs miškai, ypač didesnės miško valdos. Jose yra 
nemažai negyvos medienos, saugotinos biologinės 
įvairovės. Bet dauguma savininkų vis dar svarsto: 
kokią pasirinkti sertifikavimo sistemą su priimtinais 
vertinimo standartais, ar iš to bus naudos? 

Rugsėjo 14 d. vykusiame Lietuvos verslo konfe-
deracijos prezidiumo išplėstiniame posėdyje disku-
tuota, ar reikalingi mūsų šalyje specialistai darbui 
privačiame miškų ūkyje? Anot A. Gaižučio, tai sudo-
mino naująją švietimo ir mokslo ministrę Audronę 
Pitrėnienę: ar būtų parengtų miškininkų su specia-
lizacija darbui privačiuose miškuose poreikis darbo 
rinkoje? Praktika rodo, kad yra niša – stinga kvalifi-
kuotų miško savininkų konsultantų, miško ruošoje, 
medienos versle įsitvirtina kitų sričių specialistai. 
Tad stiprinti LMSA veiklą rajonuose, manau, dar yra 
erdvės ir nusiteikimo. 

Regioninio susitikimo dalyviai Anykščių šilelyje

Apžiūrimi bendrovės ,,Euromediena“ įveisti 
tuopų plantaciniai želdiniai
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kartu su latviais
AB „Latvijas Finieris“ kempinge ,,Abra-
gciems“ Tukums apylinkėje rugpjūčio 
27 d. surengtame Latvijos ir Lietuvos 
miškininkų profesinių sąjungų fede-
racijų bendrame valdybų išplėstinia-
me posėdyje aptarta pastarųjų metų 
profesinių sąjungų veikla, abiejų šalių 
socialiniai ir ekonominiai klausimai, si-
tuacija valstybiniame miškų sektoriu-
je. Latviai apgailestavo, kad neigiamos 
įtakos šalies ekonomikai realizuojant 
pagamintą medieną turėjo miškų ser-
tifikato sustabdymas ir reikėjo ieškoti 
įvairių sprendimo variantų. Mums buvo 
proga pasidžiaugti, kad Lietuvos vals-
tybiniame miškų sektoriuje šie klau-
simai sprendžiasi pozityviai ir didelių 
nesklandumų neiškyla. 

Aptariant socialinius klausimus, su-
pažindinome kolegas su Lietuvoje ruo-
šiamu „Socialiniu modeliu“, įstatymų 
projektų kai kuriomis nuostatomis, ku-
rioms nepritaria Lietuvos profesinės są-
jungos. Latviai pasidalino savo patirtimi. 
Kalbėjome ir apie Lietuvoje vykstančias 
diskusijas Trišalėje taryboje su darb-
davių ir valstybės atstovais dėl darbo 
liberalizavimo ir jo saugumo derinimo 
darbuotojų atžvilgiu, sudarant galimybę 
darbdaviams laisviau įdarbinti ir atleisti 
darbuotojus, o atleistiems darbdavio 
iniciatyva darbuotojams numatyti ata-
tinkamas išmokas iš specialaus dar ne-
funkcionuojančio fondo, kurį finansuotų 
darbdaviai ir Vyriausybė. 

Be darbo santykių buvo paliesti ir de-
mografiniai, išėjimo į pensiją amžiaus ir 
darbo stažo pilnai pensijai gauti didini-
mo, bedarbystės mažinimo, sveikatos ir 
motinystės klausimai.

Posėdžio metu nutarta keistis infor-
maciją ir kitais metais organizuoti bendrą 
Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) 
profesinių sąjungų posėdį Lietuvoje.

Po susitikimo šeimininkai aprodė 
Jaunmuokų pilį Tukums apylinkėje – 

buvusio Rygos burmistro Džordžo Ar-
mitstedo medžioklės ir vasaros reziden-
ciją, pastatytą apie 1901 metus. Ypač 
vertingomis interjero detalėmis laiko-
mos pilies koklių krosnys, iš kurių viena 
pagaminta Rygos miesto įsikūrimo 700 
metų sukakties proga, ir ant kurios ma-
tomi paveikslai su XIX-XX a.  laikotarpio 
Rygos ir apylinkės  vaizdais.

aLGIRDas RauKa

Posėdžio dalyviai
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Nuo 2014 m. spalio mėn. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų pro-
fesinių sąjungų federacijai vadovaujanti Inga Ruginienė, turėdama aukštojo 
išsilavinimo magistro laipsnį, šiais metais baigė ir Kauno miškų ir aplinkos inži-
nerijos kolegiją. Jai gegužę įteiktas miškininko diplomas su pagyrimu. Rugsėjo 
pirmąją, Mokslo žinių dieną, už gerus studijų rezultatus, bendradarbiavimą su 
kolegijos bendruomene ir nuopelnus, plėtojant šalies miškininkystės veiklą, 
Inga Ruginienė įrašyta į KMAI kolegijos absolventų Garbės knygą, įteiktas Pa-
dėkos raštas ir medalis.

LMpF inf.

Profesinių sąjungų vadovė tapo ir miškininke
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Rugsėjo 10 d. vidudienyje Vilniuje, prie Seimo rūmų organizuo-
tu mitingu šalies profesinių sąjungų konfederacija ir jos rėmėjai 
aktyviai išreikė viešą nepritarimą kai kurioms parengto naujo 
Darbo kodekso nuostatoms. Mitinge dalyvavo ir Lietuvos miško 
ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų atstovai.

Ypač reaguota į Darbo kodekse norimas įteisinti darbo san-
tykių pataisas, kurias mitinguotojai prilygino vergovės įteisini-
mui darbe (kelti šūkiai „Darbo kodekso liberalizavimas – kelias 
į vergovę“, „Baudžiavai darbe – NE!“, ,,Darbuotojų garantijų ma-
žinimui – Ne!“, „Ne Darbo, o Verslo kodeksas“ ir pan.). Nepritar-

Ar bus Seime išgirstas mitinguotojų balsas?

Profsąjungičiai eisena link vyriausybės rūmų Mitinge – LMPF atstovai 

ta numatytai ilgesnei darbo savaitei, mažinamoms socialinėms 
garantijoms, trumpinamoms atostogoms. Profsąjungų atstovai 
reikalavo ir progresinių mokesčių, didesnio minimalaus mėnesi-
nio atlyginimo. Protestuotojų siekius palaikė mitinge dalyvavusi 
Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė 
Bernadette Segol. 

O šio įstatyto rengėjai ir darbdaviai teigia, kad darbo santykių 
liberalizavimas sukurtų daugiau darbo vietų ir skatintų investici-
jas į šalies ūkį, verslą.

LMPF inf.

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

Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai 

ekskavatoriams ir miško mašinoms

Nepamainomas pagalbininkas miðko ugdymo ir tvarkymo darbams

Maþoji miðko technika Vahva Jussi

Maþas, bet stiprus ir patikimas
Platus panaudojimas: 

medienos iðveþimas, duobiø græþimas, maþoji melioracija, savivartë priekaba, 
biokuro giljotina, trosinë gervë, 4WD.

Maþas svoris ir gabaritai, todël dirbdami nepadarysit jokios þalos savo miðkui

Jei dar abejojat, atvaþiuokit pas mus ir iðbandykit gyvai!

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
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Žodis skaitytojui

vilkų 
skaičiaus perspektyva

LINAS BALČIAUSkAS
Gamtos tyrimų centras

EuGEnIJus tIJuŠas
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Vienas mūsų neseniai gavo tokį elektroninį laišką:
Sveikas,
mes Norvegijoje pradedame vilkų kampaniją, bandydami padidinti vilkų po-

puliacijos tikslinį dydį (vėliau šįmet apie tai spręs Parlamentas), ir aš galvoju, ar ne-
sutiktumėte mums padėti. Turime tokią idėją – užklausti žmonių iš įvairių Europos 
šalių, kuriose yra gyvybingos vilkų populiacijos, prašydami vieno sakinio ir nuotrau-
kos, kurią galėtume panaudoti socialiniuose tinkluose. 

Sakinys galėtų būti toks: „Sveiki, aš užaugau Latvijoje. Ši šalis 6 kartus ma-
žesnė už Norvegiją. Latvijoje gyvena 700 vilkų. Argi ne keista, kad Norvegijoje yra 
vietos tik 35 vilkams?“

Janis Ozolinš, latvių ekologas, pakomentavo šį sakinį:
„Būtų garbinga paminėti, kad Latvijoje vietos 700 vilkų veikiausiai nėra. 

Tai dėl to, kad 300 jų kasmet sumedžiojami, o šimtas žūva dėl kitų priežasčių. 
Todėl iki kitų metų išgyvena daugiausia 300 individų. Taip, tai iš tikro 9 kartus 
daugiau šešis kartus mažesnėje šalyje”.

Jūs manote, kad čia apie vilkų skaičių Lietuvoje? Ne, čia apie piarą. Paieš-
kojus galima rasti bent tris lenkus, kurie rėks apie tai, kad vilkai turi būti sau-
gomi. Jei daugiau paieškojus, dar galima rasti ir kokią vokietę, kuri irgi aiškins, 
kad plėšrūnų turi būti daug. Bet įdomu, jei aplink kelis kaimus Vokietijoje vil-
kai per kelis mėnesius papjautų kelias dešimtis buliukų, ar ir tada jos balsas 
būtų girdimas?

O jei trys latviai, vienas švedas ir du serbai teigia, kad vilkų Lietuvoje yra 
labai per daug – ar tiek nuomonių jau pakanka sprendimų priėmimui? O juk 
galima apklausti FACE (Europos medžioklės ir apsaugos federacija, angl. Eu-
ropean Federation of Associations for Hunting & Conservation) narius, kurie Eu-
ropos Parlamente bando įrodyti, kad plėšrūnų daugumoje Europos šalių jau 
pakanka ir jų populiacijoms seniai niekas negresia. Sakytumėt, jie šališki? 

Dabar galime grįžti ir prie vilkų skaičiaus problemos Lietuvoje. Panašu, kad 
apskaitų sniege tobulinimas prie bendro sutarimo dėl vilkų skaičiaus Lietuvo-
je neatvedė ir neatves. Šiuo būdu įmanoma nustatyti tik minimalų populiaci-
jos dydį, kuris, patinka ar nepatinka, iš tikrųjų yra didesnis. Ar daug didesnis? 
Atsakymo nėra ir šiuo metodu jis nebus gautas: nesvarbu, ar pėdsakų foto-
grafavimui metodikoje bus paskirta pusė puslapio, ar mažiau, ar duomenis 

Rugsėjis man nepatiko.
Viskas nei į tvorą, nei į mietą.
Rugsėjo 16, nuo pat ankstyvo ryto, šaltame ir lietin-

game Briuselyje karpiau ausimis, klausydamas, kaip bi-
čiulis, baltarusių medžiotojų vadas, seka gražią pasaką 
naiviems kolegoms kapitalistams apie šaunią baltarusių 
kovą su AKM (žr. ankstesnius žodžius). Anot jo, Batkai 
vadovaujant, gudai medžiotojai išskerdė 80 000 miško 
kiaulių, nė vienos nesuvalgė (sic!), visas sudegino ir su-
stabdė baisųjį AKM.

Rugsėjo 16, popietėj, pilant lietui, keikiau Briuselio 
statybininkus, užgriozdinusius įėjimą į metro šalia ES 
Komisijos bastiono ir žagsėjau stebėdamasis madam 
Demokratijos tolerancija. Europos komisiją šturmavo 
minios Paryžiaus, Briuselio ir kitų Europos didmiesčių 
taksistų, protestuojančių prieš galimybę taxi keleiviui 
rinktis pigesnę ir skaidresnę paslaugą...

Rugsėjo 17, važiuoju metro į centrinę Briuselio gele-
žinkelio stotį, ir, sekdamas vienos garsios Lietuvos konser-
vatorės pavyzdžiu, mintiju: kažin, ar dar ilgai laukti liko, kol 
vaizdelis autobuse iš Didžiasalio į Visaginą bus panašus...

Rugsėjo 18, švintant, nuo šilumos apspangęs špo-
kas, Pašilaičių dangoraižių apsupty, įsikūręs šalia mano 
iškelto inkilo, bandė mane įtikinti, kad dabar pavasaris. 
Ne tik landžiojo į špokinyčią, bet ir švilpavo, kaip tas ber-
niokas iš Suvalkijos lygumų.

Rugsėjo 19, popietėj, susiruošęs nusirauti rudeninį 
baravykų derlių, pritvojau pilną ,,kėselį“ (čia pagal mano 
šauniąją bobutę) vasaros pradžios grybų – kazlėkų.

Rugsėjo 19, pavakare, susiruošęs į girių karalių ves-
tuves, sugalvojau dar ir pasipūškenti ežere. Ir ne dėl to, 
kad esu vėplys, o dėl to, kad buvo karšta.

Rugsėjo 20, brėkšant, į rudenišką rūką įbridusių so-
dybos liepų viršūnėse pavasarį ėmė skelbti nebe vienas, 
o visas būrys juodaskvernių varnėnų.

Rugsėjo 21, rytas prie kompiuterio, skaitau ir galvo-
ju: arba aš durnas, arba... Viena madam ,,Iki ausų, arba 
kitos kūno vietos, įsimylėjusi vilkus“ kala prie kryžiaus 
žemės ūkio ministrę: kodėl ji, ministrė, gina kažkokį pa-
miškės ūkininkėlį, o ne jo avis paskerdusį vilką...

Va tada ir nesusiturėjau. Paskambinau profesoriui 
Linui Balčiauskui ir pasakiau: darom ką nors ...

Ką padarėm – paskaitykit. O čia dar ir Vytautas Ribi-
kauskas prisidėjo. 

Gerai pavarė šį kartą Vytautas.

   EuGEnIJus tIJuŠas

PS. Ech, kaip pasiilgau šalnų ir šiaurinių ančių...
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būrelių, keletas „išrinktųjų“. Į klausimą kodėl 
buvo atsakyta, kad ne visi medžiotojai gali 
atskirti jauniklį vilką nuo suaugusio, todėl 
leidimas išduodamas tik labiausiai patyru-
siems medžiotojams. Leidimas pasirašytas 
liepos 22 d., galioja iki spalio 14 d. Kol kas 
nesumedžiotas nei vienas vilkas. Apie rezul-
tatus manęs nuolat teiraujasi savivaldybės 
ir žiniasklaidos atstovai, spaudžia ūkininkai. 
Visus juos galiu tik „pradžiuginti“ neigiamu 
atsakymu ir padejuoti, kad ne tokio leidimo 
vilko paėmimui iš gamtos medžiotojai norė-
tų, tikintis teigiamo atsakymo.

Vilkų apskaitos situacija panaši į kitų ra-
jonų. Blogai, kai iš anksto paskiriamos aps-
kaitos dienos. Sunku numatyti, kokios bus 
gamtinės sąlygos: ir lietus gali lyti, ir pustyti. 
Žodžiu, pėdsakų galima nematyti. 2015 m. 
apskaitą darė ne medžiotojai, todėl sunku 
komentuoti rezultatus. Atsižvelgiant į me-
džiotojų stebėjimus ir į vilkų daromą žalą 
galima teigti, kad vilkų rajone yra daugiau, 
nei buvo surasta per apskaitą.“

Gytis Andriuškevičius iš MŽD Rokiškio 
skyriaus rašo: „Vilkų skaičius rajone didėja, 
kartu auga ir ūkininkų patiriami nuostoliai 
bei gamtai daroma žala. Pernai atliekant 
vilkų apskaitą sniego buvo mažai, apskai-
ta vyko didžiuosiuose masyvuose, todėl 
buvo netiksli. Šiuo metu gavome leidimą 
sumedžioti 4 vilkus, leidimas vardinis, 
gali medžioti 24 išskirtiniai medžiotojai. 
Nurodyta, kad galime medžioti tik ten, 
kur papjauti gyvuliai, leidimas galioja iki 
spalio 14 d. Šiuo metu sumedžiotas 1 vil-
kas. Po leidimo išdavimo vilkai įsisiautėjo 
kitoje rajono pusėje, link Latvijos sienos. 
Ten medžiotojai  neseniai rado papjautus 
briedžio jauniklį, 4 stirnas ir šernų jauni-
klius bei ūkininko ožką. Nors ūkininkai 
budi prie galvijų, apsaugai stato elektros 
užtvaras, veda gyvulius į tvartus, vilkai įžū-
liai vaikšto net dieną.“

Tai gal būtų galima duoti leidimą sume-
džioti tik konkretų žalą darantį vilko individą 
(nesvarbu, kad jie veikia grupėje). Tegul tas 
vienas žino, kas jo laukia ir dreba arba pasitai-
so. Teko girdėti ir daugiau medžiotojų atsilie-
pimų apie probleminių individų licencijas... 

O dabar, kaip sako Andrius Užkalnis, 
parašysime apie tai, ko jūs nesuprasite. Jei 
suprasite, tai ir bus atsakymas, kaip sekasi 
palaikyti vilkų populiacijos dydį norimose 
ribose (tiksliau, kontroliuoti jos augimą).

Modelis labiau tiktų Latvijai, bet reikia-
mų duomenų apie vilkus Lietuvoje nėra. Visi 
duomenys skelbti latvių kolegų, ekologų ar 
zoologų (Ozolinš ir kt., 2008):

apdoros Gamtos tyrimų centras, ar ,,Baltijos 
Vilkas“, ar komisija iš daugelio narių ir orga-
nizacijų. Keista, bet apie 2015 m. apskaitą 
informacija iš viešosios erdvės dingo. Todėl 
mes jos čia ir necituosime.

Užtat pacituosime medžiotojo Kęstučio 
Bujos duomenis apie vilkus Šilalės rajone. 
Pirmiausia – 2015 m. apskaita. ,,Vieną die-
ną per vilkų apskaitą sniego buvo, tik sni-
go naktį. Tai apskaita nebuvo labai tiksli. 
Didžiuosiuose miškų masyvuose vaikščiota 
kvartalinėmis, bet visos nebuvo patikrintos. 
Dalyvių galėjo būti ir daugiau, tačiau dalyvis 
dalyviui nelygu – ar visi gali pasakyti, kad 
pėdsaką paliko ne vienas vilkas? Buvo ir to-
kių atvejų – per apskaitą vilkų nerasta, o tos 
pačios dienos vakare jau yra pėdsakai”.

Medžiotojai mano, kad Šilalės rajone 
yra mažiausiai 30 vilkų. Pažiūrėjus, kaip 
išsidėsto stebėjimų vietos ir kiek individų 
buvo stebima, su jų nuomone reikia su-
tikti. Pirmi gyvulių pjovimai šiemet Šilalės 
rajone koncentruojasi apie vieną iš vilkų re-
gistravimo vietų – iki birželio pabaigos čia 
užregistruota 10 atvejų.

Iki rugsėjo mėn. situacija dar paaštrėjo – 
papjauti 47 gyvuliai. Žala padaryta Šilalės 
kaimiškojoje seniūnijoje – Jucaičių, Kutymų, 
Biržų Lauko, Kelmutiškės, Jokūbaičių, Kilpi-
nių kaimuose, Pajūrio seniūnijoje – Pakišio, 
Baciškės, Gulbiškių, Rauško, Lileikienų, Dap-
kiškės kaimuose; Kvėdarnos seniūnijoje – 
Sauslaukio, Gvaldų, Pakalniškių, Lembo, Stir-

biškės kaimuose. Akivaizdu, kad visos vilkų 
grupės turi savus medžioklės plotus.

Toliau K. Buja rašo: ,,Gavome leidimą 
sumedžioti 3 vilkus, leidimas vardinis, gali 
medžioti ne daugiau 20 medžiotojų. Absur-
das, nes nurodyta tik tie miškai, kur šalia yra 
papjautų gyvulių. Leidimas galioja iki spalio 
14 d. Per pirmą rugsėjo dešimtadienį dar 
nieko nesumedžiota. Savivaldybė grasina 
sankcijomis. Aš jau pavargau aiškinti apie 
vilkų medžioklės specifiką. O papjautų gy-
vulių jau 47, žalos paskaičiuota už 10586 eu-
rus. Vien mano medžioklės būrelio plotuose 
rastos trys papjautos stirnos”.

Labai panašiai atsiliepia Medžiotojų ir 
žvejų draugijos dar dviejų rajonų skyriai. 
LMŽD Anykščių skyriaus valdybos pirminin-
kas Rimantas Pečkus rašo: „Nesuprantama, 
kodėl išduodamas leidimas vilkų  paėmimui 
iš gamtos tik „išrinktiesiems“. 2013 m. ga-
vome leidimą paimti iš gamtos vieną vilką. 
Buvo nurodyti keli būreliai, o iš kiekvieno 
būrelio po 3-4 medžiotojus, kurie turi teisę 
sumedžioti vilką. Kaip ir reikėjo tikėtis, vilkas 
nebuvo sumedžiotas. Pabandėme pasiteir-
auti Aplinkos apsaugos agentūroje, kodėl 
negalima medžioti visiems būrelio nariams. 
Gavome miglotą atsakymą, kad tokiu atveju 
visi prisikvies svečių iš visos Lietuvos ir lėks 
šauti vilko. Tada, atseit, atsiranda pavojus, 
kad bus sumedžiota daugiau kaip vienas 
vilkas. Šiais metais gavome leidimą paimti iš 
gamtos 4 vilkus. Situacija ta pati. Vėl keletas 

Kęstučio Bujos ir jo kolegų atlikti vilkų stebėjimai Šilalės rajone iki 2015 m. rugsėjo. 
Šiemet registruotos vilkų stebėjimo vietos (raudoname apskritime nurodomas individų skaičius) 
ir pirmieji vilkų padarytos žalos atvejai (iki 2015 m. birželio pabaigos – juodi apskritimai, iki 
rugsėjo mėn. – juodi kvadratai).
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paaiškinkite: kaip Latvijoje, kur sumedžio-
jimo kvota yra artima žieminės vilkų popu-
liacijos dydžiui, viskas lieka pusiausvyroje? 
Neišnyksta vilkai Baltarusijoje, nors naiki-
nami kaip didžiausi kenkėjai. Nemažėja jų 
ir Rusijoje, nors kvotos dydis siekia trečdalį 
apskaitos. Atsakymas vienas – niekur vilkų 
suskaičiuoti tiksliai pagal pėdsakus sniege 
nepavyksta. Metodai, kurie leistų tą padary-
ti Lietuvai, yra per brangūs. Mūsų pradėtas 
neprofesionaliojo mokslo projektas, skirtas 
stambiųjų plėšrūnų registravimui, tęsiasi. Jei 
informacijos iš kitų rajonų būtų tiek, kiek iš 
Šilalės, medžiotojų balsų ignoruoti jau būtų 
nebeįmanoma. 

Pirmas rezultatas labai paprastas: sume-
džiojimo kvotai esant nuo 20 iki 40 vilkų, 
skaičiaus mes nesumažiname – jų populia-
cija didėja. Medžiotojų nuomone, tai dabar 
ir vyksta Lietuvoje. Keletą metų šio skaičiaus 
padidėjimo gal ir įmanoma nepastebėti arba 
paslėpti jį manipuliuojant apskaitos duome-
nimis, tačiau per ilgesnį laiką pokyčiai turi 
būti akivaizdūs.

Ar bus juntamas populiacijos dydžio 
pokytis per ilgesnį laiką, patikrinome mo-
deliuodami 50 individų dydžio sumedžio-
jimo kvotą. Rezultatas – per 10 metų vilkai 
ne tik neišnyktų, jų skaičius ir nesumažėtų. 
Jei kam nors tokia interpretacija nepatinka, 

 vidutinis vados dydis – 6,5±0,5 (6-7) 
jaunikliai; 

 iki pirmojo medžioklės sezono išgy-
vena 37,5 proc. vilkiukų arba mirtingumas 
siekia 62,5 proc.;

 sumedžiojama 43 proc. jauniklių, 
13 proc. vienmečių ir 44 proc. suaugusių 
vilkų;

 patinų ir patelių santykis – 47,4 : 52,6.
Kiti vilkų populiacijos rodikliai:

 vilkų skaičius – 400 individų (tiek jų Lie-
tuvoje vasarą/rudenį tikrai yra);

 populiacijoje yra 175 suaugę vilkai (90 
patelių ir 85 patinai) bei 225 nesubrendę in-
dividai;

 80 patelių atveda nuo 480 iki 560 jau-
niklių, iš kurių galėtų išgyventi 180-210 indi-
vidų;

 kasmet veisiasi nuo 80 iki 100 proc. su-
augusių patelių (vidutiniškai 90 proc.);

 nesubrendusių vilkų išgyvenimas iki 
medžioklės – 90 proc.;

 suaugusių patinų ir patelių išgyveni-
mas iki medžioklės – 100 proc.;

 po medžioklės sezono visų amžiaus 
grupių išgyvenimas – 100 proc.

Modeliuojant POP III programa (10 kartų 
po 100 pakartojimų), apskaičiuosime popu-
liacijos pokytį per artimiausius 3 metus, ma-
nant, kad per juos populiacijos biologiniai 
rodikliai nesikeičia.

Vilkų populiacijos dydis po 1 metų Vilkų populiacijos dydis po 3 metų

Vilkų populiacijos dydis po 5 metų Vilkų populiacijos dydis po 10 metų

Medžioklės LR teritorijoje taisyklėse nustatyta, kad vilkus leidžiama me-
džioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., o išnaudojus Aplinkos ministerijos 
nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, jų medžiojimo sezonas nutraukiamas 
anksčiau. Neleistino vilkų medžioklės termino metu vilkai gali būti paimti 
(sumedžioti) iš jų buveinių tik gavus Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, 
vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nuo šių metų birželio pradžios į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidi-
mo paimti iš gamtos šios saugomos rūšies gyvūnus kreipėsi 12 savivaldy-
bių administracijos (Alytaus, Anykščių, Biržų, Kėdainių, Raseinių, Rokiškio, 
Šiaulių, Šilalės, Širvintų, Tauragės, Trakų, Vilkaviškio). Prašyta leisti sume-
džioti 55 vilkus. 

Aplinkos apsaugos agentūra, vertindama 2015 m. vilkų padarytą žalą 
naminiams gyvuliams bei siekdama užtikrinti žmonių bei naminių gy-

Apie galimybę ne medžioklės termino metu 
iš gamtos paimti vilką...

vulių saugumą, iki rugsėjo 8 d. išdavė 4 leidimus paimti iš gamtos vilkus 
Alytaus, Šilalės, Rokiškio ir Anykščių rajonų teritorijose neleistino jų me-
džioklės termino metu. Iš viso leista sumedžioti 15 vilkų. Rokiškio rajono 
Kamajų seniūnijos Aukštakalnių kaimo apylinkėse rugsėjo 8 d. buvo su-
medžiotas pirmas vilkas neleistino šios rūšies medžioklės termino metu. 

Aplinkos apsaugos agentūra primena, kad vadovaujantis Saugomų 
rūšių naudojimo tvarkos aprašo 42 punkto reikalavimais, teisėtai paėmus 
iš laisvės (sumedžiojus) vilką, būtina per 30 kalendorinių dienų kreiptis 
į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti 2006 m. gegužės 4 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nurodytus sertifikatus, skirtus 
naudoti tik Europos Bendrijoje.

Aplinkos apsaugos agentūros inf. 

Numatomas 400 individų dydžio vilkų 
populiacijos pokytis per 3 metus, priklausomai 
nuo kvotos dydžio

Sumedžiojimo 
kvota sezonui

Populiacijos dydis po 
3 metų

Populiacijos 
vidurkis

±SD

Išnykimo tikimybė, 
proc.

min max
20 487 581 535±2 0
30 450 531 480±2 0
40 379 479 432±3 0

400 individų dydžio vilkų populiacijos dinamikos modelis, sumedžiojant po 50 individų per metus



Ar lietuvoje 1 km2 liks tik vienas šerno kumpis..?
VYTAUTAS RIBIkAUSkAS

Šernų populiacijų tankį reikia nustatyti žiemos pabaigoje, kol miškuose nepasipila „dryžuotukai“
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Lietuvoje iš viso neliks. Manau, kad dėl maro 
tolimesnio plitimo, infekcijos platinimo ke-
lių, Lietuvos šernų populiacijos atsparumo 
afrikiniam kiaulių marui ir daugelio kitų 
klausimų turėtų daugiau visuomenei aiškin-
ti ir veterinarijos mokslininkai. 

Valdininkai į šernų apskaitas ruošiasi 
įtraukti ir miškininkus, kurie jau privalomai 
skaičiuoja vilkus ir lūšis. Pridėjus šernus, gal 

teikiantys veterinarijos specialistai. Taip bus 
daug paprasčiau nei keisti Lietuvoje priimtą 
žvėrių skaičiavimo metodiką. 

Lietuvos maisto ir veterinarinės tarnybos 
pasirinktą leistiną šernų tankį pasiekti visoje 
Lietuvoje bus nelengva arba visai neįmano-
ma, nebent padėtų maras. Bet maras žudo 
tik pavienes miškines kiaules, nors buvo 
prognozuojama, kad per trumpą laiką šernų 

Imtis plunksnos paskatino interneto sve-
tainėse pasirodę pranešimai apie rengia-
mą Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo 

siekiama griežtinti reikalavimus medžioto-
jams, medžiojant šernus. Šio potvarkio inici-
atorė Lietuvos maisto ir veterinarinės tarny-
ba siekia, kad miškinių kiaulių tankis būtų tik 
0,2-0,5 šerno 1 km2.

Pirmiausia glumina keistas šernų aps-
kaitos naujadaras. Iki šiol žvėrių tankis 
Lietuvoje buvo nustatinėjamas gyvūnų 
skaičiumi 1000 ha. Hektarais matuojamas ir 
medžioklės plotų vienetų plotas, valdytojų 
miškai, laukai bei vandenys. Kam apsun-
kinti žvėrių tankio matavimą, kai hektarus 
teks versti kvadratiniais kilometrais? Be to, 
nenurodoma, kokiame kvadratiniame kilo-
metre turės gyventi ta 0,2-0,5 šerno dalis: ar 
1 km2 miškų, ar bendrame šalies teritorijos 
1 km2? Nenurodyta ir kuriuo metų laiku tos 
šerno dalys turi rastis tame km2. Ankščiau 
žvėrys buvo skaičiuojami vasario antroje 
pusėje, pasibaigus medžioklės sezonui, kol 
dar neatsiradę jaunikliai. Tad ir dabar šer-
nų leistiną tankį reikėtų nustatyti žiemai 
baigiantis. O kai miškuose pasipila ,,dry-
žuotukai “, palikti pusę šerniuko 1 km2 būtų 
didžiausia nesąmonė.

Kažkodėl veterinarinė tarnyba nenori 
prisiminti, kad visą darbinę veiklą skyręs 
kanopinių žvėrių ir miško santykių nagrinė-
jimui prof. Vytautas Padaiga buvo nustatęs 
leistino kanopinių žvėrių tankio miškuose 
normas. Net pačiuose nederlingiausiuose 
miškuose pagal vasario mėn. apskaitas ga-
lėjo gyventi 5 šernai 1000 ha, o derlingiau-
siuose – 18. Šios žvėrių tankio normos buvo 
patvirtintos ministro įsakymu, bet bėgant 
metams jų laikymosi niekas nekontroliavo, o 
dabar ir iš viso pamirštos. Jeigu jų būtų pri-
valomai prisilaikyta, gal dabar nevargtume 
su afrikiniu kiaulių maru. Išvertus Lietuvos 
maisto ir veterinarinės tarnybos teiginį apie 
0,2-0,5 šerno 1 km2 į medžiotojams supran-
tamą kalbą, gautųsi 2-5 miškinės kiaulės 
1000 ha ir nereikėtų apskaitoje šernus ,,ka-
poti“ gabalais: galva viename kvadratiniame 
kilometre, o uodega ir kanopos – kitame. 
Manyčiau, jeigu atsakingoms tarnyboms rei-
kia pateikti duomenis apie šernų tankį vie-
netais 1 km2, tegul persiskaičiuoja duomenis 
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Po geros šernų medžioklės Kėdainių miškuose (2014 m. lapkritis)



M e d ž i o k l ė

36 ■  / 2015 / 09

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com

Kaip spręsti su afrikinio kiaulių maro plitimo grėsme susijusias šernų 
gausos reguliavimo problemas, turi pasiūlyti rugsėjo 14 d. aplinkos 
ministro Kęstučio Trečioko sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauti 
įpareigotas aplinkos viceministras Linas Jonauskas. Šią darbo grupę 
sudaro Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos ir medžiotojų organizacijų atstovai. 

Galvosūkis dėl šernų medžioklės
Jie parengs planą, kaip, išnagrinėjus ir suderinus šių institucijų siūly-
mus, reikėtų spręsti minėtąsias problemas. 

Rugsėjo 11 d. Aplinkos ministerijoje vykusiame pasitarime vals-
tybinių institucijų ir medžiotojų organizacijų atstovų išsakytos nuo-
monės šiuo klausimu kol kas skiriasi. Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnyba remiasi požiūriu, kad afrikinį kiaulių marą platina šernai, 
ir siūlo gerokai sugriežtinti medžioklės reikalavimus, kad šių gyvūnų 
būtų išnaikinta kuo daugiau. Siūloma iki 2016 m. balandžio 15 d. su-
reguliuoti šernų populiaciją taip, kad viename medžioklės ploto vie-
neto kvadratiniame kilometre būtų ne daugiau kaip 0,5 šerno. Be to, 
siūloma leisti šernams medžioti naudoti naktinio matymo prietaisus 
ir taikiklius, o galimai afrikiniu kiaulių maru užkrėstuose medžioklės 
plotuose – gaudykles-aptvarus. Taip pat siūloma šalia jau įvestų drau-
dimų medžioti varant uždrausti bet kokį masalo naudojimą šernams 
vilioti. Medžiotojai, nesumedžioję pakankamai šernų, netektų teisės į 
medžioklės plotus ir jie būtų perduoti kitiems medžiotojų būreliams. 

Medžiotojų organizacijos nesutinka su šia pozicija. Jų nuomo-
ne, nėra pakankamai įrodymų, kad afrikinis kiaulių maras plinta tik 
per šernus.

Aplinkos ministerija taip pat nepritaria drastiškoms šernų me-
džioklės griežtinimo priemonėms, nes jos tiesiog suvaržytų medžio-
klę. Negalėdami sumedžioti nustatyto šernų skaičiaus, medžiotojai jų 
gali tiesiog nebemedžioti ir šernų tik padaugėtų. Nustačius dar dau-
giau medžioklės apribojimų, liktų nesureguliuotos elninių žvėrių bei 
plėšrūnų populiacijos ir didėtų žala žemės ūkiui, gamtai ir miškams. 
Todėl Aplinkos ministerija pasisako už subalansuotus ir adekvačius 
šernų gausos reguliavimo medžiojant sprendimus, kurie užtikrintų 
tvarų ir tausojantį visų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Aplinkos ministerijos inf. 

ateis eilė ir elniniams žvėrims. Kyla klausi-
mas: tai gal nepakanka į Miškų departamen-
tą atkelti tik vieną specialistę medžioklės 
tvarkymo reikalams? Gal valstybinių miškų 
medžioklės plotus medžiotojų kolektyvams 
turėtų išnuomoti miškų urėdijos, kaip ir for-
muoti medžiojamųjų gyvūnų limitų nusta-
tymo komisijas?

Taip pat reikėtų numatyti, kas pati-
krins medžiotojų apskaitas: kuriuo laiku ir 
kokiais metodais? Kai medžiotojai inten-
syviau medžioti šernus bus ,,skatinami “ 
grasinant atimti teisę naudoti medžioja-
muosius gyvūnus medžioklės plotų vie-
netuose, tikėtina, kad šernų bus priskai-
čiuota tiek, kiek reikės. Taip jau buvo, kai 
pareikalauta sumedžioti 90 proc. Lietuvos 
šernų populiacijos. 

Nors šernų tankis praktiškai nekito, 
2014 m. apskaitoje jų parodyta tik kiek 
daugiau nei 22 tūkst., kai 2013 m. miškinių 

kiaulių buvo priskaičiuota beveik 62 tūkst., 
o sumedžiojimo apimtys ženkliai nesikeitė. 
Manau, nereikia visų nesklandumų iškart 
sukrauti ant medžiotojų. Prieš grasinant at-
imti teisę naudoti medžiojamuosius gyvū-
nus medžioklės plotų vienetuose, reikėtų 
specialistams kvalifikuotai išsiaiškinti afri-
kinio kiaulių maro plitimo Lietuvoje ypatu-
mus ir įrodyti, kad dėl šios infekcijos plitimo 
kalčiausi būtent šernai ir medžiotojai, kuo 
sunku patikėti. 

Maro išplitimo zonose kiaulių augin-
tojai skatinami išskersti kiaules kompen-
suojant jiems nuostolius, o medžiotojams 
taikomas tik gąsdinimas netekti medžio-
klės plotų. Gal efektyviau būtų bent dalelę 
kovai su afrikiniu kiaulių maru skirtų lėšų 
atriekti ir medžiotojams, kad įsigytų dezin-
fekcinių medžiagų, mėgintuvėlių ir kitos 
įrangos, reikalingos maro prevencinėms 
priemonėms vykdyti.

Norint efektyviau mažinti šernų tankį, 
būtina atšaukti varymo medžioklių draudi-
mą. Teigimas, kad miškines kiaules per to-
kias medžiokles pervarysime iš Šalčininkų 
į Raseinius ar dar toliau – tikra nesąmonė. 
Iš ilgametės medžiotojo praktikos galiu pa-
sakyti, kad neretai varovai nepajėgia šernų 
išvaryti iš vieno miško kvartalo į kitą. Pabai-
dyti jie bėgioja ratais savo mikropopulia-
cijos gyvenamojoje teritorijoje, o ne ,,neša 
kudašių “ tiesia linija dešimtis kilometrų. Iš 
vieno rajono į kitą jie gali būti pervaryti ne-
bent tada, jei rajonų riba eitų miško kvarta-
line linija, bet ne toliau, kiek nurisnoja ir ieš-
kodami maisto. Išsiaiškinti šernų migracijas 
bei bėgimo nuo varovų atstumus, manau, 
realiai padėtų radijo siųstuvai, kurie da-
bar kabinami lūšims. Tokie siųstuvėliai ant 
miškinių kiaulių kaklų padėtų nustatyti, ar 
marą perneša tiesiogiai šernai, o gal būt ir 
po miškus vaikštantys žmonės. 
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rakteristika – sėkmingą bandų formavimą per-
keliant juos į aptvarus. Mokslininkai rekomen-
duoja aptvaruose laikomas bandas formuoti 
iš skirtingus genotipus turinčių stumbrų, kad 
būtų išvengta giminingo kryžminimosi. 

Praėjus dviem šimtmečiams nuo stumbrų 
išnykimo Lietuvoje, 1969 m. du pirmieji žvėrys 
buvo atvežti iš Rusijos federacijos į aptvarą 
Pašilių miške Panevėžio rajone. 1971 m. čia 
gimęs stumbriukas ,,Girinis“ pradėjo naują Lie-
tuvos stumbrų genetinę liniją.

Laisvoji stumbrų banda šalyje pradėjo 
formuotis 1973 m., kai į laisvę ištrūko pirmie-
ji aptvaruose gimę stumbrai. 1981-1984 m. 

Lietuvoje laisvai gyvenančių stumbrų gene-
tinė įvairovė yra nedidelė – vyrauja du skir-
tingi genotipai. Tokią išvadą pateikė Vytauto 
Didžiojo universiteto mokslininkai, Aplinkos 
ministerijos užsakymu pirmą kartą Lietuvoje 
atlikę stumbrų genetinius tyrimus. Tyrimams 
medžiaga buvo renkama Kėdainių rajone, kur 
laisvai gyvena 72 stumbrai, ir Panevėžio rajo-
ne, kur gyvena 29 stumbrai. Iš jų buvo paimti 
plaukų ir ekskrementų pavyzdžiai, kraujo mė-
giniai, o iš žuvusių – raumenų mėginiai. 

Atlikti stumbrų genetiniai tyrimai padės 
užtikrinti laisvosios bandos individų apsaugą, 
o individuali kiekvieno stumbro genetinė cha-

Sulaukėję stumbrai – 
iį telšių ir Marcinkonių ,,žvėrinčius“ 

 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 

rekonstruojant aptvarus (supuvusius medinius 
keičiant vielos tinklu), iš jų išleisti visi stumbrai 
apie 4 metus gyveno laisvai. Po rekonstrukcijos 
žvėrį bandyta suvaryti atgal į aptvarus, bet dalis 
jų liko laisvėje. 

Rūpesčių su laisvąja banda ypač kyla Kėdai-
nių ir Panevėžio rajonuose, kur miškų plotai maži 
ir stumbrai iš vieno miškelio į kitą keliauja laukais. 
Pakeliui jie nuniokoja ūkininkų pasėlius. Ši laisvoji 
banda susidarė dėl padarytų jų apsaugos klaidų, 
kurias dabar tenka taisyti.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos „Žvė-
rinčiuje“ baigiamas rengti stumbrams skirtas 50 
ha voljeras, į kurį planuojama perkelti pirmuosius 
žvėris iš Panevėžio ir Kėdainių rajonuose laisvai gy-
venančios bandos. Tai pirmas žingsnis sprendžiant 
stichiškai susidariusios bandos problemas. 

Apie 100 ha aptvarą šiems žvėrims numatoma po 
poros metų įrengti ir Dzūkijos nacionaliniame parke, 
Marcinkonių girininkijoje netoli Zervynų. Po adapta-
cijos stumbrai iš aptvarų bus išleidžiami į laisvę. 

Perkelti laukinius stumbrus į Žemaitijoje ir Dzū-
kijoje įrengtus aptvarus numatyta 2014 m. spalį 
aplinkos ministro K. Trečioko patvirtintas stumbrų 
apsaugos planas, kurį parengė ASU mokslininkai. 
Jis bus įgyvendintas naudojantis ES parama.

Aplinkos ministerijos inf.
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Šiais metais Dubravos EMM darbuotojai nu-
sprendė profesinę dieną paminėti paanks-
tintai išvyka į Pamario kraštą, Nemuno deltą.

Šeštadienį, rugsėjo 5 d., į ekskursiją, ku-
rią surengti miškų urėdijos administracijai ir 
profsąjungos vadovams padėjo kelionių or-
ganizatorius „Guliverio kelionės“, darbuoto-
jai išsirengė su šeimomis. Tad didžiulis dvi-
aukštis autobusas vos talpino keliauninkus.

Netrumpa kelionė neprailgo: važiuojant 
iš Kauno vaizdingu panemunių plentu, apie 
pakelėje esančius miestelius, piliakalnius, 
jų istorijas įdomiai pasakojo kelionės gidė 
Angelė Pažereckienė. Šilutės žemėje pir-
miausiai aplankėme legendomis apipintą 
Rambyno kalną, nuo kurio pasigrožėjome 
nuostabiais vaizdais į Nemuną, pasiklausė-
me gidės pasakojimo apie padavimus, apie 
kalno istoriją. Bitėnų kapinėse aplankėme 

Miškininko dieną paminėjome pamaryje
Vydūno ir Jankaus kapus, paminklą K. Do-
nelaičiui.

Rusnės miestelyje iš vietinio žvejo įsi-
gijome šviežiai rūkytų žuvų – juk negrįši iš 
pamario be skanių lauktuvių. Iš Uostadva-
rio laivu plaukėme Nemuno delta ir Kuršių 
mariomis į Mingės (Minijos) kaimą, kuris dėl 
savo unikalaus gamtovaizdžio (aplink tik 
vanduo ir vanduo) vadinamas ,,Lietuvos Ve-
necija“. Čia paragavę šio krašto virtuvės pasi-
didžiavimo – žuvienės, patraukėme į Ventės 
ragą – rojaus kampelį gamtininkams. Paukš-
čių žiedavimo stoties vedėjas Vytautas Jusys 
įdomiai ir originaliai pristatė šios stoties at-
siradimo istoriją, supažindino su jos veikla 
ir pasaulinio lygio pasiekimais žieduojant 
paukščius. Deja, dėl vėjuoto oro mūsų vieš-
nagės metu tinkluose nespurdėjo nė vienas 
paukščiukas, nes smulkieji giesmininkai to-

kiu oru vengia skristi per Kuršmares. Apžiū-
rėjome gražiai įrengtą ornitologijos muzie-
jų. Kas nepabūgo staiga užėjusio žvarbaus 
lietaus su stipriais vėjo gūsiais, ornamentais 
išdailintais geležiniais laiptais užkopė į jau 
šimtą metų tarnaujantį švyturį, pakalbino 
prie švyturio dar sargybą ėjusį neišskridusį į 
dausas baltąjį gandrą.

Kelionėje atgalios į Kauną spėjome ap-
žiūrėti gražiai sutvarkytą Švėkšnos miestelį 
su neogotikinio stiliaus įspūdinga Šv. apaš-
talo Jokūbo bažnyčia, dvaro sodybos kom-
pleksu, parku, kuriame auga bene seniausias 
ir didžiausias Lietuvoje reliktinis ginkmedis.

Išvykoje ne tik patyrėme malonių įspū-
džių, o ir susipažinome su Mažosios Lietuvos 
istorija, gamta, papročiais. 

VYTAUTAS RIBIkAUSkAS
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Pasiplaukiojimas Minijos upe

Klausantis paukščių žiedavimo stoties vedėjo V. Jusio pasakojimo

Rekonstruota Ventės rago stotis su švyturiuBitėnų kapinėse

Nemuno 
ir marių santakos 
natūrali žymė



Poilsio kompleksas 
Balskų girininkijoje
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Tauragės miškų urėdijoje jau tapo tradicija 
surengti kolektyvo sporto šventę Balskų 
girininkijoje prie didžiausio rajone van-
dens tvenkinio. Šiemet rugpjūčio 22 d. 
čia smagiai nusiteikę miškininkai rinkosi 
su šeimomis. Mažieji šventės dalyviai mė-
gavosi šokinėjimu ant batuto, galimybe 
paplaukioti plaustu, o suaugusieji kibo į 
įvairiausias rungtis.

Kaip ir praėjusiais metais, ankstyviau-
si šios šventės dalyviai iš pat ankstaus ryto 
buvo žvejai. Žūklės varžybų nugalėtoju tapo 
prekybos vadybininkas Romas Galkauskas. 
Po to daugiausiai komandų ir sirgalių pri-
traukė pliažo tinklinio žaidimas. Čia pirmąją 
vietą iškovojo vyrų komanda „Specialistai“. 
Tai medelyno viršininkas Modestas Žutau-
tas, Tauragės girininkijos girininkas Aidas 
Gaudiešius ir Ringių girininkijos girininko 
pavaduotojas Justas Vorochas.
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kolektyvą vienijanti 
sporto šventė Balskuose

Ne ką mažiau emocijų teikė baidarių 
lenktynės tvenkinyje. Jėgas išbandyti pano-
ro net 14 komandų. Greičiausia ir priešininkų 
nepavejama šioje rungtyje buvo „Eičių“ ko-
manda, antri – medelyno viršininkas Modes-
tas Žutautas ir medienos ruošos, prekybos 

ir techninio padalinio meistras Mindaugas 
Sinkevičius.

O ką nelydėjo sportinė sėkmė ar pritrūko 
jėgų, bus proga pasirengti ir atsirevanšuoti 
2016 m. šventėje.

Tauragės miškų urėdijos inf.

Įtemptos lenktynės baidarėmis 
(priekyje – Modestas Žutautas ir Mindaugas Jankevičius)Pirmąją vietą iškovojo pliažo tinklinio komanda „Specialistai“

Giros kilnojimo ir rankų lenkimo rungties lyderis 
Giedrius Balčiūnas

Jėgas išbando traktorininkas 
Virginijus Andriukaitis ir Balskų girininkijos 
girininko pavaduotojas Vidas Pakalniškis 
(dešinėje)

Miškų urėdas R. Piečia apdovanoja giros 
kilnojimo rungties veteraną, trečios vietos 
laimėtoją Eičių girininkijos eigulį Tomą 
Gaižauską
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Jausmų pasaulis – tai stebuklų šalis, kur 
veikia mums dar nežinomi dėsniai. Bet kuris 
gyvas organizmas visų pirma individualus, 
egocentriškas jausmų pasaulis. 

Mūsų sudėtingas jausmų pasaulis, susi-
dedantis iš daugybės elementarių pojūčių 
bei jų prisiminimų, ir yra mūsų Siela! Nervi-
niai signalai ateina ir iš išorės, ir iš mūsų or-
ganizmo vidaus. Žinoma, nelengva suvokti, 
jog tai ką matome aplinkui visų pirma yra 
pojūtis. Kaip ir alkis, skonis, šaltis ar prisilie-
timas. Paradoksas – Siela kiekvieno iš mūsų 
esmė, o kiek žmonių Jos egzistavimą neigė? 
Gal dėl to, kad anatomiškai tyrinėdami kūną 
iki atskirų atomų sielos taip ir nerado? 

 Kauno „Aušros“ valstybinės mergaičių 
gimnazijos kapelionas kunigas J. Statkevičius 
1938 m. rašė: „Jei kas pasiimtų peilį ir pjaus-
tydamas žmogaus kūną ieškotų Sielos, tokį 
žmogų laikytume neišmanėliu. Kodėl? Todėl, 
kad jis žmoguje Sielos ieško netinkamu me-
todu ir priemonėmis.“ (Dievas prigimtojo pro-
to ir apreiškimo šviesoje. K., 1938. P. 12.)

 
 Siela – mūsų (mūsų smegenų) jaus-

mai ir jų prisiminimai. Tai ką matome yra 
Siela, tai ką girdime yra Siela. Skausmas – 
Siela, skonis – Siela, meilė – Siela... Dabar 
madinga akcentuoti, jog meilė – tėra che-
mija. Taip – chemija, bet tik stebėtojui! O 
tam, kurio smegenyse tos reakcijos vyksta, 
yra meilė. Mokslas gana įtikinamai įrodė, 
kad biologinės sistemos nepažeidžia jokių 
fizikos ar chemijos dėsnių. Todėl daug kas 
teigia, kad gyvybė – ne kas kita, kaip fizika 
ir chemija. Taip – fizika ir chemija, bet vėl 

Tai ką mes matome, tai ką mes girdime, 
tai ką mes liečiame, tai ką mes ragauja-
me... ir yra mūsų Siela. 

 
Apie svarbiausią, įdomiausią, galbūt 

sunkiausią suvokimą. „Jutimai perkelia-
mi į užpakalinėje smegenų dalyje esantį 
Brodmanno žievinį lauką, o jame regos ir 
klausos nervų signalai paverčiami vaizdu 
ir garsu.“ (Kas yra intelektas / Iliustruotasis 
mokslas 2010, Nr. 9. P. 42.) Labai susikaupkite 
ir pabandykite suvokti. Jokie jutimai niekur 
neperkeliami – į smegenis keliauja tik elek-
triniai kodai. Šie nerviniai signalai smegeny-
se nepaverčiami nei vaizdu, nei garsu, nei 
kvapu, nei švelniu prisilietimu, nei skausmu, 
nei šalčiu... Jų sukelti fiziologiniai procesai 
jaučiami arba vaizdu, arba garsu, arba kvapu, 
arba švelniu prisilietimu, arba skausmu, arba 
šalčiu..! Bet jaučia (mato, girdi, uodžia, ragau-
ja, liečia, orientuojasi erdvėje) tik tas, kurio 
smegenyse tai vyksta.

Aišku tai prieštarauja „sveikam protui“, 
sakančiam, kad mes regime akimis, girdi-
me ausimis, skanaujame liežuviu, uodžiame 
nosimi, o daiktų paviršių tiriame oda. Tačiau 
burna su skoniu gali neturėti nieko bendro, 
jeigu skonio receptoriai (kaip pas musę) bus 
ant kojų. Pietų Amerikos žiogas (Copiphora 
gorgonensis) girdi priekinėmis kojomis, nes 
ant jų esančios akustinės vezikulės atlieka 
tas pačias funkcijas, kaip žinduolių vidinės 
ausies sraigė. Akis, ausis, liežuvį, nosį, odą 
atjungus nuo smegenų mes nieko nebema-
tome, nebegirdime, neskanaujame, neužuo-
džiame, neliečiame... 

tik stebėtojui! Tuo tarpu gyvi organizmai 
savo fiziką ir chemiją jaučia: mato, girdi, 
uodžia, ragauja, liečia, suvokia kaip savo 
padėtį erdvėje.

 ,,Nacionalinės geografijos“ 2014 m. 2 nr. 
yra straipsnis „Smegenų paslaptys“. Jau pra-
ėjo keli dešimtmečiai, o viso pasaulio neuro-
biologams nepavyksta išsiaiškinti, „kaip apie 
milijonas neuronų su rega susijusiose pelės 
smegenų srityse informaciją akimirksniu pa-
verčia katės atvaizdu. (...) Mūsų tikslas – at-
kurti tai, ką mato pelė, – sako K. Ridas. – Ir, 
viliuosi, kad pavyks.“ (P. 51.)

 Ko ieško K. Ridas ir kiti? Jie smegenyse 
ieško jausmo. Ar neurobiologai užmiršo, ar 
nežino, kad regėjimas tėra tik vienas iš še-
šių pagrindinių pojūčių? Juk nesivarginame 
pamatyti pelės skausmą ar skonį, kitaip ta-
riant pelės sielą? Mes galime matyti tik be-
sikankinantį gyvūną arba godžiai valgantį 
gyvūną. Lygiai tas pats yra ir su vaizdu, kurį 
mato gyvūnas! Tai ką mato gyvūnas yra jo 
smegenų jausmas. Ką mato pelė, pajustu-
me tik turėdami jos smegenis, tai yra patys 
būdami pele. Niekas negali jausti už tave, o 
tu už kitą. Kaip niekas nepavalgys už tave, o 
tu už kitą.... 

PADėKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pri-
siminusiems Anapilin išėjusį didį 
Lietuvos miškų mylėtoją bei puose-
lėtoją, a. a. JONą ŠATKų ir pager-
busiems šviesų Jo atminimą.

Liūdinti šeima

stasys GLIauDys

vieno girininko pamąstymai...
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki spalio 16 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius 
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys; Vardenis, Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC , Forest“
įsteigtas prizas – Solid kiemo šluota Fiskars

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Vertikaliai:
1. Spygliuočių, lapuočių miškuose grupėmis augantis baltikinių šeimos gry-
bas, mėgstantis samanotas vietas. 2. Kryžmažiedžių šeimos greitai bręstantis 
ir šalčiui atsparus dvimetis augalas, prie mėsingos šaknies turintis lapų. 3. Ali-
jošiaus sinonimas. 4. Prabangiausias pasaulio grybas. 5. Baltikinių šeimos 
žalsvai geltonos spalvos grybas, trama geltona, nemalonaus kvapo ir skonio. 
6. Ūksmininių šeimos augalas su mėsingais žvyneliais apaugusiu trumpu 
šakniastiebiu. 10. Labai retas „žvaigždiškas“ grybas, augantis ant nukritusių 
eglių spyglių. 13. „Šiurpus“ augalas. 14. Pailga jūros įlanka neaukštais vin-
giuotais krantais, susidariusi užliejus jūrai upės žiotis ar žemupio slėnio dalį. 
18. Ankstyvas pavasarinis raukšlėtas grybas, turintis giromitrino. 19. Dirvinis 
šliužas, mėgstantis grybus. 21. Amarilinių šeimos augalas, turintis vamzdelio 
formos baltų, rožinių arba raudonų, maloniai kvepiančių žiedų skėtį. 22. Ant 
išvirtusių eglių, kartais pušų kelmų miškuose, parkuose augantis grybas, kuris 
sukelia rusvąjį medienos puvinį. 23. Organinė degioji nuosėdinė uoliena, su-
sidariusi iš pelkių augalijos liekanų. 25. Organizmas, dažniausiai išauginantis 
kotą ir kepurėlę, anksčiau buvo priskiriamas augalų karalystei.

Horizontaliai:
7. Miškuose, parkuose ar net soduose dažniausiai tik po beržais augantis grybas. 8. Valgomas, visų labai 
mėgstamas ir vartojamas, rudenį sausuose pušynuose augantis grybas. 9. Lyguma be medžių, apaugusi 
neaukštomis žolėmis. 11. Mitinė lietuvių būtybė, sukeičianti ar supanti vaikus, velėjanti, audžianti. 12. Pa-
ragvajaus kalnų augalas, 10-16 kartų saldesnis už cukrų. 15. Labai retas į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas 
„taukuotas“ grybas. 16. Daugiametis smidrinių šeimos žolinis augalas, dar vadinamas šparagu. 17. Pavasa-
rinis kūgio pavidalo grybas, kurio kepurėlė geltonai ruda arba ruda, gana giliai išakyta kampuotomis duo-
butėmis ir primena bičių korį, tuščiavidurė. 20. Nevalgomas grybas, kurio vaisiakūniai vienmečiai, nedideli, 
pusiau apvalių kepurėlių pavidalo, dažniausiai kraštu arba trumpu kotu priaugę prie substrato, pavieniai, iki 
6 cm skersmens. 22. Devynbalsinių šeimos paukštis, viena nendrinukių rūšis, kuriai būdingas karkiantis bal-
sas. 24. Žagarinių šeimos menkavertis krūmiškai išsišakojęs grybas. 26. Metų laikas, einantis po vasaros. 
27. Kreivinės sąramos virš angos, nišos ar skliautuotos patalpos, gali būti pusapskritės, segmentinės, smailio-
sios, trilapės formos. 28. Pievose, pakrantėse, pagrioviuose, miškuose, tarp žolių augantis mažūninių šeimos 
nevalgomas grybas, kurio pavadinimas susijęs su didele pūsle. 29. Savaime auganti beržinių šeimos medžių 
rūšis, kurios šiaurinė paplitimo riba driekiasi Lietuvos viduriu.

sunkesni žodžiai: limanas, stevija, postija.
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Kryžiažodžio „Rudenėja jau...“, išspausdinto 2015 m. Nr. 8, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Marina. 2. Plaštaka. 3. Sėklojas. 4. Veislė. 5. Resursai. 6. Daktaras. 
10. Spartakiada. 13. Sardelė. 14. Pegasas. 18. Prabanga. 19. Varnėnas. 21. Seineris. 
22. Sėjamoji. 23. Sapnas. 25. Zovada. 
Horizontaliai: 7. Refrenas. 8. Skatikas. 9. Burna. 11. Plyta. 12. Harpija. 15. Paskata. 
16. Sterkas. 17. Adrenalinas. 20. Eržilas. 22. Startas. 24. Gildija. 26. Valas. 27. Rogės. 
28. Agentūra. 29. Zodiakas.

Frazė – ŽOLINėS ATLAIDAI

Už kryžiažodžio „Rudenėja jau...“, 
išspausdinto 2015 m. Nr. 8, atsakymus 
UAB „Liforė technika“ 
įsteigtą prizą – termosą Wave – 
laimėjo AUDRONė VRUBLIAUSKIENė. 

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

Su 30-uo ju gim ta die niu
Spalio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią LAMMC 
Miškų instituto Ekologijos skyriaus doktoran-
tę DOVILĘ ČIULDIENĘ, 3 d. – Kė dai nių miš kų 
urė di jos medelyno dar bi nin kę ROMĄ ŠNIU-
REVIČIENĘ, 4 d. – Valkininkų miš kų urė di jos 
Versekos gi ri nin ki jos miško darbininką DARIŲ 
ANDRIUKONĮ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Spalio 4 d. šią su kak tį pa žymintį Biržų miš kų 
urė di jos Tamošiūnų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa-
va duo to ją ROBERTĄ MILIAUSKĄ, Ši lu tės miš-
kų urė di jos Žemaičių Naumiesčio gi ri nin ki jos 
miško darbininką ŽILVINĄ BALDAUSKĄ, 7 d. – 
Švenčionėlių miš kų urė di jos Antanų gi ri nin ki-
jos ei gu lį VYTAUTĄ GUDELĮ, Šiau lių miš kų urė-
di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio miš ko dar bi nin ką EGIDIJŲ ŠMELCERĮ, 
9 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos Tryškių gi ri nin-
ki jos girininką ARVYDĄ SIMONAVIČIŲ, 14 d. – 
Vals ty bi nės miš kų tar ny bos Miškotvarkos sky-
riaus vyriausiąjį specialistą REMIGIJŲ DAGILIŲ, 
23 d. – Varėnos miš kų urė di jos Matuizų gi ri-
nin ki jos eigulį DARIŲ MAČIONĮ, 25 d. – Rokiš-
kio miš kų urė di jos Rokiškio gi ri nin ki jos miško 
darbininką NARŪNĄ ARCIMAVIČIŲ, 27 d. – Ty-
tuvėnų miš kų urė di jos Kražių gi ri nin ki jos giri-
ninką ZENONĄ LAURINAVIČIŲ, 28 d. – Raseinių 
miš kų urė di jos Viduklės gi ri nin ki jos girininko 
pavaduotoją GINTARĄ GLOBĮ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Spalio 2 d. šią su kak tį pa žymintį Prienų miš kų 
urė di jos Verknės gi ri nin ki jos miško darbininką 

GINTAUTĄ JURKONĮ, 6 d. – Šiau lių miš kų urė-
di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio meistrą SIGITĄ JOCĄ, Kauno miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio vairuotoją SIGITĄ MIZGAITĮ, 
14 d. – Rietavo miš kų urė di jos Judrėnų gi ri-
nin ki jos eigulį ANTANĄ LIAUDONĄ, 15 d. – Pa-
nevėžio miš kų urė di jos Gegužinės gi ri nin ki jos 
miš kų ūkio darbininką SAULIŲ KLEIBĄ, 17 d. – 
Tauragės miš kų urė di jos Obelyno gi ri nin ki jos 
miško darbininką SIGITĄ SAVICKĄ, 19 d. – Kaz lų 
Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos medienos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio kūriką 
ALGIRDĄ BIZĄ, 26 d. – Mažeikių miš kų urė di-
jos buhalterę DALIĄ BARVYDIENĘ, 27 d. – Šal-
čininkų miš kų urė di jos miš kų ūkio darbininką 
EDVARD IVANOVSKIJ, 30 d. – Valkininkų miš kų 
urė di jos Vėžionių gi ri nin ki jos girininko parei-
gas laikinai einantį RIMĄ SAKALAUSKĄ.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Spalio 10 d. šią su kak tį pa žy mintį Mažeikių 
miš kų urė di jos Balėnų gi ri nin ki jos girininko pa-
vaduotoją JONĄ PETKEVIČIŲ, 13 d. – Varėnos 
miš kų urė di jos Rudnios gi ri nin ki jos girininką 
ALGIMANTĄ PALEVIČIŲ, 23 d. – Veisiejų miš-
kų urė di jos Stalų gi ri nin ki jos eigulį VYTAUTĄ 
JANČIULĮ, 26 d. – Marijampolės miš kų urė di jos 

Kalvarijos gi ri nin ki jos ei gu lį ROMĄ BENDARA-
VIČIŲ, 28 d. – Panevėžio miš kų urė di jos Paeže-
rio gi ri nin ki jos girininką RIMANTĄ JUOZAITĮ. 

Spalio 6 d. sukanka 65-eri Šiaulių miškų urėdi-
jos urėdui STASIUI PALIŠKIUI, 27 d. – Rokiškio 
miš kų urė di jos Rokiškio gi ri nin ki jos eigulei BI-
RUTEI ALEINIKOVIENEI. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Spalio 7 d. šią su kak tį pa žy mintį buvusį ilgame-
tį Biržų miš kų urė di jos Biržų gi ri nin ki jos ei gu lį 
BRONĮ MASĮ, 10 d. – buvusią ilgametę Telšių 
miš kų urė di jos buhalterę AUDRUTĘ MIKA-
LAUSKIENĘ, 15 d. – Tauragės miš kų urė di jos Ši-
linės gi ri nin ki jos miško darbininką VIDMANTĄ 
BALTRUŠAITĮ, 22 d. – buvusį ilgametį ASU Miš-
kų ir eko lo gi jos fakulteto Aplinkos ir ekologijos 
instituto docentą SAULIŲ KUTRĄ.

Spalio 15 d. su ka ks 75-eri bu vu siam ilgame-
čiam Panevėžio miš kų urė di jos darbuotojui, 
nusipelniusiam šalies miškininkui STASIUI 
VėGėLEI, 25 d. – bu vu siam ilgamečiam Šakių 
miš kų urė di jos Lekėčių miško ruošos punkto 
meistrui ALBINUI KARČIAUSKUI. 

 
Su 80-uo ju gim ta die niu
Spalio 1 d. šią su kak tį pa žy minčią bu vu sią il-
gametę Panevėžio miš kų urė di jos darbuotoją 
BIRUTĘ BRIGITĄ SADAUSKIENĘ, 15 d. – buvusį 
ilgametį Nemenčinės miškų urėdijos mecha-
niką TADEUŠ DOMBROVSKIJ, 25 d. – buvusį 
ilgametį Radviliškio miškų urėdijos vyriausiąjį 
miškininką VILIŲ DAUKŠĮ.

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

kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje:
DONATAS PETRAVIČIUS, g. 1978 m., baigęs 
2001 m. LŽŪU miškininkystės bakalauro 
ir 2015 m. ASU studijas, po atrankos nuo 
2015 m. rugpjūčio 3 d. paskirtas medelyno 

viršininku. Prieš tai dirbo šiame medelyne 
meistru;

JUOZAS RAGUCKAS, dirbęs medelyno 
viršininku, šalių susitarimu nuo 2015 m. lie-
pos 31 d. atleistas iš šių pareigų;

JUOZAS VAITIEKŪNAS nuo 2015 m. rugpjū-
čio 3 d. paskirtas medelyno meistru; 

JUOZAS BALČIŪNAS, dirbęs Višakio Rūdos gi-
rininkijoje eiguliu, šalių susitarimu nuo 2015 m. 
balandžio 30 d. atleistas iš šių pareigų.
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